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Práce jako na kostele

O pravy církevních památek 
mají zvláštní přitažlivost. 

Navazujeme totiž na tradici našich 
otců a  dědů, kteří o  tyto památ-
ky pečovali. Život církve není sice 
závislý na  stavbách a  domech, 
ale současně právě tyto prostory 
umožňují setkávání lidí, což je vel-
mi důležitým a smysluplným roz-
měrem života.

V posledních pěti letech byly realizovány opravy a investice staveb včetně 
mobiliáře a varhan za 606 milionů korun. Na jejich financování se z 37 % 
podíleli farnosti, arcibiskupství a Svépomocný fond, z 20 % prostřednic-
tvím dotací Ministerstvo kultury, z 19 % krajské a místní úřady a město Pra-
ha, z 15 % dotace EU a z 9 % sponzoři, Norské fondy a Ministerstvo život-
ního prostředí. 

Největší probíhající rekonstrukcí v  letošním roce je projekt „Příbram 
 – Svatá Hora – vzorová obnova poutního areálu“ za 191,2 milionů ko-
run. Opravovat národní kulturní památku jakou je Svatá Hora je mimo-
řádná výzva. Odhalování podlah, původních omítek a sklepů je přitažlivé 
pro archeology, památkáře a všechny milovníky historie. Například pec 
na chleba, která se náhodou našla v probošství při hledání trasy pro výtah, 
je unikátní ukázkou, jak se pekl chleba pro mnichy v době baroka.

V současné době se dostavuje také fara v Kolíně jako Komunitní centrum 
sv. Bartoloměje a  dokončuje se hrubá stavba Farního centra u  kostela 
sv. Jakuba Staršího v Praze Petrovicích. Připravuje se novostavba farní-
ho centra a úpravy liturgického prostoru v kostele Panny Marie Královny 
Míru v Praze 4-Lhotce, nový kostel Krista Spasitele a komunitní centrum 
v Praze na Barrandově, a probíhá projektová příprava farního centra v Ho-
řovicích.

Stavební odbor arcibiskupství připravuje stavební akce od shánění finanč-
ních prostředků (žádání o granty, oslovování obcí a často i místních akč-
ních skupin), přes projednávání na stavebních úřadech, spolupráci s pří-
slušnými památkáři až po realizaci a závěrečné vyúčtování.

Často se užívá přirovnání „práce jako na kostele“. Skutečně platí, že práce 
na kostele je velice náročná, je do ní zapojeno mnoho lidí a je dobře, když 
o ni projevují zájem i místní lidé a jsou ochotni se angažovat. Pokud se 
dílo podaří, je pro nás velkou odměnou, když např. opravený kostel láká 
nové návštěvníky, kteří se ptají po hlubším smyslu života.

Josef Rendl
vedoucí stavebního odboru Arcibiskupství pražského
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Editorial

Vážení čtenáři,

v  zářijovém čísle Zpravodaje se věnujeme 
rekonstrukcím církevních památek. Vedle 
právě probíhající rozsáhlé rekonstrukce 
Svaté Hory a projektu pro Starou Boleslav 
se zaměřujeme také na  spolupráci s  ob-
čanskými sdruženími při péči o menší sa-
krální stavby. Zpravodaj získal přes prázdni-
ny také novou grafickou podobu. 

Aleš Pištora
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Svatováclavská pouť

L etošní národní svatováclavské pou- 
ti, která je již několik let jednou 

z  hlavních událostí duchovního života 
v Čechách, bude přítomen také kyjev-
ský arcibiskup Mons. Petro Herkulan 
Maltschuk OFM a arcibiskup arcidiecé-
ze Minsk-Mohylev Mons. Tadeusz Kon-
drusiewicz. Při nešporách v  předvečer 
svátku zazní staroslověnština. Poutní 
mše svatá na  Mariánském náměstí ve 
Staré Boleslavi začíná 28. září v  10.00 
hodin (hlavní celebrant: Mons. František 
Radkovský, kazatel: kardinál Dominik 
Duka OP).                       

Nový zvon 
pro Stříbrnou Skalici

T éměř po  sto letech se lidem ze stříbrnoskalického 
sdružení podařilo nahradit zvon, který byl zrekvírován 

za první světové války z kostela sv. Jakuba Většího v Rov-
né ve Stříbrné Skalici. Pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP požehnal nový zvon 1. srpna.

Dohoda o církevních domech 
na Pražském hradě

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP podepsal 
16. července spolu s prezidentem republiky Milošem 

Zemanem společné prohlášení ohledně dalšího postupu 
při navracení původního církevního majetku na Pražském 
hradě.                                                                              

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil  
7. srpna stříbrnou svatovojtěšskou medaili Mons. 

Josefu Mixovi při příležitosti oslavy jeho 90. narozenin 
za věrnou službu kardinálu Františku Tomáškovi a za obě-
tavou pastýřskou službu.

60. narozeniny 
Mons. Slavíka

V e čtvrtek 30. července 
oslavil Mons. Michael 

Slavík, od  roku 2000 ge-
nerální vikář pražské arci-
diecéze, se svými spolu-
pracovníky, kolegy a přáteli 
své 60. narozeniny.
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Zprávy z charity

V pátek 25. září se veřejnosti otevřou dveře zařízení sociálních služeb. 
Budou to: Azylový dům sv. Terezie, Azylový dům Gloria, Azylový dům  

sv. Gerarda, Domov pro seniory kardinála Berana, Centrum pro těles-
ně postižené Fatima, Středisko Migrace, Nízkoprahové centrum Na  Dolí-
ku a Projekt Magdala. Adresy služeb a dobu trvání otevřených dveří najdete 

na webu www.praha.charita.cz.

V  Kralupech nad Vltavou vznikl 
obchod s názvem Šuplík. Nabízí 
věci, které Charitě lidé věnují. 

Dvě stě šancí na  lepší život – 
do programu Adopce na dálku® 
bylo nově vybráno přes 200 po-
třebných dětí z  Indie, Ugandy 
a Běloruska. Zapojte se, prosíme, 
do pomoci i tím, že vašim přáte-
lům, kolegům a známým o těch-
to dětech řeknete.

Duchovní hudba 
u sv. Mikuláše 
v Praze

A rcibiskupství pražské zve všech-
ny zájemce o  duchovní hudbu 

na  koncerty v  pražském malostran-
ském kostele sv. Mikuláše. Koncerty se 
až do začátku listopadu konají denně 
kromě úterý, začínají vždy v 18.00 ho-
din (v adventní a vánoční době v 17.00 
hodin).

Kněžské svěcení

V sobotu 27. června přijali v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vkládáním 
rukou a  modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP 

kněžské svěcení jáhni Petr Havlík a Jaroslav Suroviak OCD.

Jáhenské svěcení

V sobotu 5. září v 10.00 hodin při-
jmou v katedrále sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha z rukou pomocného bisku-
pa Václava Malého jáhenské svěcení 
bohoslovci Martin Chleborád, Lukáš 
Nosek, Michal Prívara a Jiří Zeman.

Modlitby za rodiny, 
kněžská a duchovní 
povolání

P rvní pátky v  kostele sv. Ludmily 
na  náměstí Míru jsou už mnoho 

let věnovány společným modlitbám 
za  rodiny, kněžská a  řeholní povolá-
ní. Výstav Nejsvětější svátosti začíná 
ve 14.00 hodin a od 15.30 hodin pro-
bíhá společná adorace, v  jejímž ve-
dení se střídají řeholní společenství, 
seminaristé, katolická hnutí a  rodiny. 
Od  16.30 hodin následuje mše sva-
tá. Více na  www.hledampovolani.cz 
a www.kvpzr.cz.

Oratorium  
Svatý Václav

S větová premiéra celovečerní kom- 
pozice Martina Kumžáka se usku-

teční 23. září od 19.30 hodin ve Sme-
tanově síni Obecního domu. (Vladimír 
Javorský – recitace, Marie Fajtová – so- 
prán, Dasha – alt, Jiří Brückler – baryton, 
Collegium Marianum, Martinů Voices 
a Symfonický orchestr hl. m. Prahy.

Mše svatá pro bývalé 
příslušníky PTP

Již dvacáté třetí setkání bývalých pří-
slušníků pomocných technických 
praporů se bude konat 17. září v Za-
ječově – Svaté Dobrotivé u Hořovic. 
Celý program již tradičně zahajuje 
mše svatá. Tu bude pražský arcibis-
kup kardinál Dominik Duka OP sloužit 
od 9.30 hodin v kostele Panny Marie 
a sv. Benigny.

Mše svatá pro bývalé příslušníky PTP

J iž dvacáté třetí setkání bývalých příslušníků pomocných technických 
praporů se bude konat 17. září v  Zaječově – Svaté Dobrotivé u  Hořo-

vic. Celý program již tradičně zahajuje mše svatá. Tu bude pražský arcibis-
kup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 9.30 hodin v kostele Panny Marie  
a sv. Benigny.
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sílit turistiku spojenou s poznáváním 
vlastní kultury a  tradice,“ přibližuje 
jeho smysl probošt kapituly Libor Bu-
lín. Revitalizace by podle něho měla 
probíhat ve třech etapách. Jako prv-
ní přijde na řadu chrám Nanebevzetí 
Panny Marie stojící na místě, kde byl 
někdy v  polovině 12. století vyorán 
reliéf Panny Marie z korintské mědi – 
Palladium země české. Rekonstrukce 
kostela je nutná mimo jiné proto, že 
se v  jeho klenbě objevuje množství 
prasklin způsobených nestabilním 
písčitým podložím. Oprav se dočkají 
i  ambity přiléhající ke  kostelu, nově 
vznikne zázemí pro poutníky.

Uvažuje se o  tom, že by sem byl 
v  budoucnu z  Prahy přemístěn ori-
ginál Palladia. K  tomu bude ovšem 
podle Bulína potřeba vybudovat dů-
kladný trezor s  nerozbitným sklem 
a  kvalitní zabezpečovací zařízení. 
Vždyť, jak často připomíná kardinál 
Duka, význam Palladia je srovnatel-
ný s významem korunovačních kle-
notů. Aktuálně se připravuje dohoda 
o spolupráci mezi pražským arcibis-
kupstvím, kapitulou a městem. Jed-
ná se také o financování první etapy 
pomocí strukturálních fondů Evrop-
ské unie. Náklady by se mohly vyšpl-
hat až ke 130 milionům. Pokud by šlo 
vše hladce, mohlo by se s opravami 
začít v roce 2017.

V  druhé etapě se počítá s  rekon-
strukcí baziliky sv. Václava a  jejího 
bezprostředního okolí včetně kostela 
sv. Klimenta. Kapitula má zájem, aby 
se lidem otevřela krypta sv. Kosmy 
a Damiána s hrobem sv. Václava, kam 
se loni po  1076 letech vrátila část 
ostatků národního patrona. Ve  třetí 
etapě by mělo dojít k revitalizaci ce-
lého zbývajícího kapitulního areálu. 
Dnes zde nejlépe funguje hospoda, 
kam chodí na oběd místní lidé. Bude 
znovu vybudován poutnický dům pro 
50 až 60 hostů a v barokním proboš-
ství vzniknou výstavní prostory a zá-
zemí pro nejrůznější akce. Obnove-
na bude i proboštská zahrada, kde se 
v  roce 1992 vykopaly základy zdiva 
stavěného „dle římského způsobu“ 
z doby Boleslava I. „Jelikož chceme, 
aby sem i nadále chodilo hodně lidí, 
zřídíme tu také dětské hřiště a v nově 
opravené restauraci vznikne kapitul-
ní pivovar,“ plánuje P. Bulín a dodává, 
že s obnovou kolébky české státnos-
ti se mělo začít již dávno.

S 
polu se Svatou Horou patří Sta-
rá Boleslav k  nejvýznamněj-
ším duchovním místům Čech. 

„Zatímco mariánské poutní místo 
u  Příbrami přitahuje zejména věřící 
katolíky, Stará Boleslav je oriento-
vána také vně církve, je totiž mís-
tem zrodu naší státnosti,“ vysvětluje 
pražský arcibiskup kardinál Duka, 
který se rozhodl podpořit ambicióz-
ní projekt na obnovu staroboleslav-
ských sakrálních památek. Ty ročně 
navštíví přes deset tisíc poutníků a to 
zdaleka nejen věřících.

Projekt staroboleslavské kapituly má 
již svou konkrétní podobu. „Chceme 
nejen vytvořit lepší zázemí pro pout-
níky z  řad věřících, ale zároveň po-

Obnova kolébky  
české státnosti

Svatý Václav a ochranný 
obraz – Palladium země 
české přivádějí do Staré 
Boleslavi od 17. století 
desetitisíce poutníků. 
V současné době se 
připravuje zásadní 
rekonstrukce celého 
poutního místa, které 
v roce 2009 navštívil  
také papež Benedikt XVI.

 Text a foto Aleš Pištora
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Svatohorský poutní areál 
prochází v těchto dnech 
generální rekonstrukcí. 
Co vše se opravuje 
a co se změní, až bude 
barokní komplex opět 
otevřen poutníkům?

Rekonstrukce Svaté Hory 
má být vzorem pro ostatní

„V 
ezměte si helmu, staveb-
ní dozor je přísný,“ vítá mě 
u provizorní brány staveniště 

Jan Traxler, jeden z těch, kteří na rekon-
strukci Svaté Hory dohlížejí. Co chvíli 
kolem nás projíždí nákladní auto se sta-
vebním materiálem, a tak si přilbu raději 
nasazuji. Přestože je pro poutníky Svatá 
Hora uzavřena, je zde nebývale rušno. 
Na  rekonstrukci pracuje denně až sto 
padesát dělníků, hotovo by totiž mělo 
být do  konce listopadu. Dnes je navíc 
kontrolní den, kdy přijíždějí památká-
ři, stavaři, zástupci investora, architekt 
a další a další odborníci na rekonstrukce 
historických staveb.

Přicházíme na náměstí, ze kterého bylo 
odstraněno kamenné dláždění. Každý 
kámen byl očíslován, aby se mohl vrá-
tit na své původní místo. Na podstavci 
uprostřed chybí mariánský sloup. Po-
dobně jako další sochařská výzdoba 
se právě restauruje. Vlastní areál vybu-

dovaný v 17. století pod vedením Carla 
Luraga je již skryt pod lešením. Vidět je 
pouze střecha, ze které se sundává sta-
rá šindelová krytina a instaluje se nová. 
„Co byste si chtěl prohlédnout?“ ptá se 
mě můj průvodce a hned navrhuje, že 
nejzajímavější bude, když se připojím 
k obchůzce odborné komise.

Chvíli tedy sleduji takřka detektivní pát-
rání po tom, odkud se v sakristii baziliky 
vzala vlhkost, když je už několik týdnů 
takové sucho, ale víc mě zajímá, jak se 
vystudovaný teolog a pedagog vlastně 
k  práci na  Svaté Hoře dostal. „Víte, já 
jsem zde od  útlého dětství. Maminka 
pracovala v nedalekém domově mláde-
že a bydleli jsme pár minut odtud. Svatá 
Hora mi přirostla k srdci tak, že jsem se 
rozhodl jí pomáhat, jak dovedu nejlépe,“ 
svěřuje se Traxler, jehož úkolem do bu-
doucna bude koordinovat zdejší provoz. 
Prozatím má ovšem plnou hlavu starostí 
s rekonstrukcí. Text a foto Aleš Pištora
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„V  posledních letech zde bylo mnoho 
problémů, zejména s  vlhkostí. S  vlast-
ní rekonstrukcí jsme po období příprav 
začali letos v květnu. Nejprve bylo po-
třeba vystěhovat mobiliář, zabezpečit 
sochařskou výzdobu před poškozením, 
provést archeologický, restaurátorský, 
ale také např. mykologický průzkum, 
který zjišťoval, zda nejsou krovy napa-
deny houbami,“ přibližuje postup prací 
Traxler, lehce zahalen do prašného ob-
laku vznikajícího při tzv. pískování. Jed-
ná se o způsob očišťování fasády, kdy se 
vysokým tlakem nanáší na  stěnu jem-
ný písek. Výsledkem je očištění omítky 
a zpevnění podkladu pro budoucí štu-
kování a omítání.

Rekonstrukce je opravdu komplex-
ní. V  bazilice se mění systém osvětle-
ní a  vytápění. Opravují se svatohorské 
schody vedoucí do  Příbrami. Nově 
bude zřízen odvodňovací kanál v ambi-
tu a požární vodovod, aby se již nemohl 
opakovat požár, který Svatou Horu za-
chvátil v roce 1978. Náklady na rekon-
strukci financovanou ze zdrojů Evrop-
ské unie a  částečně také ze státního 
rozpočtu by měly dosáhnout téměř 
dvou set milionů.

Nejde však jen o  to, dát Svatou Horu 
technicky do  pořádku. „Chceme roz-
šířit a  zkvalitnit kulturní a  vzdělávací 
služby pro odbornou i  laickou veřej-

nost. Budeme zde pořádat dílny pro 
děti a krátkodobé výstavy. Vznikne ba-
datelské centrum zaměřené na  svato-
horský hudební archiv. Jsme tak trochu 
průkopníci, protože celá rekonstrukce 

má sloužit jako modelový projekt pro 
obnovu dalších památek,“ vysvětluje 
spoluautor celé koncepce. Stálé expo-
zice se zaměří např. na téma Svaté Hory 
ve výtvarném umění, její stavební vývoj 
či život v době komunismu. Lidé si bu-
dou moci prohlédnout také překvapivé 
nálezy, na které při rekonstrukci arche-
ologové narazili.

Při obnově starobylého cíle velkých 
poutí se spojila místní farnost, pražské 
arcibiskupství, redemptoristé, město 
Příbram a Matice Svatohorská. „Všichni 
společně chceme Svatou Horu otevřít 
lidem ještě víc, než tomu bylo dosud,“ 
uzavírá Traxler.

Na rekonstrukci 
pracuje denně až 

sto padesát dělníků, 
hotovo by mělo být 
do konce listopadu
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Oprava kostela  
je příležitostí k setkání

O spolupráci církve a občanských sdružení při 
rekonstrukcích sakrálních památek jsme mluvili 
se zakladatelem a ředitelem Institutu po památky 
a kulturu Alešem Kozákem

 Čím se liší rekonstrukce církevních 
památek od jiných rekonstrukcí?

Kostel je tradičním symbolem na-
šich měst, obcí i  krajiny, což souvisí 
jak s jeho často dominantní polohou, 
tak samozřejmě také s  událostmi, 
které se v něm nebo v  jeho blízkém 
okolí odehrály. O  církevní stavby se 
starají věřící, nicméně často je pomá-
hají opravovat i  lidé, kteří se nechtějí 
s církví nijak pevně svazovat, ale do-
káží vnímat hodnoty místa a mají zá-
jem o něj pečovat. Odlišné je to třeba 
s  průmyslovým dědictvím, které, byť 
se situace postupně mění, zdaleka ta-
kový zájem veřejnosti nevzbuzuje.

 Jak četná je spolupráce vlastní-
ka církevní stavby s  různými spolky 
a  sdruženími? Má tato spolupráce 
důvody pouze finanční?

klášter v  Praze, kde máme kancelář 
a  kde tak mohu pozorovat činnost 
platformy Dominikánská 8. Ta se sna-
ží ve spolupráci s ostatními lidmi a or-
ganizacemi přispívat k rozvoji kultur-
ních, duchovních a morálních hodnot 
ve  společnosti. Těch příkladů je ale 
daleko více, napadá mě spolek Pout-
ní cesta Hájek, který usiluje o obnovu 
barokní poutní cesty z Prahy do Hájku 
u Červeného Újezdu. Vážím si všech 
aktivit, kterými lidé ve  svém volném 
čase přispívají k  záchraně našeho 
společného kulturního dědictví. 

 Velkým tématem zejména v  zá-
padní Evropě je otázka využití nevy-
užívaných kostelů. Jakou budouc-
nost v této věci vidíte u nás?

V  roce 2010 jsme přesně na  toto 
téma pořádali celodenní konferenci, 
při které jsem si uvědomil, jak složitá 
je to otázka. Kostely byly vždy mís-
tem setkávání a  ideálně by jim tato 
funkce měla být zachována, byť se 
nemusí vždy jednat o  využívání bo-
hoslužebné. Existují limity a je samo-
zřejmě rozdíl, zda hledáte využití pro 
kostel v Praze, nebo v malé vesničce 
v  pohraničí. Je to dlouhodobý úkol 
a  řešení je potřeba hledat ve  spo-
lečné diskusi. Dobrým příkladem je 
třeba spolek Omnium, který se toho-
to úkolu velice aktivně ujal na Brou-
movsku.

 Jaké je poslání Institutu pro pa-
mátky a  kulturu, který jste v  roce 
2007 založil?

Institut pro památky a  kulturu je 
obecně prospěšná společnost, která 
pomáhá šířit osvětu a  příklady dob-
ré praxe v  oblasti péče o  památky. 
Prostřednictvím různých projektů 
propojujeme aktivity související se 
zachováním, obnovou, využíváním 
a  financováním kulturního dědictví. 
Zřejmě nejznámější naší činností je 
provozování internetového portálu 
www.propamatky.info a vydávání ča-
sopisu PROPAMÁTKY. Na  jeho strán-
kách zdarma zajišťujeme monitoring 
dotací a  veřejných sbírek na  památ-
ky. K dispozici je také Katalog služeb 
architektů, restaurátorů, řemeslníků, 
dalších odborníků a  firem se zkuše-
nostmi při obnově památek. Čtenáři 
mohou pravidelně číst aktuální zprá-
vy, články a rozhovory nebo si zdar-
ma registrovat odběr našeho týden-
ního e-mailového zpravodaje.

Oficiální statistika neexistuje. Na por-
tálu PROPAMÁTKY evidujeme více 
než tři sta neziskových organizací, 
jejichž činnost nějakým způsobem 
souvisí s péčí o památky. Téměř dvě 
stě z  nich se stará, opravuje, spolu-
financuje a často zapojuje do života 
nejenom kostely, ale i kláštery, kaple 
nebo jiné drobné církevní stavby. Ta-
kových organizací je ve  skutečnosti 
určitě o něco více, stále totiž objevu-
jeme a prezentujeme další občanské 
iniciativy tohoto typu. Důvody spo-
lupráce jsou veskrze vždy stejné, jde 
o  snahu pomoci zachránit a  oživit 
místo, které lidé vnímají jako důležité 
pro sebe i pro budoucí generace.
 

 Mohl byste uvést nějaký příklad 
takové spolupráce v  pražské arci-
diecézi?
Mně osobně je blízký dominikánský 
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„P  
rvní iniciativa na  obno-
vu vznikla koncem 90. let.  
Na stav zaniklé cesty upo-

zornil tehdejší kronikář a  předseda 
spolku Hostivít Jiří Pergl. Spolku se 
povedlo získat peníze na obnovu po-
sledních dvou kaplí, která proběhla 
v  letech 1999 a  2000. Současně se 
připravovala obnova vlastní cesty“, vy-

O 
d roku 2007 se jeho členové 
ve  spolupráci s  proseckou 
farností a  pražským arcibis-

kupstvím významně podílejí na  opra-
vách románského kostela Stětí sv. Ja- 
na  Křtitele. Důvodem jejich zájmu 
a  značného úsilí je porozumění pro 
symbolický význam kostela stojícího 
uprostřed jejich obce. To, že nejsou 
majiteli stavby a z valné části ani míst-
ními farníky, pro ně není rozhodující.

Díky jejich nezištné aktivitě se tak do-
sud podařilo opravit okapy či prora-

Tři sdružení, 
jedna cesta

Ve 20. letech 18. století 
vznikla poutní cesta 
z Prahy přes Hostivici 
k františkánskému 
klášteru v Hájku. 
Lemovalo ji původně 
dvacet kaplí. Na území 
hlavního města však 
cesta z velké části 
zanikla a kaplí se 
dochovalo jen jedenáct.

práví Jiří Kučera, který byl téměř u vše-
ho, co spolek organizoval. Byla rovněž 
vysázena alej sto padesáti lip. V době, 
kdy možnost čerpat evropské fondy 
existovala pouze pro skupiny obcí, vy-
tvořily Hostivice, Jeneč, Chýně a Čer-
vený Újezd svazek, který dostal jméno 
Poutní cesta k Hájku. Spolek vybudo-
val na trase od  litovické Osevy k Háj-
ku cyklostezku, která byla v roce 2004 
vyznačena jako součást cyklistické 
trasy do  Rakovníka. Předloni se měs-
tu Hostivice povedla prosadit příprava 
projektu obnovy kaple č. XVIII. Žádost 
o  finance sice zatím nebyla úspěšná, 
ale za  důležitější Jiří Kučera považu-

je to, že se daří popularizovat poutní 
cestu mezi lidmi. Na tom má dnes nej-
větší zásluhu občanské sdružení Pout-
ní cesta Hájek iniciované v roce 2013. 
V současné době se snaží získat pro-
středky na záchranu kaple č. XII, která 
stojí dosud neopravená před Hostivicí. 
Spolek proto jedná s  majitelem po-
zemku, s Ředitelstvím silnic a  dálnic 
o  dopravním opatření na  karlovarské 
silnici a zároveň s obcí Hostivice, která 
by kapli chtěla převést na sebe. Pod-
pořit opravu poutní cesty do Hájku je 
možné na www.poutnicestahajek.cz.

Spolupráce v Dolních Chabrech 

 Text Aleš Pištora

žené vchodové dveře. Lavice a  krovy 
byly zbaveny dřevokazného hmyzu. 
Sdružení také iniciovalo opravu zvonů 
a  varhan či restaurování románských 
maleb v  apsidě kostela. Kromě péče 
o místní kostel se sdružení snaží roz-
víjet nejrůznější aktivity na poli kultury. 
Připravuje naučné programy pro děti, 
pořádá výstavy či přednášky. Probou-
zí tak zájem o  církevní památku také 
mezi ostatními.

 Text a foto Martina Mrňavá

Jedním z mnoha spolků podílejících se na opravách 
církevních staveb v rámci pražské arcidiecéze je 
občanské sdružení na ochranu památek v pražských 
Dolních Chabrech.
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Novodobé eucharistické 
hnutí se začalo rozvíjet 
ve druhé polovině 
19. století. V té době 
museli katolíci de facto 
v celé Evropě čelit 
silným sekularizačním 
a liberálním 
protikatolickým tlakům. 
V jednotlivých zemích 
reagovali odlišně. 

Eucharistické hnutí v Čechách,  
na Moravě a ve Slezsku 
v 19. a 20. století

V 
e Francii reagovali katolíci spí-
še intuitivně a vraceli se k pro-
hloubení základního postoje 

víry v  Boha, konkrétně víry v  Ježíše 
Krista přítomného v Eucharistii. Urču-
jícími postavami této obnovy víry byli 
kněz a řeholník sv. Petr Julián Eymard 
(1811–1868) a  paní Emilie Tamisiéro-
vá (1834–1910). Díky jejich působení 
byla v  roce 1874 zorganizována první 
eucharistická pouť do Avignonu, vlast-
ně první místní eucharistický kongres. 
O  dva roky později byl v  Avignonu 
uspořádán další kongres, tentokrát 
měl již celonárodní charakter. V  roce 
1881 se s požehnáním papeže Lva XIII. 
ve  Francii v  Lille konal první meziná-
rodní eucharistický kongres. Odtud 
se pak šířila iniciativa eucharistických 
kongresů do celého světa. 

Rakouská a později rakousko-uherská 
monarchie byla svět sám pro sebe. 
Francouzské prvky se prosazovaly po-
malu, z  jazykových důvodů se spíše 
uplatňovaly vlivy německé, a  to pře-
devším fenomén katolických sjezdů. 
Kromě toho se, především na Moravě, 
rozvíjelo z  vlastních nábožensko-his-
torických zdrojů specifické tzv. unio-
nistické hnutí se svými unionistickými 
sjezdy. 

Teprve v závěru 19. století se jako tře-
tí sjezdové hnutí začíná v  prostředí 
Čech, Moravy a  Rakouského Slezska 
zabydlovat hnutí eucharistické. Byla 
znovu zavedena laická eucharistická 
bratrstva, byl zřízen Spolek kněží kla-
nějících se Nejsvětější Svátosti Oltář-
ní. Začala vycházet německá a  česká  Text P. Jan Larisch
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mutace časopisu světového eucha-
ristického hnutí SS. Eucharistia. Kněží 
organizovaní ve výše zmíněném spol-
ku se začali scházet na kněžských eu-
charistických sjezdech. První se konal 
na Velehradě v roce 1894. 

Do  vypuknutí 1. světové války v  roce 
1914 bylo eucharistické hnutí posíle-
no třemi výraznými impulsy. Nejsilnější 
vycházel z 23. světového eucharistic-
kého kongresu ve  Vídni v  roce 1912, 
kterého se zúčastnilo  dvacet tisíc čes-
kých poutníků. Druhým bylo uvedení 
duchovních synů P.  Petra Juliána Ey-
marda do Brna, kde si v roce 1912 zří-
dili svůj klášter. Třetím impulsem bylo 
zavádění tzv. adoračních dnů či osad-
ních svátků do  života českých a  mo-
ravských diecézí. Nejaktivnější v tomto 
směru byly českobudějovická a brněn-
ská diecéze. 

Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzni-
ku Československé republiky se mu-
sela katolická církev postavit na  „své 
vlastní nohy“. Katolíci německé ná-
rodnosti pokračovali v  organizování 
katolických sjezdů, a  to jak na  úrovni 
krajinské, tak na úrovni zemské. Kato-
líci české národnosti zorganizovali své 
sjezdy jen dva, a to v roce 1920 v Praze 
a v roce 1924 v Brně. V linii katolických 
sjezdů pak byl mimořádnou událostí 
Celostátní sjezd katolíků všech národ-
ností Československa v roce 1935. 

Vlastní eucharistické hnutí se rozvíje-
lo dvojím směrem. Na  úrovni světo-
vé církve byly v  roce 1922 obnoveny 
světové eucharistické kongresy a čeští 

katolíci se jich pravidelně pod vedením 
opata Metoděje Zavorala zúčastňovali. 

Na  úrovni domácí církve sice Spolek 
kněží adorátorů pokračoval ve vydává-
ní časopisu SS. Eucharistie a příležitost-
ně organizoval kněžské eucharistické 
sjezdy, ale nový rozvoj eucharistického 
hnutí nastal až ve druhé polovině dva-
cátých let 20. století organizováním 
eucharistických kongresů. 

V  diecézích české církevní provincie 
se konaly jak krajinské, tak diecézní 
eucharistické kongresy. Nejaktivněj-
ší v  tomto ohledu zůstávala diecéze 
České Budějovice. V  tomto městě se 
v  roce 1927 konal diecézní eucharis-
tický kongres, jehož se zúčastnilo na  
dvacet tisíc poutníků. Podle pokynu 
biskupa Šimona Bárty se jako přípra-
va na  něj v  diecézi konaly krajinské 
eucharistické sjezdy v roce 1926, a to 
v  Českém Krumlově, v  Jindřichově 
Hradci, v Soběslavi, v Sušici a v Třebo-
ni. Do eucharistického hnutí se zapojila 
také diecéze královehradecká. V Hrad-
ci Králové se konal diecézní euchari-

stický kongres pod vedením biskupa 
Mořice Píchy v roce 1937. 

V  moravské církevní provincii se sice 
nekonal žádný diecézní eucharistický 
kongres, ale o to více se organizovaly 
kongresy krajinské. V brněnské diecé-
zi se jich uskutečnilo šestnáct, v olo-
moucké arcidiecézi osm. Co do počtu 
účastníků patřily v roce 1927 na území 
brněnské diecéze mezi největší kon-
gresy ty v Třebíči a v Mikulově, kterých 
se zúčastnilo vždy 25 tisíc poutníků, 
v  roce 1928 v  olomoucké arcidiecé-
zi kongres v Uherském Hradišti s  še-
desáti tisíci kongresisty a v  roce 1930 
kongres v Ostravě, jehož se zúčastnilo  
padesát tisíc poutníků. 

V tomto období proniklo eucharistické 
hnutí do  katolických organizací mlá-
deže zavedením tzv. eucharistických 
odborů a  v  případě katolické tělový-
chovné organizace Orel vedlo v  roce 
1930 také k založení tradice orelských 
poutí na Svatý Hostýn. 

I školní výuka náboženství byla oboha-
cena o  novou, eucharistickou meto-
du. Profesor katechetiky a pedagogiky 
na CMBF v Olomouci ThDr.  František 
Tomášek (pozdější pražský arcibiskup 
a kardinál) vydal v roce 1937 publikaci 
Eucharistická metoda náboženského 
vyučování. 

Podpisem mnichovské dohody v roce 
1938 se tento proud rozvoje nábožen-
ského života zastavil. A po více než 75 
letech se na  něj svoláním NEK 2015 
pokoušíme navázat. 

Mimořádnou  
událostí byl  

Celostátní sjezd 
katolíků všech 

národností 
Československa 

 v roce 1935.

Hlavní mše svatá – sobota 17. října  
od 10.30 hodin na náměstí Svobody v Brně 
s následným eucharistickým průvodem
 
Koncert „Podané ruce“– pátek 16. října 
od 18.00 hodin na náměstí Svobody v Brně
 
Třídenní konference – čtvrtek 15. října 
od 10.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla 
na Petrově v Brně, pokračovat bude v aule 
Biskupského gymnázia
 
Setkání doplní pestrý program v brněnských 
kostelích a na dalších místech.

Více informací a rezervace na www.nek2015.cz
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Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná 
se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

4. 9. / 10.30
Olomouc, Teologický konvikt  
/ mše sv. „Veni Sancte“

5. 9. / 10.00
Praha-Hradčany, katedrála / mše sv., 
jáhenské svěcení

9. 9. / 15.00
Náchod, Jiráskovo gymnázium 
/ přednáška 

10. 9. / 9.00
Praha-Holešovice, KMŠ sv. Klimenta 
/ vizitace

13. 9. / 10.00
Čestín, kostel sv. Petra a Pavla / mše sv. 

15. 9. / 10.30
Praha-Žižkov, Národní památník 
na Vítkově / konference Ivan Medek 
a jeho 20. století

15. 9. / 14.00
Praha-Hradčany, Arcibiskupský palác  
/ konference Forum 2000

17. 9. / 10.00
Praha-Nové Město, MŠ a ZŠ  
sv. Voršily / vizitace 

19. 9. / 10.00
Tasovice, kostel sv. Klementa M. 
Hofbauera / mše sv. (Pouť setkání)

20. 9. / 10.00
Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava 
/ mše sv., biřmování 

23. 9. / 10.00
Praha-Bohnice, CZŠ logopedická 
Don Bosco a MŠ logopedická 
/ vizitace 

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav / poutní mše sv. 

28. 9. / 17.00
Praha-Hradčany, katedrála / nešpory 

28. 9. / 18.00
Praha-Hradčany, katedrála / mše sv.

1. 9. / 9.30
Praha-Hradčany, katedrála / mše sv.

5. 9.
Hradec Králové; CIAF

6. 9. / 10.00
 Budyně nad Ohří, kostel sv. Václava 
/ mše sv., biřmování

6. 9. / 14.00
 Břežany nad Ohří  / požehnání 
opravené kapličky

11.–16. 9.
Jeruzalém; plenární zasedání CCEE

17. 9. / 9.30
Zaječov, Svatá Dobrotivá / poutní 
mše sv., setkání PTP

19. 9. / 17.00
Praha-Nové Město, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie  / mše sv.

20. 9. / 9.00
Příbram-Březové Hory / mše sv.

26. 9. / 10.00
Břeclav, kostel sv. Václava / mše sv.

27. 9. / 9.30
Praha-Smíchov, kostel sv. Václava 
/ mše sv.

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav, Mariánské náměstí 
/ poutní mše sv.

28. 9. / 18.00
Praha-Hradčany, katedrála / mše sv.

29. 9. / 9.00
Praha-Staré Město, kostel Panny 
Marie před Týnem / mše sv.

29. 9. /14.00
Praha-Hradčany, kostel sv. Jana 
Nepomuckého / předání funkce 
Hlavního kaplana AČR

6. 9. / 12.00
Košice, kostel Narození Panny Marie
/ mše sv.

6. 9. / 15.00
Dolní Chvatliny / farní den

13. 9. / 10.30
Tuchoměřice, kostel sv. Víta / mše sv. 
s jáhenským svěcením

16. 9. / 18.00
Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří 
/ mše sv. , svátek sv. Ludmily

19. 9. / 10.00
Kamenné Žehrovice, kaple Jména 
Panny Marie / poutní mše sv. 

19. 9. / 13.30
Praha-Hradčany, Arcibiskupství 
pražské / setkání s Mariinou legií

20. 9. / 12.00
Zruč nad Sázavou, kostel Povýšení  
sv. Kříže / poutní mše sv.

26. 9. / 14.00
Žabonosy, kostel sv. Václava 
/ poutní mše sv.

27. 9. / 18.00
Zvoleněves, kostel sv. Martina 
/ mše sv.

28. 9 / 10.00
Stará Boleslav, Mariánské náměstí
/ poutní mše sv.
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PS - CENTRUM PRO RODINU

Společná příprava na manželství 
Kurz u sv. Vojtěcha v Praze 6 - 
Dejvicích se uskuteční v termínu 
podzimním od 6. 10. – 1. 12. 2015, 
zimním od 26. 1. – 15. 3. 2016 a jarním 
12. 4. – 31. 5. 2016. Kapacita jarního 
kurzu nestačí poptávce, proto zveme 
snoubence ve větším čas. předstihu. 
Přihlášky: www.apha.cz/cpr nebo 
na tel.: 220 181 777.

                                    www.apha.cz/ps

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM  
PRO MLÁDEŽ

Svatováclavská víkendovka s poutí 
do Staré Boleslavi
25.–28. září – víkendovka pro mladé 
(12-17 let) v Centru Nazaret. Přihlášky 
na tel.: 733 161 614 nebo na e-mailu: 
nazaret@apha.cz

Víkend pro nezadané 
18.–20. září – víkend je určen 
nezadaným bezdětným katolíkům 
(svobodným, vdovcům/vdovám nebo 
rozvedeným s možností církevního 
sňatku) ve věku 31 až 45 let, bez 
závažných fyzických či psychických 
obtíží. Více informací a přihlášky 
na e-mail: spolecne70@volny.cz 
nebo na Facebooku: Společně70. 

                       www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

Mladší ministranti
12. září od 9.30 v Praze-Kunraticích, 
pro mladší kluky (od 7 do 15 let). 

Ukončení v 16.00. Bližší info: 
P. Benedikt Hudema (tel: 724 209 774, 
e-mail: ministranti@apha.cz)

Starší ministranti
18.–19. září od 18.00 v Praze-
Kunraticích, pro starší kluky (cca od 15 
do 25 let). Bližší info: P. Benedikt 
Hudema (benedikthudema@atlas.cz, 
tel: 724 209 774)

       www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY

 16. září od 19.30 
Vernisáž k výstavě fotografií: Jaroslav 
Hodík, „Hledání a nalézání II.“ (foyer 
KCMT)

 19. září od 19.00
Koncert „Stabat Mater“ v podání 
Musica cum gaudio (kaple M. Terezy) 

 20. září 15.30–18.00 
Odpolední taneční čaj (sál KCMT).

 24. září od 19.00 
Zastavení u Matky Terezy: PhDr. Jan 
Jandourek, Ph.D. – Otevřená náruč 
Evropy (sál KCMT)

 1. října od 19.00 
Zastavení u Matky Terezy: sestra 
Veronika Barátová – Není anděl jako 
anděl (sál KCMT) 

Manželské večery
Pondělí od 5. října (19.00–21.30), farní 
sál u kostela sv. Františka. Informace 
a přihlášky MV.KCMT@gmail.com 
 
Kurz trénování paměti  
Ůterý 6. října (10.00–11.30).  
Vede paní Brožíková, přihlašování 
na hamalova@kcmt.cz

Taneční  
Taneční škola Brožovský – pondělí 
a úterý, www.astra-praha.cz (KCMT)

Cvičení nejen pro seniory
Středa (19.00–20.00) nebo čtvrtek 
(16.30-17.30).  Cvičení vede fyzio- 
terapeut, informace fried@kcmt.cz

Psychoterapeutické poradenství
Po předchozí telefonické domluvě,  
Lucie Kašová (tel.: 603 534 498, 
email: terapielucie@seznam.cz), 
Miroslav Salcman (tel.: 723 654 490, 
e-mail: mirovous@seznam.cz). 

Pro děti:
Keramické kurzy 
Pro děti od 6-ti let – čtvrtek 
od 16.00–17.30. Přihlášky a info 
janadomsova@gmail.com nebo  
tel.: 603 281 864.

Tanečky na lidové písně
Každé úterý od 17.00-18.00 pro 
děvčata od 5-ti let. Začínáme v říjnu. 

Dívčí skautský oddíl Sněhová vločka 
Pátek 4. září od 15.30 – světlušky 
(1–4 třída) skautky. Přihlášky 
a informace L.Skrcena@seznam.cz; 
tel.: 721 770 421.   

Sportovky KSK 
Pro kluky Křesťanský sportovní oddíl.  
Od 17. září v 17.00. Sraz před KCMT. 

                                         www.kcmt.cz

SVATÁ HORA

Procházka kolem Svaté Hory
Přestože je poutní areál z důvodů 
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probíhající rozsáhlé rekonstrukce 
uzavřen, můžete vidět a dozvědět 
se mnoho zajímavého při procházce 
kolem Svaté Hory s výkladem: 
o sobotách 5., 12. a 26. září, vždy 
v 10.30 a 14.00 hodin. Terén není 
náročný, doba trvání: cca. 40 min, 
začátek: u informačního stánku  
Svaté Hory. 
V případě zájmu si zarezervujte místo 
na adrese: prohlidka@svata-hora.cz 
nebo na tel.: 731 619 800.
Po dohodě je možné procházku 
s výkladem objednat předem i v jiném 
termínu. 

                                www.svata-hora.cz
 
DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 1.–30. září 
Láska je radost srdce – výstava 
obrázků Honzy Volfa, refektář, vstup 
volný

 6. září od 17.00
Odpolední matiné, kostel  sv. Rodiny

 13. září od 14.00
Vinobraní v klášteře (na programu 
Jožka Šmukař s cimbálovou kapelou, 
Jana Rychterová a Two Voices, kapela 
Jauvajs hrající tradiční irskou hudbu 
s folkovými prvky, Folklorní soubor 
Rosénka, moderují: Robka a Sv.Michal, 
čestný host P. Lukáš Lipenský O.Cr.), 
ochutnávka vín, občerstvení, stánky 
s dárky, program pro děti, zahrada 
Domova

 20. září od 17.00
Slavné maličkosti, Archioni Plus, 
kostel sv. Rodiny 

 28. září od 19.30
Svatováclavský koncert v podání 

kvarteta Jiřího Žigmunda, kostel  
sv. Rodiny

                               www.domovrepy.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

Dobříšské záření 2015

 11. září od 19.00 
Vernisáž výstavy „Malovaný rok“ pod  
vedením Z. Hutňanové. PC sv. Tomáše 

 20. září od 15.00
Neděle (nejen) pro děti). Na programu 
je zpěvohra „Král Lávra“ na motivy 
veršů K. H. Borovského. Hrají a zpívají 
Krobáci – žáci místní ZUŠ. Následují 
soutěže, hry a volný program 
s občerstvením. Zahrada evangelické 
fary, Husova 1556

 25. září od 19.30
Koncert hudební skupiny Ginevra. 
Příbramská skupina v dobových 
kostýmech zpívá a hraje smutné 
balady, veselé kramářské písně, 
chorály i skladby k zamyšlení. 
Zrcadlový sál na zámku Dobříš

                            www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 6. září od 19.00
Modlitba se zpěvy z Taizé 

 8. září od 19.30
V rámci Kulturní Osmičky se 
uskuteční Romantický koncert při 
svíčkách. Účinkuje: Thuri ensemble, 
zazní skladby W. A. Mozarta, Františka 
Kramáře, Josefa Fialy a další.

                        www.farnostbohnice.cz

ŘKF U KOSTELA NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE    

 19. září od 17.00 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově 
se bude konat slavnostní poutní 
bohoslužba u příležitosti  
665. výročí položení základního 
kamene Karlem IV.

 26. září od 18.00
Benefiční koncert Stabat Mater 
od Antonína Dvořáka v podání 
Pražských filharmoniků a hostujících 
sborů z Německa – Münchner 
Brahms-Chor a Chor der Friedhelm 
Schnitzler Musikstiftung, pod 
taktovkou dirigenta Andrease 
Sczygiola.
Výtěžek z koncertu bude použit 
na pořízení nového zvonu, který 
by se měl rozeznít 16. května 2016 
k 700. výročí narození Karla IV. 

                    www. kostelnakarlove.com 

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE PÁNĚ

Kurz alfa
Od 22. 9. do 8. 12. pořádá 
farnost kurz ALFA, který je určeny 
pro každého, kdo hledá svoji 
duchovní cestu a chce se seznámit 
s křesťanstvím nebo si klade otázky 
o smyslu života nebo se v průběhu 
života vzdálil od víry a chce se k ní 
vrátit.  S dotazy se obracejte na Danu 
Muškovou tel.: 736 767 510 nebo 
e-mailem: srdcepane@seznam.cz; 
k účasti je třeba se přihlásit předem.
   
                               www.srdcepane.cz
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POZVÁNKY, NABÍDKY

Pocta Jakubu Janu Rybovi 
                                                                
5. září od 19.00 v kostele sv. 
Vojtěcha, U Meteoru, Praha 8 – Libeň 
se uskuteční koncert při příležitosti 
250 let narození a 200. výročí úmrtí 
Jakuba Jany Ryby.  
Více na www.osmicky.cz

Dary země
                                                                
6., 13. a 20. září v době od 12.00–
14.00 a 16.00–18.00 zve Ekologická 
sekce ČKA do Galerie Josefa Adamce 
v Praze 7, Na Špejcharu 3 na výstavu 
dětských kreseb s tématem „Dary 
Země“. Na závěr výstavy 20. září 
budou vyhlášeny výsledky dětské 
výtvarné soutěže.

Pouť na Hrádek
                                                                
12. září se uskuteční oblastní pouť 
SFŘ na Hrádek u Vlašimi. Sraz 
u kapličky v lese v 10.45, mše sv. 
v 11.30 bude obětována za otce 
Aloise Moce OFM, dřívějšího 
duchovního asistenta SFŘ. Odjezd 
Praha Roztyly v 7.30, odchod pěších 
poutníků z dolního náměstí ve Vlašimi 
v 9.00 (5 km).

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
15. září od 18.00 jste zváni na koncert 
věnovaný Albertu Schweitzerovi. 
Provází Alfréd Strejček, vystoupí sbory 
Naši pěvci a africko-česká skupina 
Nsango malamu. V kostele Panny 
Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 
v Praze 1 – Malé Straně. 

Pouť na Tetín
                                                                
19. září jste zváni ke sv. Ludmile 
na Tetín. Poutní mši sv. v 11.00 slouží 
Mons. Michael Slavík, Th.D.

Dominikánská 8
                                                              
24. září od 19.30 jste zváni 
na uměleckou intervenci Meziprostor. 
Prostorová malba Patrika Hábla, 
akusmatická hudba Michala Rataje 
a světelná hra light designéra 
Vladimíra Buriana začleněná 
do barokního areálu dominikánského 
kláštera. Více informací na 
www.dominikanska8.cz

OZNÁMENÍ

Univerzita třetího věku    
                                                                
KTF UK v Praze vyhlašuje další ročník 
Univerzity třetího věku – „Základy 
katolického náboženství – Teologie 
pro laiky“. Výuka probíhá o sobotách 
od 9.00 do 12.00 v období říjen 
2015 – březen 2016 dle vyhlášeného 
harmonogramu v Pastoračním 
středisku, Praha 6, Kolejní 4.
Letošní ročník je zaměřen na koncilní 
dokumenty a jejich chápání pro 
dnešní teologii a život z víry. Účast je 
možná jen pro přihlášené.
Poplatek za celý kurz je 500 Kč. 
Přihlášky a další informace najdete 
na stránkách KTF UK:
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1319.html. 
Informace poskytuje také studijní 
oddělení, tel. 220 181 383
nebo u3v@ktf.cuni.cz

JABOK – VOŠ sociálně pedagogická 
a teologická
                                                              
Centrum dalšího vzdělávání 
nabízí kvalifikační kurz Pracovník 
v sociálních službách (200 hodin, 
z toho 50 hodin praxe) – dálkový: 
(14. 10. 2015 – 1. 6. 2016; středy 
a soboty) nebo intenzivní (2.–30. 11. 
2015; pracovní dny). Nabízíme také 
jazykové kurzy (AJ, NJ, RJ) a kurzy 
dalšího vzdělávání pro pedagogické 
pracovníky, sociální pracovníky 
a zájemce z řad veřejnosti. Kompletní 
přehled, bližší informace a přihlášky 
na www.jabok.cz v sekci „kurzy CDV“. 
Info též na tel.: 603 330 793 (Petra 
Adámková).

Spolupracovník pro www.signaly.cz
                                                                
Hledáme proaktivního, samostatného 
spolupracovníka pro marketingové 
práce, jednání s organizacemi apod. 
Home office, DPP/faktura. Úvazek je 
0,25, porady v Brně.
Kontakt: vaclav.vacek@signaly.cz, 
731 598 904; www.signaly.cz 

Arcibiskupství pražské vyhlašuje 
výběrové řízení – Investiční stavební 
technik
                                                                
Požadujeme VŠ – stavební obor,  
15 let praxe ve stavebním oboru, vítány 
zkušenosti v oblasti památkové péče, 
manažerské schopnosti, orientace 
v církevním prostředí výhodou,  
ŘP sk. B. K přihlášce přiložte životopis 
a motivační dopis. Nástup možný 
ihned. Strukturovaný životopis 
posílejte do 28. září 2015 e-mailem: 
vankova@apha.cz
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

20. června 2015 přijal v kostele Naro-
zení sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 
jáhenské svěcení pro pražskou arci-
diecézi Mgr. Robert Čovan. Světitelem 
byl Mons. Karel Herbst SDB, pražský 
pomocný biskup.  

SLOŽENÍ FARÁŘSKÝCH ZKOUŠEK 

Dne 24. června 2015 úspěšně složi-
li farářskou zkoušku P.  ThLic.  Paci-
fik Miroslav Matějka OFMCap, Th.D. 
a P. ThLic. Michael Špilar.

INKARDINACE

 Ing. Mgr. Jozef Sudor byl od 1. čer-
vence 2015 inkardinován do  Arcidie- 
céze pražské. 

 Mgr.  Jozef Hurt byl od  1. červen-
ce 2015 inkardinován do  Arcidiecéze 
pražské.  

USTANOVENÍ

Od  11. června 2015 byli jmenová-
ni: Doc.  Mgr.  Jaroslav Šebek, Ph.D 
předsedou, MUDr. Eva Vernerová no-
tářkou, Bc.  Josef Faktor a  Stanislava 
Vodičková členy historické komise 
v  záležitosti řízení o  životě, ctnosti 
a  pověsti svatosti služebníka Božího 
kardinála Josefa Berana.

 Zdzisław Ciesielski byl od 1. červen-
ce 2015 do 30. června 2022 jmenován 
a ustanoven farářem ŘKF Žebrák.

 Dr.  Vojtěch Eliáš byl od  1. června 
2015 jmenován sídelním kanovníkem 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 

 Mgr. Tomáš Filip Kábele, DiS., byl od 
1. července 2015 uvolněn z  funkce 
farního vikáře ŘKF Uhlířské Janovice 
a od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem ŘKF Čechtice. 

 P. Petr Piler SDB byl od 1. září 2015 
jmenován a  ustanoven rektorem ŘK 
duchovní správy u  kostela sv. Kříže 
Praha Nové Město.
  

 Mgr. Bc. Jan Primus byl od 1. čer-
vence 2015 uvolněn z  funkce far-
ního vikáře ŘKF Kralupy nad Vlta-
vou a  od  téhož data byl jmenován 
a  ustanoven administrátorem ŘKF 
Zdislavice. 

 Mgr.  Gustaw Sikora byl od  1. čer-
vence 2015 uvolněn z funkce admini-
strátora ŘKF Benešov a z funkce okrs-
kového vikáře vikariátu Benešov.

 Vojtěch Smolka byl od 1. července 
2015 uvolněn z  funkce farního viká-
ře ŘKF Vlašim, z  funkce administrá-
tora excurrendo ŘKF Veliš u  Vlašimi 
a  z  funkce duchovního rádce mlá-
deže vikariátu Vlašim a  s  účinností 
od  téhož data byl jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘKF u  kostela 
sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice. 
 

 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D., byl 
od 1. července 2015 jmenován a usta-
noven administrátorem ŘKF Ořech 
a  farním vikářem excurrendo ŘKF 
u  kostela sv. Jakuba Staršího Praha-
-Stodůlky. 
 

 Mgr.  Marcel Timko byl od  1. čer-
vence 2015 uvolněn z  funkce admi-
nistrátora ŘKF Zdislavice a s účinností 
od téhož data do 30. června 2022 byl 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
Benešov. 
 

 David Vopřada, Dr., byl od 1. června 
2015 jmenován sídelním kanovníkem 
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě. 

 P. Mgr. Petr Zelinka SDB byl od 1. zá-
ří 2015 uvolněn z  funkce výpomoc-
ného duchovního ŘK duchovní správy 
u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město. 
 

 Mgr. Robert Čovan byl od 1. červen-
ce 2015 ustanoven k  jáhenské službě 
v ŘKF Lysá nad Labem. 
 

 P. Mgr. Ludvík Vít Grundman OP byl 
od 1. září 2015 jmenován a ustanoven 
kaplanem Arcibiskupského gymnázia 
v Praze-Vinohradech. 
 

 Petr Havlík byl od 1. července 2015 
uvolněn z  jáhenské služby v  ŘKF 
Nymburk a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven farním vi-
kářem ŘKF Vlašim a administrátorem 
excurrendo Římskokatolické farnosti 
Veliš u Vlašimi. 
 

 Benedikt Hudema byl od 1. září 2015 
jmenován a  ustanoven kaplanem ZŠ 
sv. Voršily v Praze. 
 

 Mgr.  Pavel Jančík byl od  10. čer-
vence 2015 uvolněn z  funkce ad-

ministrátora ŘKF u  kostela Povýšení  
sv. Kříže Praha-Vinoř a od téhož data 
bylo zrušeno jeho pověření duchov-
ní službou ve  formačním centru Díla  
Mariina Praha-Vinoř. 
 

 Cyril Kubánek byl od  1. červen-
ce 2015 uvolněn z  funkce kaplana 
Základní školy Maltézských rytířů 
v Kladně. 
 

 Mgr.  Jaroslav Miškovský byl od   
1. července 2015 uvolněn z  funkce 
farního vikáře ŘKF Beroun a od téhož 
data byl jmenován a ustanoven farním 
vikářem ŘKF Uhlířské Janovice. 

 P.  Mgr.  Cyril František Molnár OP  
byl od  1. července 2015 uvolněn 
z funkce kaplana ZŠ sv. Voršily v Praze. 
 

 Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L., 
byl od  1. července 2015 uvolněn 
z funkce kaplana Svatojánské koleje – 
VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod 
Skalou. 
 

 Ing. Mgr. Jozef Sudor byl od 1. září 
2015 jmenován a ustanoven kaplanem 
Svatojánské koleje – VOŠ pedagogické 
ve Svatém Janu pod Skalou. 
 

 JCLic. Mgr.  Miloš Szabo, Th.D., byl 
od 15. června 2015 jmenován a usta-
noven nesídelním kanovníkem sv. Voj-
těcha Kolegiátní kapituly Nanebevzetí 
Panny Marie na hradě Karlštejně. 

 JCLic. Mgr.  Miloš Szabo, Th.D., byl 
od 10. července 2015 jmenován a usta- 
noven administrátorem excurrendo 
ŘKF u kostela Povýšení sv. Kříže Praha-
-Vinoř.

 P. Damián Jiří Škoda CFSsC byl od   
1. července 2015 uvolněn z  funkce 
kaplana Arcibiskupského gymnázia 
v Praze-Vinohradech. 
 

 Hyacint Petr Ullman OP byl od   
1. září 2015 ustanoven k jáhenské služ-
bě v Arcibiskupském gymnáziu v Pra-
ze-Vinohradech. 
 

 ThLic.  Ing.  Zdenek Wasserbauer, 
Th.D., byl od 18. června 2015 uvolněn 
z  funkce čestného kanovníka Kole-
giátní kapituly sv. Kosmy a  Damiána 
ve Staré Boleslavi a od téhož data jme-
nován a  ustanoven sídelním kanov-
níkem Metropolitní kapituly u  sv. Víta 
v Praze.
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VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P.  Mgr.  Juan Bautista Ignacio Pro-
vecho López OSA, farní vikář u sv. To-
máše v Praze-Malé Straně, 1. 7. 1995 
(20 let)

 P.  Petr Kolář SJ, kněz Tovaryšstva 
Ježíšova působící v  Praze, 5. 7. 1975 
(40 let)

 Mgr.  Jarmil Klanc, trvalý jáhen 
v Kladně-Rozdělově, 9. 7. 2000 (15 let)

 P.  David Peroutka OCD, převor 
v Slaném, 17. 7. 2005 (10 let)

 Jaroslav Vyterna, emeritní probošt 
mělnický, na  odpočinku v  Praze, 
4. 8. 1954 (61 let)

 Mons. Pavel Kučera, prelát, eme-
ritní kanovník, na odpočinku v Praze, 
22. 8. 1965 (50 let)

 Mgr. Jaroslav Václav Pekárek, trvalý 
jáhen v Nymburku, 22. 8. 1995 (20 let)

 ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., výpo-
mocný duchovní v Praze-Stodůlkách, 
2. 9. 1995 (20 let)

 Mgr.  Ondřej Mrzílek, v  jáhenské 
službě v Berouně, 5. 9. 2010 (5 let)

 Mgr. Jaroslav Sosnovec, jáhen praž-
ské arcidiecéze, 12. 9. 1990 (25 let)

 P. Lukáš Lipenský O.Cr., administrá-
tor u sv. Petra v Praze-Novém Městě, 
21. 9. 2005 (10 let)

 Robert Bogdan Cieszkowski, admi-
nistrátor v Příbrami-Březových Horách, 
23. 9. 1995 (20 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 František Klíma, kněz pražské arci-
diecéze na odpočinku v Praze, 7. 7. 1933 
(82 let)

 Mgr.  Michal Vaněček, výpomocný 
duchovní v Mnichovicích, 12. 7. 1965 
(50 let)

 Mgr. Karel Kočí, farář v Praze-Straš-
nicích, 16. 7. 1965 (50 let)

 ThMgr. Zbigniew Grzyb, administrá-
tor v Krásné Hoře nad Vltavou, 21. 7. 1965 
(50 let)

 P. Václav Jiří Snětina OSB, admini-
strátor v Praze-Břevnově, 22. 7. 1980 
(35 let)

 Mgr. et Mgr. Jiří Laňka, trvalý jáhen 
u kostela Nanebevzetí P. Marie v Pra-
ze-Novém Městě, 23. 7. 1965 (50 let)

 P.  Stanislav Muzikář CSsR, výpo-
mocný duchovní na Svaté Hoře v Pří-
brami, 23. 7. 1932 (83 let)

 ThLic. Adam Ryszard Lodek, admini-
strátor v Praze-Stodůlkách, 27. 7. 2015 
(50 let)

 Mons. Michael Slavík, Th.D., prelát, 
generální vikář, 30. 7. 1955 (60 let)

 P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 
na odpočinku v Praze, 5. 8. 1922 (93 let)

 ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., výpo-
mocný duchovní v Praze-Stodůlkách, 
10. 8. 1970 (45 let)

 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát, 
emeritní kanovník, rektor klášterního 
kostela sv. Benedikta v Praze-Hradča-
nech, 16. 8. 1932 (83 let)

 RNDr. Mgr. Vladimír Kalík, farní vikář 
v Praze-Strašnicích, 19. 8. 1960 (55 let)

 P.  Mgr.  Konstantin Petr Mikolajek  
O.Præm., farář v  Říčanech u  Prahy, 
19. 8. 1975, (40 let)

 František Říha, admin. v  Louňovi-
cích pod Blaníkem, 22. 8. 1933 (82 let)

 P.  Ing.  Miloslav Fiala O.Præm., na   
odpočinku v Praze, 28. 8. 1928 (87 let)

 Mgr. MUDr. Jiří Korda, administrátor 
v Praze-Lhotce, 29. 8. 1975 (40 let)

 P.  Josef Tichý SJ, na  odpočinku 
v Praze, 30. 8. 1930 (85 let)

 Mgr. Stefan Michal Wojdyła, admini-
strátor v Hořovicích, 2. 9. 1980 (35 let)

 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D., ad-
ministrátor v Ořechu, 4. 9. 1980 (35 let)

 P. Petr Beneš CSsR, farní vikář u kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně v  Pra-
ze-Vinohradech, 6. 9. 1965 (50 let)

 P. Alain Cleyssac CCN, administrátor 
v Tuchoměřicích, 6. 9. 1960 (55 let)

 MUDr. Miroslav Malý, okrskový vikář, 
administrátor v  Čestlicích, 8. 9. 1950 
(65 let)

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní v Praze-Prose- 
ku, 11. 9. 1932 (83 let)

 Bořivoj Mošna, osobní děkan, na od- 
počinku v  Staré Boleslavi, 19. 9. 1925 
(90 let)

 Mons. Mgr.  Václav Malý, pražský 
pomocný biskup, 21. 9. 1950 (65 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 22. 9. 1928 (87 let)

 Václav Nekolný, kanovník, osob-
ní arciděkan, výpomocný duchovní 
v  Uhlířských Janovicích, 27. 9. 1934  
(81 let)

 P.  doc.  PhDr.  Libor Ovečka, Th.D., 
SDB, docent KTF UK, 27. 9. 1950  
(65 let)

 Mgr.  Krzysztof Lach, farář v  Úva-
lech, 28. 9. 1965 (50 let)

ÚMRTÍ

P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap. 
zemřel v  Praze dne 17. května 2015 
ve věku 91 let, v 67. roce své kněžské 
služby. 

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU  
MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby rostly příležitosti pro 
vzdělávání a práci pro všechny 
mladé lidi.

Úmysl evangelizační
Za katechety, aby jejich život 
byl v souladu s vírou, kterou 
hlásají, a tak o ní věrohodně 
svědčili druhým.

Úmysl národní
Aby všichni lidé poznali 
Kristovu lásku, která přesahuje 
každé poznání.
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3. září 1625 / Zemřel Daniel Altman z Eydenburku, řezbář a sochař. Po roce 
1618 pracoval na oltářích pro Strahovský klášter v Praze. K další jeho tvorbě 
patří např. plastiky pro kostely sv. Mikuláše a Panny Marie Vítězné na pražské 
Malé Straně. V závěru života se podílel na obnově zařízení katedrály sv. Víta. 

11. září 1735 / Narodil se Josef Maria Colloredo-Wallsee, katolický kněz 
a člen Maltézského řádu. V roce 1790 byl jmenován velmistrem řádu v Če-
chách a později v r. 1797 zřídil české velkopřevorství. Přebudoval Velkopřevor-
ský palác v Praze na Malé Straně. (V 26. 11. 1818)

15. září 1935 / Katolický kněz Ignác Stuchlý byl jmenován inspektorem nově 
zřízené české Salesiánské provincie a posléze jejím provinciálem.

16. září 1715 / Byl dokončen v pořadí třetí kostel Klementinské koleje na praž-
ském Starém Městě, zasvěcený sv. Klimentu. Kostel, dnes řeckokatolický, po-
světil pražský světící biskup Mayer.

20. září 1965 / Pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran přednesl na Druhém va-
tikánském koncilu při čtvrtém zasedání projev o náboženské svobodě v rámci 
diskuse o textu „Prohlášení o náboženské svobodě“.

24. září 1735 / Zemřel Petr Brandl, malíř, představitel českého vrcholného 
baroka a autor oltářních obrazů v Praze, který se spoluúčastnil na koncepci 
sochařské výzdoby Karlova mostu. (V 24. 10. 1668)

27. září 1885 / Dostavěná bazilika sv. Václava v Praze na Smíchově byla slav-
nostně posvěcena pražským arcibiskupem Františkem Maria Schönbornem. 
Bazilika byla projektem architektů Ignáce Ullmanna a Antonína Barvítia.   

Arnošt Kelnar

 6.– 9. 9. / DC pro všechny 
P. Miloslav Kabrda SDB / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 11.–13. 9. / Dialogické setkání
L. Muchová / Dcery Božské Lásky / Jiřetín pod Jedlovou / kdbl.jiretin@volny.cz

 5.–8. 10. / DO pro seniory a osamělé seniory,
P. Jan Rybář SJ / Marianum, / Jánské Lázně / www.dcshk.cz

 23.–25. 10. / Duchovní obnova
P. Jiří Pleskač, / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 23.–25. 10. / DO pro seniory 
P. Stanislav Peroutka SJ / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 26.–29. 10. / Úvod do křesťanské meditace  
P. J. Kotvrda / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  13. září 2015
4. neděle v mezidobí (9.00): 
chrám sv. Kosmy a Damiána, Praha 
(Mons. Ladislav Hučko) 

  28. září 2015 
slavnost sv. Václava (9.00):  
Stará Boleslav, Mariánské náměstí

RADIO PROGLAS

  6. září 2015
23. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého,  
Plzeň-Bory 

  13. září 2015
24. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Narození Panny Marie, 
Vranov u Brna (P. J. Čunek SJ). 

   20. září 2015
25. neděle v mezidobí (9.00):
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  27. září 2015
26. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  6. září 2015
23. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel sv. Bartoloměje, Prievidza 
(P. Vladimír Slovák)

  13. září 2015 
24. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel Panny Marie Sněžné, Praha 
(P. Michal Němeček)

  20. září 2015 
25. neděle v mezidobí (15.00): 
Revoluční náměstí, Kuba – Havana 
(František I.)

  27. září 2015
26. neděle v mezidobí (14.00): 
Křižanov (Mons. Vojtěch Cikrle)

Změna vyhrazena
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Jiří Skoblík
Láska, tělo a etika
Obj. č.: 101588

Raniero Cantalamessa
Erós a agapé
Dvě tváře lidské 
a křesťanské lásky
Obj. č.: 101826

Enzo Bianchi
Modlit se Boží slovo
Uvedení do lectio divina
Obj. č.: 101216

Benedikt XVI.
Přednáška v Řezně 
a další projevy
Obj. č.: 101651
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Aleš OpatrnýAleš Opatrný

Úvodní projev k připravované synodě o rodině
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www.kna.cz
ISBN 978-80-7195-832-1

www.ikarmel.cz

www.ikarmel.cz

Anselm Grün (* 1945)
je mnich benediktinského opatství 

současnosti, jeho knihy jsou překládány 

nakladatelství už vydalo desítky jeho titulů.

Francois Vayne
Rozjímání s Bernadetou
Obj. č.: 101711

Anselm Grün
Uzdravení skrze podobenství
Obj. č.: 101715

Georgette Blaquiereová
Evangelium podle Marie
Obj. č.: 101575

Maxime Egger
Spiritualita starce Silvána
Obj. č.: 101658

 www.kna.cz
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Anselm Grün

Kniha je jakoby ilustrací slov žalmu „Zkroušeným 

je nezbytná ctnost pro každého, kdo se chce více 

 Krize 
očima víry

Jerzy Zieliński
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Bitva na řece Pádu

Oldřich Selucký

Váz., 264 str., 339 Kč

Jak s dětmi mluvit o smrti

Linda Goldman

Brož., 88 str., 175 Kč

kořeny sPirituality dona Boska

Giuseppe Buccellato

Brož., 72 str., 139 Kč
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krize očima víry

Jerzy Zieliński

Brož., 120 str., 159 Kč

Pastorace svátostí

Aleš Opatrný

Brož., 159 str., 219 Kč

evangelium na každý  
den 2016 

Brož., kapesní formát, 99 Kč

PoBořený chrám

Jitka a Petr Vytrvalí

Brož., 79 str., 99 Kč

laudato si´
Papež František

Brož., 124 str., 89 Kč

www.kna.cz9 788071 958499

ISBN 978-80-7195-849-9

RANIERO CANTALAMESSA | ALDO MARIA VALLI
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MŮJ ŽIVOT 
VE SLUŽBĚ SLOVA
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VA„Najdeš-li muže moudrého, vysedávej u veřejí jeho domu,“ říká Písmo. Roz-
hovor s otcem Ranierem Cantalamessou vznikl u příležitosti jeho osmdesá-
tých narozenin. Provede nás děním církve 20. století, ale hlavně procesem 
obrácení tohoto vzácného kněze, od tradiční víry přes postoje katolického 
intelektuála až po objevování živého Krista a moci Ducha.
Podobně jako Matka Tereza, i on prožil „povolání v povolání“: už jako kněz 
opustil prestižní místo univerzitního profesora, aby se stal prostým hlasate-
lem Božího slova. Nevěděl, kam ho tato služba dovede, ale dnes oslovuje 
zástupy po celém světě, napříč církvemi, od prostých lidí až po papeže a pre-
zidenty. Inspiruje mnohé svou láskou ke Slovu, ale i mentální svěžestí, schop-
ností vynášet z pokladu církve „věci staré i nové“, velkou otevřeností pro 
Ducha Božího a jeho vedení.

Raniero Cantalamessa (* 1934), italský kněz, kapucín. Po studiu teologie a lite-
ratury se stal profesorem patristiky na univerzitě v Miláně, v letech 1975–1981 
byl členem Mezinárodní teologické komise. Od roku 1980 až dodnes působí jako 
papežský kazatel – dává rekolekce papežské kurii a o velkých svátcích káže 
v přítomnosti papeže v bazilice sv. Petra. Statisíce lidí sledovaly donedávna kaž-
dou sobotu večer jeho sváteční slovo v italské televizi RAI. Jako kazatel a exerci-
tátor navštívil většinu zemí křesťanského světa včetně České republiky.

Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří: Život pod vládou Kristovou (KNA 2014, 
4. vyd.), Zpěv Ducha (2001), Tvé Slovo mi dává život (2010), Biblické inspirace 
(2011), Erós a agapé (2014).

RANIERO CANTALAMESSA | ALDO MARIA VALLI

MŮJ ŽIVOT VE SLUŽBĚ SLOVA

není větší lásky 
 DVD, ENG (titulky)

105 min., 265 Kč

 
kaPesní diář na rok 2016 
Brož., plastové desky v barvě modré a bordó, 
144 str., 88 Kč

liturgický kalendář 2016
Brož., 64 str., 48 Kč

velký diář na rok 2016
Pevná vazba, 408 str., 200 Kč
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Brian Draper (* 1969)  
přednáší na Institutu pro soudobé 
křesťanství v Londýně. Pravidelně se 
věnuje otázkám církve a kultury ve 
spojitosti s postmoderním světem. Je 
také spisovatelem a publicistou: píše pro 
oficiální internetové stránky irské rockové 
skupiny U2 a přispívá do 4. programu rádia 
BBC, kde se podílí na přípravě pořadu 
„Myšlenka na den“. V Karmelitánském 
nakladatelství mu vyšla kniha Víra jako 
výzva (2008).

DUCHOVNÍ  
INTELIGENCE

www.kna.cz
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Určitě jsme slyšeli, že existuje inteligence praktická, 
technická, sociální i emoční, ale termín „duchovní 
inteligence“ nás může překvapit. Autorovi jde o to, 
abychom vzali na vědomí svou nezřídka zakrnělou 
duchovní dimenzi. Snaží se nás vyburcovat 
z polospánku pouhého „fungování“ a pozvat na 
cestu proměny. On sám sice vychází z křesťanské 
perspektivy, ale záměrně ji zde neaplikuje do 
důsledků. Jde mu o mnohem primitivnější úroveň: 
burcuje čtenáře, aby začal hledat „širší rámec“ 
svého života, aby se otevřel hledání životní 
moudrosti.

„Náš příběh má mnohem větší potenciál, než si 
uvědomujeme. Jde v něm o mnohem více než 
o nesmysly, které hromadíme, o tisícovky na výplatní 
pásce a všechny ty věci, na kterých obvykle stavíme 
své jistoty. Dobrý příběh si nemůžete koupit ani 
ho ozdobit falešnou parádou. Udržujte svůj příběh 
u světla života, a nepůjde v něm pak jen o vnější 
věci, které nás tak často svádí.
Nemusíte si vybírat svůj duchovní životní styl 
z pomyslného katalogu. Nejlepší věci v životě bývají 
ve skutečnosti skandálně zadarmo. Zároveň však 
s sebou nesou velké náklady: celoživotní závazek, 
oddanost, nadšení, obětavost a nesobeckou, 
sebedarující lásku.“

(Brian Draper)
ISBN 978-80-7195-773-7

Helmut Schlegel
Duchovní koučink
Obj. č.: 101825

Anselm Grün
Pracovat i žít
Obj. č.: 101150

Friedrich Assländer, 
Anselm Grün
Time management 
jako duchovní úkol
Obj. č.: 101449

Brian Draper
Víra jako výzva
Obj. č.: 101323

www.ikarmel.cz

DUCHOVNÍ  
INTELIGENCE

BRIAN DRAPER

1884 CC Duchovni-inteligence-obalka-pre-final.indd   1 13.5.2015   15:59:25 
 duchovní inteligence 

Brian Draper

Brož., 224 str., 299 Kč

manželství?  
Jen Přes mou mrtvolu

Josef Mixa
Brož., 112 str., cena 139 Kč

můJ život ve služBě slova

R. Cantalamessa, A. M. Valli

Váz., 136 str., 229 Kč

KNIŽNÍ NOVINKY 19



SOBOTA 26. ZÁŘÍ
Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči u Zákolan
10.30 Slavnostní mše svatá ke cti sv. Václava

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ 
Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi
18.00 Vigilie v kryptě sv. Kosmy a Damiána
19.50 Přivítání relikvie sv. Václava
20.00 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory

Václavské náměstí, Praha
17.00 Svatováclavské duchovní zastavení

Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči u Zákolan 
19.30 Svatováclavská vigilie

PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ
Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi
6.30 Anděl Páně, modlitba se čtením
7.00 Latinská mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána
8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána
13.00, 15.00 Prohlídka baziliky s výkladem
16.50 Rozloučení s relikvií sv. Václava
17.00 Mše svatá

Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi
10.00 Poutní mše svatá (hlavní celebrant: Mons. František Radkovský, 
kazatel: kardinál Dominik Duka OP)
13.00–18.00 Duchovní a hudební program ve staroboleslavských chrámech
13.00–21.00 Kulturní program na Mariánském náměstí

Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
14.00 Modlitba za národ u Palladia země české

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha
6.30 Modlitba se čtením
7.0000 Mše svatá na hrobě sv. Václava

Areál raně středověkého hradiště Budeč u Zákolan
10.00–19.00 Svatováclavské slavnosti na Budči (setkání se sv. Václavem, 
hhhistorický šerm, divadlo, výtvarné dílny pro děti) – www.omk.cz

WWW.STARABOLESLAV.COM
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