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Vážení čtenáři, 

o sv. Václavu byly sepsány stohy knih 
a  jeho život pozemský i  nebeský se 
stal tématem mnoha reflexí. Naše zá-
řijové číslo zpravodaje nemůže při-
nést nic zásadně nového. 
Na našeho národního patrona jsme 
chtěli pohlédnout skrze jeho vyobra-
zení, která můžeme najít v Praze. Jak 
lze vyčíst z  rozhovoru s doc. Zdeň-
kem Hojdou, například pomník 
sv. Václava na  Václavském náměs-
tí  totiž není jen uměleckým dílem. 
Pomník sv. Václava mluví o  tom, 
jak vidíme svoji minulost, a  to jak 
mu dnes rozumíme, říká také leccos 
o nás samých.
O  letošních svatováclavských osla-
vách a  korunovaci Palladia hovo-
ří ve  svém úvodním slově kardinál  
Dominik Duka.

Aleš Pištora

SLOVO  ARCIBISKUPAEDITORIAL
Milí čtenáři,

letošní zářijové svatováclavské oslavy bu-
dou ve  znamení korunovace Palladia. 
Originál tohoto mariánského medailonu 
ze 14. století, připomínající výtvarně typ 
svatovítské madony, je zajímavý už po-
užitým materiálem. Je jím tzv. korintská 
slitina, z  níž měl být údajně ulit i  pohár, 
ze kterého připíjel sv. Václav k  poctě sv. 
Michaela Archanděla při své „poslední 
večeři“. O  staroboleslavské plastice hovo-
ří již předbalbínovská legenda, která říká, 
že ji obdržela sv. Ludmila od  arcibiskupa 
sv. Metoděje při křtu na  Velké Moravě. 
Na tento křest knížete Bořivoje a sv. Lud-
mily se odvolává nejen biskup Daniel I. 
při žádosti o královskou korunu pro krále 
Vladislava II., ale také olomoucký biskup 
Bruno ze Schaumburku, královský kancléř 
a probošt vyšehradský, který žádá o císař-
skou korunu pro Přemysla Otakara II.
Jako symbol státnosti a ochrany země vy-
stupuje mariánský medailon vedle koru-
novačních klenotů do  popředí zejména 
ve vypjatých chvílích ohrožení, jako tomu 
bylo např. na  počátku II. světové války. 
Po vítězství v roce 1945 putuje Palladium 
k holdu svobody po pražských chrámech. 
Osudy naší země následuje i v době nesvo-

body. Po svém „zatčení“ v roce 1950 putuje 
za mříže generálního ředitelství STB a poz-
ději, kdy velká část precios byla roztavena 
na zlaté cihly, aby pomohla budovat lepší 
zítřky socialismu, přežije jakoby zázrakem 
ve sklepeních národní banky. Tichý návrat 
byl umožněn v době Pražského jara díky 
biskupovi Janu Lebedovi.
Skutečnost, že ke  korunovaci, kterou vy-
koná papežský nuncius Giuseppe Leanza, 
přinesou papežem Františkem požehnané 
korunky politické vězenkyně, má být sym-
bolickou připomínkou události, kterou byl 
před 25 lety návrat svobody. Podobně to 
vyjádřil Max Švabinský, když na  levé vit-
raji v  závěru vysokého chóru svatovítské 
katedrály umístil na  hlavu Panny Marie 
svatováclavskou korunu jako symbol svo-
body a suverenity naší vlasti. Letošní jubi-
leum kanonizace sv. Anežky a  Sametové 
revoluce připomene 15. listopadu kardinál 
státní sekretář Pietro Parolin, při mši svaté, 
kterou bude v pražské katedrále celebrovat.

Kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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SLAVNOST NA ZLÍCHOVĚ

V neděli 5. října jste zváni na oslavu 300 let 
od stavby kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlí-

chově. Slavnostní mši sv. celebruje v 10.15 hodin 
P. Damián Němec OP, kříž před kostelem požeh-
ná ve  14.30 hodin pan kardinál Miloslav Vlk. 
Následuje společné setkání s pohoštěním a gri-
lováním.                                          P. Josef Ptáček

POUŤ KE SV. ANNĚ  

P rázdninový čas je příhodný pro 
putování. Tak se i  26. července, 

o svátku sv. Jáchyma a Anny, sešli pout-
níci ve františkánském klášteře v Hájku 
u Prahy. Mši sv. celebrovali P. Jeroným 
Jurka OFM, P.  Jan Vianney Dohnal 
OFM a P. Jaroslav Ptáček O. Cr.           

(red.)

JÁHENSKÁ SVĚCENÍ

D ne 6. září v 10.00 hodin v kated-
rále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 

přijme jáhenské svěcení z  rukou otce 
biskupa Václava Malého Petr Havlík. 
Svěcení na  trvalé jáhny z  rukou otce 
biskupa Karla Herbsta přijmou 7. září 
v 9.30 hodin v Lysé nad Labem v koste-
le Narození sv. Jana Křtitele Alois Zou-
bek a  14. září v  11.00 hodin v  kostele 
sv. Ludmily v  Praze na  Vinohradech 
Pavel Křížek. Provázejme je svou mod-
litbou.                                                  (red.)

VEČER S PAPEŽEM 
FRANTIŠKEM

P ři příležitosti 100 let od  posvěce-
ní kostela sv. Antonína v  Praze 7 

místní farnost ve spolupráci s paulínka-
mi pořádají diskusní večer, jehož hosty 
budou P. Ludvík Armbruster SJ, Jaroslav 
Šebek a  Anna Mátiková FSP. Koná se  
1. října od 19.15 hodin v kostele sv. An-
tonína v  Praze-Holešovicích. Vstupné 
dobrovolné.                S. Andrea Hýblová

NAŠÍ KYTIČKOU BYLA MODLITBA 

S to let od první světové války jsme si připomněli 28. července  pietní bohoslužbou 
na společném pohřebišti Olšanských hřbitovů v Praze 3. Před jedním z patnácti 

tisíc pomníků, které jsou rozesety po naší vlasti, se sešlo okolo čtyřiceti účastníků. 
P. Zdenek Wasserbauer nás upozornil, že válka stála celkem deset milionů lidských 
životů, jakoby padla celá Česká republika… P. Miloš Szabo ve svém zamyšlení nad 
Božím slovem zdůraznil, že „ani první, ani druhá světová válka nevznikly v  ate-
istickém prostředí, nebyly vyhlášeny bezvěrci! Hroby padlých tak zůstávají živým 
kázáním, které nás vyzývá, abychom brali Boží slovo vážně a usilovali o pokoj“. Ob-
vykle se při podobných příležitostech kladou k pomníkům květiny. P. Wasserbauer 
nám vysvětlil, že chybí záměrně, protože cílem bylo zastavení se a modlitba za svět, 
za mír i za oběti válek a násilí. Prudký déšť, který celou bohoslužbu provázel, nám 
realisticky připomínal, že vojáci umírali v zákopech plných bahna.                        (jš)

V předvečer svátku sv. Václava, 
který podle pověsti vyjede v  čele 

blanických rytířů bránit naši zem, až 
jí bude nejhůře, bude 20. září pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 
sloužit od 14.00 hodin mši svatou na sa-
mém vrcholu hory Blaník. Bohoslužby 
u  kaple sv. Václava v  bezprostřední 
blízkosti rozhledny vystavěné kardi-
nálem Kašparem zahajují každoročně 
svatováclavské slavnosti v  nedalekých 
Louňovicích.                                            (ap)

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

KARDINÁL DUKA 
VYSTOUPÍ NA BLANÍK 



ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE4

BÍLÁ HORA 2014

S polu s  dočasnou uměleckou úpra-
vou hrobu padlých v  bitvě na  Bílé 

hoře proběhne od září do listopadu 2014 
pásmo tematických setkání, hudebních 
a debatních večerů, komentovaných pro-
hlídek a  přednášek. Kulturní a  ekume-
nický projekt, který 
se snaží uchopit 
obtížnou látku bi-
tvy na  Bílé hoře, 
nese podtitul „Co 
nás rozdělilo, může 
dnes spojovat?“.
Ústředním bo-
dem, který budou 
doprovázet další 
akce, je samotná 
umělecká inter-
vence spočívající 
v  dočasné úpra-
vě hrobu padlých 
v bitvě 8. listopadu 
1620 na Bílé hoře. 
Hrob, v  němž leží 
„vítězové“ i „pora-
žení“, se dnes na-
chází v  poutním 
areálu Panny Marie Vítězné. Uměleckou 
intervenci, na  které spolupracovali ar-
chitekt Norbert Schmidt, malíř Patrik 
Hábl a  hudební skladatel Michal Ra-
taj, bude možné poprvé shlédnout při 

A rcidiecézní charita Praha vyčlenila pro účely sociálního bydlení vlastní bytový 
dům v Praze-Třeboradicích. Šesti potřebným rodinám poskytne sociální byd-

lení a další podporu vedoucí k osamostatnění. Sociální bydlení poskytované Ar-
cidiecézní charitou Praha umožňuje nízkopříjmovým domácnostem získat za do-
stupnou cenu plnohodnotnou nájemní smlouvu a  důstojné bydlení v  nájemním 
bytě. „Odmítáme řešení bydlení pro tuto skupinu obyvatel prostřednictvím uby-
toven,“ říká Jaroslav Němec. Nově zřízené sociální byty slouží zejména rodinám 
s dětmi, v případě potřeby také lidem s postižením. Právě pomoc rodinám je pro 
Arcidiecézní charitu Praha prioritou.                                                Jarmila Lomozová

Pouť  
ke sv. Ludmile 
na Tetín 

20. září 
jste zváni na pouť  
ke sv. Ludmile na Tetín.

Program:
  10.00 – Pěší pouť z Berouna 

od vlakového nádraží 
(cca 45 min. cesty)

   11.15 – Poutní mše ke  
sv. Ludmile, celebruje gene- 
rální vikář arcidiecéze pražské 
Mons. Michael Slavík, ThD. 
Po mši občerstvení před farou

   13.00 – Možnost prohlídky 
kostelů s průvodcem 
včetně fotografické výstavy  
Dagmar Hochové – 
OSOBNOSTI v kostele  
sv. Jana Nepomuckého

  14.00 – Divadlo Víti Marčíka 
– Šípková Růženka, dětské 
představení. Vstupné 50 Kč/
osobu, děti do 3 let zdarma, 
zvýhodněné rodinné vstupné

   15.30 – Koncert v kostele 
sv. Ludmily - J. S. Bach - 
Tři Suity pro violoncello. 
Účinkuje Petr Hejný, 
člen Stamicova kvarteta. 
Doporučené vstupné 20 Kč

   16.30 – Svátostné požehnání 
s ostatky sv. Ludmily (kostel 
sv. Ludmily)

   18.00 – řeckokatolická 
liturgie v kostele sv. Jana 
Nepomuckého ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZŘÍDILA ŠEST 

SOCIÁLNÍCH BYTŮ

Archeologové na pražském Vyšehradě odkryli základy stavby, která je rozměrově 
srovnatelná s biskupskou rotundou sv. Víta na Pražském hradě. Stavba byla vysta-
věna na u nás neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha). 
Oborníci ji datují do období 2. poloviny 10. století až do 1. poloviny 11. století. 
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který měl již příležitost odhalené 
základy kostela vidět na vlastní oči, říká: „Není to jenom překvapení, ale i  jeden 
z velkých archeologických objevů dnešní doby a též výzva pro historiky.“         (ap)

VELKÝ ARCHEOLOGICKÝ OBJEV NA VYŠEHRADĚ

oficiálním zahájení celého projektu 7. 
září v 18.00 hodin, kdy se bude v areá-
lu poutního místa Panny Marie Vítězné 
na  Bílé hoře konat ekumenická boho-
služba. Předsedat jí bude biskup Václav 
Malý a  pražský senior Českobratrské 

církve evangelické 
předsedající Ro-
man Mazur. Pás-
mo nejrůznějších 
setkání si klade 
za  cíl oživit deba-
tu o  významu Bílé 
hory, která byla 
po  staletí vnímá-
na rozporuplněji 
než kterákoliv jiná 
událost našich 
dějin. Organizá-
toři kladou důraz 
na  to, že má jít 
o  setkání všech, 
jichž se tento 
„úhelný kámen ná-
rodního vědomí“ 
dotýká. K debatám 
jsou tedy zváni ne-

jen katolíci, ale také evangelíci, nejen 
věřící, ale i nevěřící, nejen Češi, ale také 
cizinci. Nepůjde pouze o pohled do mi-
nulosti, ale o  to, jak se dívat na  Bílou  
horu dnes.                                 Aleš Pištora     
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PASTORAČNÍ PLÁN  
NA ŠKOLNÍ ROK 2014–2015

V minulém čísle Zpravodaje jsme představili pěti-
letý pastorační plán Arcidiecéze pražské. Na kaž-
dý školní rok připravujeme aplikovaný pasto-

rační plán s konkrétními body. Více informaci najdete na 
www.apha.cz/pastoracni-plan

TÉMA:  HLÁSÁNÍ EVANGELIA

PATRON: SV. ANEŽKA ČESKÁ

PASTORAČNÍ DŮRAZY: HLÁSÁNÍ EVANGELIA A PŘÍPRAVA LAIKŮ NA NĚ

NA NEJBLIŽŠÍ ROK JDE O TYTO ÚKOLY:

  Příprava farností na hlásání evangelia formou krátké-
ho kurzu či cyklu katechezí s cílem vlastního prohlou-
bení víry a  poznání metod hlásání (základní kéryg-
ma, osobní svědectví). 

  Příprava a realizace městské misie Prahy
     (30. 5. – 6. 6. 2015) se zapojením jednotlivých farností. 

  Příprava a  uspořádání pouti důvěry s  komunitou  
Taizé (29. 12. 2014 – 2. 1. 2015). 

  Prohloubení znalostí o  mistru Janu Husovi a  jeho 
procesu formou jedné fundované přednášky na dané 
téma. 

  Připomenutí 25 let svobody formou mezifarního 
setkání či zapojení do  oslav v  místě sídla farnosti 
ve spolupráci s obcí. 

  Příprava na  Národní eucharistický kongres, který 
proběhne v  říjnu 2015, pomocí několika připrave-
ných katechezí, homilií a  adorací. Vrcholem ve  far-
nosti bude Svátek těla a krve Páně 2015. 

Pozorný čtenář postřehne, že důraz je kladen 
na hlásání evangelia, které je také základním mot-
tem tohoto školního roku. Doplněn je připomínkou 
svatořečení Anežky České a  daru svobody. Nepře-
hlédneme ani mistra Jana Husa, jehož kauza vyžadu-
je mnohem lepší povědomí. V souladu s aktivitami 
celorepublikovými máme před očima přípravu eu-
charistického kongresu, který se bude konat za rok 
a na nějž je vhodné se připravit. 

Avšak tím nejzákladnějším úkolem tohoto roku 
je prohloubení vlastní znalosti, co všechno hlásá-
ní evangelia vyžaduje a jak na to. Proto se budeme 
soustředit na  přípravu nás samotných a  také urči-
tou možnost prezentovat poznané. Přípravu chceme 
soustředit do jarního období formou katechezí, kur-
zů, pozváním zahraničních hostů… 

Prvním praktickým bodem bude setkání mladých 
Evropanů s  komunitou Taizé, tradičně nazvané  
Dny důvěry. Desetitisíce mladých lidí soustředě-
ných při modlitbě jsou strhujícím svědectvím. Proto 
chceme toto setkání všemožně podpořit. Také je ale 
chceme spojit s modlitbou za obyvatele metropole 
i celé diecéze, to je první bod misie.

Druhý vrchol je postaven na velice požehnané Noci 
kostelů. Velký dík patří všem organizátorům. V roce 
2015 chceme však na  Noc kostelů navázat misij-
ním týdnem, který jsme, nikoli náhodou, nazvali  
Dny víry. Během tohoto času chceme především 
v Praze oslovit lidi nejen uvnitř našich kostelů, ale 
i mimo ně. Jde o akci, kterou děláme poprvé, a jis-
tě se ne všechno povede. Přesto vidíme význam 
ve dvou rovinách. Předně budeme jako farnosti, far-
níci, křesťané mít praktickou možnost vyzkoušet, co 
jsme se během roku naučili v misijní praxi. Zároveň 
nám ale leží na srdci modlitba za lidi žijící v našem 
okolí. To je rovina, která platí pro celou diecézi, ne-
jen pro Prahu.

P. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci
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Pomník sv. Václava na Václavském náměstí není jen významným uměleckým dílem, ale 
rovněž jakýmsi zrcadlem naší společnosti. O tom, co všechno lze vyčíst z okolností jeho 
vzniku a jeho vnímání dnes, jsme hovořili s doc. Zdeňkem Hojdou (FF UK). Ten se zabývá 
nejen pomníky 19. století a problematikou historické paměti, ale také dějinami výtvarné 
kultury, dějinami sběratelství anebo vztahy českých zemí a Skandinávie.

 Svatý Václav na  koni je místem 
schůzek mnoha Pražanů, ale také 
místem mnohých manifestací a  ve-
řejných setkání. Je to jen proto, že 
stojí v centru města?
Samozřejmě, že i pomník sv. Václava má 
na tom jistou zásluhu, ale genius loci je 
vytvářen i  celou řadou dalších fakto-
rů, například i  tak zdánlivě odtažitým 
faktorem, jakým je mírně svažitý terén 
náměstí. Na  druhou stranu si myslím, 
že bez sv. Václava by Václavské náměstí 
svou dějinnou roli nesehrálo. Pomník 
představuje jednoznačný symbolický 
střed celého náměstí.
Jakousi křižovatkou dějin začalo Vác-
lavské náměstí být, jak známo, již v roce 

1848, kdy Myslbekova socha ještě ne-
stála. Tehdy se také začalo Koňskému 
trhu říkat Václavské náměstí podle ba-
rokní Bendlovy sochy sv. Václava, kte-
rá v  té době stála v dolní části náměstí 
a dnes se nachází na Vyšehradě. Další-
mi hvězdnými momenty Václavského 
náměstí jsou roky 1918, 1968 a  1989. 
Ke  zvýšení významu tohoto místa při-
spělo to, že se mezi rokem 1848 a 1918 
z  trhu na  periferii Nového Města stal 
městský bulvár, kde byly vysazeny aleje 
a zavedena koněspřežná a posléze elek-
trická tramvaj. Vše vyvrcholilo stavbou 
budovy Národního muzea a nové sochy 
sv. Václava, která měla být původně jeho 
nedílnou součástí.

PRO SV. VÁCLAVA JE DNES 
TĚŽKÉ OBHÁJIT SVOJI 
HISTORICKOU ROLI

 Ve své knize „Pomníky a zapomní-
ky“ se snažíte ukázat, co pomníky 
vypovídají o  tom, jak společnost 
rozumí své minulosti. Co lze vyčíst 
z okolností, které provázely budová-
ní sochy sv. Václava na  Václavském 
náměstí?
Spoustu věcí. Zdůraznil bych to, že teh-
dejší diskuze nijak nezpochybňovaly, 
že nová socha sv. Václava má i díky své 
předchůdkyni na náměstí své místo. Spo-
ry se soustředily jinam. Týkaly se umístě-
ní sochy a toho, kdo bude jejím autorem, 
zda-li Schnirch nebo Myslbek.
Konkurz na sochu byl vypsán v roce 1894. 
Byla to doba stupňování českých státo-
právních nároků vůči rakouské vládě a sv. 
Václav byl vždy vnímán jako patron české 
státnosti. Stavba pomníku souzněla s tě-
mito snahami. Ačkoliv se jednalo o sva-
tého, důležitější než hledisko náboženské 
v této době bylo hledisko politické.

 Na to jsem se chtěl zeptat… Tehdy 
zaznívaly kritické hlasy, že nové so-
chy jsou více divadlem k  prohlížení 
než místem zbožné modlitby. Dříve 
by se na  jejich místě postavil mari-
ánský sloup nebo socha světce. Je sv. 
Václav na  Václavském náměstí po-
mník nebo socha světce?
V  samotné době stavby pomníku byla 
tato otázka druhotná. Formulovala se 
a zároveň kompromisně vyřešila o něco 
později, v roce 1929, kdy se slavilo svato-
václavské milénium. V souvislosti s hle-
dáním ideového zakotvení nového státu 
v  prvním desetiletí republiky vnímala 

Foto: Richard Horák
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určitá část veřejnosti sv. Václava jako ne-
adekvátní postavu. V roce 1929 ale došlo 
k nalezení šťastného kompromisu. Osla-
vy se rozdělily, jeden den převážila ro-
vina náboženská a druhý den sekulární, 
státní. Toto téma ve své knize „Svatovác-
lavské milénium“ perfektně zpracoval 
Petr Placák.

 A  je sv. Václav na  Václavském 
náměstí tedy pomník, nebo socha 
světce?
Co je to pomník? Josef Jungmann řekl, 
že jsou to „pamětní znamení“. Pomní-
kem se může stát i socha světce. Sochy se 
pomníkem stávají tím, jakým způsobem 
dál žijí, jak se k nim lidé vztahují. Pomní-
kem se tedy může stát i  to, co jako po-
mník původně vůbec zamýšleno nebylo. 
Socha sv. Václava ale byla už od počátku 
svým pojetím míněna jako pomník.

 V  čem je náš pohled na  pomníky, 
nebo sochy svatých jiný, než tomu 
bylo v minulém a předminulém sto-
letí? Je pomník sv. Václava dnes chá-
pán jinak, než jak byl zamýšlen?
To asi ano, protože sekularizace za  těch 
více než sto let postoupila a moment svět-
ce, patrona, ochránce země asi dnes už 
lidé moc nevnímají. Zajímavé je, že se tyto 
věci znovu objevily, i když trochu podpra-
hově, ve  vypjatých okamžicích listopadu 
roku 1989. Možná, že to bylo i díky písni 
Petra Skoumala „Svatý Václave, vévodo 
naší beznaděje“, která se tehdy zpívala.

 Po  roce 1989 lze pozorovat jistý 
vzestup významu sv. Václava v  naší 
společnosti. Bylo to díky obnovení 
poutí do Staré Boleslavi, ustanovení 
státního svátku, možná i proto, že se 
oba první polistopadoví prezidenti 
jmenovali křestním jménem Václav. 
Vznikl nějaký pomník sv. Václava 
po roce 1989?
Podle mého názoru žádný významný 
svatováclavský pomník po roce 1989 ne-
vznikl.

 A co plastika Davida Černého v pa-
sáži paláce Lucerna? Jak jí rozumíte?
Upřímně řečeno, mně se to docela líbí. 
Je to samozřejmě provokace, ale vlastně 
úžasný nápad, který vůbec neshazuje 
sv. Václava. Naopak, sv. Václav jako by 
ztratil půdu pod nohama, chcípl mu kůň. 
Právě proto, že už pro nás není tak důle-
žitý jako patron národa, nemá to lehké, 
nemá se moc o koho opřít a musí na to 

prostě pěšky. Je pro něj dnes těžké obhá-
jit svoji historickou roli.

 Není budování seriózních pomní-
ků dnes tak trochu archaismus?
Takové námitky zaznívaly již v mezivá-
lečné době. Mluví o tom Šalda ve svém 
článku „Mor pomníkový“. Ale znovu se 

ukazuje, že každá doba potřebuje po-
mníky. Po  roce 1989 se stavěly pomní-
ky záměrně nepatetické, až neviditelné. 
Mám na mysli např. Palachův a Zajícův 
pomníček v chodníku pod rampou Ná-
rodního muzea. Byla to reakce na prázd-
nou monumentalitu pomníků předcho-
zího režimu, ale i to už máme za sebou 
a opět vznikají nové pomníky.

 Ve  své knize píšete, že pomník 
nám usnadňuje orientaci v dějinách. 
Ale on usnadňuje i  orientaci v  pro-
storu, v  přítomnosti. Jaký je vztah 
pomníků a veřejného prostoru?
Podle jednoho historického konceptu se 
dříve dělo to, že nějaká společenská sku-
pina symbolicky anektovala jistý veřejný 
prostor tím, že tam umístila sochu něja-
kého svého „hrdiny“. Mohlo to hrát svou 
roli např. v národnostních či politických 
sporech. Takhle to dnes nestojí, žijeme 
v době pluralizmu. I dnes se o vstup po-
mníků do veřejného prostoru vedou de-
baty. Otázky politické zůstávají, ale větší 
roli hraje estetika.

 Jak socha sv. Václava na Václav-
ském náměstí ovlivnila naši společ-
nost a veřejné diskuze?
Jak známo, byl realizován návrh Myslbe-
kův. Podle mého názoru ale zažitou před-
stavu o sv. Václavu, kterou tehdy veřejnost 
měla, mnohem více naplňoval Schnir-
chův návrh sv. Václava jako knížete míru. 
Bojím se, že dnes už asi málokdo přemýšlí 
nad tím, kým je vlastně sv. Václav, jaká 
je jeho hlavní role. V  Myslbekově pojetí 
ale zvítězil sv. Václav jako kníže a státník. 
Tuto linii podtrhlo ustanovení státní-
ho svátku sv. Václava jako dne státnosti. 
Ostatní roviny svatováclavského kultu tak 
ve vnímání veřejnosti ustupují do pozadí. 
Vytratilo se, že sv. Václav je také knížetem 
míru, který řeší spory nenásilnou cestou. 
To je škoda. Možná, že by pro dnešní 
dobu byl Schnirchův model vhodnější.                   
        Aleš Pištora 

David Černý: Kůň

 Bohuslav Schnirch (návrh): 
Miniatura pomníku sv. Václava
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ZOBRAZENÍ SV. VÁCLAVA
Primárius sboru českých zemských patronů sv. Václav patří k nejstarším dynastickým 
patronům v Evropě. Povznesení mezi svaté se mu dostalo mimo jiné translací jeho těla 
ze Staré Boleslavi do rotundy sv. Víta na Pražském hradě, kterou provedl jeho bratr 
Boleslav. Jeho zobrazení najdeme na mnoha místech nejen pražské arcidiecéze.

V áclavovo nejstarší zobrazení 
se nachází na  iluminaci v  ru-
kopise Gumpoldovy legendy 

(Státní knihovna ve Wolfenbüttelu), ob-
jednaném kněžnou Emmou, manželkou 
českého knížete Boleslava II. před ro-
kem 1006. Sv. Václav zde vystupuje ne-
jen jako mučedník, ale také jako „věčný 
kníže a vládce země “ s kopím v ruce. Již 
na počátku 11. století se v Čechách ob-
jevuje jméno knížeteVáclava na mincích 
ražených knížetem Jaromírem a o něco 
později pak nalezneme na mincích jeho 
vyobrazení, a to dokonce i na koni (de-
nár knížete Bořivoje, 1100–1107). Již 
v té době tedy vystupuje sv. Václav jako 
zemský patron, což potvrzuje i kronikář 
Kosmas, jenž vkládá do úst bájné Libuše 
proroctví o dvou zlatých olivách vyrůs-
tajících z  české země, symbolizujících 
sv. Václava a sv. Vojtěcha.

Velkým ctitelem sv. Václava byl císař 
a král Karel IV. Učinil ho na věčné časy 
vlastníkem české královské koruny. Pa-
novník si ke státoprávním úkonům ko-
runu od  sv. Václava pouze vypůjčoval 
a platil za  to kapitule svatovítské. Karel 
IV., jenž po  matce pocházel z  „rodiny 
 sv. Václava“, nechal v nově založené Sva-
tovítské katedrále zřídit nádhernou kap-
li sv. Václava. Hrob světcův byl ozdoben 
zlatými reliéfy s  postavou sv. Václava 
adorovaného Karlem IV. a  jeho ženou 
a dále s martyrii českých zemských pa-
tronů. Na  výstupku tumby byla umís-
těna zlatá relikviářová busta s  lebkou 
sv. Václava. Na ní měla spočívat králov-
ská koruna. Kapli sv. Václava dominuje 
nádherná socha světce vytvořená v roce 
1372 Jindřichem Parléřem. Vyobrazení 
sv. Václava ve  sboru českých zemských 
patronů nalezneme také na  dalších pa-
mátkách v katedrále sv. Víta, sv. Václava 
a sv. Vojtěcha, které nechal pořídit Karel 
IV. či pražští arcibiskupové v jeho době. 
Postavu světce spatřujeme na  mozaice 

na  Zlaté bráně, mezi bustami českých 
patronů na  vnější části svatovítského 
triforia, na  rámu Madony svatovítské 
(kol. 1400, Národní galerie v  Praze) 
a na rámu Svatovítského veraikonu (kol. 
1400, Národní galerie v Praze).

V  duchu „renovatio regni“ šířil kult 
sv. Václava král Vladislav Jagellonský. 
Roku 1486  nechal znovu vytvořit stříbr-
nou bustu světce pro svatovítský poklad 
a ku příležitosti korunovace svého syna 
Ludvíka poručil před rokem 1509 vy-
zdobit kapli sv. Václava nástěnnými mal-
bami s legendou svatováclavskou, jejichž 
autorem byl Mistr Litoměřického oltáře.

Také Habsburkové nastolení na  český 
královský trůn v  roce 1526 se odvolá-
vali na svatováclavskou tradici. S velkou 
pravděpodobností věnoval do svatovác-
lavské kaple jako připomínku své ko-
runovace obraz od  Mistra IW (o  jeho 
životě ani totožnosti nemáme žádné 
podrobnosti) s  námětem zavraždění 
sv. Václava (datován 1543) český král 
Ferdinand I. Habsburský. Po  vítězné 
bitvě na Bílé hoře do kalvínskými kaza-
teli „zimního krále“ Fridricha Falcké-
ho zdevastované Svatovítské katedrály 
nechali Habsburkové pořídit umělecká 
díla připomínající, že patří k  „rodině 
sv. Václava“. Šlo především o  velký ob-
raz z ruky Matyáše Mayera z roku 1631 
v  podkruchtí chóru katedrály sv. Víta 
(dnes v  depozitáři Správy Pražského 
hradu). Velké sochy českých zemských 
patronů z ruky Františka Preisse a mezi 
nimi i socha sv. Václava dominují kříže-
ní Svatovítské katedrály. Dal je pořídit 
v roce 1696 svatovítský kanovník Tobiáš 
Jan Becker. Pozoruhodné zobrazení sv. 
Václava z  ruky Matyáše Mayera z  roku 
1629, ve spodní části obrazu s legendou 
o  zázračném zastavení vozu taženého 
voly převážejícího tělo sv. Václava před 
malostranským vězením, bylo původně 

Petr Parléř:  
Socha sv. Václava

Denár knížete Bořivoje II.

Relikviářová busta sv. Václava
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SVATOVÁCLAVSKÁ VÝSTAVA

V roce 2008/2009 uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v prostorách Anežského 
kláštera jedinečnou výstavu uměleckých děl a artefaktů spojených s životem a kultem svatého Václava. Jak se 
vyvíjela úcta k českému patronovi, mohli diváci sledovat od nejstarších archeologických nálezů po Myslbekův 
návrh pomníku na Václavském náměstí. Nejvzácnějším exponátem byl originál Palladia země české, legendou 
spjatý se sv. Václavem.                                                                                                                                                                               (ap)

součástí hlavního oltáře malostranského 
kostela sv. Václava. Obraz s  obdobným 
námětem vytvořil v roce 1696 pro uve-
dený kostel také Jan Jiří Heintsch (dnes 
v novoměstském kostele sv. Ignáce).

Nejrozsáhlejší barokní cyklus ze života 
sv. Václava zdobil 44 zastavení z  Pra-
hy do  Staré Boleslavi. Proveden byl 
z  iniciativy jezuitů v  letech 1674–1690 
a rekonstruovat jej můžeme na podkla-
dě publikace Jana Tannera Svatá cesta 
z  Prahy do  Staré Boleslavi (česky vyšla 
v  roce 1679). Centrem svatováclavské-
ho kultu v barokní Praze byl klášter bo-
sých augustiniánů s kostelem sv. Václava 
na  Zderaze. V  klášterní knihovně byl 
uchován rukopis středověké legendy 
o  sv. Václavu. zv. Ut annuncietur.  Pro 
klášterní ambit namaloval v letech 1640 
-1641 Karel Škréta s pomocníky více jak 
32 lunet se svatováclavskou legendou, 
z nichž se nám do dnešní doby docho-
valo pouze šest. V  kostele byla uctívá-
na svatováclavská vera effigies („pravá 
podoba“, dnes v Muzeu hlavního města 
Prahy), jež měla zobrazovat skutečnou 
tvář světce. Nedaleko kláštera byla sva-
továclavská studánka se sochou světce.

V  17. století byl oblíbeným námětem 
sv. Václav jako ochránce Prahy proti 
Švédům s  maršálskou holí v  ruce. Spa-
třujeme ho v  této podobě na  obraze 
Karla Škréty z  roku 1659 z  novoměst-
ského kostelíka sv. Kosmy a  Damiána 
(dnes v kostele sv. Prokopa na Žižkově), 
na obraze Antonína Stevense ze Steinfel-
su z  roku 1664 v  chrámu Panny Marie 
před Týnem či v podobě sochy od Otta-
via Mosta z  let 1699–1700 na  Karlově 
mostě v  Praze. V  neposlední řadě je 
třeba připomenout jezdeckou sochu 
sv. Václava vytvořenou v roce 1680 pro 
Koňský trh (Václavské náměstí, dnes je 
socha v  Lapidáriu Národního muzea) 
v Praze sochařem Janem Jiřím Bendlem, 
kterou nahradilo monumentální sousoší 
Myslbekovo.

prof. Jan Royt

1 2

3

4 5

Obr.1/ Jan Jiří Bendl: Sv. Václav; obr.2/ Matyáš Mayer: Sv. Václav a legenda se zázračným osvobozením 
vězňů; obr.3/ Ottavio Mosto: Sv. Václav; obr. 4/ Mistr IW: Zavraždění sv. Václava; obr. 5/ Svatováclavská 
kaple
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

www.apha.cz/cpr

Sobota pro ženy 

4. října od  9.00 do  16.00 v  Pastoračním 
středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Pra-
ha 6 – Dejvice se uskuteční další sobota 
pro ženy.  Setkání povede PhLic. Kate-
řina Lachmanová, Th. D., součástí pro-
gramu je sdílení ve  skupinkách. Během 
dne bude příležitost ke  svátosti smíření 
a  na  závěr programu mše svatá. Více na   
http://www.apha.cz/soboty-pro-zeny/

Společná příprava na manželství 

Podzimní osmidílná společná příprava 
na život v manželství  se uskuteční v Pas-
toračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 
4, Praha 6 v termínu 7. 10.–2. 12. 2014. Se-
tkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30. 
Snoubenci se přihlašují předem přes elek-
tronický formulář na  http://www.apha.
cz/pripravy-snoubencu/ nebo telefonicky 
na tel. 220 181 777. Termíny na další rok: 
zima 20. 1.–10. 3. 2015, jaro 7. 4.–26. 5. 
2015. Kapacita jarního kurzu pravidelně 
nestačí poptávce (kurz bývá naplněn již 
v  březnu), proto prosíme, abyste na  pří-
pravu mysleli ve větším předstihu a využí-
vali již kurzy podzimní a zimní.

Křesťanská psychologická poradna

nabízí své služby dospělým klientům, kte-
ří přicházejí s  problémy partnerskými, 
rodinnými, ale i osobními, jednorázovou 
psychologickou intervenci i možnost psy-
choterapeutické péče. Klientům se věnu-
jí věřící terapeuti. Do  poradny je nutné 
se předem objednat. Mgr.  Alice Derflo-
vá – tel. 775  995  307, email: aderflova@
seznam.cz a  dr.  Mariusz Kuźniar – tel. 
220 181 777. Více na http://www.apha.cz/
krestanska-psychologicka-poradna/

SVATÁ HORA
POUTNÍ MÍSTO

www.svata-hora.cz

V  srpnu se po  dlouhé době oprav znovu 
otevřely Svatohorské schody. Na  Svatou 
Horu tak můžete stoupat rovnou z města.

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

www.centrumnazaret.cz

26.–28. září tematická víkendovka. 

Začátek v  pátek 26. 9. v  18.00 v  kostele 
sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: spacák, 
vhodné oblečení (včetně sportovního), 
přezůvky, Bibli a  buchty od  maminky. 
Účastnický poplatek: 300 Kč (sleva pro 
sourozence 250 Kč/osoba). Přihlášky 
do  20. 9. na tel.: 733  161  614 nebo na  e-
-mailu: nazaret@apha.cz

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

13. září v 9.30 v Praze - Kunraticích (pro 
mladší kluky cca od 7 do 15 let). Zahájení 
v  kostele sv. Jakuba v  Kunraticích, téma: 
svěcení. Program: nácvik ministrantské 
služby, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. 
S  sebou: 70 Kč na  jídlo, oblečení a  obuv 
do  tělocvičny a  pokud možno minist-
rantské oblečení. Ukončení v 16.00. Více: 
P.  Benedikt Hudema, tel: 724  209  774;  
ministranti@apha.cz

Starší ministranti

19.–20. září od  18.00 v  kostele sv. Ja-
kuba v  Praze-Kunraticích (pro star-
ší kluky cca od  15 do  25 let). Program: 
zahájení v  pátek mší svatou. V  sobotu 
ráno mše svatá, příležitost ke  svátos-
ti smíření, duchovní program, fotbá-
lek, film. S  sebou: 200 Kč na  jídlo, spor-
tovní a  ministrantské oblečení. Více: 
P.  Benedikt Hudema, tel: 724  209  774;  
benedikthudema@atlas.cz

KOMUTNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz

 4. září začíná ukázkovou hodinou 
kurz keramiky. Pro děti 6–11 let 16.00–
17:30, pro starší děti a  dospělé 18.00–
19.30. Přihlášky a  bližší info e-mail:  
janadomsova@gmail.com
 4. září od 18.00 – výročí posvěcení kos-

tela sv. Františka – mše svatá v kostele sv. 
Františka na Chodově
 5. září od  18.00 – svátek bl. Matky Te-

rezy – mše sv. v  Komunitním centru  
od  19.30 – Divadelní inscenace ETTY. –
Představení inspirované ženským svědec-
tvím o holocaustu vydané knižně pod ná-

zvem „Přervaný život“. Vstupné dobrovolné
 od  18. září začíná výuka náboženství, 

přihlášky a rozvrh na webových stránkách
 27. září – 20 let farních táborů „Kamí-

nek“ a „KSK“, setkání malých i velkých pa-
mětníků
 28. září od 14.00 do 17.00 – narozenino-

vá oslava MC Domeček – program pro ro-
diny s dětmi. Více na: www.mc-domecek.cz 
 od října připravujeme: Kurzy trénování 

paměti a Manželské večery

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

www.centrumbutovice.cz

Svatováclavský jarmark podruhé

28. září od 12.00 vás organizace PROSAZ 
z.s., Farní charita Stodůlky a ŘKF u kos-
tela sv. Jakuba Staršího zve na Jarmareční 
kreace pro rodinu aneb Svatováclavský 
jarmark podruhé, který se ve  spolupráci 
s MČ Praha 13 bude konat na Slunečním 
náměstí.Vedle nabídky výrobků a ukázek 
činností zúčastněných organizací chys-
táme pro děti i rodiče kulturní program, 
workshopy s výukou irských tanců, drát-
kování, keramiky apod., soutěže (nejen) 
pro děti všech věkových kategorií odmě-
ňované maličkostmi. Za  celý organizač-
ní tým Ing.  Iveta Pešková, předsedkyně 
PROSAZ z.s., společnost pro sociální 
rehabilitaci občanů se zdravotním posti-
žením.
E-mail: peskova@prosaz.cz a  Bc.  Helena 
Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky, 
e-mail: helena.ryklova@stodulky.charita.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

www.farnostdobris.cz

Dobříšské záření 2014: 

Srdečně zveme na  16. ročník festivalu 
„Dobříšské záření 2014“. Festival DZ pod-
pořilo město Dobříš, Ministerstvo kultu-
ry a  Ing.  Jerome Colloredo-Mannsfeld. 
V rámci festivalu nabízíme:
 Od  1. září bude v  Pastoračním centru 

sv. Tomáše ke  shlédnutí výstava fotografií 
Hany  Rysové s názvem (K) VIDĚNÍ. S au-
torkou výstavy se setkáme na slavnostním 
ukončení v neděli 5. října od 10.30 
 21. září od 15.00 zveme děti a jejich ro-

diče na zahradu evangelické fary, kde bu-
dou probíhat hry, soutěže a  také se bude 
konat divadelní představení pro děti. 
Vstupné dobrovolné
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 26. září v 19.00 v evangelickém kostele 
je pro mládež a dospělé diváky připravena 
divadelní hra „Labyrint světa“ v  prove-
dení divadla Víti Marčíka. Doporučené 
vstupné je 90 Kč
 2. října v  19.30 v  Pastoračním centru 

sv. Tomáše jste zváni na  večer s  názvem   
PŘÍBĚHY často víc než dramatické z ne-
klidných částí světa. Hostem bude repor-
tér a fotograf Jan Šibík a své povídání do-
provodí promítáním
 11. října v  18.00 bude Festival zakon-

čen koncertem známého vokálně instru-
mentálního souboru LINHA SINGERS 
v  zrcadlovém sále dobříšského zámku. 
Na  programu jsou originálně interpreto-
vané lidové písně a soudobé i starší sklad-
by vážné hudby. Vstupné: dospělí 150 Kč, 
děti od 5 let a studenti 80 Kč

ŘKF U KOSTELA
PANNY MARIE SNĚŽNÉ

www.pms.ofm.cz

23. září od  18.00 bude v  kostele Panny 
Marie Sněžné Praha-Nové Město mše 
svatá, po níž můžete uctít ostatky sv. fará-
ře z Arsu  Jana Maria Vianneye.

ŘKF PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU

www.lhoteckafarnost.cz

90. výročí narození P. Vladimíra Rudolfa

21. září v 10.00 si připomeneme v koste-
le Panny Marie Královny míru v Praze-
Lhotce nedožité 90. narozeniny P.  Vla-
dimíra Rudolfa, obětavého kněze, který 
v  této farnosti pracoval 32 let. V  obdo-
bí pražského jara působil jako redaktor 
Katolických novin, překládal duchovní 
literaturu. Na  jeho podnět zde mimo 
jiné byla vytvořena Karlem Stádníkem 
originální křížová cesta. Hlavním cele-
brantem  mše sv. bude P. Prof. Petr Piťha.

ŘKF U KOSTELA
SV. FILIPA AJAKUBA

www.centrumbarrandov.cz

Pěkné stáří

3. října od 9.00 do 12.00 jste v rámci projek-
tu Pěkné stáří zváni na faru Zlíchov, Na Zlí-
chově 221/8, Praha 5 na setkání s Jaroslavou 
Trajerovou a  hostem Prof.  PhDr.  Janem 
Sokolem, Ph.D., CSc. na téma „Co vás za-
jímá“.Kontakt: 607 870 457

ŘK DUCHOVNÍ SPRÁVA
U KOSTELA SV. IGNÁCE

ignackostel.webnode.cz

Pouť jezuitských přátel a spolupracovníků 

13. září jste zváni na  pouť ke  sv. Ignáci 
do Prahy při příležitosti 200. výročí obno-
vení Tovaryšstva Ježíšova.
Z  programu: 10.00 – zahájení v  kostele 
sv. Ignáce, 10.30 komentované prohlídky, 
16.00 přednáška P.  Miroslava Herolda SJ 
na  téma: Zrušení a  200 let od  obnovení 
Tovaryšstva jako podnět k osobní obnově, 
17.00 poutní mše sv. Více na www.jesuit.cz; 
 přihlášky: pout.jesuit@gmail.com

Výročí úmrtí Adolfa Kajpra SJ

17. září od 17.30 – mše sv., výročí úmrtí 
Adolfa Kajpra SJ (1902-1959), kněze, ka-
zatele, zpovědníka, exercitátora a redakto-
ra.  Za války byl vězněn v koncentračních 
táborech, zemřel v komunistickém vězení 
v pověsti svatosti. Více informací najdete 
na ignackostel.webnode.cz

Poutní slavnost v Bohosudově

21. září zveme na poutní slavnost do Boho-
sudova, při které vzpomeneme na P. Josefa 
Cukra SJ. Z programu: 10.00 mše sv., (zazní 
Missa solemnis Miloše Boka), po ní následu-
je setkání v biskupském gymnáziu. Více na  
www.jesuit. cz

ŘKF UHLÍŘSKÉ JANOVICE

www.old.farnostjanovice.cz

Setkávání v Sudějově

Každou 1. a 3. sobotu v měsíci září a říjnu 
2014 zveme na sudějovskou faru (farnost 
Uhlířské Janovice). Tato sobota odpoled-
ne vždy od  14.00 do  17.30 bude určena 
pro ty, kdo se chtějí ztišit a  duchovně 
naladit. Třetí generace vás bude provázet 
sudějovskými odpoledni, kdy příchozím 
bude nabídnut čaj a čtení u kamen z krás-
né a duchovní literatury, taktéž povídání 
o historii sudějovské fary. Od 17.00 bude 
seznámení s nedělními texty – tzv. lectio 
divina – rozjímání nad Božím slovem, 
v 18.00 v kostele sv. Anny pak mše sv.

Cesta sedmi kostelů

V rámci Cesty sedmi kostelů zveme v so-
botu 27. září na pouť do kostela sv. Vác-
lava v  Horních Krutech (farnost Uhlíř-
ské Janovice). Vycházíme ze Skvrňova 

ve  13.00. Příchod poutníků ke  kostelu 
v 15.00, následuje seznámení s kostelem, 
který je po většinu roku zavřený a opuš-
těný. Vystavíme plody letošní úrody, takže 
si sebou přineste něco z toho, co jste zava-
řili, usušili... a budete se moci ve výměn-
ném trhu obohatit tím, co přinesl někdo 
jiný. V 16.00 je slavena mše svatá. Téma-
tem Cesty je nám sv. Ludmila - babička  
sv. Václava, patroni jsou senioři.
 

DOMOV
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

Z duše na papír

1.–30 září – výstava obrázků moravské 
malérečky Renaty Jurákové. Refektář, 
vstup volný.

 7. září od 17.00 – Trio Sírius (Jiří Skuh-
ra – flétna, Viktorie Večerová – viola, Vla-
dimír Sůva – violoncello), na  programu 
skladby J. Myslivečka, T. Giordaniho, J. S. 
Bacha, J. Pelikána, V. Hálka, S. Bodorové 
a dalších. Kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné
 14. září od  14.00 – První vinobraní 

v klášteře – zábavné odpoledne pro celou 
rodinu, na  programu Hynek Tomm se 
svými hosty, cimbálová kapela Jana Dudy-
ho, taneční skupina Caramelka, moderuje 
Michal Šeda.  Ochutnávka vín, občerst-
vení, delikatesy, stánky s  dárky, program 
pro děti. Zahrada Domova, vstupné dob-
rovolné
 21. září od  17.00 – Slavné maličkos-

ti v  podání Archioni Plus pod vede-
ním Michala Macourka. Na  programu 
F. Schubert, B. Smetana, M. P.  Musorg-
skij, A. Dvořák, E. Grieg, N. A. Rimskij-
Korsakov, C. Debussy, V. Novák, M. Ra-
vel, S. Prokofjev, A. Chačaturjan. Kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

ŘKF U KOSTELA 
SVATÉ LUDMILY

www.ludmilavinohrady.cz

Adorace a modlitby 

Modlitby za  rodiny, za  kněžská a  du-
chovní povolání se konají každý první 
pátek v  měsíci. Pogram - zahájení mší 
sv. v  7.30, celodenní výstav Nejsvětěj-
ší svátosti, od  15.30 společná adorace 
a v 16.30 mše svatá. Více informací na: 
www.hledampovolani.cz; www.kvprz.cz



ZMĚNA ADRESY

Od  1. 7. 2014 má doc.  JUDr.  Stanislav Přibyl JC.D., Ph.D., novou adresu: ŘKF u  kostela sv. Václava Praha-Smíchov, náměstí  
14. října 642/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

USTANOVENÍ

  Libor Bulín byl od  1. července 2014 
do 30. června 2019 jmenován a ustano-
ven okrskovým vikářem vikariátu Ko-
lín. 

  Dr. Vojtěch Eliáš byl od 1. června 2014 
uvolněn z funkce rektora filiálního kos-
tela sv. Kateřiny, Praha-Nové Město. 

  PhDr.  Mgr.  Radim Cigánek byl od   
1. července 2014 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘKF Beroun a  byl jmeno-
ván a ustanoven administrátorem ŘKF  
Sázava-Černé Budy. 

  Mgr. Jiří Čepl byl od 1. července 2014 
jmenován a ustanoven advokátem Me-
tropolitního církevního soudu Arcidie-
céze pražské (dále jen AP). 

  P.  Jan Maria Vianney Jan Dohnal 
OFM, byl od  1. července 2014 jme-
nován a  ustanoven administrátorem 
excurrendo ŘK kvazifarnosti u  kostela 
sv. Alžběty Praha-Kbely. 

  Martin Duchoslav byl od  1. července 
2014 uvolněn z  funkce administrátora 
ŘKF Sázava-Černé Budy a  jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchovním 
vikariátu Benešov a  rektorem klášterní 
kaple Naší Paní nad Vltavou v  Poliča-
nech v ŘKF Křečovice. 

  Mgr.  Jan Gerndt byl od  1. července 
2014 jmenován a  ustanoven obhájcem 
svazku a  notářem pro záležitosti týka-
jící se kněží Metropolitního církevního 
soudu AP.

  Mgr.  Jan Gerndt byl od  1. července 
2014 jmenován a  ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘKF u  kostela 
sv. Václava Praha-Smíchov a  současně 
též rektorem filiálního kostela sv. Jana 
Nepomuckého, Praha-Velká Chuchle, 
a filiálního kostela Panny Marie, Praha-
Malá Chuchle, v ŘKF u kostela sv. Filipa 
a Jakuba Praha-Hlubočepy. 

  P.  Mgr.  Krystof Henriko OMI, byl 
od  1. července 2014 uvolněn z  funkce 
farního vikáře ŘKF Uhlířské Janovice 
a  byl jmenován a  ustanoven adminis-
trátorem ŘKF Jílové u Prahy. 

  P.  Mgr.  Vladimír Jan Ev. Hladík 
OFMCap., byl od 1. července 2014 jme-
nován a  ustanoven výpomocným du-
chovním klášterního kostela sv. Josefa, 
Praha-Nové Město. 

  Stanislav Hošek byl s  účinností od  1. 
července 2014 uvolněn z funkce admi-
nistrátora ŘKF Jílové u Prahy. 

  P.  prof.  JUDr.  Ignác Antonín Hrdi-
na O.Præm., DrSc., byl od  1. červen-
ce 2014 do  30. června 2019 jmenován 
a  ustanoven soudním vikářem Metro-
politního církevního soudu AP. 

  Mgr.  Tomáš Filip Kábele, DiS., byl 
od 1. července 2014 uvolněn z jáhenské 
služby v  ŘKF Štěchovice a  byl jmeno-
ván a  ustanoven farním vikářem ŘKF 
Uhlířské Janovice. 

  JUDr.  Marie Kolářová, Th.D., byla 
od 1. července 2014 jmenována a usta-
novena advokátkou Metropolitního cír-
kevního soudu AP. 

  P.  Mgr.  František Kroczek OFMCap., 
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. července 2014 
uvolněn z  funkce výpomocného du-
chovního klášterního kostela sv. Josefa, 
Praha-Nové Město. 

  JCLic. Vojtěch Kunčár byl od  1. čer-
vence 2014 do 30. června 2019 jmeno-
ván a  ustanoven soudcem Metropolit-
ního církevního soudu AP. 

  Jan Löffelmann, JC.D., byl od  1. čer-
vence 2014 uvolněn z  funkce obhájce 
svazku Metropolitního církevního sou-
du Arcidiecéze pražské a  s  účinností 
od  téhož data do  30. června 2019 byl 
jmenován a ustanoven soudcem Metro-
politního církevního soudu AP. 

  Mgr. Lucie Moravcová byla s účinností 
od 1. července 2014 jmenována a usta-
novena advokátkou Metropolitního cír-
kevního soudu AP. 

  Mgr.  Petr Obdržálek byl s  účinností 
od  1. července 2014 jmenován a  usta-
noven advokátem Metropolitního cír-
kevního soudu AP. 

  Mgr.  Jaromír Odrobiňák byl s  účin-
ností od  1. července 2014 jmenován 
a ustanoven advokátem Metropolitního 
církevního soudu AP. 

  PhDr.  Maria Mlada Ondrášová byla 
s účinností od 1. července 2014 jmeno-
vána a  ustanovena advokátkou Metro-
politního církevního soudu AP. 

  Matthias Gyu Nam Park byl od 1. čer-
vence 2014 zproštěn pověření duchovní 

péčí o korejsky hovořící komunitu po-
bývající v AP. 

  JCLic. Mgr.  Ondřej Pávek byl s  účin-
ností od 1. července 2014 do 30. června 
2019 jmenován a  ustanoven soudcem 
a  obhájcem spravedlnosti Metropolit-
ního církevního soudu AP. 

  P.  Antonio Vicente Pérez Caramés 
M.Id., byl od 15. června 2014 uvolněn 
z  funkce farního vikáře ŘKF u  kostela 
Narození Panny Marie Praha-Michle. 

  Mgr. Bc. Jan Primus byl od 1. červen-
ce 2014 uvolněn z  funkce farního vik-
áře Římskokatolické farnosti u  kostela 
sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky a byl 
jmenován a ustanoven farním vikářem 
ŘKF Kralupy nad Vltavou. 

  Mgr.  Mariusz Andrzej Przygoda byl 
od  1. července 2014 uvolněn z  funkce 
farního vikáře ŘKF u kostela sv. Václava 
Praha-Smíchov, rektora filiálního kos-
tela Panny Marie, Praha-Malá Chuch-
le, a  rektora filiálního kostela sv. Jana 
Nepomuckého, Praha-Velká Chuchle, 
a byl jmenován a ustanoven farním vi-
kářem ŘKF u kostela sv. Cyrila a Meto-
děje Praha-Karlín. 

  P.  Jiljí Jiří Přibyl OFM, byl od  1. čer-
vence 2014 uvolněn z funkce adminis-
trátora excurrendo Římskokatolické 
kvazifarnosti u kostela sv. Alžběty Pra-
ha-Kbely. 

  Doc.  JUDr.  Stanislav Přibyl JC.D., 
Ph.D., byl od  1. července 2014 do  30. 
června 2019 jmenován a  ustanoven 
soudcem Metropolitního církevního 
soudu AP. 

  ThDr. Jiří Svoboda JC.D., byl od 1. čer-
vence 2014 do 30. června 2019 jmeno-
ván a  ustanoven zástupcem soudního 
vikáře Metropolitního církevního sou-
du AP.

  JCLic. Mgr. Miloš Szabo byl od 1. čer-
vence 2014 jmenován a ustanoven ob-
hájcem manželského svazku Metropo-
litního církevního soudu AP. 

  Mgr.  Pavel Trefný byl od  1. července 
2014 jmenován a ustanoven advokátem 
Metropolitního církevního soudu AP. 

  Mgr. Richard Urfus byl od 1. července 
2014 jmenován a ustanoven advokátem 
Metropolitního církevního soudu AP. 
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JUBILEÁŘ

  Mgr. Piotr Grzegorz Przechocki, adminis-
trátor v Odolené vodě, 4. 7. 1974 (40 let)

  František Klíma, kněz pražské arcidiecéze 
ve výslužbě, 7. 7. 1933 (81 let)

  P.  Jan Regner SJ, farní vikář Akademické 
farnosti v Praze, 10. 7. 1974 (40 let)

  Dr.  Ondřej Salvet, farář v  Praze-Kolodě-
jích, 14. 7. 1974 (40 let)

  P.  Stanislav Muzikář CSsR, výpomocný 
duchovní na Svaté Hoře v Příbrami,  
23. 7. 1932 (82 let)

  P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Præm., rek-
tor kostela Panny Marie pod řetězem, Pra-
ha-Malá Strana, 23. 7. 1974 (40 let)

  P. Mgr. Antonín Marek Příkaský O.Carm., 
rektor filiálního kostela sv. Havla, Praha-
Staré Město, 2. 8. 1969 (45 let)

  P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 
v Konventu Panny Marie Sněžné, 5. 8. 1922 
(92 let)

  P.  Ing.  Mgr.  Jaroslav Vracovský SDB, 
farní vikář v Praze-Kobylisích, 11. 8. 1969  
(45 let)

  Mons. Anton Otte, probošt vyšehradské 
kapituly, 15. 8. 1939 (75 let)

  Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát, eme-
ritní kanovník, 16. 8. 1932 (82 let)

  P.  Mgr.  Daniel Peter Janáček O.Præm., 
administrátor v  Praze-Řepích, 17. 8. 1969 
(45 let)

  František Říha, administrátor v Louňovi-
cích pod Blaníkem, 22. 8. 1933 (81 let)

  P. Ing. Miloslav Fiala O.Præm., na odpo-
činku v Praze, 28. 8. 1928 (86 let)

  P. Josef Tichý SJ, na odpočinku v Praze, 
30. 8. 1930 (84 let)

  P. ThLic. Petr Glogar OCD, převor a pro-
vinční delegát, 9. 9. 1959 (55 let)

  ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
11. 9. 1932 (82 let)

  Bořivoj Mošna, osobní děkan, na odpočin-
ku v Staré Boleslavi, 19. 9. 1925 (89 let)

  František Benda, farář v  Ořechu, 22. 9. 
1928 (86 let)

  Václav Nekolný, osobní arciděkan, čestný 
kanovník, výpomocný duchovní v  Uhlíř-
ských Janovicích, 27. 9. 1934 (80 let)

POZVÁNKA NA POUŤ DO KRAKOVA A OSVĚTIMI

Ve dnech 17. – 21. 9. 2014 pořádá Komunita Sant´Egidio pouť mladých lidí ze střed-
ní a východní Evropy do Krakova a Osvětimi s názvem „Mladí Evropané za svět bez 
násilí“. Jedná se o  mimořádnou příležitost pro mladé setkat se s  lidmi, kteří přežili 
holocaust, a slyšet jejich vyprávění, putovat na místa jedné z největších hrůz v dějinách 
a ve světle společně prožité zkušenosti se svými vrstevníky vést diskusi o budoucnosti 
současné Evropy. Více na http://www.osvetim.eu nebo http://www.santegidio.cz. Orga-
nizátory je možné kontaktovat emailem na osvetim@santegidio.cz

Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražský

VÝROČÍ SVĚCENÍ

  Václav Kružík, farář v Petrovicích u Ra-
kovníka, 1. 7. 1984 (30 let)

  Mgr.  Ing.  Václav Slavíček, trvalý jáhen 
v Kladně, 3. 7. 2004 (10 let)

  Jaroslav Vyterna, emeritní probošt měl-
nický, na  odpočinku v  Praze, 4. 8. 1954 
(60 let)

  prof.  PhDr.  Petr Piťha CSc., Dr.  h. c., 
probošt kapituly Všech Svatých, 26. 8. 
1969 (45 let)

  P.  Benedikt Vojtěch Kolaja OSB, rektor 
u Panny Marie Vítězné Praha-Řepy, 4. 9. 
2004 (10 let)

  JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný, administrá-
tor v Budyni nad Ohří, 11. 9. 2004 (10 let)

  P. Břetislav Vaněk CSsR, výpomocný du-
chovní na  Svaté Hoře v  Příbrami, 15. 9. 
1951 (63 let)

  David Vopřada, Dr., kaplan a  odborný 
asistent KTF UK, 25. 9. 2004 (10 let)

  PhDr.  Mgr.  Karel Karafiát, kněz olo-
moucké arcidiecéze na odpočinku v Pra-
ze, 27. 9. 1974 (40 let)

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

   7. 9. – 23. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald 
(P. Michal Podzimek) 

  21. 9. – 25. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Matky Boží před Týnem 
(P. Vladimír Kelnar)

  28. 9. – slavnost sv. Václava (9.00): 
Mariánské náměstí, Stará Boleslav 
(Mons. Jan Graubner)

RADIO PROGLAS

  7. 9. – 23. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň-
Bory (P. Miroslav Martiš)

  14. 9. – svátek Povýšení svatého kříže 
(9.00): kostel Narození Panny Marie, 
Vranov u Brna (P. Pavel Šupol)

  21. 9. – 25. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice  
(P. Józef Szeliga)

  28. 9. – slavnost sv. Václava (9.00): 
kostel sv. Václava, Mikulov  
(P. Pavel Pacner) 

TELEVIZE NOE
ÚMRTÍ

  Gilbert Antonín Plíšek O.Præm., tr-
valý jáhen, člen strahovské kanonie, 
zemřel dne 16. června 2014 ve  věku 
nedožitých 55 let, v 15. roce své jáhen-
ské služby. Poslední rozloučení se ko-
nalo 21. června v  bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Strahově, pohřben byl 
do krypty bratří v presbytáři strahovské 
baziliky. R.I.P. 

  Benno Rössler, kněz litoměřické diecéze 
na  odpočinku, zemřel v  Staré Boleslavi 
dne 20. července 2014 ve  věku 83 let, 
v  57. roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo 28. července v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v  Staré 
Boleslavi, pohřben byl do  rodinného 
hrobu v Jablonci nad Nisou. Zemřelý byl 
členem CCC. R.I.P. 

Z ACT CURIAE  13

  7. 9. – 23. neděle v mezidobí (10.30): 
400 let kostel Archanděla Michaela, 
Branná (Mons. Josef Nuzík)

  21. 9. – 25. neděle v mezidobí (11.00): 
Tirana (Albánie), (papež František I.)

  22. 9. – (18.00): kostel Svatého Du-
cha, Ostrava-Zábřeh 
(Mons. František Václav Lobkowicz 
O.Praem.)

  28. 9. – slavnost sv. Václava (9.30): 
kostel sv. Václava, Ostrava 
(Mons. František Václav Lobkowicz 
O.Praem.)

Změna vyhrazena.



Z DIÁŘE 
KARDINÁLA DUKY

Z DIÁŘE
 
BISKUPA MALÉHO

ZÁŘIJOVÝ 
KALENDÁŘ

Z DIÁŘE 
BISKUPA HERBSTA

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.

1. 9. 8.00 Spálené Poříčí, ZŠ – zahájení školního roku 

6. 9. 10.00 Hostýn – setkání Konfederace politických vězňů

16.00 Polná – odhalení desky na Odborné hospodářské škole, 
kterou navštěvoval P. Toufar

7. 9. 10.45 Hradec Králové, letiště, CIAF

15.00 Nymburk – mše sv., výročí posvěcení kostela

11. 9. 11.00 Hradec Králové, Gymnázium J. K. Tyla, otevření po opravě

14.30 Třebechovice pod Orebem – návštěva muzea betlémů

13. 9. 14.00 Praha-Průhonice – žehnání hasičského vozu

18.00 Žarošice – mše sv. při hlavní pouti o Zlaté sobotě

14. 9. 16.00 Polsko, Lublin, klášter dominikánů – pouť k ostatkům sv. kříže

16. 9. 14.30 Praha-Vyšehrad, Jedličkův ústav – zasazení lípy

18.00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – mše sv., svátek sv. Ludmily

17. 9. 9.30 Svatá Dobrotivá – mše sv. pro PTP

20. 9. 14.00 Blaník – mše sv. na hoře

21. 9. 10.00 Levý Hradec – mše sv. s biřmováním, pouť ke sv. Ludmile

24. 9. 18.30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv. španělsko-česká

26. 9. 16.00 Praha-Nové Město, kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla 
Velikého na Karlově – předání ceny Karla IV. starostovi Cách

27. 9. 10.00 Divišov-Soběšín, kostel sv. Michaela Archanděla – mše sv.

28. 9. 10.00 Stará Boleslav – mše sv., Národní svatováclavská pouť

18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. 

7. 9. 9.30 Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele 
 – mše sv. s udílením akolytátu a s jáhenským svěcením

13. 9. 12.30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské – mše sv. a setkání 
s Mariinou legií

14. 9. 11.00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. s jáhenským 
svěcením

15. 9. 18.00 Praha-Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – mše sv.

16. 9. 9.00 Příbram, Maková Hora – mše sv.

18.30 Praha-Chvaly, kostel sv. Ludmily – mše sv. se svěcením oltáře

20. 9. 17.00 Praha-Satalice, kaple sv. Anny – mše sv.,  
výročí vybudování kaple

21. 9. 10.45 Tuchlovice, kostel sv. Havla – mše sv. s biřmováním

28. 9. 10.00 Stará Boleslav – mše sv., Národní svatováclavská pouť

8. 9. svátek Narození Panny Marie

14. 9. svátek Povýšení svatého kříže

16. 9. sv. Ludmily, mučednice

Den církevního školství

21. 9. sv. Matouše, apoštoly a evangelisty

23. 9. putování ostatků svatého faráře arského 
Jana Maria Vianneye, Praha-Nové Město, 
kostel Panny Marie Sněžné 

28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka,  
hlavního patrona českého národa

Den české státnosti, státní svátek

Svatováclavská sbírka na církevní školství

29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

1. 9. 10.00 Praha-Strašnice, kostel 
Neposkvrněného Početí P. Marie 
– mše sv. s biřmováním pro 
Křesťanské gymnázium

6. 9. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála 
 – mše sv. s jáhenským svěcením

7. 9. 11.00 Votice, kostel sv. Václava 
 – mše sv. s biřmováním 

18.00 Praha-Bílá Hora, kostel 
P. Marie Vítězné – ekumenická 
bohoslužba

14. 9. 10.00 Kolín, kostel sv. Bartoloměje  
– mše sv. s biřmováním 

17. 9. 9.00 Praha-Holešovice, Katolická MŠ 
sv. Klimenta – vizitace

20. 9. 8.30 Praha-Břevnov, bazilika sv. 
Markéty – mše sv. (Opus bonum)

21. 9. 9.30 Praha-Žižkov, kostel sv. Prokopa 
 – mše sv. s biřmováním 

24. 9. 10.00 Praha-Bohnice, Církevní 
logopedická ZŠ a MŠ Don Bosco 
– vizitace

                    26. 9. – 7. 10. Kanada – návštěva krajanských 
komunit

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ14 



15POZVÁNÍ

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, 
kterou potřebují k důstojnému životu.

Úmysl národní
Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich 
rodiče a učitele.

Úmysl evangelizační
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.ZÁ

Ř
Í

Z DIÁŘE
 
BISKUPA MALÉHO

ZÁŘIJOVÝ 
KALENDÁŘ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

1.–5. 9. Rozeznání řeholního povolání 
(pro muže)

P. Josef Michalčík CSsR ŘKF Svatá Hora 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

7.–10. 9. Duchovní cvičení  
pro všechny

P. Miloslav Kabrda SDB ŘKDS Stojanov Velehrad 
www.stojanov.cz

9.–13. 9. Duchovní cvičení P. Josef Čunek SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn
www.hostyn.cz

10.–12. 9. Duchovní obnova pro všechny 
„Ctnosti a neřesti“

P. Pavel Koudelka SJ Dcery Božské Lásky 
Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou 
kdbl.jiretin@volny.cz

11.–14. 9. Duchovní obnova 
pro manželské páry

P. Jiří Šlégr Středisko Eljon Špindlerův Mlýn
 www.eljon.cz

15.–18. 9. Setkání zdravotníků MUDr. Marie Svatošová Středisko Eljon Špindlerův Mlýn
www.eljon.cz

18.–21. 9. Zralý život v pohledu víry
(pro seniory)

Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. ŘKF Svatá Hora 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

18.–21. 9. Duchovní obnova 
pro všechny

P. Martin Davídek Dcery Božské Lásky
Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou
kdbl.jiretin@volny.cz

18.–21. 9. Duchovní obnova 
pro manželské páry

P. Jiří Šlégr Středisko Eljon Špindlerův Mlýn
www.eljon.cz

25.–28. 9. Poznat, milovat a následovat 
Ježíše Krista (DC – II. týden)

P. František Lízna SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Český Těšín 
www.exercicie.cz

VARHANNÍ NEŠPORY  
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
23. září od 18.00 uspořádá Suverénní Rytířský 
a  Špitální řád sv. Jana z  Jeruzaléma, Rhodu 
a  Malty a  Společnost pro duchovní hudbu 
za podpory MČ Praha 1 v  kostele Panny Ma-
rie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – 
Malé Straně sedmý koncert cyklu duchovní 
hudby. Na programu budou díla A. Dvořáka, 
F. V. Habermanna, P.  Kopeckého a  F. Fialy. 
Účinkují: Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře 
Jana Deyla se svými sólisty, Komorní orchestr 
Konzervatoře Jana Deyla, Mgr. Dorothea Fle-
ischmannová – varhany, řídí MgA. František 
Fiala. Vstup na koncert je volný.

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  
UNIVERZITY KARLOVY
KTF UK v Praze vyhlašuje další ročník Uni-
verzity třetího věku – „Základy katolického 
náboženství – Teologie pro laiky“ Program se 
uskuteční v období říjen 2014 – květen 2015. 

Výuka probíhá vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 
dle vyhlášeného harmonogramu v Pastorač-
ním středisku v Praze 6, Kolejní 4. Přednášky 
budou v každém setkání dvě, jedna z biblisti-
ky a  druhá ze systematické teologie, celkem 
32 vyučovacích hodin. Účast je možná jen pro 
přihlášené. Poplatek za  celý kurz je 500 Kč. 
Přihlašovat se lze do 30. září. 
Další informace a  formulář přihlášky na-
jdete na  internetu na  stránkách KTF UK: 
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1103.html.  
Informace poskytuje také studijní oddělení, 
tel. 220 181 383 nebo u3v@ktf.cuni.cz

JABOK – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCI-
ÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ
Nabízí kurzy pro pracovníky farností, charit, 
církevních škol i širokou veřejnost.
Kvalifikační kurzy:
  Pedagog volného času / asistent pedagoga 
(120 hod.), 4. 10. 2014 - 28. 2. 2015 (soboty), 
5. 11. 2014 – 20. 5. 2015 (středy večer)

  Pedagog – vedoucí zájmových kroužků 
(42 hod.), 8. 11. 2014 – 24. 1. 2015 (soboty)

  Pracovník v sociálních službách  
(200 hod.), 15. 10. 2014 – 9. 1. 2015 (bloko-
vě), 5. 11. 2014 – 10. 6. 2015 (středy večer)

Ostatní kurzy: 
   Spiritualita (14 hod.) – 4. a 18. 10. 2014
   Základy mediace pro sociální pracovníky 
(8 hod.) – 8. 10. 2014

   Bible: pozvání pro současníka (20 hod.), 
od 10. 10. 2014

  Vztah práva a etiky (8 hod.) – 11. 10. 2014
  Reminiscence – využití vzpomínek při 
práci se seniory (7 hod.) 15. 10. 2014

  PR a práce s médii (20 hod.) – 23. a 24. 10. 
2014

  Jednoduché, na přípravu a prostor nená-
ročné hry (6 hod.) 7. 11. 2014

  Vedení poradenských rozhovorů s dětmi 
a dospívajícími (8 hod.) – 13. 11. 2014

Více: Petra Adámková, DiS., tel.: 603 330 793, 
email: cdv@jabok.cz; www.jabok.cz

POZVÁNKY A OZNÁMENÍ
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