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Editorial Vstřícnost k cizincům

Vážení čtenáři,

vznik nové farnosti německy mluvících ka-
tolických věřících přitáhl pozornost k  za-
hraničním komunitám obecně. V  letošním 
prvním čísle jsme se tyto komunity pokusili 
trochu přiblížit. Zajímavá je paralela s  čes-
kými krajanskými komunitami v  zahraničí 
a jistou souvislost jsme našli i s další novou 
farností pro neslyšící. Opět přinášíme také 
aktuální informace o dění v diecézi.

Aleš Pištora

K atolická církev je univerzálním společenstvím věřících na celém svě-
tě. Sdružuje všechny katolické křesťany jednotlivých národů mluví-

cích stejným jazykem, spojených většinou jednou kulturou do menších 
společenstev, v jejichž čele stojí místní biskup. Všechny katolické věřící 
poutá společná víra a společné svátosti, kterých se společně účastní.

Po Druhém vatikánském koncilu je společenství věřících v liturgii neseno 
rodným jazykem. Před koncilem se náboženský život konal v latině. Ur-
čité části liturgie byly ale i tehdy konány v rodném jazyce. Je pochopitel-
né, že věřící jedné národnosti žijící v cizině se spolu rádi setkávají a slaví 
život své víry společně. Je to známé například z Ameriky, kam od 19. sto-
letí z různých důvodů odcházely vlny přistěhovalců, a zvláště důležité to 
bylo pro ty, kteří po příchodu komunismu nedobrovolně utíkali do exilu.

Podobně je tomu u cizojazyčných skupin věřících u nás. Tyto skupiny 
vznikaly zvláště v některých farnostech, které měly určitou jazykovou tra-
dici nebo v nich byl kněz, který vedle češtiny uměl i některý jiný cizí jazyk. 
Když po pádu komunismu nastala větší náboženská svoboda, začaly vzni-
kat vedle německé farnosti i jiné jazykové farnosti. Důležité byly zejména 
pro početné zahraniční skupiny, jako jsou např. Poláci. V Praze je mnoho 
farností, jedna vedle druhé, a tak je dobré, když v některé z nich najdou 
zázemí i věřící ostatních jazyků. Je to ukázka naší vstřícnosti k cizincům…

Kardinál Miloslav Vlk
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Komunita neslyšících se proměnila
ve farnost 

B iskup Václav Malý bude 8. ledna od 11.00 hodin sloužit v kostele sv. Prokopa 
ve Stodůlkách slavnostní mši svatou při příležitosti zřízení nové farnosti pro 

neslyšící. Více na www.neslysicikatolici.cz.

Tři králové 
projdou Prahou 

C entrem Prahy projde 
v  den svátku Tří králů, 

6. ledna, průvod v čele se tře-
mi králi na velbloudech. Připo-
mene legendu o  putování tří 
bájných mudrců do  Betléma 
za nově narozeným Ježíškem. 
V  15.00 hodin jim v  kostele 
sv. Tomáše na Malé Straně po-
žehná pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka. V  15.30 
hodin dorazí průvod na Staro-
městské náměstí, kde od 16.30 
hodin zazní Česká mše vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby.

Závěr jubilejního roku dominikánů 

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s provinciálem dominikánů u nás P. Benediktem Mohelníkem zú-
častní ve dnech 17. až 22. ledna mezinárodního kongresu na závěr jubilejního 800. roku řádu dominikánů

Slavnost 
Matky Boží

N ový kalendářní rok zahájí 
pražský arcibiskup kardinál 

Dominik Duka OP při slavnosti 
Matky Boží Panny Marie 1. ledna 
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha. Mši svatou bude sloužit od 
10.00 hodin.
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Tříkrálová sbírka

V lednu budou opět tříkráloví koledníci chodit od domu k domu, aby li-
dem přinášeli radostnou zprávu o  příchodu Boží lásky skrze dítě na-

rozené v  Betlémě. Prostřednictvím sbírky může každý pomoci těm, kdo 
si sami pomoci nemohou. Výtěžek sbírky bude použit na  podporu soci-
álních a  zdravotních služeb, charitních projektů a  na  pomoc v  zahraničí. 
Více na www.trikralovasbirka.cz.

Mše v esperantu

O d letošního ledna bude jed-
nou za tři měsíce v kostele sv. 

Pankráce na Pankráci sloužit P. Max 
Kašparů mše svaté v esperantu. První 
bohoslužba se bude konat 18. ledna 
od 17.00 hodin.

Společné 
modlitby 
křesťanů

J iž tradiční Týden modli-
teb za  jednotu křesťanů 

se koná od 18. do 25. ledna. 
Ke  společným modlitbám 
jsou zváni křesťané všech 
vyznání. Letošním tématem 
je „Smíření – Kristova láska 
nás nutí“ (2K 5,14). Více na 
www.ekumenickarada.cz.

Bohoslužby na mapách Seznam.cz

O d 1. listopadu loňského roku mají všechny římskokatolické kostely v ma-
pách Seznamu odkaz na „Bohoslužby“ s informacemi o bohoslužbách 

a kontaktech na farnost. Projekt vychází z dat diecézních katalogů, které jsou 
na adrese http://bohosluzby.cirkev.cz.

Jsme Boží (?)

J edinečné setkání mladých lidí 
a řeholníků z různých řádů a kon-

gregací v pražské arcidiecézi, kteří se 
chtějí společně zamýšlet nad tím, co 
všechno Bůh působí v životech těch, 
kdo se mu zcela vydali, a  diskutovat 
nad tématem hledání životní cesty, 
se koná 31. ledna. Večer začíná mší 
svatou v kostele Panny Marie Sněžné 
v  18.00 hodin a  pokračuje od  19.00 
hodin v  přilehlém klubu Sněženka 
(vstup z  Františkánské zahrady). Více 
na http://reholnici.webnode.cz.

Setkání řeholníků

V den svátku Uvedení Páně 
do chrámu, 2. února, jsou 

zvány všechny řeholnice, ře-
holníci a  zasvěcené osoby 
ke společnému slavení eucha-
ristie. Mše svatá bude zahá-
jena v  10.00 v  kostele Všech 
svatých na  Pražském hradě 
a po obřadu žehnání svící bude 
pokračovat v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha.

Fo
to

: R
o

m
an

 A
lb

re
ch

t 
/ 

Č
lo

vě
k 

a 
ví

ra



5ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Základy teologie manželství

P astorační středisko ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu nabízí seminář o teologii manželství. Seminář se bude 
konat v sobotu 28. ledna od 10.00 do 15.00 hodin u sv. Vojtěcha v Dejvicích. Přednášet bude Mons. doc. Aleš Opatrný.

Výrobce nových varhan 
pro katedrálu bude 
brzy znám

V ítězná firma by měla být známa 
v únoru, kdy bude zároveň podepsá-

na smlouva. Členové odborné komise nyní 
studují čtyři zaslané nabídky. Posuzovány 
jsou podle umělecké kvality, kreativity ná-
vrhu, architektonického ztvárnění varhan-
ní skříně, technických parametrů a  v ne-
poslední řadě také podle ceny. Na  nové 
varhany, které budou stát několik desítek 
milionů, se zatím vybralo necelých 15 mi-
lionů korun. Kardinál Duka také v prosinci 
loňského roku podepsal se Svazem měst a 
obcí otevřený dopis, který vybízí starosty, 
aby se jejich obce připojily ke sbírce.

Pouť modliteb za nejmenší

V e středu 28. prosince se bude konat Smírná pouť za  potracené 
děti, jejich rodiče a lékaře, pořádaná modlitebním hnutím Modlit-

by za nejmenší. Začínáme v 11.00 mší svatou s Mons. Václavem Malým 
v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), na kterou navazuje 
pěší pouť přes Petřín. Další zastávky pouti: občerstvení v refektáři bratří 
kapucínů, modlitba v Loretě, modlitba u hrobu sv. Norberta na Straho-
vě. Pro vytrvalce účast v 16.15 na pravidelné modlitbě za národ ve Sva-
továclavské kapli v katedrále.

Ocenění P. Kuneše
a manželů Holých

P ražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP ocenil 8. prosince 2016 

P. Pavla Kuneše u příležitosti jeho 80. na-
rozenin medailí sv. Jana Nepomuckého 
za přínos v oblasti ekumenického nábo-
ženského televizního vysílání a za celo-
životní věrnou kněžskou službu a Jiřího 
Holého a jeho choť Sybilu zlatou Svato-
vojtěšskou medailí za založení a vynikají-
cí vedení neziskové organizace Likvidace 
lepry a za obětavou a neúnavnou službu 
lidem v nouzi.
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Novoroční 
ekumenická slavnost 

S etkání lidí dobré vůle a  nejvyšších před-
stavitelů křesťanských církví se bude letos 

konat 1. ledna od 18.00 hodin ve starobylém 
kostele sv. Václava na Zderaze v Praze na No-
vém Městě. Slavnostní setkání bude v přímém 
přenosu vysílat Česká televize.
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skupiny byly ustaveny farnos-
ti se stálou duchovní správou. 

Kromě nově zřízené německé farnos-
ti mezi ně patří farnost polská, která 
má kolem tří set členů. Vznikla v roce 
2005, ale komunita se v kostele sv. Jiljí 
scházela již od roku 1990. V jejím čele 
dnes stojí dominikáni Hieronim Kacz-
marek OP a Błażej Matusiak OP. Oba 
dva patří k  více než čtyřiceti zahra-
ničním kněžím, kteří působí v  rámci 
pražské arcidiecéze.

Ještě o něco větší než polská farnost 
je farnost slovenská. Jazyková bariéra 

je minimální, a  tak by Slováci mohli 
navštěvovat české bohoslužby. Přes-
to je tomu jinak. „Co se týká víry, mše 
a  duchovní roviny života, slovenština 
je pro ně na prvním místě a to je také 
důvod, proč upřednostňují slovenskou 
farnost a mše ve slovenštině,“ vysvět-
luje slovenský farář P.  Zoltán Balga. 
Nedělní slovenské mše ve farnosti sv. 
Jindřicha navštěvuje až čtyři sta věří-
cích. Dvě desetiletí se slovenská ko-
munita scházela v  kostele sv. Voršily 
na Národní třídě. V roce 2008 vyhlásil 
tehdejší pražský arcibiskup kardinál 
Vlk vznik nové slovenské farnosti při 
kostele sv. Jindřicha.

Mezi další cizojazyčné komunity patří 
například skupina anglicky mluvících 
katolíků, která se schází v kostele sv. 
Tomáše na  Malé Straně. Vznikla již 
v roce 1990, podobně jako komunita 
francouzská, španělská či italská. Kro-
mě korejské, maďarské či vietnamské 
komunity jsou to dále skupiny cizin-
ců, které mohou v  Praze působit až 
exoticky. Mezi takové patří například 
komunity Albánců, Arménů či Koptů.

„Komunita Albánců z  Kosova k  nám 
přišla z farnosti sv. Jindřicha. V naší far-
nosti se scházejí jednou měsíčně již asi 
pět let,“ přibližuje první skupinu P. An-
tonín Klaret Dabrowski, farář od Panny 
Marie Sněžné, a dodává, že o Vánocích 
a Velikonocích zaplní kostel do posled-
ního místa. Další zajímavou skupinou 
jsou Arméni. Už za první republiky zde 
fungoval spolek arménských studen-
tů. V současné době u nás žije Armé-
nů několik tisíc. V Praze od roku 1995 
působí arménská sobotní škola pro 
děti, kde se vyučuje arménština a více 
než patnáct let zde vychází arménský 
časopis Orer. V roce 2013 byla v Čes-
ké republice oficiálně zaregistrována 
česká komunita Arménské apoštol-
ské církve jako Církev Svatého Řehoře 
Osvětitele. Od  roku 2005 o  Armény 
pečuje arménský duchovní Barsegh 
Pilavchyan, archimandrita Arménské 
apoštolské církve. Od  loňského listo-
padu má komunita k  dispozici kostel 
sv. Ducha v Praze.

Vedle věřících ukrajinské řeckokato-
lické církve a církve anglikánské, jejíž 
pražská komunita sdružuje křesťany 
až patnácti různých národností, žije 
v  České republice také zhruba dva-
cet koptských rodin. „Koptové kladou 
velký důraz na  rodinný život, pře-
devším se snaží své děti vychovávat 
ve  víře od  nejútlejšího věku,“ přibli-
žuje skupinu koptů převor břevnov-
ských benediktinů fr. Aleš Vandrovec 
OSB. Na sklonku roku 2011 ho oslovili 
benediktinští bratři z  Rakouska spo-
lupracující s  tamější koptskou církví 
s  tím, že pro koptské rodiny v České 
republice hledají vhodný prostor. Prv-
ní bohoslužba byla slavena v  lednu 
2012 v bazilice sv. Markéty v Břevno-
vě. Poté benediktini nabídli pro boho-
služby sál v  Benediktinském opatství 
Emauzy, kde se farnost schází jednou 
měsíčně dodnes.

  Vladimír Mandle

TÉMA

Zahraniční komunity 
v pražské arcidiecézi

Obyvateli Prahy byli odjakživa také cizinci z různých koutů 
světa. Každý z nich s sebou do hlavního města českých zemí 
přinesl něco ze svého domova. Jejich stopy můžeme najít 
na každém kroku. I dnes jsou cizinci přirozenou součástí 
života metropole. V Praze jich žije téměř 170 tisíc a je mezi 
nimi také mnoho katolických křesťanů. Vyjmenovat všechny 
jazykové skupiny, které zde působí, není tak úplně snadné.
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ROZHOVOR

  Máte z toho radost, že se vaše ko-
munita stala farností? A co to vlast-
ně do budoucna znamená?
Samozřejmě z toho mám velikou ra-
dost a  to z několika důvodů. Jednak 
je to jisté uznání, že naše komunita 
v  Praze funguje již 25 let. A  potom, 
jak řekl sám pan kardinál, v Praze byla 
kromě české a židovské kultury vždy 
přítomna také kultura německá. Vznik 
nové farnosti tak do  jisté míry může 
zviditelnit, že německý element patří 
k dějinám Prahy a Čech.

  Prožívají to tak členové vaší ko-
munity? Cítí se být i  dnes součástí 
českých dějin?
Je pro mě obtížné mluvit o pocitech 
svých farníků, ale mohu říci, jak to cí-
tím já. Pro mě jako nejen teologa, ale 
zároveň i  historika, který se narodil 
v Rakousku nedaleko hranic s Českou 
republikou, je tento kulturní argument 
celkem silný. Ale samozřejmě že čle-
ny naší komunity jsou také manažeři, 
kteří sem přicházejí na pár let a potom 
odletí do Singapuru nebo Dubaje. Pro 
ně to možná tak důležité není, ale pro 
kontinuitu naší komunity ano.

  Jak je to vlastně s tou kontinui-
tou? Kam sahají počátky německé 
komunity?
Do  druhé světové války byli čeští 
Němci samozřejmou součástí Pra-
hy. Liturgie byla latinská, německy se 
kázalo zejména v  kostelech na  Malé 
Straně, v  Holešovicích, ale i  na  dal-
ších místech. Po druhé světové válce 
zde existovala německá minorita, ale 
nic takového jako veřejné německé 
bohoslužby nebylo možné. Němec-

ká komunita se začala utvářet v  de-
vadesátých letech kolem kostela sv. 
Tomáše a patera Černého, tehdejšího 
provinciála augustiniánů, a brzy přišel 
Mons. Anton Otte, který vlastně du-
chovní péči o německy mluvící kato-
líky vybudoval. Koncem 90. let nám 
kardinál Vlk nabídl kostel sv. Jana Ne-
pomuckého na Skalce, kde jsme moc 
spokojení.

  Jak proměnlivá je vaše komuni-
ta ve  srovnání s  běžnou farností? 
A kolik je zde vlastně Němců, Raku-
šanů a německy mluvících Švýcarů?
V Praze existuje přibližně 12 tisíc ně-
mecky mluvících rezidentů, asi třetina 
jsou katolíci. Ne všichni samozřejmě 
chodí k nám.
Naše farnost se skládá z více skupin. 
Tou největší jsou tzv. expati, rodiny, 
ale i jedinci, kteří přicházejí z pracov-
ních důvodů na pět šest let. Dále jsou 
to smíšené páry. Třetí skupinou jsou 
čeští občané německé národnosti, 
německá menšina, ale také lidé, kte-
ří mají nějaký silný vztah k  němčině, 
buď je to jejich další jazyk, nebo se 
ho chtějí lépe naučit. A poslední sku-
pinou jsou studenti a  turisté, kterých 
také přichází významný počet. Všech-
ny tyto skupiny se hodně proměňu-
jí a  mě tak každou neděli čeká vždy 
trochu jiná farnost.

  Co ji tedy drží pohromadě, když 
k  ní navíc náležejí příslušníci růz-
ných národů?
Je to samozřejmě jazyk. Zejména ma-
nažeři, o kterých jsem mluvil, žijí celý 
týden v mezinárodním prostředí. Oni 
sami, ale i jejich rodiny jsou vděční, že 

mohou svůj duchovní život prožívat 
ve svém rodném jazyce. S tím je spo-
jena jedna důležitá věc. Když někdo 
přijde žít do cizí země, opouští v  jis-
tém smyslu své kořeny. A takový člo-
věk je více otevřený pro otázky života 
a smrti. Tito lidé jsou hladoví po du-
chovní potravě.

  To je pro kněze výzva. V čem musí 
být tedy farář cizojazyčné farnosti 
jiný než ostatní?
Jako farář nemohu čekat, že lidé 
v  neděli přijdou do  kostela. Jsem to 
naopak já, kdo musí chodit na místa, 
kde jsou moji farníci. Navštěvuji zdej-
ší německé školy, různé akce pořá-
dané Goethe institutem, ambasádou 
atd. Podobně to dělá každý farář, ale 
já v  tom musím být ještě aktivnější. 
Snažím se být maximálně otevřený. 
Naslouchat. Často říkám, že mám dvě 
uši, ale jen jedna ústa. Musím dva-
krát naslouchat a  až potom mluvit. 
Jako farář cizojazyčné komunity jsem 
do větší hloubky pochopil, co zname-
ná být knězem.

  Aleš Pištora

Každou neděli mě vždy čeká 
trochu jiná farnost

Pražská komunita německy mluvících katolíků 
oslavila na konci loňského roku spolu s pražským 
arcibiskupem kardinálem Dukou významnou 
událost, kterou bylo její povýšení na farnost. V jejím 
čele stojí P. Martin Leitgöb CSsR.
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Nová farnost, která se v lednu otevře v pražské arcidiecézi, 
zapadá v mnoha ohledech mezi farnosti cizojazyčné. 
Jde totiž o farnost pro neslyšící katolíky. To, co podobně 
jako u cizinců utváří jejich komunitu, je společný jazyk. 
V případě neslyšících je to jazyk znakový.

S 
tejně jako u  ostatních cizo-
jazyčných komunit se jedná 
o velmi specifické společenství, 

které má také své specifické potřeby. 
Běžné bohoslužby jsou totiž pro ne-
slyšící nesrozumitelné. Vada sluchu 
ovlivňuje nejen každodenní život, ale 
i život duchovní. Např. přečíst si Bibli 
není tak snadné. Každý český před-
klad je pro neslyšící obtížný. Nero-
zumí mu. Proto také vzniká překlad 
několika biblických knih do  českého 
znakového jazyka. Zcela zásadní je ale 
pro neslyšící katolíky jejich vlastní ko-
munita, která se již několik let formuje 
v pražské arcidiecézi.

Její počátky sahají do roku 2012, kdy 
několik neslyšících křesťanů převážně 
katolického vyznání požádalo o stálé 
duchovní vedení P.  Stanislawa Góru. 
Ten má s pastorací neslyšících zkuše-
nosti od roku 1996. Tehdy se věnoval 

aby v  něm mohl zpovídat. Neslyšící 
lidé tedy buď odezírají, anebo využí-
vají služeb tlumočníka. Ten je potom, 
podobně jako kněz, vázán zpovědním 
tajemstvím. Setkání vrcholí slavením 
mše svaté, po které následuje agapé. 
Mimo tato setkání je neslyšícím věří-
cím nabízena ještě minimálně jedna 
tlumočená mše svatá měsíčně. Zají-
mavé je, že při bohoslužbách se tlu-
močí do  jazyka, ve  kterém ještě ne-
existuje církevně schválený překlad. 
V  rámci společenství probíhá také 
katechumenát v  českém znakovém 
jazyce. V  letošním i  loňském roce 
přistoupilo několik dospělých nesly-
šících ke křtu, k prvnímu svatému při-
jímání a k svátosti biřmování. Konají se 
také speciální rekolekce.

Přesné statistické údaje o počtu osob 
s  vadou sluchu v  České republice 
nejsou k  dispozici. Podle odhadů je 
u nás půl milionu osob se sluchovým 
postižením (většinou starší lidé, kte-
rým přestává sloužit sluch). Necelých 
osm tisíc lidí je prakticky či úplně hlu-
chých. Společenství neslyšících ka-
tolíků čítá dnes 30 až 40 osob. Jsou 
to lidé z celé republiky. Určité aktivity 
sice probíhají také v  Českých Budě-
jovicích, v Brně a v Ostravě, ale stálé 
duchovní vedení pro neslyšící v jiných 
diecézích ustanoveno není.

Pražské společenství má svůj web 
(www.neslysicikatolici.cz) a  je aktiv-
ní na  facebooku. Navázalo kontakt 
s představiteli společenství neslyšících 
katolíků v zemích Evropské unie. Dva 
čeští zástupci se dokonce zúčastnili 
historicky prvního setkání neslyšících 
katolíků. Zatímco to první se konalo 
v  Římě, hned to následující se bude 
letos v  květnu konat v  Praze. Novou 
farnost pro neslyšící tedy už čeká 
úkol vše dobře připravit. Slavnostní 
mši svatou při příležitosti jejího zřízení 
bude 8. ledna od 11.00 hodin sloužit 
v  kostele sv. Prokopa ve  Stodůlkách 
biskup Václav Malý.

  Romana Petráňová, 
Vladimír Mandle

Ještě jedna cizojazyčná farnost

skupince několika rodin neslyšících 
rodičů a  jejich dětí. Jeho kladná od-
pověď umožnila v  roce 2013 vznik 
živého a dosud stále se rozrůstajícího 
společenství, otevřeného všem lidem, 
jimž jejich ztráta sluchu brání účastnit 
se života církve společně se slyšícími. 
P.  Górovi pomáhají dvě pastorační 
asistentky. Jedna z  nich je zároveň 
tlumočnicí do  znakové řeči. Farním 
kostelem nově vznikající farnosti se 
stal kostel sv. Prokopa v  pražských 
Stodůlkách.

Během pravidelných setkání, která 
se dosud konala ve vršovické farnos-
ti, mají lidé se sluchovým postižením 
možnost požádat o duchovní rozho-
vor s knězem, zúčastnit se přednášky 
na duchovní téma a přistoupit ke svá-
tosti smíření. Problémem je, že v Čes-
ké republice není žádný kněz, který by 
znakový jazyk ovládal do takové míry, 
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  Kam všude jezdíte za  českými 
krajany?
Během tří let, co jsem pověřen péčí 
o  krajany, jsem navštívil všechny ko-
munity českých katolíků. Ve Spojených 
státech, kde existuje pět komunit, jsem 
nebyl pouze v San Francisku, kam ješ-
tě jezdí pan biskup Esterka. Procesto-
val jsem Kanadu, kde je vedle Toron-
ta sedm menších komunit. V Austrálii 
jsem navštívil tři a  v  Evropě katolické 
komunity v Curychu, Vídni, Mnichově, 
Bruselu, Paříži, Londýně a před něko-
lika lety jsem byl v českých vesnicích 
v Banátu, Srbsku a Chorvatsku.

  Jaký jste měl dojem z těchto ko-
munit? Jakou mají budoucnost?
V Chicagu a v Torontu jsou silné ko-
munity, které mají budoucnost. Jsou 
tam mladé rodiny. Například v  Texa-
su jsou ale komunity Čechů, kteří už 
neumí česky. Budoucnost mnohých 
komunit je tedy otázkou. 

  Jak jsou ty komunity velké?
Největší komunita českých katolíků je 
v  Chicagu, což souvisí s  tím, že tam 
kdysi bylo až 400 tisíc Čechů a dva-
náct českých kostelů. Dobře fungu-
je také např. komunita v  Melbourne, 
která vlastní dům se zahradou, což je 
velká výhoda, jelikož mohou zvát růz-
né hosty. Na  takovou zahradní párty 
přijde i sto lidí.

  Komunity Čechů jsou asi dost ne-
stálé. Jak se proměnily za  posled-
ních 25 let?
Emigranti z roku 1948 pomalu odchá-
zejí, ti z roku 1968 jsou už starší a je-
jich rodiny a potomci vazbu na Čechy 
ztrácejí. Do Paříže a zejména Londýna 
ale přijíždí mnoho českých studentů 

a bylo by proto dobré vytvořit nějaký 
prostor pro ně.

  V Paříži, kde jsem měl příležitost 
trochu poznat komunitu v  Cent-
re Sèvres, byl po  pádu komunis-
mu P.  Petr Kolář povolán zpátky 
do Čech a  jeho místo již nikdo na-
trvalo neobsadil. Všechna pozdější 
řešení byla dost provizorní.
Tam fungují asi dvě mladší rodiny, ale 
těžištěm jsou emigranti z dob komu-
nismu a zejména jedna velmi vzděla-
ná a  aktivní paní. Komunita vždy vy-
žaduje nějakého tahouna a  v  mladší 
generaci to chybí. Češi navíc, jak jsem 
si všiml, nejsou lidé, kteří by tolik drželi 
při sobě. Jsou schopni se velmi dobře 
integrovat, nepláčou po původní vlas-
ti, ale netvoří mezi sebou síť vztahů.

  Co tedy vlastně vede krajany 
k tomu chodit na české bohoslužby?
Rádi si poslechnou bohoslužby v rod-

ném jazyce. Málo platné, v  mateř-
ském jazyce člověk cítí a  modlí se 
nejlépe. To je ale právě to, co pro 
jejich potomky, kteří už ani pořádně 
česky neumějí, nemá takový význam. 
Např. v Chicagu jsem navštívil morav-
ské dny, kde byli všichni v moravských 
krojích, ale mluvilo se jen anglicky.

  V čem spočívá vaše služba?
Mým úkolem je pokusit se, aby v ži-
vých komunitách byl český kněz. Jsem 
zrovna ve fázi, kdy prosím spolubrat-
ry diecézní biskupy, aby do aktivních 
komunit poslali nějakého kněze. Kde 
není stálý kněz, je bohužel potřeba 
smířit se s tím, že se komunita dříve či 
později rozptýlí.

  Je těžké takové kněze najít?
Zahraniční duchovní správa vyžadu-
je silné osobnosti. Kněží přicházejí 
do  cizího prostředí, v  jistém smyslu 
tam budou sami, musí být velmi aktiv-
ní, protože přeci jen misie krajanů je 
jiná než běžná farnost. Byl by potřeba 
kněz zejména do Toronta a Chicaga, 
kde by se pastoračně uplatnili i dva. Já 
vím, že je to nesnadné, ale myslím, že 
by to mohla být mise jen na tři roky.

  Lze komunity krajanů nějak při-
blížit nám doma? Existují třeba 
partnerství mezi farnostmi v  Če-
chách a v cizině?
Vidíte, to je docela dobrý nápad. U nás 
se totiž o  zahraničních komunitách 
moc neví, ani o kněžích, kteří tam pů-
sobí. A přitom je to duchovní bohat-
ství, že máme souvěrce v zahraničí.

  Aleš Pištora

Člověk se modlí nejlépe 
v rodném jazyce

Po biskupu Petru Esterkovi převzal péči o naše krajany 
v zahraničí biskup Václav Malý. V rozhovoru mluví o tom, 
v čem spočívá jeho péče o české katolíky v zahraničí 
a jaké obtíže jsou s ní spojeny.

ROZHOVOR
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO
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1. 1. / 00.00
Příbram – Svatá Hora / bazilika Nanebevzetí Panny Marie / 
mše sv. 

1. 1. / 10.00
 Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

1. 1. / 18.00
 Praha – Nové Město / kostel sv. Václava CČSH / Na Zderaze 
/ Novoroční ekumenická slavnost

6. 1. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / mše sv. za povolání

17.–22. 1.
Řím / Mezinárodní kongres na závěr jubilejního roku 800 
let dominikánského řádu 

29. 1. 
Německo / Frankfurt nad Mohanem / mše sv. ke cti Karla 
Velikého

1. 1. / 10.00
Kladno / kostel Nanebevzetí Panny Marie / mše sv.

7. 1. / 10.00
Kralupy nad Vltavou / kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava / mše sv. s jáhenským svěcením

7. 1. / 18.00
Praha-Nové Město / Palác Lucerna / setkání signatářů 
Charty 77

8. 1. / 11.00
Praha-Stodůlky / kostel sv. Prokopa / mše sv. pro neslyšící

13. 1. / 9.00
Praha – Staré Město / Dívčí katolická SŠ / vizitace

27. 1. / 20.00
TV Noe / Kulatý stůl (přímý přenos)
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 4. 1. / 9.30  / Setkání maminek 
s dětmi. DS

 9. 1. / 19.00 / Kurz služebníků eu-
charistie. PS

 11. 1.  / 9.30 / Akademie nejen pro se-
niory. P. Aleš Opatrný: Povzbuzení z ex-
hortace Amoris laetitia pro seniory. PS

 11. 1.  / 18.30 / Kurzy Alfa*. DS
 16. 1.  / 19.00 / Kurz služebníků eu-

charistie*. PS
 18. 1.  / 9.00 / Setkání maminek 

s dětmi. DS
 18. 1.  / 18.30 / Kurzy Alfa*. DS
 20. 1.  / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 23. 1. / 19.00 / Kurz služebníků eu-

charistie*. PS
 24. 1.  / 19.30 / Příprava na manžel-

ství*. CPR
 25. 1. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. P. Miloš Miko: Výzvy evangeli-
zace u národa Aymarů v Bolívii. PS

 25. 1.  / 18.30 / Kurzy Alfa*. DS
 28. 1.  / 10.00 / Základy teologie man-

želství potřebné pro ty, kteří vedou pří-
pravu snoubenců. P. Aleš Opatrný. CPR

 30. 1.  / 19.00 / Kurz služebníků eu-
charistie*. PS

 31. 1.  / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*. CPR

* jen pro přihlášené
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4

 Kurz pro služebníky eucharistie 
V  lednu 2017 opět otevíráme čtyři 
setkání kurzu „Služebník eucharistie“. 
Kurz je povinný pro všechny, kdo mají 
být pověřeni eucharistickou službou 
(podávání při mši, donášení eucha-
ristie nemocným a  výstav Nejsvětější 
svátosti). Účastníci mají být pro kurz 
vybráni duchovním správcem (popř. 

řeholním představeným) podle po-
třeb farnosti či řeholní komunity. Ne-
lze se do kurzu zapojit jen na základě 
vlastního přání, aniž by měl dotyčný 
pověření. Proto přihlášky musí po-
depsat farář či administrátor farnosti. 
Přihlášky jsou k  dispozici na  http://
www.apha.cz/pastorace-ke-stazeni. 
Čtyři setkání kurzu v  roce 2017 bu-
dou probíhat 9., 16., 23. a  30. ledna 
vždy od  19.00 v  Pastoračním stře-
disku v  Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 
4; přihlášku s doporučením duchov-
ního správce stačí donést na  první 
setkání. K  získání povolení je kromě 
správně vyplněné přihlášky třeba přijít 
na všechny čtyři večery a absolvovat 
závěrečný test.

                                    www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
 

 24. ledna – 14. března
Společná příprava na  manželství. 
Snoubenci se přihlašují na  http://
www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktual-
ni-nabidka. Myslete na přípravu včas, 
Kapacita kurzu je omezená a  jarní 
kurz pravidelně nestačí poptávce.

 28. ledna od 10.00
Základy teologie manželství (nejen) 
pro ty, kdo připravují snoubence. Se-
minář s doc. Ing. Mgr. Alešem Opatr-
ným, ThD. V sále Sv. Vojtěcha v Praze 
6 – Dejvicích. Více na www.apha.cz/
cpr-nov-seminar-zaklady-teologie-
-manzelstvi.

 18. února
Pouť ke  sv. Valentinu – pro zamilo-
vané, snoubence i  manžele. Na  pro-
gramu je rekolekce na téma Podej mi 
ruku… s P. Jakubem Berkou, O. Praem 
a  poutní mše svatá v  15.30 hodin. 

Více viz www.apha.cz/cpr-nov-pout-
-sv-valentin-2017.

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

 13.–15. ledna
tematická víkendovka v  Nazaretě pro 
mladé ve  věku 12–18 let. Informace 
a přihlášky na www.centrumnazaret.cz. 

 27.–29. ledna
Taneční víkend v Nazaretě. 

                       www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 14. ledna  9.30–16.00
pro mladší kluky, cca od 7 do 15 let. 
Zahájení v kostele sv. Voršily, Praha 2 
Nové Město. Více: P.  B. Hudema 
tel.: 724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

 20. – 21. ledna od 18.00
pro starší kluky, cca od 15 do 25 let. Za-
hájení v kostele sv. Václava v Praze-Nus-
lích. Více: P. B. Hudema, tel.: 724 209 774 
(benedikthudema@atlas.cz).

      www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

Každé první úterý v měsíci od 19.00 je 
v  klášteře v  Tuchoměřicích otevřené 
modlitební setkání. 

 4.–5. února
Zajeď na  hlubinu: každodenní život 
s Bohem. Formační víkend v Bíle Vodě 
u Javorníku.

 24.–26. února
víkend pro mladé ve věku 16 – 30 let.

                            www.chemin-neuf.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY 

 2. – 9. ledna
Tříkrálová sbírka na podporu projektů 
Charity.  

 6. ledna od 19.00
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. 
Koncertní provedení, sál KCMT. 

 9. Ledna od  16.00
Duchovní služba v armádě. Přednáška 
Plk. Mgr. Jaroslava Kníchala, hlavního 
kaplana armády ČR, klubovna KCMT. 

 13. ledna od 20.00
Farní ples. K  tanci a  poslechu hraje 
skupina Repete. Vstupenky v  kance-
láři KCMT.

 16. ledna od 14.30
Božena Němcová. Divadlo jednoho her-
ce v podání Stáni Hoškové z cyklu Velké 
ženy českého národního obrození. Or-
ganizuje Klub aktivního stáří, KCMT. 

 16. ledna – 15. února
výstava sdružení Cesta 121. Foyer KCMT.

 26. ledna od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy. Přednáš-
ka prof.  Ing. Lubomíra Mlčocha CSc. 
Ekonomie a krize rodiny. 

 Zdravotní cvičení
(nejen) pro seniory – pondělí 9.30 
nebo středa 19.00. Vchod C KCMT. 
Informace a přihlášky fried@kcmt.cz. 

 Taneční pro dospělé
od  9. ledna. Více na  www.astra-pra-
ha.cz, přihlášky: info@astra-praha.cz 
nebo 722941890.

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 Vězeňské kaple
V měsíci lednu bude v sále KC sv. Pro-

kopa výstava týkající se vězeňských 
kaplí.  Otevřeno je v pondělí a ve stře-
du 9.00–18.00, v úterý 9.30–12.00.

 8. ledna od 11.00
slavnostní mše sv. při příležitosti zříze-
ní ŘKF pro neslyšící. Celebruje Mons. 
Václav Malý. V kostele sv. Prokopa.

 8. ledna od 15.00
koncert na podporu Tříkrálové sbírky. 
Účinkuje Stodůlecký chrámový sbor s 
hosty pod vedením Luboše Nenadála. 
V kostele sv. Jakuba ve Stodůlkách.

 21. ledna od 9.00
pravidelné setkání neslyšících katolí-
ků. V KC sv. Prokopa.

 24. ledna od 19.00
Prokopská zastavení: Islámský stát 
na  vlastní oči. Přednáší David Rožek. 
V KC sv. Prokopa.

                     www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

 6. ledna od 19.00
Tříkrálový koncert: Koledy a  vánoční 
zpěvy v podání Dobříšského chrámo-
vého sboru.  V PC sv. Tomáše.

 20. ledna od 18.00
společná ekumenická bohoslužba ka-
tolické a evangelické farnosti, od 19.30 
společenský večer v PC sv. Tomáše.

 Od 23. ledna do poloviny února
Výstava ilustrací akademického malíře 
Miro Pograna. V PC sv. Tomáše. 

                            www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. GOTHARDA

 4., 11. a 25. ledna
jste zváni na Biblické večery (prezenta-

ce, výklad a společné čtení vybraných 
biblických úryvků): Začínají od  17.30 
mší sv. s uvedením do tématu, od 18.15 
prezentací s výkladem a 18.45 – 19.30 
čtením bible a meditací.

 22. ledna od 17.00
Koncert podané ruky. Ekumenické 
setkání farností a sborů v Bubenči,
zpěv: Jana a  Václav Sibera, varhany: 
Ludmila Juránková.

                        www.farnostbubenec.cz

ŘKF U KOSTELA 
SV. JAKUBA STARŠÍHO

 8. ledna od 15.00 
koncert cimbálové hudby, ve  spolu-
práci s MČ Praha-Kunratice. V kostele 
sv. Jakuba st. 

 22. ledna od 15.00
koncert komorní hudby. V kostele sv. 
Jakuba st.  

 1. února od 18.00
mše svatá v kostele sv. Jakuba, násle-
duje setkání s kněžími, kteří v minulos-
ti působili v kunratické farnosti. Kostel 
sv. Jakuba st. a centrum Nazaret.

                       www.farnostkunratice.cz

ŘKF SV. PETRA A PAVLA

 7. ledna od 15.00
Betlémská hra vánoční. Účinkuje Di-
vadlo Excelsior.

 8. ledna od 19.30
Novoroční koncert Českých madriga-
listů. Pod vedením Veroniky Hádkové 
zazní skladby A. V. Michny, J. Pachel-
bela, G. P. Telemanna a dalších. 

                        www.farnostbohnice.cz
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DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO  

 1.–31. ledna - Večerní Praha
výstava fotografií Romana Zuzáka s ná-
zvem Večerní Praha. Refektář DCB.

 5. ledna od 15.30
Tříkrálový koncert, účinkují: Klára 
a  Tereza Semerádovy, Aneta Páv-
ková, Janick Čech, Filip Čech a Va-
lentýna Hoidekrová. Na  programu 
I. Berkovič, J. S. Bach, F. Burgmüller, 
P.  I. Čajkovskij, L. van Beethoven, 
J. Haydn, B. Bartók, G. B. Pescetti 
a další. Refektář.

 8. ledna od 17.00
Novoroční koncert komorního smí-
šeného sboru Byzantion pod vede-
ním Evy Komárkové. Na  programu 
řecko-byzantská a  slovanská hudba 
východní Evropy a přední Asie. Kostel 
sv. Rodiny.

 15. ledna od 15.30
kytarový koncert se zpěvem, účin-
kují: Andrea Klepišová -  soprán, Jan 
Janda -  bas a klasická kytara, Hana 
Němcová a  Martin Křehnáč - kla-
sická kytara, na  programu Sefard-
ské písně, John Dowland, vánoční 
písně v  úpravách Pavla Klouba pro 
kytarové trio a  renesanční skladby. 
Refektář.

 29. ledna. od 17.00
Zimní cesta, Franz Schubert. Účinku-
jí: orchestr Archioni Plus pod vede-
ním Michala Macourka, Petr Matus-
zek – zpěv. Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Večery u kapucínů
                                                                  
4. ledna od 19.00
jste zváni na pravidelnou benefici Ve-
čery u  kapucínů, která je tentokrát 
věnována projektu Hnutí pro život – 
Nesoudíme, Pomáháme. Novoroční 
koncert je věnován poctě A. Dvořá-
ka. Vystoupí Z. Vaculík Erlebachová 
(mezzosoprán), O. Papež (housle), M. 
Erlebachová (klavír). V prostorách ka-
pucínského kláštera v Praze na Hrad-
čanech, Loretánské nám. 6a.

Dulcia Carmina 
                                                                  
6. ledna od 14.00
jste zváni na  tříkrálový koncert sou-
boru Dulcia Carmina do  kostela 
sv. Václava v areálu PN Bohnice, Pra- 
ha 8. Uslyšíte to nejlepší z našeho re-
pertoáru českých a zahraničních koled. 

Ekologická sekce ČKA
                                                                  
10. ledna od 18.00
se Ekologická sekce ČKA ve  spolu-
práci s Mezinárodním ekumenickým 
společenstvím (IEF) připojuje k  led-
novým modlitbám a připravuje Pod-
večer modliteb za  životní prostředí 
a náš vztah k němu. Kázáním poslou-
ží Mgr.  Lenka Ridzoňová. V  přízemí 
kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehrad-
ská 49.  

Dominikánská 8
                                                                  
11. ledna od 19.30
Dominikánský knižní salón: Guy Be-
douelle: 9 tváří dominikánské sva-

tosti. Moderuje fr. Benedikt Mohelník 
OP, foyer barokního refektáře, vchod 
Jilská 7A, Praha 1 – Staré Město. Více 
na www.dominikanska8.cz.

Slavnost na Vyšehradě
                                                                  
13. ledna od 18.00
zve Královská kolegiátní kapitula sv. 
Petra a  Pavla na  Vyšehradě na  slav-
nostní bohoslužbu v  předvečer vý-
ročního úmrtí prvního českého krále 
a zakladatele kapituly Vratislava. Bazi-
lika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
 
Zlatá Praha
                                                                  
15. ledna od 16.00
se uskuteční v  zasedacím sále úřadu 
MČ Praha 5, Štefánikova 15 další se-
tkání cyklu Zlatá Praha. Bližší informa-
ce na adrese http://www.focolare.cz.

Křesťanská inspirace v české 
populární hudbě
                                                                  
15. ledna od 16.30
jste zváni na přednášku P. Mgr. Petra 
Šleicha: Křesťanská inspirace v české 
populární hudbě (M. Kubišová, K. Kryl 
aj.).     V kostele Panny Marie Královny 
míru, Praha 4, Lhotka.

Člověk v dialogu
                                                                  
17. ledna od 19.00
jste zváni na přednášku filozofky - fe-
nomenoložky prof.  Anny Hogenové 
v  cyklu Člověk v  dialogu o  hledání 
spirituality s názvem: Důstojnost a te-
kutá doba. V kostele Pražského Jezu-
látka, Karmelitská 9, Praha 1. Více na 
www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/.

Dulcia Carmina 
v kostele sv. Václava v Bohnicích 

Srdečně vás zveme na tříkrálový koncert  
do kostela sv. Václava v areálu PN Bohnice, Praha 8. 

Koncert se koná 6. ledna 2017 od 14:00. 
Uslyšíte to nejlepší z našeho repertoáru  

českých a zahraničních koled. 

Těšíme se na vás  
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 16. 1.–16. 2. / Ignaciánské exercicie (měsíční) 
P. Richard Greisiger SJ / Matice svatohostýnská / Svatý 
Hostýn / www.hostyn.cz 

 26.–29. 1. / Exercicie pro všechny, kteří přijali 
svátosti církve v dospělosti
P. Vítězslav Řehulka / ŘDKS Stojanov / Velehrad /
www.stojanov.cz 

 3.–5. 2. / DO - Naslouchejte Panně Marii
s. Siarda Trochtová / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /
www.hostyn.cz 

 7.–11. 2. / Ignaciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 17.–22. 2. / Ignaciánské exercicie
P. Richard Greisiger SJ / Matice svatohostýnská / Svatý 
Hostýn / www.hostyn.cz 

 24.–26. 2. / DO pro všechny, kdo pečují o kostel 
P. Vojtěch Šíma / ŘDKS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 3.–5. 3. / DC pro členy Matice svatoantonínské
P. Jan Szkandera / ŘDKS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 23.–26. 3. / DC - Trpělivost v církvi
P. Ondřej Salvet / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům /
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 7.–9. 4. /  DO - příprava na Svatý týden
Mons. Michael Slavík Th.D. / penzion Panský dům / Rožmitál pod 
Třemšínem / http://panskydumrozmital.cz/aktuality

LAICIZACE

František Zdeněk Horák, dříve kněz 
Řádu bratří blahoslavené Panny Ma-
rie Karmelské, obdržel rozhodnutím 
papeže Františka dispens od celibátu, 
od  závazků spojených se svěcením 
a  od  řeholních slibů a  byl propuštěn 
z duchovního stavu. František Zdeněk 
Horák naposledy působil jako admi-
nistrátor ŘKF u  kostela a  sv. Fabiána 
a Šebestiána Praha-Liboc. Nadále žije 
v  Praze, ale nedochází do  farnosti, 
kde dříve působil, a  jeho jednání ne-
vyvolává žádné pohoršení.

INKARDINACE

 Stanisław Góra, biskupský vikář pro 
diakonii, byl od  1. prosince 2016 in-
kardinován do Arcidiecéze pražské.
  

USTANOVENÍ

 P. Petr Blecha OCD byl od 1. ledna 
2017 do  30. června 2017 jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘKF Dobříš.  

 ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel byl 
od 1. ledna 2017 uvolněn z funkce ad-
ministrátora ŘKF Benátky nad Jizerou 
a od téhož data byl jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘKF Uhlířské 
Janovice.  

 Mons. Karel Herbst SDB byl na zá-
kladě své vlastní žádosti od 1. prosin-
ce 2016 uvolněn z funkce biskupské-
ho vikáře. Tím současně končí i  jeho 
členství v Kněžské radě.  

 RNDr.  Matúš Kocian, Ph.D., byl od 
1. ledna 2017 uvolněn z funkce admi-

nistrátora ŘKF Český Brod a od téhož 
data byl jmenován a ustanoven admi-
nistrátorem ŘKF u  kostela sv. Matěje 
Praha-Dejvice a  kanovníkem Kolegi-
átní kapituly Všech svatých na  Hradě 
Pražském.  

 ThLic.  Mariusz Kuźniar, Th.D., byl 
od 1. ledna 2017 ustanoven a jmeno-
ván farářem ŘKF Ořech.  

 P.  Krzysztof Tomasz Łabedź CMF 
byl od 1. ledna 2017 uvolněn z funkce 
faráře ŘKF u kostela sv. Matěje Praha-
-Dejvice. 

 JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský byl 
od 1. ledna 2017 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘKF u kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele Praha-Hostivař a od téhož data 
byl jmenován a ustanoven administrá-
torem ŘKF Benátky nad Jizerou.  

 Martin Sklenář byl od  1. ledna 2017 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘKF Ko-
lín a od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem ŘKF Český Brod.

 P. Jan Sokulski CSsR byl od 1. ledna 
2017 uvolněn z funkce administráto-
ra ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Příbram-Svatá Hora a od téhož 
data byl ustanoven a jmenován farním 
vikářem ŘKF u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Příbram-Svatá Hora. 

ÚMRTÍ

 P.  Vojtěch Václav Málek OH, který 
v letech 1973 – 1990 působil v praž-
ské arcidiecézi, zemřel v  Brně dne 
9. listopadu 2016 ve věku 89 let, v 44. 
roce své kněžské služby. R.I.P. 

 P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní ar-
ciděkan, zemřel v Praze dne 15. listo-
padu 2016 ve věku 88 let, v 66. roce 
své kněžské služby. Pohřben byl do 

hrobky v kostele sv. Františka z Assisi.
Zesnulý byl členem CCC. R.I.P. 

 Bořivoj Mošna, osobní děkan, ze-
mřel v Staré Boleslavi dne 25. listopa-
du 2016 ve věku 91 let, v 61. roce své 
kněžské služby. Zesnulý byl členem 
CCC. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Mons. Mgr.  Václav Malý, biskup-
ský vikář a  pražský pomocný biskup, 
11. 1. 1997 (20 let)

 Mgr.  Josef Hurt, administrátor 
v  Brandýse nad Labem, 4. 1. 1997 
(20 let)

 Ing. David Seifert, Th.D., jáhen vika-
riátu Vlašim, 22. 1. 2012 (5 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Ing. Václav Dvořák, výpomocný du-
chovní, 6. 1. 1947 (70 let)

 P.  Jakub Karel Berka O.Præm., 
administrátor v  Praze-Nebušicích, 
9. 1. 1962 (55 let)

 RNDr.  Mgr.  Stanislav Hrách, CSc., 
osobní farář, výpomocný duchovní 
v Praze-Kunraticích, 9. 1. 1933 (84 let)

 Stanislav Hošek, kněz pražské ar-
cidiecéze na  odpočinku, 13. 1. 1936 
(81 let)

 P.  Mgr.  Christophe Jakob CCN, le-
tištní kaplan, regionální představený, 
13. 1. 1967 (50 let)

 P.  ThLic.  Ladislav Banďouch 
SDB, farní vikář v  Praze-Kobylisích, 
25. 1. 1982 (35 let)

 P.  ThLic.  Jordán Jaromír Vinklárek 
OP, výpomocný duchovní u  sv. Jiljí, 
25. 1. 1925 (92 let)
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl evangelizační
Křesťanská jednota. Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou 
láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Úmysl národní
Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci 
současného světa (EG, č. 27).

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

KNIŽNÍ NOVINKY 
NAKLADATELSTVÍ PORTÁL

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

 K. Levine
Hanin kufřík
 Příběh sourozenců Bradyových, kte-
ří po deportaci rodičů za druhé světové 
války zůstali sami v Novém Městě na Mo-
ravě. Pak i  je odvezli do  terezínského 
ghetta. Jiří díky šťastným náhodám válku 
přežil, utekl před komunisty do Kanady. 
Až desítky let po válce ho našla zaklada-
telka tokijského centra pro studium ho-

locaustu a zrekonstruovala i osud jeho malé sestry Hany.
Brož., 120 stran, 189  Kč

 Elfriede Wimmer
Pohodář Tom a já

 Čtivá, zábavná knížka popisuje s  vti-
pem, nadhledem a s  porozuměním 
každodenní sny, problémy a  citové 
zmatky obyčejného dvanáctiletého 
kluka. Lukas přichází do  nové třídy, 
kde nikoho nezná. Cítí se cize a mimo, 
zkrátka a  dobře ani trochu cool. Při-
padá mu, že nic nezvládá a nedokáže. 

Netuší, jak si najít kamarády nebo oslovit spolužačku, která se 
mu líbí. Existují na  to vůbec nějaká pravidla? Jak má člověk 
poznat, co je zrovna in? Lukas je ze všech svých životně dů-
ležitých problémů dočista zmožený, a vtom se mu dostane 
nečekané pomoci, o kterou ani trochu nestojí…
 Brož., 120 stran, 199  Kč

 Klára Cingrošová, Klára Dvořáková
Vlastivědná knížka pro vzpomínání 
a procvičování paměti

 Praktická interaktivní kniha pro senio-
ry navazuje na  oblíbenou Knížku pro 
vzpomínání a  procvičování paměti, 
kterou vydal Portál v  roce 2014. Pro-
pojuje tvořivou práci se vzpomínkami 
s trénováním paměti a zábavným způ-
sobem odráží důležité události z  his-
torie našich krajů, slavné rodáky a ob-

čany, zeměpis, tradice a  zvyky. Správné odpovědi jsou vždy 
zařazené na konec tématu.
 Brož., 192 stran, 299  Kč

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  1. ledna / Slavnost Matky Boží, Panny Marie (9.00): 
kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Janáček)

  15. ledna / 2. neděle v mezidobí (9.00): 
katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice  
(P. Zdeněk Mareš)

  29. ledna / 4. neděle v mezidobí (9.00): 
bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(P. Václav Snětina)

RADIO PROGLAS

  1. ledna / Slavnost Matky Boží, Panny Marie (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň-Bory 
(Mons. Tomáš Holub)

  8. ledna / Svátek Křtu Páně (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, Olomouc  
(P. Rudolf Smahel)

  15. ledna / 2. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice (P. Józef Szeliga)

  22. ledna / 3. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné (P. Pavel Hověz)

  26. ledna / 4. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Augustina, Brno (P. Josef Novotný)

TELEVIZE NOE

  1. leden / Slavnost Matky Boží, Panny Marie (0.00): 
Svatý Hostýn, bazilika Panny Marie  
(Mons. Jan Graubner)

  1. leden / Slavnost Matky Boží, Panny Marie (10.00): 
bazilika sv. Petra, Vatikán (papež František)

  8. ledna / Svátek Křtu Páně (9.30): 
Sixtinská kaple, Vatikán (papež František)

  15. ledna / 2. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Maří Magdalény, Stonava 
(P. Roland Manowski-Slomka)

  22. ledna / 3. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  29. ledna / 4. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel Všech svatých, Ostrava-Hošťálkovice  
(P. Libor Botek)

Změna programu vyhrazena



HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY

 P
A

U
LÍ

N
K

Y

Stín Otce

Jan Dobraczyński
Váz., 272 str., 215 Kč 
Též e-kniha, 129 Kč

U mne je vždy OtevřenO

Papež František
Váz., 162 str., 185 Kč 
Též e-kniha, 110 Kč

žít S mOUdrOStí včel

Karel Sládek 
Brož., 61 str., 119 Kč

PrOvOkUjící evangelia

Alessandro Pronzato
brož., 295 s., 319 Kč

tOlkienOvO vidění 
Světa

Peter Kreeft
Váz., 335 str., 349 Kč

velká kniha O Svatých 
aneb PO kOm Se jmenUjeme

V. Schauberová, 
M. Schindler, M. Špinková

Váz., 143 s., 329 Kč

Silnější než nenáviSt

 
Bruno Chenu

Váz., 247 str., 250 Kč

Obtížné Oddíly 
Zadních PrOrOků

Martin Prudký
Váz., 348 str., 290 Kč

rebe, že Se neStyděj!
Židovské vtipy
Salcia Landmannová
Váz., 311 str., 299 Kč

drakObijce

Marek Domes,
Juraj Hajkovský
Váz., 101 s., 229 Kč

OPravdOvá mOc 
je SlUžba

Jorge Mario Bergoglio
Váz., 495 str., 399 Kč

  K
A

R
M

E
LI

TÁ
N

I

S bOhem v rUSkU

Walter J. Ciszek SJ
Váz., 486 str., 349 Kč 
Též e-kniha, 175 Kč

1. leden 1907
Byla založena římskokatolická farnost sv. 
Prokopa v Praze-Braníku. 

2. leden 982
Zemřel Dětmar, první pražský biskup. 
Vysvěcen byl arcibiskupem mohučským, 
sv. Willigisem, až v r. 975. Jeho nástup-
cem se stal Vojtěch.

6. leden 2012
Pražský arcibiskup Dominik Duka byl 
papežem Benediktem XVI. jmenován 
kardinálem, již jedenáctým na pražském 
biskupském stolci.

11. leden 1852
Narodil se ThDr. a PhDr. František Kordač, 
katolický kněz, teolog a biskup. V letech 
1919 až 1931 arcibiskup pražský a primas 
český. Založil Arcibiskupské gymnasi-
um v Praze-Bubenči a kněžský seminář 
v Praze-Dejvicích. (+ 26. 4. 1934).

11. leden 1997
V katedrále sv. Víta přijali biskupské svě-
cení katoličtí kněží Václav Malý a Jiří Pa-
ďour. Stali se tak pražskými pomocnými 
biskupy.

14. leden 1987
V bazilice sv. Markéty proběhlo slavnost-
ní zahájení národních oslav milénia sv. 
Vojtěcha za účasti všech katolických bis-
kupů ČR i Ekumenické rady církví. Oslavy 
byly zakončeny 23. 11. 1997.

26. leden 1347
Papež Klement VI. vydal svou zakládající 
listinou souhlas k  založení pražské uni-
verzity na žádost českého krále Karla IV. 
a také k podpoře pražského arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic.

27. leden 1997
Byla založena římskokatolická farnost 
kostela sv. Alžběty Durynské ve Kbelích.

Arnošt Kelnar


