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ÚVODNÍK2

Vážení čtenáři, 

listopad patří k přechodovým měsí-
cům. Už nejsou prázdniny ani slunce 
(bohužel) a  ještě nejsou Vánoce ani 
sníh (naštěstí). Přesto je to měsíc vel-
mi silných momentů. Určitě k  nim 
patří památka věrných zemřelých, 
která nás oslím můstkem inspirovala 
k  širokému tématu doprovázení ne-
mocných a  umírajících. Jsme si vě-
domi, kolik lidí i institucí se na tom-
to poli angažuje. My vám nabízíme 
pohled do služby nemocničních kap-
lanů. V rozhovoru s Martinou Špin-
kovou se vám pokusíme přiblížit, co 
je Cesta domů. Ale listopad má řadu 
dalších témat! Předně slaví své kulaté 
narozeniny pan biskup Karel Herbst! 
Podezřívám liturgy, že zavedli svá-
tek sv. Cecílie zcela záměrně tak, aby 
každý muzikant věděl, kdy je nejzaz-
ší termín zahájení příprav na Váno-
ce. Naštěstí nejde jen o termíny. Aleš 
Pištora nahlédne do  zákulisí muzi-
kantů v naší katedrále. Nu, končí rok 
víry a papež bude slavnostně recito-
vat vyznání víry celého společenství 
katolíků. Právě v  listopadu zaznívá 
naše nejvyšší naděje: Kristus je Král 
králů a my mu chceme patřit!

P. Michal Němeček 
 biskupský vikář pro pastoraci

ÚVODNÍK ARCIBISKUPAEDITORIAL
Milí farníci pražské arcidiecéze,

vzpomínka na  věrné zemřelé, lidově 
„Dušičky“, v  nás vyvolává vždy nejen 
myšlenky na  poslední věci člověka, 
ale především v  nás probouzí vděč-
nost k těm, kdo nás vychovali v rodině 
i  ve  škole, kdo ovlivnili naše rozhod-
nutí, podporovali nás radou i skutkem 
a dnes již nejsou mezi námi. 
Při této příležitosti ale také musíme se 
smutkem vyznat, že v naší zemi s úctou 
k zemřelým není vše v pořádku. Nemu-
síme se pohoršovat, že máme 28 krema-
torií a že 76% všech zemřelých je zpo-
pelněno, potíž je přece v něčem jiném. 
Umíráme totiž jako odpadky. Ano, jsou 
to tvrdá slova, ale ten, kdo zažil „roz-
loučení“ v  krematoriu, kdy pozůstalí 
odbíhají ven telefonovat, či se baví mezi 
sebou, ví, o čem mluvím. Nedovedeme 
a nechceme hovořit o  smrti, neumíme 
se rozloučit s těmi, kdo nás léta prová-
zeli v  dobrém i  zlém. Dostali jsme se 
opět jednou na evropskou špičku: 60% 
kremací je bez obřadu a  jednu pětinu 

uren si pozůstalí vůbec nevyzvednou, 
přestože je krematorium dle zákona 
uchovává jeden rok. 
Až tedy v  listopadových mlhavých 
dnech navštívíme hřbitov se stovkami 
zapálených svíček, až se budeme mod-
lit, chtěl bych vás všechny o  něco po-
prosit: vy, kteří chodíte za svými drahý-
mi zesnulými pravidelně, o jejich hroby 
se vzorně staráte, poohlédněte se přes 
obrubník toho „vašeho“ hrobu a  zkus-
te upravit i  ten vedlejší zcela opuštěný 
hrob, na  který si pozůstalí nevzpome-
nou ani jednou v  roce. Zapalte i  tam 
svíčku a  pomodlete se. Je to čin lásky 
a  milosrdenství, které i  takto můžeme 
prokázat zapomínaným bližním.

Kardinál Dominik Duka OP,  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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VENI CREATOR
SPIRITUS  

Ve  středu 9. října byl slav-
nostní bohoslužbou „Veni 

Creator Spiritus“ zahájen nový 
akademický rok na ČVUT v Pra-
ze. Hlavním celebrantem byl ten-
tokrát královéhradecký biskup 
Mons. Jan Vokál, absolvent obo-
ru Technická kybernetika na Fa-
kultě elektrotechnické ČVUT. 
Kromě desítek studentů, pedago-
gů a ostatních příznivců nejstarší 
technické univerzity v  Evropě 
se mše sv. zúčastnil rektor školy, 
prof.  Ing.  Václav Havlíček, CSc. 
Program pokračoval v  kryptě 
pod kostelem neformální be-
sedou s  oběma vzácnými hosty 
i s ostatními přítomnými. 

Vladimír Slámečka

DNY DŮVĚRY V PRAZE: 
LISTOPAD 2013 

Dny důvěry, ekumenické setkání 
mladých organizované ve  spolu-

práci s komunitou Taizé, se už v České 
republice staly tradicí. Tato tradice byla 
zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně, 
v roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně 
a o dva roky později v Olomouci. Letos 
jsou mladí lidé ve věku 15–35 let zváni 
do Prahy, kde se Dny důvěry uskuteční 
15.–17. listopadu v chrámu Nejsvětější-
ho srdce Páně na Vinohradech.

Od  pátku do  neděle se účastníci zapojí 
do  společných modliteb s  meditativní-
mi zpěvy, nasloucháním Božímu slovu 
a modlitbou v tichu. Stejně jako v Taizé, 
ekumenické komunitě ve  Francii, bu-
dou na programu biblické úvody, sdíle-
ní ve  skupinkách, semináře a  společné 
jídlo. Účastníci budou ubytováni v  ro-
dinách pražských farností a sborů. Tím-
to bychom na Dny důvěry rádi pozvali 
všechny mladé lidi z celé ČR.

Důležitou součástí pouti důvěry je 
také zážitek přijetí a  pohostinnosti. 
Aby bylo možné Dny důvěry v  Praze 

uspořádat, musíme najít dostatek ro-
din, které by byly ochotné mladé lidi 
na  dvě noci ubytovat. Není potřeba 
mnoho: 2 metry čtvereční na zemi a 2 
snídaně. Přes svou jednoduchost mo-
hou taková setkání zanechat hluboký 
dojem a  právě gesto přijetí mladých 
poutníků hostitelskými rodinami bývá 
často nejsilnějším zážitkem celého se-
tkání. Jak účastníci setkání, tak hosti-
telské rodiny se musí v případě zájmu 
zaregistrovat na  internetové stránce 
www.dnyduvery.cz, kde najdete také 
bližší informace. 

organizační tým Dnů důvěry



ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE4

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA 
P. JAROSLAVA ZÁMEČNÍKA

ŘKF u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vinohrady srdečně zve na vzpo-
mínkový večer k  100. výročí narození P.  Jaroslava Zámečníka (26. 11. 1913 

Budičovice u  Protivína – 22. 11. 1942 Dachau), kterého si připomeneme v  úte-
rý 19. listopadu 2013 při mši svaté v 18.00. Sloužit ji bude pan kardinál Dominik 
Duka OP. Od 19.30 pak jeho osobnost i dobu, ve které žil, přiblíží PhDr. Jan Stříbrný 
a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
P.  Zámečník byl knězem pražské arcidiecéze, dle svědectví pamětníků (kardinála 
J. Berana, biskupa J. Škarvady a dalších) velmi nadaný, charakterní, přátelský, pří-
kladného života. Po  vysvěcení v  r. 1937 působil jako kaplan na  několika místech, 
od 1. 8. 1940 v naší farnosti. Na základě udání byl 16. 7. 1942 zatčen gestapem a přes 
Pankrác a Terezín se 16. 10. 1942 dostal do koncentračního tábora v Dachau. Tam 
byl zařazen mezi vězně určené k „lékařským“ pokusům na lidech a byla u něj uměle 
vyvolána flegmóna, které 22. 11. 1942 za krutých bolestí podlehl.

P. Zdenek Wasserbauer

MARIÁNSKÝ SLOUP
NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

  3. listopadu od 9.30 si připomeneme v kostele Matky Boží před Týnem stržení Ma-
riánského sloupu na Staroměstském náměstí. Slavnostní mši sv. celebruje Mons. 
Václav Malý, pomocný biskup pražský. Po skončení bohoslužby následuje modlitba 
litanií před novou sochou P. Marie v Celetné ulici.

POZVÁNÍ
K BOHOSLUŽBÁM
ZA ZEMŘELÉ

   2. listopadu od 17.00 hodin v ba-
zilice svatých apoštolů Petra a Pavla 
a  na  Vyšehradském hřbitově před 
Slavínem zve Královská kolegiátní 
kapitula sv. Petra a  Pavla na  Vyše-
hradě na  slavnostní bohoslužbu 
věnovanou památce zesnulých Mši 
svatou za  naše zemřelé v  bazilice 
bude s poutníky a kapitulou sloužit 
pražský arcibiskup kardinál Do-
minik Duka a  společnou modlitbu 
na  hřbitově povede děkan kapituly 
Mons. Tomáš Holub.

  2. listopadu od  15.00 bude v  kos-
tele sv. Václava na  Vinohradském 
hřbitově mše svatá za zemřelé. Cele-
bruje P. Zdenek Wasserbauer, farář 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. 

  2. listopadu od  16.00 bude v  kos-
tele Matky Boží před Týnem mše 
sv. za všechny věrné zemřelé. Zazní 
Requiem (W. A. Mozart) v provede-
ní sboru Notre Dame a  ansámblu 
Piccolo Coro a Piccola Orchestra.

SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH

Kolegiátní kapitula Všech svatých 
na  Hradě pražském srdečně zve 

všechny věřící k  poutní liturgii Slav-
nosti Všech svatých, která se koná 
v pátek 1. listopadu v kapitulním koste-
le v Praze na Hradčanech. V 17.00 za-
čne pontifikální mše svatá, kterou bude 
spolu s poutníky a kapitulou slavit ar-
cibiskup pražský, kardinál Dominik 
Duka. Homilii pronese probošt kapitu-
ly prof. Petr Piťha, do poutní liturgie se 
zapojí Schola Gregoriana. Česká televi-
ze bude bohoslužbu vysílat v  přímém 
přenosu, proto prosíme všechny pout-
níky, aby přišli do chrámu do 16.45.

Foto: archiv kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Kostel Všech svatých. Foto: F. Gasparetti

Foto: Karel Lojka
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Kardinál Miloslav Vlk. Foto: archiv Arcibiskupství pražského

Biskup Karel Herbst. Foto: Josef Nerušil

Ve středu 9. října navštívil Akademii nejen 
pro seniory pan kardinál Miloslav Vlk 
a  svou vysoce fundovanou přednáškou 

„O konkláve“ zaujal na třicet seniorů. Ti se každou 
sudou středu v měsíci, vždy od 9.30 do 11.00 schá-
zejí v  prostorách Pastoračního střediska, Kolejní 
4, Praha 6 – Dejvice, aby se dověděli něco nového 
či zajímavého z nejrůznějších oblastí nejen nábo-
ženského života. V nejbližší době se můžeme těšit 
13. listopadu na vyprávění misionáře v Argentině 
– P. Jana Píška, 27. listopadu nám P. Jakub Jirovec 
OT přiblíží řád německých rytířů dnes a  na  ad-
ventní duchovní obnovu, kterou nás provede 
P. Petr Beneš CSsR. Přednášky jsou určeny všem, 
nejen seniorům. Není třeba se předem přihlašovat, 
stačí jen přijít, posadit se a poslouchat!

(ek)

Jsou kněží, kteří složité pravdy sdělují 
jednoduše a  srozumitelně i  lidem se 
základním vzděláním. Možná to byl 

úmysl pana biskupa Herbsta, když za-
čal v normalizačních 70. a 80. letech se-
znamovat pražskou mládež s  Ježíšovým 
evangeliem za  pomoci úryvků z  krás-
né literatury. „Doporučoval jsem tehdy 
klukům z  učňáku knihy, nějaký úryvek 
jsme si společně přečetli a nakonec o tom 
i mluvili. Líbilo se jim to,“ vzpomíná bis-
kup Karel na dobu hluboké totality.
Ve svých promluvách či přednáškách pou-
žívá biskup Karel beletrii dodnes. V před-
chozích týdnech vyšla dokonce kniha, 
sestavená z třiceti úryvků z děl známých 
autorů, které opatřil krátkými komentáři 
na  úvod. Upozorňuje tím na  myšlenku, 
která ho při četbě oslovila a o kterou by 
se rád podělil. Protože biskup Karel slaví 
6. listopadu životní jubileum, napadá mě, 
jestli kniha nevychází k  příležitosti jeho 
sedmdesátin. Podobné úvaze se ale pan 
biskup brání. „Karmelitánské nakladatel-
ství mě požádalo, abych zachytil zajímavé 
úryvky, tak jsem jim vyhověl,“ vysvětluje 
mi biskup vznik myšlenky na knižní vy-
dání této pastorační metody. 
Když sleduji dobře naladěného pana bis-
kupa, napadá mě, že jeho život nebyl jed-
noduchý. Kněžské svěcení přijal v  roce 
1973, už v roce 1975 mu byl odňat státní 

O KONKLÁVE S PANEM KARDINÁLEM VLKEM

MALÉ RADOSTI PANA BISKUPA HERBSTA

souhlas, protože ve  vánočním pastýř-
ském listu nepřečetl větu o  osvobození 
naší vlasti sovětskou armádou. V r. 1976 
složil doživotní sliby v kongregaci Sale-
siánů svatého Jana Boska a vešel ve zná-
most jako organizátor akcí pro mládež, 
tzv. salesiánských chaloupek, které při-
pravoval spolu s bratry salesiány. Po re-
voluci se ještě zabýval prací s  mládeží 
a  tři roky také s bohoslovci, jako jejich 
spirituál. V  r. 2002 se stal pomocným 

biskupem v Pražské arcidiecézi. 
„Dopředu mě nic nežene,“ usmívá se 
biskup na  mé vyzvídání o  dalších plá-
nech. „O nás starších totiž platí: Nevíte 
dne ani hodiny. To znamená být v živém 
a bezprostředním kontaktu s Pánem Je-
žíšem a přijímat každodenní úkoly, kte-
ré se namanou,“ netrápí se budoucností 
pražský biskup. Nám nezbývá, než mu 
popřát hodně zdraví a sil do dalších let.

Josef Nerušil
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SRDCE BOHOSLUŽBY 
BIJE V HUDBĚ

Josef Kšica. Foto: archiv Arcibiskupství pražského

První z řady konferencí věnovaných 
liturgické hudbě v biskupském kos-
tele, která se konala nedávno v Mla-

dotově domě na  Pražském hradě, velmi 
dobře rozvrhla prostor, v němž se celá pro-
blematika nalézá. Podle prvního z předná-
šejících, prof.  Wolfganga Bretschneidera, 
má tento prostor podobu trojúhelníku tvo-
řeného teologií, liturgií a hudbou. Všechny 
tři oblasti se vzájemně ovlivňují a každá se 
svým způsobem vyvíjí, tak jako církev, kde 
při bohoslužbě ožívají a  setkávají se. Ně-
mecký teolog, kněz, profesor liturgiky a zá-
roveň varhaník bonnské katedrály ukázal, 
že toto setkání je zdrojem veliké dynamiky, 
vzrušení a také mnoha otázek.

Otázka, jak by měla vypadat liturgická 
hudba, aby odpovídala potřebám sou-
časné liturgie s jejím důrazem na aktivní 
účast věřících je o to naléhavější, jedná-li 
se o katedrálu, tedy biskupský kostel, kte-
rý by měl být jakýmsi vzorem pro celou 
diecézi. Obecné otázky, jak nejlépe může 
liturgická hudba pomoci věřícím, aby se 
zapojili do liturgie, zde dostává konkrétní 
kontury. Prof. Bretschneider vyjmenoval 
několik důležitých bodů, jak dosáhnout 
toho, aby bylo skrze hudbu možné zvěs-
tovat Boží království, vzdělávat a  činit 
lidi šťastnými, jak to formuloval. Mezi 
jinými zmínil otázku repertoáru, otázku, 
jak s  historickým hudebním dědictvím 
naložit v  současné liturgii, jak do ní za-
pojit gregoriánský chorál, ale také např. 
jak pracovat s  fenoménem ticha. Právě 
hudba může přispět k adekvátní atmosfé-
ře liturgie proměňující se dle liturgické-
ho roku. Velký prostor, kde církev může 
oslovit lidi, kteří nechodí na bohoslužby, 
se podle prof. Bretschneidera otevírá při 
rozvíjejícím se fenoménu duchovních 
koncertů, do kterých lze zahrnout mnohé 
prvky z liturgie či krátká čtení z Písma.

Na německého liturgika navázala dr. Mila-
da Jonášová, která se badatelsky zaměřuje 
na výzkum svatovítského hudebního fon-
du. V přednášce se dotkla mimo jiné i vy-
užití operních árií po  změně původních 
textů v chrámovém prostředí (kontrafakt). 
Konference se díky ní přenesla k tomu, jaká 
hudba se vlastně v katedrále hrála v minu-
losti. Od otázek jaká duchovní hudba má 
být hudbou liturgickou se pozornost při-
rozeně stočila ke  vztahu hudby duchovní 
a světské. Existuje vůbec nějaké specificky 
církevní hudba, ptal se v diskusi prof. Bret-
schneider, když přejímání melodií svět-
ských písní do  liturgie je častější, než by 
mohl nezasvěcený člověk čekat. Tyto a dal-
ší otázky se poté probíraly v debatě, které se 
zúčastnil také liturgik Jan Kotas, katedrální 
varhaník a regenschori Josef Kšica a praž-
ský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Odpoledne věnované hudbě a liturgii, kte-
ré uspořádalo Centrum teologie a umění 
při KTF UK, Metropolitní kapitula u  sv. 
Víta v  Praze a  Arcibiskupství pražské 

bylo zakončeno Ebenovými Montserrat-
skými nešporami, které ve  svatovítském 
chrámu zazněly pod vedením Josefa Kši-
ci. Prof.  Bretschneider je doplnil hrou 
na varhany dalšími Ebenovými skladbami 
a  také kompozicí současného skladatele 
Thierry Escaichiho, která prostor katedrá-
ly naplnila vpravdě naléhavostí a burcují-
cí neklidností biblických proroků. Zdali 
skutečně platí slova prof. Bretschneidera, 
že „srdce církve bije v bohoslužbě a srdce 
bohoslužby bije v hudbě“, si příznivci du-
chovní hudby budou moci ověřit nejen te-
oreticky na další konferenci, která se bude 
k tématu konat příští rok, ale také při další 
významné nejen hudební události, kterou 
bude v  pátek 22. listopadu na  svátek sv. 
Cecílie již třetí setkání chrámových sborů. 
Ve  svatovítské katedrále zazní od  18.00 
hodin při pontifikální mši svaté „Missa 
integra D dur“ Jana Zacha (1713 - 1773). 
Spolu s kardinálem Dukou bude tuto bo-
hoslužbu sloužit také milánský arcibiskup 
kardinál Angelo Scola.

(ap)

V pátek 22. listopadu, na svátek sv. Cecílie, se uskuteční již třetí setkání chrámových 
sborů. Ve svatovítské katedrále zazní od 18.00 hodin při pontifikální mši svaté „Missa 
integra D dur“ Jana Zacha (1713 – 1773). Spolu s kardinálem Dominikem Dukou bude 
tuto bohoslužbu sloužit také milánský arcibiskup kardinál Angelo Scola.



KŘEHKÉ CHVÍLE
NAŠEHO ŽIVOTA

Paní Martina Špinková, 
zakladatelka Hospicového 
občanského sdružení Cesta 
domů, manželka, matka, 
malířka a spisovatelka.

Kdo jste?
Snad bytost putující chvíli po této zemi, 
která se snaží ptát Hospodina, jak to vidí 
dál... a to mě těší. Když se člověk může 
takhle ptát, tak se cesty otevírají jinak, 
než když by plánoval sám…

Jaké máte cíle? 
Cíle asi právě nemám, těší mě se dívat, co 
přichází, a to dělat. Tak to bylo i s Ces-
tou domů. Nevymysleli jsme si ji, přišla 
spíš ona k nám. Začalo to tak, že jsme se 
potkali – jedna sestřička, jedna lékařka 
a  její manžel a  já s  manželem. Lékařka 
Marie a sestřička Bětka už v hospici pra-
covaly. Všem se nám nelíbilo, jak končí 
naše životy, osaměle, v  nemocnicích. 
Z  osobních zkušeností jsme věděli, jak 
je dobré a  důležité být na  konci života 
doma; pro toho, kdo odchází, i pro jeho 
blízké. Vypravili jsme se do Vídně do do-
mácího hospice a učili se od nich. V za-
hraničí jsme viděli a vidíme jednoznačný 
trend být na konci života doma. Uděla-
li jsme pak výzkum veřejného mínění, 
který ukázal, že 80% lidí chce umírat 
doma, ale skutečnost je taková, že 80% 
z nás umírá v nemocnicích. Zkušenosti 
z  Rakouska i  tento výzkum nás utvrdi-
ly v  tom, že umírat doma je normální. 
A tak jsme to zkusili i u nás.

Mnoho lidí říká, že to je smutná 
práce…
Těžké doby do  života patří, tak i  čas 
na  konci života. Je to ale čas důležitý 
a  je náš. Nám, kteří smíme být lidem 
na konci života nablízku, může mnoho 
dát a také dává – tiché radosti, vděčnost, 
něhu, naději.

Prožívají věřící lidé umírání snáz?
To neumím jednoznačně říci. Co mne 
umírající lidé naučili je to, že pro člověka, 
který odchází, je velmi důležité smíření 
a vděčnost za  to, co bylo. Zdá se mi, že 
pokud si něco troufnu říci, tak snad to, že 
vděční lidé jsou smířenější a statečnější.
Doba na  konci života je čas křehkých 
chvil, jakési setkání s  něhou – ne jen 
s tou naší, lidskou. Něha je pro nás něco 

drobného, intimního... ale ona je zároveň 
cosi velkého, co nás přiměje zůstat v úža-
su nadechnutý nad tím, co všechno Hos-
podin umí, jak je daleko i  blízko. Nebo 
prostě nad vším, co nás přesahuje.
Smrtí něco končí, něco naopak ukazuje 
svoji sílu. Trvá láska, vztahy, porozumění, 
přátelství. Setkání s tímto „trváním“, snad 
tedy s věčností, dává člověku naději a svo-
bodu. Je to pozvání k setkání s jednou tváří 
našeho života, která bývá někdy skrytá…

Setkáváte se také se syndromem 
vyhoření?
Vlastně tu zkušenost nemám. Lidé 
v Cestě domů jsou si vědomi té křehkosti 
našeho života i toho, co skrze tuto křeh-
kost mohou i oni dostat. Jedna paliativní 
lékařka, od níž jsme se učili, říkala, že víc 
dostává, než dává, a proto nevyhoří. Tak 
se různými cestami snažíme, abychom 
nejen práci dělali dobře, ale aby i  nám 
s ní se žilo dobře. 

Nedávno jste měla výstavu o an-
dělech a lidech, ilustrujete a píšete 
knihy...
Výstava se jmenovala Prchavá setkání. 
Potkávání andělů a lidí je téma, které mi 
kolem krouží už dávno. Chvíle, kdy Hos-

podin chce lidem něco důležitého sdělit, 
jsou zvláštní, často prchavé. Jsme bytosti 
hmatatelné a snažíme se být racionální, 
Bůh ale někdy potřebuje podpořit naši 
jemnost a  bedlivé rozlišování. Takže 
výstava byla vlastně také o našich křeh-
kých chvílích – na  začátku, uprostřed 
i na konci života. Potřebujeme je: jsou to 
podle mne chvíle, které život nesou.

Děkujeme za rozhovor.
(ek)
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Stvoření světa. Martina Špinková

Foto: Štěpán Špinka
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na  jeho strastech či utrpení. Jednoduše 
řečeno být s nimi, solidarizovat se s nimi, 
s pochopením „pochybovat s nimi“ a sna-
žit se k nim s citem přiblížit,“ snaží se otec 
Kofroň popisovat svou činnost. 

Pozice nemocničního a  hospicového 
kaplana není totožná. „V nemocnici člo-
věk zpravidla pracuje jen s  pacientem, 
kterého se snaží povzbudit, duchovně 
pozdvihnout a připravit na návrat do běž-

SLUŽBA CÍRKVE
Diakonie – služba církve světu i v církvi samé - je jedním 
ze tří pilířů činnosti církve. Projevuje se v činnosti 
charitativních spolků, ale také provozováním nemocnic 
a hospiců, stejně však i v nasazení a službě jednotlivců. Tato 
zdravotnická zařízení se vyznačují důrazem na křesťanskou 
pomoc bližnímu, solidaritu a důstojné zacházení až 
do posledního okamžiku života. Zároveň se ale tato církevní 
zařízení nezaměřují jenom na fyzickou stránku osobnosti, 
ale i na službu duchovní. Co je vlastně smyslem této služby 
v nemocnicích? Evangelizovat na poslední chvíli?

PRŮVODCEM
V UTRPENÍ

Přestože by to tak na  základě prů-
zkumů veřejných nálad nevypa-
dalo, církvi se v  posledních dvou 

desetiletích daří dosti úspěšně naplňovat 
ambice v  oblasti veřejné služby. Ve  stí-
nu kritiky názorové nepružnosti církve 
a  sporů o  navracení církevního majetku 
totiž vyrůstá dílo v podobě sítě vzděláva-
cích institucí a  zdravotnických zařízení. 
Pražské Bohnice jsou v lidové slovesnosti 
naplněny jakýmsi pejorativním význa-
mem. Někteří by se areálu léčebny dokon-
ce ze široka vyhnuli. Naopak se ale najdou 
lidé, kteří si toto místo dobrovolně zvolí 
za své působiště: v současné době se tam 
na spirituální službě, jak zní oficiální ná-
zev, podílejí 4 katolíci, 2 evangelíci, jeden 
husitský kněz a jeden rabi. 

Otec Jan Kofroň tak už několik let slouží 
jako katolický kněz v  bohnické psychi-
atrické léčebně a spolu s tím jako kaplan 
v bohnickém hospici Štrasburk. Šedovla-
sý kněz se dřevěným křížkem na krku se 
po  dobu našeho rozhovoru připravuje 
na bohoslužbu. V moderní kapli pro zhru-
ba dvacítku věřících, vybavené plastikou 
Vzkříšení Lazarova od  Karla Stádníka 
a vitrážemi od Antonína Kloudy, má otec 
Kofroň k dispozici pouze skříň. Sakristie 
by se do objektu už asi nevešla. „Je to tu 
skromné, jestli jste chtěl vidět opravdovou 
hospicovou kapli, měl jste zajet do  be-

nešovských Čerčan, nebo pod pražský 
Petřín,“ odkazuje mě kněz na  další hos-
pice na území pražské diecéze. „Tam jsou 
zařízeni tak, aby mohli pacienty přivézt 
na mši i s  lůžkem,“ dodává s poukazem, 
že se jeho mše v hospici zpravidla účastní 
spíše lidé z okolí, než pacienti. Jak se ale 
dozvídám později, udílení svátostí není 
to, na co by se chtěl otec Kofroň při práci 
s pacienty omezovat. „Podstatou mé prá-
ce je doprovázení nemocného a mít účast 

Kaple. Foto: Josef Nerušil



Hospic Štrasburk v Praze-Bohnicích. Foto: Josef Nerušil

Foto: Josef Nerušil
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sdílet, nebo o  ní svědčit, jsem-li ovšem 
o to žádán, nikoliv však vnucovat,“ namí-
tá otec Kofroň na rozšířenou domněnku, 
že nemocniční kaplan na poslední chvíli 
pacienty k  víře přesvědčuje. Rázně také 
odmítá námitku, že by se snažil s  lidmi 
manipulovat. „Ošetřovatelé mají přístup 
k lůžku, a když uznají za vhodné, mohou 
na mě upozornit,“ poukazuje kněz na své-
ho spojence ve  službě a  zároveň trochu 
lítostivě dodává: „Sekularizace u nás do-
spěla do takové podoby, že lidé nejednou 
o podobných otázkách ani nechtějí zavést 
hovor.“

Pokoje v  bohnickém hospici jsou kom-
fortně zařízeny, vybaveny přistýlkou pro 
případ, že by s umírajícím chtěl zůstat i ně-
který příbuzný; povolen je i pobyt domá-
cích mazlíčků. Na stěně pak visí jednodu-
chý kříž bez korpusu. Všechen ošetřující 
personál hospice je oděn ve standardním 
zdravotnickém stejnokroji a pracuje nej-
lépe podle svého svědomí. V recepci pak 
visí dvě nenápadná upozornění na mož-
nost požádat o službu kaplana. Stručněj-
ší prezentace nabízí „lidské doprovázení 
komukoli, kdo o  to požádá, křesťanské 
doprovázení křesťanům a  teprve poslé-
ze službu katolického kněze katolíkům.“ 
Otevírá se tím křesťanská služba všem. 
Podrobnější prezentace se snaží „otupit“ 
apriorní negativní odstup od  „všeho cír-

kevního“. Základním akcentem kaplana 
je lidství. Není to „výprodej křesťanství 
za snížené ceny,“ říká otec Kofroň. Vždyť 
právě v Ježíši Kristu je lidství ve své plnos-
ti. Tedy důraz na lidství se z jedné strany 
s Kristem nemíjí a ze strany druhé respek-
tuje založení pacienta. V prezentaci je při-
rozeně uvedeno i příslušné spojení, jak se 
služby dovolat.

V pražské arcidiecézi jsou tři kněží, kteří 
jsou oficiálně jmenováni nemocničními 
kaplany pro Prahu: Josef Bonaventura 
Rosa OFMConv., Lukáš Lipenský a  Voj-
těch Eliáš. K tomu jim vypomáhají jáhni 
Jaromír Odrobiňák, Štěpán Faber a Pavel 
Reumann. Mezi jejich úkoly patří i  za-
jišťování tzv. urgentní svátostné služby, 
spojené s pohotovostí na telefonním čísle 
731 144 144. Když se snažím zjistit od otce 
Eliáše nějaká konkrétní čísla o  množství 
poskytované péče, tak mě zarazí. „To se 
těžko kvantifikuje, protože nemocnice, 
domovy důchodců a  hospice navštěvuje 
v naší diecézi podle mých zkušeností kaž- 
dý kněz alespoň jedenkrát týdně.“ „Naší 
největší snahou je zajistit dobrou dostup-
nost duchovní péče všem potřebným 
a to na území celé diecéze. Ne však pro-
to, abychom „využili“ jejich tíživé situace, 
ale abychom jim podali pomocnou ruku 
– někdy v podobě utěšujícího slova, jindy 
v trpělivém naslouchání, ale vždy s nezišt-
nou láskou,“ uzavírá rozhovor otec Eliáš.

Josef Nerušil

ného života. Málokdy se obrací na  rodi-
nu nebo personál,“ říká Vojtěch Eliáš, 
biskupský vikář pro diakonii v  pražské 
diecézi. „Naopak v  hospici musíte vzít 
v  potaz nejenom umírajícího, ale také 
příbuzné, rodinu a okolí celkově, které si 
začíná uvědomovat brzkou ztrátu blízké-
ho člověka.“ Tuto zkušenost mi potvrzu-
je i otec Kofroň. „Někdy se u příbuzných 
setkávám s  hrůzou i  z  pouhého setkání 
s  umírajícím. Nemusí to být způsobeno 
jen obavou ze setkání se smrtí, ale např. 
také z  výčitek a  nevyřešené minulosti,“ 
dodává kněz a vzpomíná na příběh dívky, 
která svou umírající matku navštívila až 
po třech měsících a maminku se zdráha-
la byť jen spatřit i ve chvíli, kdy jí zbývaly 
poslední hodiny života. „Dívka se tím trá-
pila natolik, že se ani neodvážila do poko-
je vstoupit. Nepodařilo se mi ji přesvědčit, 
že je ještě čas k nápravě,“ vybavuje si kněz 
jeden z mnohých příběhů, se kterými se 
ve svém životě setkal.

Veřejnost se často domnívá, že služby 
církevních zařízení jsou dostupné pouze 
věřícím. Ve  skutečnosti ale příslušnost 
k  církvi, politickému přesvědčení nebo 
národnosti neovlivňuje ani výběr paci-
entů, ani zaměstnanců zařízení. Stejně 
tak kněží neobcházejí lůžka a  duchovní 
pomoc nikomu nenutí. „Dopouštěl bych 
se násilí, a  to bych nechtěl. Víru mohu 
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Z DIÁŘE 
KARDINÁLA 
DUKY

1. 11. 17.00 Praha-Hradčany, kostel Všech 
svatých – poutní mše sv.

2. 11. 17.00 Praha-Vyšehrad, kostel sv. Petra
a Pavla – mše sv. za zemřelé

6. 11. 18.00 Praha-Nové Město, kostel sv. Kříže 
– mše sv. za zemřelé

7.–10. 11. Izrael – národní pouť k zakončení 
Roku víry

13. 11. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

16. 11. 11.00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv., setkání ministrantů

17. 11. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála 
– ekumenická modlitba za vlast

22. 11. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv., setkání sborů, katedrála

29. 11. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv., rekviem za Karla IV. 

30. 11. 16.30 Praha-Hradčany, katedrála – obřad 
přijetí do katechumenátu

Z DIÁŘE 
BISKUPA
HERBSTA

3. 11. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. 

7.–10. 11. Izrael – národní pouť k zakončení 
Roku víry

17. 11. 14.00 Konojedy, kostel sv. Václava 
– mše sv. s biřmováním

19. 11. 9.00 Zbečno – mše sv., vikariátní 
konference

23. 11. 10.00 Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba 
Staršího – Svatohubertská mše sv.

24. 11. 14.30 Svémyslice, kostel sv. Prokopa 
– mše sv. 

30. 11. Zdice – duchovní obnova pro 
ministranty

Z DIÁŘE 
BISKUPA 
MALÉHO

2. 11. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

3. 11. 9.30 Praha-Staré Město, kostel Matky 
Boží před Týnem – mše sv. 

4. 11. 18.30 Praha-Chvaly, Chvalský zámek – 
prezentace knihy pamětí P. Štveráka

7.–10. 11. Izrael – národní pouť k zakončení 
Roku víry 

15. 11. 15.00 Praha-Staré Město, kostel Matky 
Boží před Týnem – mše sv.

16. 11. 10.00 Příbram-Svatá Hora, bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. 
s biřmováním

17. 11. 9.00 Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty 
– mše sv. s biřmováním 

27. 11. 18.30 Praha-Nové Město, Knihovna 
III. interní kliniky VFN „Co pro mne 
znamená víra“ – přednáška

1. 11. slavnost Všech svatých
1.–8. 11. možnost získání odpustků

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
9. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. 11. listopadová sbírka na charitu 
13. 11. sv. Anežka Česká (katedrála, 18.00)

15.–17. 11. Dny důvěry (kostel Nejsvětějšího Srdce Páně)
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek

Mezinárodní den studentstva
Den Bible, sbírka na podporu biblických aktivit
ekumenická modlitba za oběti totality 
(katedrála, 18.00)

18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. 11. památka sv. Cecilie (katedrála, 18.00)

Arcidiecézní setkání chrámových sborů
24. 11. slavnost Ježíše Krista Krále
30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola

přijetí do katechumenátu (katedrála, 16.30)

LISTOPADOVÝ KALENDÁŘÍK

Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná se o výčet celé 
náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
http://ps.apha.cz 

  5. 11. 19.30 Příprava na manžel-
ství*; CPR
  8. 11. 18.00 Rekolekce s P. Józefem 

Augustynem SJ*; v sobotu pokračuje 
od 7.45; PS + KN
  12. 11. 19.30 Příprava na manžel-

ství*; CPR
  13. 11. 9.30 Akademie nejen pro 

seniory, P. Jan Píška; PS
  15. 11. 20.00 Modlitba Taizé; DS
  18. 11. 20.00 Přednáška Mikuláše 

Kroupy, Post Bellum; ČKA Prahy 6
  19. 11. 19.30 Příprava na manžel-

ství*; CPR
  23. 11. 14.30 Hudební festival Vox 

013; ADCM
  26. 11. 19.30 Příprava na manžel-

ství*; CPR
  27. 11. 9.30 Akademie nejen pro 

seniory, P. Jakub Jirovec OT; PS
  30. 11. 9.00 Adventní duchovní 

obnova; P. Vojtěch Kodet OCarm.; DS

* jen pro přihlášené; vstup do místa ko-
nání akcí; je z Kolejní ulice č. 4; PS – Pas-
torační středisko; CPR – Centrum pro 
rodinu; DS – Duchovní správa u kostela 
sv. Vojtěcha; KN – Karmelitánské nakla-
datelství; ADCM – Arcidiecézní cent-
rum pro mládež.

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

http://cpr.apha.cz 

Škola lásky v rodině podle Jiřiny 
Prekopové

Konflikty mezi manželi a  jejich řešení, 
Emoční konfrontace a  empatie, Pozi-
tivní rodičovství a  výchova dětí, Syste-
mická pravidla rodiny, Terapie pevným 
objetím. Nejbližší kurz se uskuteční 
v KMC Barrandov 9. listopadu. 
Účastnický poplatek je 450 Kč/osobu 
a 700 Kč/manželský pár. Na seminář je 
třeba se přihlásit předem.Přihlášení:
http://cpr.apha.cz/skola-lasky/

Setkání lektorů příprav na manželství
16. listopadu od  9.00 do  15.00 v  centru 

Nazaret, Kostelní nám. 16, Praha-Kunra-
tice, se uskuteční seminář pro ty, kteří se 
aktivně zapojují do  práce se snoubenci, 
tedy laici, pastorační asistenti, katecheti 
manželské páry i zasvěcené osoby. Dopo-
ručený příspěvek 100 Kč.
Přihlášky do  8. listopadu na  adresu: 
cpr@apha.cz

Když dítě nepřichází

23. listopadu od  9.00 v  Domě Emauzy 
v  Klokotech u  Tábora připravuje Česko-
budějovické diecézní centrum pro rodinu 
celodenní seminář pro páry, které touží 
po  dítěti. Přednáší MUDr.  Taťjana Horká 
na téma asistované reprodukce, Mgr. Darja 
Tolknerová, vedoucí poradny pro pěstoun-
skou péči a manželé Jana a Jindřich Fenclo-
vi, adoptivní rodiče s tématem adopce. 
Přihlášky a bližší informace:
http://dcr.bcb.cz

Tradiční adventní duchovní obnova 
pro manželské páry

7. prosince od  9.00 do  15.00 zve Pasto-
rační středisko – CPR a ŘKF u kostela sv. 
Františka z Assisi Praha – Chodov na ad-
ventní duchovní obnovu pro manželské 
páry do Komunitního centra Matky Te-
rezy, U Modré školy 2337/1, Praha 11 – 
Háje. Programem bude provázet P.  Sta-
nisław Góra. Během dne bude příležitost 
ke  svátosti smíření, na  závěr mše svatá. 
Polední občerstvení bude zajištěno.
Příspěvek 200 Kč na pár.
Přihlášky do 2. 12. na tel.: 220 181 777 
nebo www.manzelstvi.cz/advent/ 

BOHOSLOVCI
ARCIBISKUPSKÉHO
SEMINÁŘE V PRAZE

www.arcs.cuni.cz

Adventní Tammím

22.–24. listopadu – Tammím je příleži-
tostí prožít víkend v  modlitbě, naslou-
chání, společných rozhovorech o  hledání 
a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci 
i  představenými semináře. Jeho součástí 
jsou i různé workshopy, sport, společenské 
hry, zajímaví hosté… Vytváříme tak pro-
stor i pro hledání životní cesty a prohlou-
bení osobního vztahu s Bohem, nabízíme 
možnost duchovního rozhovoru, případně 
svátosti smíření. Je to také velká příležitost 
poznat nové věřící kamarády a přátele.
Info a přihlášky do 19. listopadu na:

www.arcs.cuni.cz, www.tammim.spolco.cz  
Za Tammím Tým Petr Zadina, seminarista

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

www.praha.signaly.cz 

Dušičková víkendovka v Nazaretě 
(14–20 let)

1. listopadu od  18.00 do  3. listopadu. 
Téma: V mládí jsem se učil hrobařem... 
„Nesmíte pro ně truchlit jako ostatní, 
kdo nemají naději.“ 1 Sol 6,13b.  Kromě 
exkurze na  hřbitov s  praktickou ukáz-
kou, se trochu přiblížíme konci našeho 
pozemského života. Možná zjistíme, že 
s takzvaně mrtvými máme mnohdy více 
společného než s takzvaně živými. S se-
bou: spacák, sportovní oblečení, přezů-
vky, Bibli. Účastnický poplatek: 300 Kč. 
Přihlášky: 244  910  469, 733  161  614 
nebo nazaret@apha.cz, info:
www.centrumnazaret.cz/kalendar-akci

Benefiční křesťanský hudební festival 
VOX 013

23. listopadu od 14.30 do 22.00 v Pasto-
račním středisku Kolejní 4, Praha 6.
VOX 013 chce přinést průřez tím nejlep-
ším z tvorby hudebních skupin reflektu-
jících poselství evangelia. Volně nava-
zuje na  deset ročníků Vox Clamantis. 
Hlavními hosty jsou německá skupina 
Good Weather Forecast a  Noah Elle-
nwood, dále Oboroh, rapper Kalwich, 
worshipová skupina Donebevolající 
a  loňský vítěz My Revolution. Akci po-
řádá ADCM, Sdruženi Pyramida a Rosa 
– hudební vydavatelství, za  podpory 
Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva 
kultury a  Česko-německého fondu bu-
doucnosti. Více na:  www.festivalvox.cz 
nebo na Facebooku akce
www.facebook.com/festivalvox. 

Arcidiecézní ples mládeže

29. listopadu od  19.00 pořádá ADCM 
v  kulturním centru Novodvorská (No-
vodvorská 151, Praha 4 – Lhotka) Ar-
cidiecézní ples mládeže. K  tanci a  po-
slechu hraje hudební skupina „Dlouhá 
noc“. Součástí pestrého programu je ori-
ginální tombola, profesionální předtan-
čení, dobrá hudba, taneční soutěž a půl-
noční překvapení. Nebude samozřejmě 
chybět ani občerstvení.
Více na: http://praha.signaly.cz
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Víkend pro nezadané (30-43 let)

29. listopadu od  19.30 do  1. prosince 
14.00 v  centru Nazaret. Víkend je ur-
čen všem nezadaným bezdětným kato-
líkům – svobodným, vdovcům/vdovám 
nebo rozvedeným s  možností církevní-
ho sňatku ve věku 30-43 let, kteří hleda-
jí svůj protějšek. Jednou z podmínek je 
účast na celém víkendu. S sebou: spacák, 
přezutí, ručník. Poplatek: 700 Kč. Více 
na: spolecne70@volny.cz
nebo Facebook: Společně70.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz 

Republika bez žen

10 listopadu v 16.00 v rámci farní akade-
mie  se ve videosále kostela (zadním vcho-
dem přes zahradu) uskuteční vyprávění 
s promítáním diapozitivů o putováních Mi-
lana Kmenta, která uskutečnil v letech 1997 
a 2003 s názvem „Republika bez žen – kláš-
tery na hoře Athos v Řecku“. Vstup volný.

 13. a 27. listopadu od 18.00 se v koste-
le NSP konají studentské rytmické mše, 
na  které navazuje setkání společenství 
mladých.

KOMUNITA CHEMIN NEUF 
Klášter v Tuchoměřicích u Prahy

www.chemin-neuf.cz 

 každé úterý od  20.00 – modlitební 
setkání v kapli kláštera v Tuchoměřicích
 každé úterý od  19.00 – večery chval 

v  kostele sv. Bartoloměje (Bartoloměj-
ská, Praha 1) 
Exercicie podle svatého Ignáce

3.–10. listopadu v Tuchoměřicích. Ignaci-
ánská duchovní cvičení v tichu jsou ideál-
ním místem pro rozlišování, ztišení a na-
slouchání Božímu hlasu. Jejich součástí je 
osobní a  společná modlitba, přednášky, 
osobní duchovní doprovázení. Cílem je 
zastavení a  přebývání s  Bohem, naslou-
chání jeho hlasu spojené s  duchovním 
rozlišováním. Nedílnou součástí cvičení 
jsou čtyři časy osobní modlitby denně.

Chodit v Duchu svatém 
22.–24. listopadu v  Tuchoměřicích. Ví-
kend pro mladé od  14 do  30 let: „Je 
možné být stále ve spojení? Jak se naučit 

komunikovat? Jak projít zkouškami? 
Motto: od zítřka jinak a už nikdy sám.“

 
KOMUNITNÍ CENTRUM

MATKY TEREZY 
www.kcmt.cz 

Domácí hospicová péče

Domácí hospic „Cesta domů“ pořádá 
výstavu ke  Dni hospiců, která potrvá 
do konce listopadu.

 10. listopadu od 17.00 – koncert „Vi-
vat Flauto“
 11. listopadu od 16.00 – setkání klu-

bu křesťanských seniorů, prof. ThDr. Jan 
Matějka bude hovořit na téma „Soudobá 
liturgie“ 
 17. listopadu od  17.00 – benefiční 

koncert „Jinan“ 
 25. listopadu od  19.00 – Zastavení 

u Matky Terezy – S. Klára Marie Strání-
ková SCSC bude hovořit na téma „Otro-
kářská společnost 21. století – aneb přede-
jdou nás do Božího království?“ – o službě 
lidem, kteří prošli nucenou prostitucí 
 30. listopadu od  14.00 – výro-

ba adventních věnců ve  spolupráci 
s  MC Domeček YMCA Praha, více na 
www.mc-domecek.cz 
 1. prosince od 16.00 – první koncert 

z adventního cyklu – Musica Pro Sancta 
Cecilia
 

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ 
SPRÁVA

http://ads.cvut.cz/ 

kostel sv. Bartoloměje

 6. listopadu od  20.00 – Smrt! A  co 
dál? Jsou opravdu tak rozdílné přístupy 
katolické a protestantské teologie k otáz-
ce věčného života? Mnohé z otázek nám 
pomohou objasnit katolický kněz Dr. Jan 
Houkal a  jeho evangeličtí kolegové 
Dr. Ondřej Kolář a Dr. Mikuláš Vymětal.
 13. listopadu od  20.00 – Vstupte, 

prosím … Vypráví MUDr.  Iva Weilgu-
ny, venkovská praktická lékařka. Často 
těžko uvěřitelné příběhy z ordinace i zá-
chranné služby v kraji bývalých Sudet.  
 20. listopadu od 20.00 – Sibiř vzdále-

ná i blízká. Večer s P. Pavlem Rouskem, 
farářem ve Vysokém Veselí a P. Tomášem 
Hoffmannem, ředitelem Diecézního cen-
tra života mládeže „Vesmír“ v  Deštném 
v Orlických horách o cestě na Sibiř. 

 27. listopadu od 20.00 – Sedm život-
ních výzev mladého člověka. Před kaž- 
dým člověkem stojí sedm základních 
výzev: nejsou to skaláry, nýbrž vektory, 
tvrdí jezuitský provinciál, báňský inženýr 
a absolvent teologie a psychologie na uni-
verzitách v Bostonu, Dublinu a Londýně, 
P.  Josef Stuchlý. Otevře nové horizonty 
i návštěvníkům tohoto večera? 

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

www.farnostdobris.cz 

Blahoslavení
17. listopadu v  10.30 zveme na  vernisáž 
výstavy Blahoslavení, fotky a  výtvarné 
práce klientů dětského centra Paprsek. 
Výstava bude otevřena v Pastoračním cen-
tru sv. Tomáše do 2. prosince.
Adventní seminář

Vždy od  19.30 zveme do  Pastoračního 
centra sv. Tomáše na „Adventní seminář“, 
není třeba se předem přihlašovat. 
 21. listopadu – přednáška – Marek Orko 

Vácha, Ph.D.  (Během tohoto večera pro-
běhne autogramiáda knížky „Život je sacra 
zajímavej“ autorů M. O. Váchy a K. Satorii)

 28. listopadu – přednáška - Jan Houkal Th.D.
 4. prosince – přednáška - P. Karel Satoria
 11. prosince – přednáška - Petr Blecha

KOSTEL SV. IGNÁCE
http://ignackostel.webnode.cz/ 

Večerní katecheze neboli doučování 
ve víře pro dospělé

Každé úterý od  20.15 – 21.00 pokraču-
jí pravidelná setkání v  kostele sv. Ignáce, 
Karlovo nám., Praha 2. Vede Doc. Vojtěch 
Novotný, Th.D.

Pravidelné duchovní obnovy 
pro dospělé

Vždy první sobotu v  měsíci od  9.00 
do  14.00 v  residenci Tovaryšstva Ježí-
šova, Ječná 2, Praha 2. Vede P.  Ludvík 
Armbruster SJ.

Žehnání varhan

 12. listopadu při mši svaté v 17.30 budou 
v  kostele sv. Ignáce z  Loyoly na  Karlově 
nám. v Praze slavnostně požehnány nové 
varhany. Hlavním celebrantem bude kardi-
nál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. 
Na varhany hraje Přemysl Kšica a Ing. Jan 
Blabla. Mši provází sbor Arcibiskupského 
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POZVÁNKY
Diktatura versus naděje

Podtitulem této výstavy v Mladotově domě 
na  Pražském hradě je „Pronásledování 
římskokatolické církve v  Československu 
v  letech 1948–1989“. Otevřeno je den-
ně od 10.00 do 16.00 až do 28. listopadu. 
Vstup volný.

Setkávání nad Biblí

Každé první úterý v  měsíci od  19.00 se 
koná setkání nad Písmem na  zlíchovské 
faře, Na Zlíchově 221/8, Praha 5. Pod ve-
dením farního vikáře P. Jakuba Jirovce OT, 
doktoranda teologie na univerzitě ve Víd-
ni, nás čeká „průchod“ důležitými pasáže-
mi Starého zákona. Všichni jsou zváni.

Komunita Venio, kostel Panny Marie
 Vítězné na Bílé Hoře

 5. listopadu v 19.30, přednáška na téma 
Bitva na Bílé Hoře. Přednáší dokumentari-
sta a tvůrce nové expozice v areálu poutní-
ho místa Pavel Štingl.
 10. listopadu ve 20.00, varhanní koncert 

při příležitosti výročí bělohorské bitvy.  Za-
hraje Aleš Nosek, student církevní hudby 
v Řezně a jeho host. Vstupné dobrovolné.

gymnázia Praha, dirigent Igor Angelov. 
Po mši svaté následuje koncert.
 13. listopadu při mši svaté v 17.30 rozez-

ní varhany Vladimír Roubal, v 18.30 násle-
duje koncert.

PROVINCIE KAPUCÍNŮ
LORETA

www.loreta.cz

Od Slavnosti všech svatých (1. listopadu 
2013) do Zmrtvýchvstání Páně (20. dub-
na 2014) bude zvonohra hrát nedělní 
program pouze v 16.00.

 2. listopadu od  19.00 zazní v  chrámu 
Narození Páně poslední koncert  z cyklu 
Loretánské hudební podvečery. Účinkuje: 
Schola Týnského chrámu, sbormistr: 
Bohuslav Korejs. 
 5. listopadu od  19.30 bude sloužena 

v klášterní kapli sv. Vavřince studentská 
mše sv. Doprovodný program naleznete 
na facebookovém profilu
Studentské(o)mše.

 6. listopadu od 19.00 proběhne benefice 
Večery u kapucínů. Během večera vystou-
pí folková skupina z Nového Boru Zhasni. 
Výtěžek benefice bude věnován občanské-
mu sdružení Alfa Human Service, které 
nabízí podporu lidem ohroženým sociál-
ním vyloučením.
 24. listopadu od  18.00 zazní Missa 

Brevis ad honorem Jesu Christi Regem 
od Víta Janaty. Účinkuje: Pěvecký soubor 
Collegium Quod Libitum, varhany: Aleš 
Nosek, řídí: Vít Janata.

 
DOMOV

 SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
www.domovrepy.cz 

Barevný most k Tvému srdci

 1.–30. listopadu – unikátní výstava ob-
razů MUDr. Ingrid Kalinkové, která před-
stavuje chromoterapeutickou intuitivní 
mandalu jako most k srdci a duši člověka, 
refektář, vstup volný

 3. listopadu od  17.00 – Koncert 
Emauzského sboru a orchestru, dirigent 
Tomáš Čechal (W. A. Mozart, Requiem), 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 10. listopadu od  17.00 – Letś Go – 

koncert mezinárodní akapelové skupiny 
(americké spirituály), kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné
 14. listopadu od  18.00 – společen-

ské setkání sponzorů a  přátel Domo-
va s  dobročinnou aukcí, refektář, vstup 
na pozvánky
 17. listopadu od 17.00 – Vlastenecký 

podvečer (vlastenecké a  národní písně 
v podání sólistky Státní opery Praha Da-
niely Radosa a  jejích hostů), kostel sv. 
Rodiny, vstupné dobrovolné
 1. prosince od  17.00 – 1. adventní 

koncert – vokální akapelový soubor 
Geshem pod vedením Marka Šlechty 
(afroamerické spirituály), kostel sv. Ro-
diny, vstupné dobrovolné
V prosinci budou následovat každou neděli 
(8. 12., 15. 12. a 22. 12. vždy od 17.00) další 
z cyklu tradičních adventních koncertů.

Obnova Mariánského sloupu 

10. listopadu v  16.30 zve farnost Lhot-
ka na  přednášku akademického sochaře 
Jana Bradny  Obnova Mariánského slou-
pu na  Staroměstském náměstí. V  kostele 
P. Marie Královny míru, Praha 4 – Lhotka, 
Ve Lhotce 36. 

Ekologická sekce ČKA

12. listopadu od  17.30 zveme na  besedu 
s Ing. Markem Drápalem na téma Ochra-
na životního prostředí v církvích. Ing. M. 
Drápal je předsedou poradního odboru 
při Synodní radě ČCE pro otázky život-
ního prostředí a předsedou výboru České 
křesťanské environmentální sítě. Klášter 
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49.
 
Zlatá Praha

17. listopadu od 16.00 do 18.00 v zaseda-
cím sále úřadu Městské části Praha 5, Šte-
fánikova 15, Praha 5 – Smíchov se usku-
teční další setkání cyklu „Zlatá Praha”  pod 
názvem  „Člověk a  hudba”. Hostem bude 
violoncellista Jan Zvěřina. Vstupné dobro-
volné, změna programu vyhrazena. Více 
na http://www.focolare.cz

Varhanní nešpory maltézských rytířů

19. listopadu od  17.00 v  kostele Panny 
Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Pra-
ze–Malé Straně – koncert duchovní hud-
by s  názvem „Ludes“. Program: Ch. Tye, 
Hassler, Handel-Gallus, Palestrina, Croce, 
Černohorský, Franck, Mozart a Praetoria. 
Účinkuje Spolek pro vokální a  komorní 
hudbu Fenix, řídí Andrea Hora Krausová. 
Vstup volný.     

Koncert k svátku sv. Kateřiny

25. listopadu od 16.00 – koncert duchov-
ní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě 
Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN 
Praha 2. Program: árie a dueta ze světových 
oratorií. Účinkují: Štěpánka Heřmánková 
– soprán, Miroslav Laštovka – trubka, Jan 
Morávek – baryton, Jan Kalfus – varhany. 
Vstup volný.

Kolegium katolických lékařů ČKA

27. listopadu od  18.30 zve na  přednášku 
Mons. Václava Malého „Co pro mne zna-
mená víra“. Knihovna III. interní kliniky
1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2, 
(roh Karlova náměstí).



V sobotu 16. listopadu se uskuteční v Praze Arcidiecézní ministrantské setkání. Zahájení 
bude v 9.30 v budově Arcibiskupského paláce, vrcholem mše svatá v 11.00 v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude celebrovat pan kardinál Dominik Duka OP. Sr-
dečně zváni jsou především ministranti (chlapci cca od 6 do 30 let), pro které je program 
koncipován. Na přípravě se podílejí seminaristé. Letošní program je zvláštní příležitostí 
k neformálnímu poznání těch, kteří se připravují ke kněžství, i prostředí, v němž jejich 
povolání zraje. Ukončení bude cca v  16.15 v  budově Arcibiskupského semináře. Více 
na http://ministranti.apha.cz.

ARCIDIECÉZNÍ MINISTRANTSKÉ SETKÁNÍ

USTANOVENÍ

  P. Josef Hladiš SJ byl s účinností od 1. září 2013 uvolněn z funkce výpomocného 
duchovního Římskokatolické farnosti Kolín. 

  P. Josef Tichý SJ byl s účinností od 1. září 2013 uvolněn z funkce výpomocného 
duchovního Římskokatolické farnosti Kolín.

Z ACT CURIAE14

  P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap. 
na odpočinku v Praze

6. 11. 1923 90 let

  Mons. Karel Herbst SDB 
pražský pomocný biskup

6. 11. 1943 70 let

  Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný 
trvalý jáhen arcidiecéze pražské 

19. 11. 1958 55 let

  Jordán Vilém Matausch 
trvalý jáhen arcidiecéze pražské

20. 11. 1943 70 let

   Mgr. Josef Pecinovský 
děkan kapituly, farář v Praze-Modřanech

24. 11. 1963 50 let

JUBILEÁŘ – ŘÍJEN

V neděli 22. září 2013 přijal v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích jáhenské svěcení pro 
pražskou arcidiecézi Mgr. Antonín Juriga. Světitelem byl Mons. Karel Herbst SDB, 
pražský pomocný biskup.

Dosavadní rada Apoštolské nunciatury v Praze, Mons. Dennis Kuruppassery ukon-
čil k 31. srpnu 2013 své působení v Praze a odchází na nové působiště na Apoštolské 
nunciatuře v Gabonu. Jeho místo na Apoštolské nunciatuře v Praze zaujal Mislav 
Hodžič, kněz arcidiecéze Split-Makarska (Chorvatsko).

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

ZMĚNA NA APOŠTOLSKÉ NUNCIATUŘE

Jubilantům
srdečně  blahopřejeme

a vyprošujeme 
hojnost Božího požehnání.

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

  3. 11. - 31. neděle v mezidobí 
(9.00): katedrála Sv. Ducha, 
Hradec Králové (Mons. František 
Hladký)

  17. 11. - 33. neděle v mezidobí 
(9.00): katedrála sv. Petra a Pavla, 
Brno-Petrov (Mons. Jiří Mikulášek)

  24. 11. - slavnost Ježíše Krista 
Krále (9.00): kostel sv. Prokopa, 
Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)

RADIO PROGLAS

  3. 11. - 31. neděle v mezidobí 
(9.00): kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Havlíčkův Brod  (P. Pavel 
Hroznata Adamec).

  10. 11. - 32. neděle v mezidobí 
(9.00): kostel Panny Marie Pomoc-
nice, Olomouc, (P. Rudolf Smahel)

  17. 11. - 33. neděle v mezidobí 
(9.00): bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie, Příbram-Svatá Hora

  24. 11. - slavnost Ježíše Krista 
Krále (9.00): Duchovní centrum, 
Brno-Lesná (P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  3. 11. - 31. neděle v mezidobí 
(10.30): kostel sv. Václava, Ostra-
va (P. Adam Grabiec)

  10. 11. - 32. neděle v mezidobí 
(11.00): kostel sv. Anny, Jeruzalém 

  17. 11. - 33. neděle v mezidobí 
(9.30): bazilika sv. Mikuláše, 
Trnava

  24. 11. - slavnost Ježíše Krista 
Krále (10.30): Vatikán, František I.

Změna vyhrazena.



9. 11.
Duchovní obnova 
pro mládež hledající
své životní povolání

 bratři pauláni Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.katolik.cz

12.–16. 11.
Poznat a následovat 
Ježíše Krista 
– Ignaciánské exercicie

P. František Lízna SJ Svatý Hostýn
Bystřice 
pod Hostýnem
www.hostyn.cz

13.–17. 11. Adventní duchovní 
obnova pedagogika F. Ketta Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova
Český Těšín
www.jesuit.cz

21.–24. 11. Krásná literatura 
a duchovní život P. Petr Beneš CSsR Exerciční dům Příbram-Svatá Hora

www.svata-hora.cz

21.–24. 11.

Jsem služebnicí, 
služebníkem Páně
–  pro animátory a aktivní 

pracovníky ve farnostech

jáhen Ladislav Kinc Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.katolik.cz

22.–24. 11. Modlitba jako služba 
a služba jako modlitba

SM Lucie
Horáková SCB Dům sv. Antonína Moravské Budějovice

www.boromejky.cz

28. 11.–1. 12. Ohlédnutí za Rokem víry P. Stanislav
Přibyl CSsR Exerciční dům Příbram-Svatá Hora

www.svata-hora.cz

29. 11.–2. 12. Duchovní cvičení pro 
všechny Mons. Vojtěch Šíma ŘKDS Stojanov Velehrad

www.stojanov.cz

29. 11.–1. 12. Adventní duchovní 
obnova jáhen Jan Špilar Duchovní centrum 

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

29. 11.–1. 12. Adventní víkend
pro ženy setkání YMCA Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova
Český Těšín
www.jesuit.cz

3.–7. 12. Adventní duchovní 
cvičení

P. Antonín Klaret 
Dabrowski OFM ŘKDS Stojanov Velehrad

www.stojanov.cz

15POZVÁNÍ

Úmysl všeobecný

Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě 
věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochyb-

nostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.

Úmysl národní

Aby křesťané upřímně hleda-
li cestu k jednotě a usilovali 

o její dosažení.

Úmysl misijní

Za církve v Latinské Americe, jež 
jsou plodem misií z Evropy, aby 

vysílaly misionáře ostatním církvím.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

DUCHOVNÍ
CVIČENÍ



2. listopad 1713 – Položen zá-
kladní kámen ke  sloupu Nejsvětější 
Trojice na pražském Malostranském 
náměstí. Autorem návrhu sloupu byl 
G. B. Alliprandi. V r. 1715 dohotoven 
jako výraz díků za odeznění morové 
rány v Praze.

7. listopad 1873 – Zemřel Jan Mi-
chal Martinovský, katolický kněz-
-premonstrát, hudební skladatel 
a  pedagog. Po  vysvěcení se stalr. 
1840 varhaníkem v klášteře na Stra-
hově a po šesti letech převzal řízení 
kůru. Roku 1855 jmenován ředite-
lem vyšších reálných škol v Rakov-
níku. Zaměřil se po hudební strán-
ce na písňovou tvorbu. V 60. letech 
vydal též církevní písně např. „Tys 
o Bože“, „Chvalozpěv na počest Cy-
rila a Metoděje“ (*25. 2. 1808).

10. listopad 1883 – Narozen 
Bedřich Antonín Wiedermann, 
varhaník. V  letech 1910 – 1911 
působil v  Brně na  Petrově a  poté 
přešel do  emauzského kláštera 
Praze. Do  listopadu 1919 pak pů-
sobil v  kostele sv. Cyrila a  Meto-
děje v  Praze-Karlíně. Od  března 
1917 učil na  pražské konzervatoři, 
od  roku 1946 jako řádný profesor 
na  AMU. Znalec chorálu i  varha-
nářství. (+ 5. 11. 1951).

18. listopad 1893 – Papež Lev 
XIII. vydal encykliku „Providen-
tissimus Deus“ – O  studiu Písma 
svatého, v ní zhodnotil historii Bible 
z  doby církevních otců až po  sou-
časnost.

27. listopad 1983 – Na  první 
neděli adventní vstoupil v  platnost 
nový Kodex kanonického práva, 
který 25. ledna 1983 vyhlásil papež 
Jan Pavel II.

29. listopad 1633 – Založena Spo-
lečnost Der křesťanské lásky sv. Vin-
cence de Paul. Cílem je pomáhat li-
dem, kteří trpí materiální i duchovní 
bídou.

Arnošt Kelnar

Karel Herbst
TEXTY MÉHO 
SRDCE

DVD
KDO JE PAPEŽ 
FRANTIŠEK?
Dokument 
o životní cestě 
a postojích 
papeže Františka.

Vladimír Vavřínek
CYRIL 
A METODĚJ 
MEZI 
KONSTANTINO-
POLÍ A ŘÍMEM

Anselm Grün
UZDRAVENÍ 
SKRZE OBRAZY
Spirituální zdroje 
vnitřních sil

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD

NAKLADATELSTVÍ PORTÁL

Váz., 200 str.
249 Kč

Český dabing, 44 minut, 199 Kč

Váz., 384 str. 
328 Kč

Váz., 200 str.
249 Kč

Hana Pinknerová
TO PRAVÉ 
MÍSTO

Brož., 113 str. 
129 Kč

Jaro Křivohlavý  
NENÍ RADOST 
JAKO RADOST

LITURGICKÝ 
KALENDÁŘ 2014
-  48 Kč

KAPESNÍ DIÁŘ 
2014
-  88 Kč

VELKÝ DIÁŘ 2014
-  200 Kč

Ira Byock  
DOBRÉ 
UMÍRÁNÍ

Jiří Přibáň  
TYRANIZOVANÁ 
SPRAVEDLNOST

Váz., 88 str. 
109 Kč

Brož., 328 str.
258 Kč

brož., 280 str.
385 Kč

Denis Sonet 
POCITY VINY 
A JAK JIM ČELIT

Brož., 64 str.
79 Kč

Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 


