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Vážení čtenáři Zpravodaje

Vážení čtenáři,

v  tomto čísle se zaměřujeme na  pří-
klady velkorysé nesobeckosti a souci-
tu. Z různých úhlů se podíváme na Tří-
královou sbírku, na českou nemocnici 
a  jiné charitativní projekty v  Ugandě 
a  prostřednictvím konkrétního lid-
ského příběhu si připomeneme 25 let 
programu Adopce na dálku. Poznáme 
také okolnosti vzniku jednoho z dva-
nácti kostelů, které byly za posledních 
100 let postaveny na pražských před-
městích.

Stanislav Zeman

T tento díl Zpravodaje je věnován charitní službě a především Tříkrálové 
sbírce. Mám radost, že toto dílo funguje již bezmála 18 let ve prospěch po-

třebných a každým rokem se setkává se stále větší otevřeností a vstřícností ze 
strany lidí dobré vůle. Proto bych chtěl moc poděkovat každému z vás, nejen 
kněžím, kteří toto dílo podporují, ale především koledníkům, kteří často bez 
ohledu na nepřízeň počasí a někdy možná i nepřijetí s tak velkou obětavostí 
vybírají prostředky na charitativní projekty. Ale samozřejmě děkuji také vám 
všem, kteří koledníky s otevřeným srdcem přijímáte a jejich prostřednictvím 
darujete často i nemalé finanční částky. 
Velmi děkuji každému z vás, kdo se jakkoliv podílí na charitativní činnos-
ti církve, a ujišťuji vás o svých modlitbách. Každou poslední středu v měsíci 
od 17 hodin v kostele sv. Josefa v Josefské ulici sloužím za vás mši svatou, při 
které vyprošuji Boží požehnání pro vás a vaše blízké. Srdečně vás zvu k účasti.
V tomto čase je to zároveň 25 let, kdy Arcidiecézní charita Praha založila pro-
jekt Adopce na dálku, který pomáhá v Indii, Ugandě, Zambii, Bělorusku a dal-
ších zemích. Vím, že mnoho z vás dokonce pomohlo ne pouze jednomu dí-
těti, ale když to první ukončilo své vzdělání, ujali jste se dalšího. Díky za to. Ale 
nejsou to jen osoby soukromé, které takto „adoptují“ dítě, často jsou to celé 
farnosti, charity, školy… Bohu díky. Ale mé poděkování nepatří jen dárcům, 
nyní myslím také na všechny zaměstnance a spolupracovníky projektu Adop-
ce na dálku, kteří se tomuto dílu často i nad rámec svých povinností věnují. 
Chci na tomto místě poděkovat i těm z vás, kteří pomáháte v Ugandě tamní 
české nemocnici, jež by bez vašeho příspěvku nemohla existovat. Každý rok 
ošetří Česká nemocnice v Ugandě přes 20 tisíc pacientů. Ať vám Hospodin 
žehná. 
Nakonec dovolte, abych vám, všem našim sponzorům, zaměstnancům dob-
rovolnických a profesionálních charit a všem, kteří jakkoliv pomáhají svým 
bližním, poděkoval a popřál do nového roku hodně naděje a radosti z Pánova 
výroku: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepa-
trných bratří, mně jste učinili.“ (Srov. Mt 25, 40)

P. Stanisław Góra
biskupský vikář pro diakonii
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Benediktinské opatství 
v Praze-Břevnově má 61. opata

K apitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha 
a Markéty v Praze-Břevnově zvolila 61. opata břev-

novského kláštera. Stal se jím dosavadní převor opatství 
P. Petr Prokop Siostrzonek. Opatskou benedikci přijme 
od kardinála Dominika Duky OP 14. ledna v 10.00 hod. 
v  břevnovské bazilice sv. Markéty, v  den 1025. výročí 
posvěcení kláštera.

Setkání řeholníků

V sobotu 3. února od  10.00 se setkají řeholníci, řeholnice a  zasvěcené osoby 
s  kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským, u  příležitosti 

oslavy svátku Uve-
dení Páně do  chrá-
mu a  Světového dne 
zasvěceného života. 
Mše svatá bude za-
hájena v  10.00 hodin 
obřadem žehnání sví-
cí v  kapitulním kos-
tele Všech svatých 
na  Pražském hradě 
a průvodem do kated-
rály sv. Víta, Václava 
a  Vojtěcha. Následuje 
diskuse s  panem kar-
dinálem Dominikem 
Dukou OP na Arcibis-
kupství pražském.

Ocenění

V neděli 10. prosince při nešporách v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha udělil kardinál Dominik Duka osobní medaili 
arcibiskupa pražského panu Josefu Matuškovi za  dlouholetou obětavou službu kostelníka v  kostele sv. Bartoloměje 

v Kondraci, paní Růženě Matuškové za dlouholetou, obětavou službu varha-
nice v kostelích vlašimské farnosti, panu Ivanu Novákovi za starostlivou a ne-
zištnou péči o kostel všech svatých v Olbramovicích, panu Ing. Lukáši Maškovi 
za starostlivou a nezištnou pomoc při opravě kláštera a filiálního kostela sv. 
Františka z  Assisi ve  Voticích a  za  celkovou angažovanost ve  farnosti Voti-
ce, paní Ing.  Ludmile Švarcové za padesátiletou obětavou službu varhanice 
v kostele sv. Václava v Kladně-Rozdělově, paní MUDr. Marii Tupé za oběta-
vé a horlivé nasazení při podpoře rodin nejen ve zlíchovské farnosti, paní ak. 
arch. Miladě Vorlové za přínosnou a obětavou práci pro kostelní společenství 
v Klecanech a paní Mgr. Anežce Koutníkové za nezištnou a obětavou službu 
katechetky a trpělivou práci s dětmi ve farnosti u kostela sv. Alžběty v Praze-
-Kbelích. Na  svátek sv. Cecílie udělil kardinál Dominik Duka medaili bisku-
pa Podlahy panu Pavlu Mesanymu za několik desetiletí krásné a povznášející 
hudby na varhany v kostele Povýšení Sv. Kříže a u Sv. Voršily, Petru Maria Lut-
kovi za vkus a noblesu úctyhodného množství svých duchovně zaměřených 
písní a papežské vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ panu Pavlu Konzalovi 
za mnohaletou obětavou službu církvi, zejména na poli ochrany a restauro-
vání památek.
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Povzbuzení z Kány 
Galilejské

Z  astavení k obnově manželské-
ho slibu na svátek Svaté rodiny 

pořádalo Pastorační středisko – 
Centrum pro rodinu 9. prosince už 
počtvrté. Přes čtyřicet párů dopro-
vázel generální vikář Mons. Zdenek 
Wasserbauer. Zamyšlení nad úryv-
kem o svatbě v Káně Galilejské bylo 
intenzivní a hluboké. Tak jako Maria 
věřila svému synovi, že ten problém 
– došlo víno – vyřeší, i my máme 
své problémy, nedostatky a bolesti 
odevzdávat do Ježíšových rukou.
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Workshop k Noci kostelů

S  rdečně zveme všechny, kteří se podílejí na přípravě Noci kostelů, i ostatní zá-
jemce na  tematický workshop. V  letošním roce se nabízený program opět 

uskuteční ve dvou termínech, a to 8. února (čtvrtek) od 19.30 hodin a 10. února 
(sobota) od 14.00 hodin.
V první části našeho setkání se budeme znovu věnovat některým otázkám reali-
zace Noci kostelů a praktickým „vychytávkám“. Uvítáme rovněž předběžné pod-
něty a otázky, které nám můžete jednak zasílat zároveň se svou přihláškou, jednak 
vznést přímo v diskusi během našeho setkání. Druhou část věnujeme představení 
některých osvědčených programů. V  letošním roce bude workshop zahrnovat 
dva kratší praktické bloky: v prvním z nich vám nabídneme aktivity a podněty s té-
matem Bible, v druhém pak představíme možnosti tématu „Světec / Velká postava 
církevních dějin“. Obě dvě témata můžete přímo převzít jako program pro různé 
věkové skupiny – od dětí až po dospělé, případně se jimi můžete inspirovat při 
realizaci vlastních nápadů. Nedílnou součástí obou bloků budou i ukázky výtvar-
ných činností, které si můžete sami vyzkoušet a případně jimi svou Noc kostelů 
obohatit.
Workshop se v  obou 
termínech uskuteční 
v  sále Pastoračního 
střediska, Kolejní 4, 
Praha 6. Na  seminář 
je třeba se přihlá-
sit, a  to prostřednic-
tvím formuláře, kte-
rý najdete na  adrese 
ht tp : / / in .apha .cz/
adks. Uzávěrka přihlá-
šek je 31. ledna 2018.

Ples Veselé školy

V  e středu 31. ledna od 17.00  zve Veselá škola – církevní ZŠ a ZUŠ na slavnostní 
ples spojený s předáváním medailí vítězům školní olympiády. Koná se v Mra-

morovém sálu paláce Lucerna, k tanci zahraje orchestr pedagogů Veselé školy.

Mobilní aplikace 
iZIDOOR

S alesiáni Dona Boska spolu 
s  mladými lidmi vydali mobilní 

aplikaci iZIDOOR. Je určena všem, 
kteří se chtějí formovat a inspirovat 
v  duchovním životě, zvláště mla-
dým, biřmovancům apod. Aplikace 
přináší každý týden nové duchov-
ní impulzy (evangelium na  neděli 
s  myšlenkou, úryvek knihy, příběh, 
písničku a  denně také citát, mno-
ho tipů na modlitbu, průvodce du-
chovním životem, kalendář světců, 
kontakty na  centra mládeže apod. 
Aplikace se stále rozvíjí a bude do-
plňována novými podněty. Zatím 
je dostupná pro mobilní telefony 
s OS Android. Budete-li mít jakéko-
liv podněty k  aplikaci, můžete psát 
na e-mail: izidoor@sdb.cz.

Maďarská farnost 
u sv. Jindřicha

V neděli 17. prosince byla při mši 
svaté v  kostele sv. Jindřicha 

v  Praze 1 slavnostně ustanovena 
maďarská farnost, jejímž administ-
rátorem je JCLic. Zoltán Balga. Pří-
tomným požehnali Dominik kardinál 
Duka a Péter kardinál Erdő, arcibis-
kup ostřihomsko-budapešťský.
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Materiální a potravinová pomoc 
nejchudším lidem 

Je stále více lidí, kteří nemají na jídlo. Málokdo ví, že Arcidiecézní charita Praha 
shání, získává a distribuuje tuny pomoci. Buduje také humanitární sklady, kde 

může uložit větší množství trvanlivých potravin, oblečení a hygienických potřeb 
a dalších darů, které může využít pro potřeby lidí v nouzi nebo když nastanou 
mimořádné události jako třeba povodně. V  současné době Charita vylepšuje 
a buduje funkční systém materiální a potravinové pomoci, který bude schopen 
reagovat na žádosti, jež průběžně a stále častěji přicházejí.

Projekty Tříkrálové sbírky

Azylový dům pro maminky 
s dětmi v tísni v Brandýse 
nad Labem 

Azylový dům v Brandýse nad Labem slouží ženám a je-
jich dětem, když se ocitnou v nepříznivé sociální situ-

aci. Poskytují tu azyl a pomoc při hledání nového zaměst-
nání, bydlení, případně řešení osobní situace, pomáhají 
maminkám při výchově a péči o děti. V současné době tu 
žijí převážně matky s malými dětmi na mateřské dovole-
né, které se z různých důvodů (opuštění partnerem, dlu-
hy, domácí násilí apod.) ocitly bez přístřeší a hrozí proto 
umístění jejich dětí do ústavní výchovy. Díky péči tohoto 
zařízení nemusely být jen za poslední rok umístěny do 
ústavu děti třiadvaceti maminek.

Vybudování komunitního centra 
Farní charity Vlašim 

Ve Vlašimi slouží charita lidem už čtvrt století. Všech-
ny její sociální a  zdravotní služby jsou roztroušeny 

na  několika místech ve  městě. Chtějí tu proto vybudo-
vat komunitní centrum. Svému nápadu říkají „jedna klika 
k charitě“. Vlašimští by rádi koupili a opravili dům. Uspo-
řádali už vlastní sbírku a chtějí požádat o evropskou do-
taci. K tomu ale budou potřebovat peníze na spoluúčast, 
ke kterým by měla pomoci i část výnosu letošní Tříkrálové 
sbírky. V novém domě by vzniklo komunitní centrum pro 
seniory, nastěhovaly by se sem sociální poradny, stře-
disko domácí péče i  administrativní zázemí. Plánují zde 
i půjčovnu rehabilitačních pomůcek.

Podpora České nemocnice v Ugandě 

V  mrazivém lednovém počasí vybírají koledníci na  pomoc 
také těm nejchudším v  daleké a  horké Africe. Arcidiecéz-

ní charita Praha vybudovala a  stále podporuje svého druhu jedi-
nečnou nemocnici v  Ugandě. Česká nemocnice sv. Karla Lwan-
gy stojí v  kraji Buikwe a  loni poskytla péči 20  757 pacientům 
a  hospodařila s  rozpočtem 8  320  000 Kč. Příspěvek Arcidiecéz-
ní charity Praha činil téměř tři čtvrtiny této sumy. Charita získá-
vá finanční prostředky na  podporu nemocnice z  darů soukromníků 
i firem, z veřejných sbírek, ale také od štědrých dárců Tříkrálové sbírky.
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T 
říkrálová sbírka však není jen zá-
ležitostí peněz, jejím cílem není 
každý rok pokořit rekord před-

chozího ročníku. „Je to akce církve, na-
šeho společenství. Jejím cílem je vyjít 
k lidem, připomenout vánoční poselství 
a odkaz Tří králů, přihlásit se jako Cha-
rita k duchovním kořenům naší služby 
potřebným,“ zdůrazňuje ředitel Arci-
diecézní charity Praha Jaroslav Němec. 
Odrazem štědrosti lidí je přesto každý 

rok vyšší a vyšší získaná suma pro po-
třebné. „V naší pražské arcidiecézi jsme 
loni vybrali přes šest milionů korun,“ 
popisuje koordinátor Tříkrálové sbírky 
v  pražské arcidiecézi Filip Baroš. Řídí 
a vede na sto dvacet místních koordi-
nátorů, kteří organizují jednotlivé sku-
pinky koledníků. Nejčastěji se shromaž- 
ďují ve  farnostech, farních charitách, 
ale i  ve  školách, zejména církevních. 
„Jejich úkolem je získat a  motivovat 

Kdo by neznal Tříkrálovou sbírku!

Tříkrálová sbírka je nejznámější dobrovolnická akce a největší sbírka svého druhu 
v České republice, ale také spousta příběhů pomoci i ochoty pomáhat a dávat. 
Výkladní skříň štědrosti české populace, ale také schopností, vytrvalosti a dovednosti 
dobrovolníků i Arcidiecézní charity Praha, která celou sbírku pořádá. Tato církevní 
organizace se těší nebývalé důvěře: loni jí lidé v celé zemi přispěli během několika 
lednových dnů částkou přesahující sto milionů korun. 

dobrovolníky, tedy koledníky, kteří se 
oblečou do  kostýmů vlastní výroby 
a vyrazí do ulic a obcházejí i domác-
nosti s koledou pro charitu. Do sbírky 
se tak může zapojit vlastně kdokoliv,“ 
vysvětluje Filip Baroš. 
Šedesát pět procent výnosu sbírky 
mohou farnosti i  farní charity využít 
pro dobročinnost a konkrétní pomoc 
přímo ve svém bezprostředním okolí. 
„Buď si farnost nebo místní koordi-
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nátor vyberou nějakou profesionální 
službu, kterou Charita někde u  nich 
poblíž realizuje, nebo vytipují kon-
krétní sociálně potřebné osoby. V tom 
případě potřebujeme doporučení 
od  místního kněze a  další nestranné 
osoby, např. sociálního odboru města 
či v malé obci od starosty. Záměry pak 
schvaluje Tříkrálová komise jmenova-
ná kardinálem Dominikem Dukou,“ 
vysvětluje Filip Baroš. 

Odkud se vzali 
Tři králové?

Matoušovo evangelium nám za-
nechává odkaz v  podobě příběhu 
o třech mudrcích, kteří přišli k naro-
zenému Ježíši, poklonili se mu a pře-
dali své drahocenné dary – zlato, ka-
didlo a  myrhu. Svátek Zjevení Páně, 
lidově „Tří králů“, odjakživa doprová-
zely lidové zvyky. U nás to byl napří-
klad zvyk žehnání domů, které přiná-
šeli nejprve kantoři, duchovní a žáci. 
Tito koledníci kropili obydlí svěcenou 
vodou, vykuřovali kadidlem a  psali 
na  dveře iniciály K+M+B. Nejsou to 
počáteční písmena jmen Kašpar, Me-
lichar a Baltazar, jak se lidově tradu-
je, nýbrž zkratka latinského Christus 
mansionem benedicat: Kriste, po-
žehnej tomuto domu. I dnešní koled-
níci přinášejí tuto zvěst do  domác-
ností dárců.

V pražské arcidiecézi tak budou letos 
například vybírat prostředky na  pod-
poru Nízkoprahového denního cen-
tra pro ženy bez domova v  Praze 1, 
na  provoz charitního šatníku pro lidi 
v nouzi v Praze-Modřanech, na stavbu 
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vákomunitního centra v  Kolíně, na  ná-
kup terapeutických pomůcek pro 
klienty denního stacionáře v Odoleně 
Vodě a Obříství, na uhrazení léčebné 
péče v Nemocnici Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského pro lidi bez 
zdravotního postižení a  na  více než 
stovku dalších záměrů. 

lému Ježíškovi bibličtí mudrci. Mají 
také posvěcenou křídu, kterou popi-
sují veřeje známou zkratkou K+M+B. 

Trocha historie

Od  roku 2001 se Tříkrálová sbírka 
koná na  celostátní úrovni. Dobro-
volníci, nejčastěji děti, přestrojení 
za  bájné mudrce z  východu pře-
jí lidem požehnaný nový rok a prosí 
o dar na pomoc lidem v nouzi. Stovky 
služeb a projektů Charity tak získávají 
prostředky a mohou tak pomáhat se-
niorům, lidem s postižením, sociálně 
potřebným rodinám a lidem na okraji 
společnosti.
Rok od  roku roste počet těch, kte-
ří chtějí věnovat svůj čas dobročin-
nosti, i  těch, kteří přispívají. Charita 
může díky Tříkrálové sbírce pomáhat 
konkrétním lidem a  rodinám, které 
se nacházejí v  hmotné nouzi. Při-
spívá na  nezbytné výdaje například 
za  léky, kompenzační pomůcky či 
jídlo i na ostatní výdaje, jako jsou mi-
moškolní aktivity nebo školní výlety 
dětí ze sociálně slabých rodin.
Desetina výtěžku je určena na  po-
moc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka probíhá ve  skuteč-
nosti celý rok, takže lidé mohou při-
spívat prakticky kdykoliv na sbírkový 
účet 66008822/0800 u České spo-
řitelny nebo prostřednictvím Dár-
covské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: 
DMS KOLEDA 30; DMS KOLEDA 60; 
DMS KOLEDA 90. Cena jedné DMS 
je 30, 60, nebo 90 Kč, z toho Chari-
ta ČR obdrží 29, 59, nebo 89 korun. 
„Pokud tedy nepotkáte koledníky 
nebo vás nezastihnou doma, je tu 
i  jiná možnost jak přispět,“ uzavírá 
Filip Baroš. 

   Jarmila Lomozová

Lidé sbírce věří také proto, že je pod 
přísnou kontrolou. Registrována je 
u  Magistrátu hlavního města Prahy. 
„Sbírka je pod dohledem veřejné au-
tority. Kasičky se pečetí za přítomnos-
ti a  kontroly úředníků z  magistrátu. 
Stejně tak při rozpečeťování a  počí-
tání jsou úředníci přítomni a  na  celý 
proces dohlížejí. Samotní dárci mo-
hou i  během sbírky zkontrolovat, že 
kasička, do které přispívají, má úřední 
razítko a je uzavřená. Koledník u sebe 
musí mít průkaz s vyznačenou totož-
ností, tedy plnou moc ke konání sbír-
ky,“ zdůrazňuje Filip Baroš s tím, že tak 
Charita předchází případným podvo-
dům nebo pokusům dobré jméno 
sbírky zneužít nebo znectít. Určitě se 
tak dárci nedotknou cti malých koled-
níků, když budou chtít vidět jak kasič-
ku, tak průkaz. 
Charita ČR zajišťuje pro koledníky 
také drobné dárky, rozdávají známé 
kalendáříky a  cukříky, tedy bílé zlato 
po vzoru zlata, které měli přinést ma-
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Tříkrálová sbírka očima dětí. Není 
nám zima, máme na hlavě korunu

Za úspěchem Tříkrálové sbírky stojí děti. Zeptali jsme se 
několika z nich, proč se sbírky účastní a co jim to přináší.

 Terezka pomáhá v Tříkrálové 
sbírce na Roudnicku. Každoročně 
je z výtěžku podpořen místní azy-
lový dům pro maminky s dětmi.

Chodit na Tříkrálovou sbírku mě moc 
baví. Vždycky jsem chtěla chodit na 
Tři krále, ale nevěděla jsem kdy a kde. 
Později naše babička začala pracovat 
v charitním šatníku, kde se dozvědě-
la, že u nich probíhá Tříkrálová sbír-
ka, a tak nám řekla, jestli bychom také 
chtěli dělat krále, a my jsme jí jedno-
značně řekli, že jo a rádi. 
Koleda vypadá tak, že u každého 
domu ve vsi zazvoníme, a až vyjdou 
ven, zazpíváme a potom dostaneme 
peníze do kasičky. Ty se vybírají hlav-
ně pro maminky s dětmi. Někde do-
staneme i něco dobrého pro nás.
Nejvíce se mi libí to, když se to lidem 
líbí a třeba nás za to i pochválí. Nemu-
sí nám do kasiček dávat miliony, ale 
každá koruna se hodí. 
A kdyby někoho zajímalo, co z toho 
lidé mají, tak dobrý pocit, nápis na 
dveře, cukřík a kalendář. 
A proč byste měli jít také koledovat? 
Určitě proto, že je to skvělý pocit, dě-
lat dobré skutky, a dýchne to na vás 
krásnou zimní atmosférou.  

  Tereza, 11 let, Roudnice nad Labem

 Magdalénka vyrazila poprvé na 
koledu, když jí byly tři roky. Letos 
vyrazí s kamarády z Katolické ma-
teřské školy v Berouně již počtvrté.

Z koledování mám hezký pocit, že 
pomáhám chudým, aby měli co jíst. 
Nikdo na světě by neměl mít hlad. 
Letos už se na koledování moc těším. 
Baví mě koledovat taky proto, že moc 
ráda zpívám. Ostatním bych vzkázala, 
aby si to taky vyzkoušeli, jaké to je, být 
třemi králi. Není nám zima, protože 
máme na hlavě korunu.  

  Magdaléna, 6 let, Beroun

 Kristýna, Dominik a Adélka. Tři 
sourozenci. Tři králové, kteří kaž- 
doročně pomáhají charitě získat 
prostředky na pomoc potřebným.
Kristýnka: Tříkrálové sbírky se účast-
ním, protože to je skvělý způsob, 
jak pomoci lidem, kteří to potřebují. 
Můžu tak pomoct lidem v horší život-
ní situaci, kteří nemají v životě tolik 
štěstí jako já. Při sbírce si vždycky uvě-
domím, jaké mám štěstí, že se mám 
dobře.
Dominik: Koledovat chodím, protože 
vím, že je to správné. Mám radost, že 
jsem někomu pomohl.

Adélka: Při koledě se na mě lidé usmí-
vají a maminka s tatínkem mají radost. 
Jsem ráda, že pomáhám těm, kteří 
jsou nemocní a smutní nebo nemají 
kde bydlet. 
  

  Kristýna, 14 let, Dominik, 11 let 
a Adélka, 6 let, Praha

 Moničina maminka vede charitní 
denní stacionář v Příbrami, který 
byl podpořen z Tříkrálové sbírky.  
A tak má Monika o důvod víc rozší-
řit řady koledníků.

Tříkrálové sbírky jsem se účastnila, 
jelikož mě o to mamka poprosila, při-
šlo mi to jako velmi dobrá příležitost 
k tomu, udělat nějaký dobrý skutek. 
Myslím si, že být účastníkem této 
sbírky a vidět, že někteří lidé ještě 
chtějí pomáhat, je skvělý pocit. Zima 
sice byla, ale mamky úsměv, když 
zjistila, že se vybralo dost peněz na 
auto pro seniory denního stacionáře, 
za to stál.   

  Monika, 17 let, Příbram
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aní Marie pochází ze Sloven-
ska. Do  Prahy přijela před 
dvaceti lety za prací. S kama-

rádkou bydlela v  zahradní chatce. 
Nejprve se jí dařilo, našla práci jako 
knihovnice, v  oboru, který vystudo-
vala, ale pak přišla v  životě situace, 
kdy potřebovala zázemí rodiny. Nikdo 
nablízku, kdo by jí pomohl, ale nebyl. 
A tak žila od výplaty k výplatě a i krátký 
výpadek příjmů znamenal ztrátu byd-
lení. „Střídala jsem zaměstnání, nebo 
spíš brigády. Pracovala jsem i na leti-
šti. Uklízela jsem letadla. Potom jsem 
se začala starat o maminku kamaráda, 
u které jsem spolu s malým synem by-
dlela. Když paní zemřela, museli jsme 
pryč, byt nám nepatřil. Skončila jsem 
na ulici. Syn musel k babičce na Slo-
vensko,“ vypráví svůj příběh Maruška.
Zažila nocleh ve squatu, občas přespa-
la u  známých nebo v  noclehárnách. 

„Nemám stálý příjem. Žiju z  peněz, 
které dostanu od  lidí a  od  známých. 
Na dávky nemám nárok. Když se do-
stanete dolů, je těžké se vyšplhat,“ říká 
paní Maruška. V  každodenním životě 
jí pomáhá Nízkoprahové denní cent-
rum v Žitné ulici. „Díky Charitě mám 
čisté oblečení a  hygienické potřeby. 
Mohu se osprchovat. Hlavně je tu 
bezpečno,“ zmiňuje výhody charitní-
ho centra. 

Ředitelka Farní charity Praha 1 Lucie 
Růžková Rybárová vysvětluje, že prá-
vě bezpečnost je pro ženy bez pří-
střeší důležitá: „Ženy bezdomovkyně 
jsou velmi zranitelné. Bojí se násilí 
a  obtěžování. Mnohé z  nich zažily 
domácí násilí nebo znásilnění, ne-
sou si v sobě trauma a do smíšených 
služeb nejsou vůbec schopné do-
cházet. Proto potřebují jinou podpo-

ru než muži. V  sociálních službách, 
které jsou společné pro ženy i muže, 
se často necítí bezpečně. Naše níz-
koprahové centrum pouze pro ženy 
je jediné svého druhu v  České re-
publice. Ženy, které se ocitají v  tís-
ni, jsou bez domova nebo domov 
ztrácejí, zde mohou odložit všech-
ny svoje starosti a  najít chvíli klidu 
a  bezpečí v  náročné životní situaci. 
Menší kapacita centra nám umož-
ňuje navázat s  každou ženou vztah 
důvěry a nabídnout pomocnou ruku 
a doprovázení při postupném řešení 
její situace.“

Nejen paní Maruška, ale i desítky dal-
ších žen získávají v  Nízkoprahovém 
denním centru praktickou pomoc 
a především přijetí a pocit, že někam 
patří. „Chtěla bych poděkovat všem 
dárcům Tříkrálové sbírky za  jejich 
podporu, která je pro nás důležitá. 
Naše centrum jsme otevřeli předloni 
a zájemkyň stále přibývá. Máme pro-
to již do  budoucna další plány, jak 
pomoc ženám rozšířit,“ uzavírá Lucie 
Růžková Rybárová.  

  Jarmila Lomozová

Bezpečné zázemí pro ženy v tísni

Farní charita Praha 1 se již 15 let věnuje pomoci ženám 
na okraji společnosti. Pomáhá jí v tom Tříkrálová sbírka. 
Výtěžek podporuje pravidelně Nízkoprahové denní 
centrum, které Farní charita Praha 1 založila v Žitné ulici.
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Oficiální zastupitelský úřad Česká republika v Ugandě nemá. Ten nejbližší je v keňském 
Nairobi. Svou velvyslankyni však v této africké zemi mají dárci Arcidiecézní charity Praha, 
kteří podporují českou nemocnici v Buikwe, místní školy i děti v programu Adopce 
na dálku. Charitní chargé d‘affaires tu dělá Bernadeta Pavlíková, která dohlíží na perfektní 
využití každé koruny, kterou na humanitární účely v Ugandě svěří štědří Češi.

 Jak se daří ugandské nemocnici?
Velmi dobře. Zaměřili jsme se 
na  zkvalitnění služeb pro pacien-
ty a  ještě přísnější kontrolu financí. 
Jedním z  našich hlavních cílů je mít 
v nemocnici neustále přítomné léka-
ře a dostatek krve, což v ugandských 
nemocnicích není zdaleka běžná věc. 

 Nemocnice má od  loňského 
prosince nového ředitele. Jak se 
mu daří?  
Už můžeme bilancovat. V  čele ne-
mocnice stanul Uganďan James, 
mladý člověk plný energie, nadšení 
a  výborných nápadů, jak nemocnici 
posunout vpřed.  Vystudoval mana- 
gement zdravotnictví a několik let ří-
dil kliniku na jihozápadě Ugandy. Pře-
dávka nemocnice do rukou místních 
obyvatel je v  Africe svým způsobem 

Všichni tu znají Boha

velmi riskantní, ale náš plán vyšel 
a my v Charitě máme z tohoto kroku 
velkou radost.

 Co vlastně obnáší vaše práce 
ve vedení ugandské charitní mise? 
Na  starosti mám kromě nemocnice 
také naše dvě školy a více než 1 800 
dětí v  programu Adopce na  dálku. 
Moje pozice tedy obnáší zajistit hladký 
chod těchto projektů – od dodržová-
ní rozpočtů a korektního využití darů 
od  českých dárců přes koordinová-
ní našich ugandských zaměstnanců 
až po práci na zlepšování stávajících 
projektů a navrhování nových.
V Ugandě si lidé myslí, že všechny ne-
ziskové organizace mají neomezené 
finanční prostředky. Je těžké a často 
únavné lidem stále vysvětlovat, že 
naši čeští dárci nejsou boháči, kteří 

nevědí co s penězi, ale že často dáva-
jí ze svého nedostatku. Proto je tady 
fyzická přítomnost někoho „zvenku“ 
moc důležitá. 

 Můžete nějak popsat svůj pra-
covní den?
Každý den se věnuji jednomu z pro-
jektů – v  pondělí jsem v  základní 
škole sv. Jana Nepomuckého v  Ki-
tule, v  úterý máme poradu vedení 
v hlavní kanceláři v Seetě, ve středu 
se věnuji adopcím na  dálku a  ko-
munitním rozvojovým projektům, 
ve čtvrtek jsem na  technickém uči-
lišti a v pátek v nemocnici v Buikwe. 
Vždy začínám jednáním s vedoucím 
daného projektu, probíráme aktuální 
záležitosti, problémy, úspěchy, nové 
nápady. Pořídím pár fotek, občas si 
dám pracovní snídani či oběd s naši-
mi učiteli nebo sociálními pracovní-
ky, rozdáme si úkoly na příště a já se 
vracím zpátky do kanceláře. Tam vy-
řizuji hlavně komunikaci s  pražskou 
centrálou. 

 Vyrážíte do  terénu i  za  klienty? 
Co vás nejvíc zaskočilo na místním 
životě, co vám přináší radost a  co 
naopak bolest a těžkosti, které mu-
síte překonávat? 
V terénu jsem často a ráda. Dopro-
vázím naše sociální pracovníky při 
návštěvách dětí z programu Adopce 
na dálku a při distribuci školních po-
můcek. Je to skvělá příležitost k dě-
tem mluvit, podpořit je, motivovat.
Návštěvy rodin jsou jedny z nejkrás-
nějších momentů. Místní lidé mě bez 
váhání přijímají mezi sebe.
Co mě opravdu překvapuje, je ta čis-
tá radost ze života. V Česku se lidé 
často mračí i  přesto, že mají mno-
hem více, než potřebují. Tady po-
tkáte ovdovělou matku sedmi dětí, 
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která nemá práci, nemá vlastní dům 
a  nemá ani zahradu na  pěstování 
jídla. Přesto ji uvidíte s  úsměvem, 
pobrukovat si písničky a  u  toho si 
tancovat. A  tohle je běžný příběh, 
žádná rarita.

Obzvlášť velkou radost mi přináše-
jí děti. Máme v  programu chlapce 
Godswilla, který je HIV pozitivní. 
V šestnácti letech má postavu dítěte, 
ale odvahu má jako málokterý do-
spělý. I přes svou nemoc je odhod-
laný stát se lékařem a my v Charitě 
mu moc fandíme. Kromě školného 
a pomůcek mu zajišťujeme pravidel-
ný přísun vitamínů a pestřejší stravu, 
protože jeho stav se zhoršuje. 
Bolestné příběhy jsou v  Africe 
na  denním pořádku. Velmi mě za-
sáhl příběh naší studentky z progra-
mu Adopce na  dálku, která zatajila 
umělý potrat, dostala infekci a přišla 
o  dělohu. V  ugandském kontextu 
je ztráta plodnosti ženy rovna ztrá-
tě smyslu jejího života, a tak kromě 
psychických problémů a  výčitek 
svědomí musí čelit této kruté reali-
tě. Protože sama děti nemám, vel-
mi se mě životní události našich dětí 
z Adopce na dálku dotýkají a proží-
vám je s nimi.

 Co vám osobně tato mise v Africe 
dala a vzala?
O této práci jsem vždycky snila. Je to 
velký dar, že mohu dělat nádhernou 
práci, která mě baví a naplňuje. Měla 
jsem obavy, že budu muset přerušit 
dálkové studium započaté v  ČR, ale 
i  to se vyřešilo – přihlásila jsem se 
na univerzitu tady.   

 Ovlivnila práce v  Ugandě vaši 
víru? Přeci jen křesťanství v Africe 
je asi jiné než u nás… 
Co se víry týče, Uganda je zkrátka 
jiná. Všichni Uganďané jsou věřící, ať 
už křesťané, nebo muslimové. Mají 
úctu k  Bohu. Když jsem se jedno-
mu místnímu svěřila, že v Česku lidé 
většinou v Boha nevěří, velmi upřím-
ně se rozesmál a zeptal se mě, zda 
si tedy Češi myslí, že se stvořili sami. 
Tady je víra něco velmi přirozené-
ho, možná je i součástí ugandského 
vzduchu (smích). Každé pracovní 
jednání začíná modlitbou, každá 
kancelář, restaurace nebo obchod 
má na stěně kříž. Růženec je nejob-
líbenějším módním doplňkem všech 
místních katolíků, což je téměř po-

lovina obyvatel Ugandy. Lidé nosí 
na tričkách biblické verše a billboar-
dy či zadní skla aut lidem připomí-
nají, že Bůh je dobrý, že Bůh je nikdy 
nezklame, že Ježíš je cesta, pravda 
a život. Můj pobyt tady mou víru roz-
hodně ovlivnil. V Česku jsem hodně 
pociťovala, že do současného světa 
nepatřím. Viděla jsem, že mladí lidé 
mají velmi odlišné hodnoty od těch 
mých a to samozřejmě vedlo k po-
citu nepochopení. Vždycky jsem si 
představovala, jaké by to bylo, kdyby 
všichni lidé v mém okolí znali Boha. 
Tady v  Ugandě se ta představa na-
plnila a  je to skvělý pocit. My křes-
ťané, ať už kdekoliv na  světě, jsme 
samozřejmě hříšní, děláme chy-
by podobně jako nevěřící, ale stále 
znovu a znovu se pokoušíme o ná-
pravu a navzájem se povzbuzujeme. 
A to vědomí, že jsme na stejné lodi, 
je krásné! Můj pobyt tady mě učí mít 
větší porozumění pro rozdílnosti lidí 
a kultur, respektovat druhé, nesoudit 
podle evropských měřítek.

 Co mají lidé na  celém světě 
společné, v čem jste si s místními 
lidmi padli do noty?
Zcela jistě máme všichni společnou 
touhu po tom být šťastní. Já už ani 
ty zřetelné rozdíly nevidím. Často 
zapomínám, že jsem v kolektivu je-
diná bílá.

 Adopce na dálku sklízí plody své 
práce. Hodně dětí nyní dokonču-
je školu a  už dosahuje dospělosti 
a staví se na vlastní nohy. Jak se jim 
daří? Vede se prolamovat tu barié-
ru „nevzdělanosti“?
Máme mnoho absolventů, kteří dnes 
již pracují, mají vlastní rodiny a  ně-
kteří zakládají svoje vlastní neziskové 
organizace či firmy. Spousta z  nich 
nás chodí do kanceláře čas od času 
pozdravit a  povědět nám, jak se jim 
daří. Většina rodičů našich dětí nikdy 
nedokončila základní vzdělání, ale 
mladá generace je na  tom mnohem 
lépe. Uganda se rozhodně posunuje 
kupředu, co se vzdělanosti týče.

 V  Ugandě jste chtěla být dlou-
hodobě. Změnilo se něco na vašem 
plánu? Dá se to vůbec zvládnout? 
Stýská se vám? 
Jsem tu šťastná. Každý den prožívám 
jako dar. Nevím, co bude zítra, za mě-
síc nebo za rok. Ale jsem tu opravdu 
šťastná, a  dá-li Pán, zůstane to tak. 
Samozřejmě mi chybí rodina, příbuz-
ní, čeští přátelé. Chybí mi diskuzní 
večery s rodiči a vzpomínání na mládí 
s dědečkem a babičkou. Díky moder-
ním technologiím s  nimi ale zůstá-
vám v úzkém kontaktu a žádný velký 
stesk mě tak netrápí.      

   Jiří Macháně
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Příběh jako z pohádky. Chudé indické dívce Venee Fernan-
des pomohli v programu Adopce na dálku® dárci z České 
republiky ke vzdělání. Dnes pomáhá sedmnáctileté 
dívce z rodné Indie. Odsud, z České republiky.

J 
ako dítěti z dětského domova 
by ji v indické společnosti příliš 
radostná budoucnost neče-

kala. Začátkem devadesátých let praž-
ská Arcidiecézní charita právě začínala 
s projektem Adopce na dálku. Nadané 
dívce tehdy začala pomáhat „adoptiv-
ní“ maminka z Ostravy Anna Jurišicová, 
která, ačkoli už sama měla čtyři vlastní 
děti, se rozhodla ze svého platu kadeř-
nice podporovat ještě páté – indické. 
„Několik let poté, co jsem díky Adopci 
na  dálku dokončila střední školu, mi 
indická řeholní sestra Marie Goretti, 
která tento projekt v  Indii zakládala, 
zprostředkovala studijní pobyt v Čes-
ké republice,“ vypráví perfektní češti-
nou Venee. 
V  roce 2005 totiž získala stipendium 
a mohla začít studovat v České repub-

lice. Pod jednou podmínkou. Během 
osmi měsíců se naučí česky a  složí 
úspěšně přijímací zkoušky na vysokou 
školu. Pokud to nezvládne, stipendi-
um skončí. „Nechtěla jsem se nikdy 
vrátit s neúspěchem, tak jsem do toho 
dalo všechno, co jsem mohla. Nikam 
jsem nechodila. Od  rána do  večera 
jsem jenom studovala a  studovala. 
Byl to boj,“ vzpomíná Venee na tvrdé 
a bolestné začátky. 
Díky své píli a s podporou dobrých lidí 
zvládla těžký a náročný jazyk. „Získa-
la jsem další, nové adoptivní rodiče, 
manžele Charlottu a  Zbyňka Tiché 
z Prahy. Brali mě k sobě domů a uči-
li mě česky, opravovali moji výslov-
nost, brali mě na výlety a vysvětlovali 
mi, jak všechno funguje. Stali se mojí 
rodinou a hodně mi pomáhali. A taky 

pan ředitel z Arcidiecézní charity Pra-
ha Jaroslav Němec. Vzal mě k  sobě 
domů a s jeho rodinou si na mě udě-
lali čas. Na Vánoce jsem byla s nimi. 
Byla jsem překvapená, že jsem dostala 
tolik dárků, což v Indii nebývá,“ ohlíží 
se za svými začátky Venee Fernandes. 
„Díky těmto dobrým srdečným lidem 
jsem mohla zlepšit i moji češtinu a vý-
slovnost. Nakonec jsem byla přijata 
na dvě univerzity.“
Svého manžela poznala ještě v  Indii. 
Jejich vztah přetrval i na velikou dálku. 
On pracoval a žil v Indii, ona studovala 
v České republice. Ve studiu ji podpo-
roval a povzbuzoval ji i přes tisíce kilo-
metrů, které je dělily. „V roce 2007 jsme 
se vzali tady v České republice a v roce 
2010 jsme měli velkou svatbu v Indii.“
Venee vypráví dál: „Po  tolika letech 
studia, kdy jsem dřela na tom, abych 
se naučila česky, jsem si říkala, že by 
byla škoda jazyk zapomenout a  od-
vézt si jen diplom a  vzdělání. Bylo 
snadné si najít práci tady. Teď už mám 
pracovní zkušenosti z Evropské unie, 
a  když budu chtít, můžu se do  Indie 
vrátit odsud z mezinárodní firmy, kde 
pracuji v oboru účetnictví.“
I  její manžel si našel práci v  Česku. 
Mají spolu tříletého syna Kevina, který 
na  podzim získal adoptivní sestřičku 
na  dálku.  Nyní se totiž Venee spo-
lu s  manželem rozhodla podporovat 
na dálku sedmnáctiletou dívku, která 
se v  Indii připravuje na  profesi účet-
ní – oboru, který se v její rodné zemi 
těší velkému respektu. „Chci jí pomá-
hat po celou dobu jejích studií. Chtě-
la bych jí být prospěšná tak, jako byla 
před mnoha lety prospěšná mně ado-
ptivní maminka z  Ostravy. Na  vlastní 
kůži jsem poznala, že program Adop-
ce na  dálku® funguje. Je to projekt, 
kterému je možné věřit,“ uzavírá Ve-
nee Fernandes – která jediná z 32 ti-
síc dětí, které za uplynulých více než 
dvacet let prošly programem Adopce 
na dálku®, žije v České republice. 

  Jarmila Lomozová

Pomohla jí Charita,  
dnes pomáhá ona
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První školáci v  Indii usedli do  škol-
ních lavic díky podpoře českých dárců 
v roce 1993. Arcidiecézní charita Pra-
ha pomáhá prostřednictvím programu 
Adopce na  dálku® už 25 let. Změnila 
k  lepšímu mnoho životů. Mladým li-
dem otevřela dveře ke vzdělání a lepší 
budoucnosti, dospělým dala pracovní 
příležitosti, pacientům kvalitní zdravot-
ní péči. Výsledky této pomoci jde těž-
ko zachytit v číslech, dotýkají se kvality 

života těch nejvíce zranitelných. Poku-
síme se přesto o malé shrnutí. Adopce 
na dálku® za uplynulých 25 let:

  pomáhala v 8 zemích světa,
  navázala partnerství celkem 

v 31 diecézích,
  podpořila 31 200 dívek a chlapců 

ve vzdělání,
  z toho 148 bohoslovců  

a 76 novicek,

 postavila 9 škol,
 podpořila desetitisíce dospělých 

k větší soběstačnosti, 
   zapojila do pomoci 31 290 

českých dárců, jednotlivců, firem, 
škol a farností.

Pomoci můžete i vy. Získejte více in-
formací na www.adopcenadalku.cz.

  Jarmila Lomozová

Adopce na dálku® v číslech 
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Arcidiecézní charita se činí

Ruku v ruce s podporou výstavby škol 
a  zajištění jejich provozu se charit-
ní aktivity soustřeďují i  na  zakládání 
a  provoz nemocnic a  zdravotních 
zařízení. Díky péči zdravotnického 
personálu se daří léčba a  hygienic-
ká výchova v  oblastech, kde nakaž-
livé nemoci berou život mnoha po-
stiženým. Měl jsem tu čest navštívit 
školy a nemocnice podporované 
Arcidiecézní charitou v Indii a Ugan-
dě. Nemohu popsat četné zážitky ze 
setkání s těmi, kdo projevovali vděč-

nost za možnost vzdělání a zdravotní 
péče. Zvláště mi utkvěl v paměti jeden 
mladý velmi schopný Ind, který se stal 
inženýrem a  jemuž se otevřela další 
cesta k  vysoce kvalifikované kariéře 
a dobrému sociálnímu a finančnímu 
zajištění pro plánovanou rodinu. Pří-
klad, který mluví sám za  sebe. Díky 
patří všem pracovníkům Charity, kteří 
se podílejí na bohulibé činnosti doma 
i ve světě k prospěchu potřebných. 

  Mons. Václav Malý, pomocný biskup

Zesnulý kardinál Vlk často opakoval: 
„Charita je výkladní skříň církve.“ Je 
viditelným znamením, že následování 
Ježíše se vtěluje do konkrétní pomoci 
nuzným a potřebným jak na domácí 
půdě, tak i v širém světě. Arcidiecéz-
ní charita Praha je iniciátorem pro-
jektu Adopce na  dálku, která získala 
otevřenou dlaň mnoha dobrodinců. 
Uvědomují si, jak je důležité podpořit 
vzdělání pro děti vyrůstající v  nedů-
stojných podmínkách sociální bídy 
a  nejednou i  v  kulturní zaostalosti. 

TÉMA



14 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

1. 1. / 00.00 
Hradiště / kostel sv. Klementa / 
farnost Poříčí n. Sázavou / mše svatá 

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

1. 1. / 17.00 
Praha-Spořilov / kostel sv. Anežky / 
ekumenická bohoslužba

5. 1. / 15.00 
Praha 1 / kostel sv. Tomáše / 
Tříkrálová bohoslužba slova a 
požehnání koledníkům /
průvod na Staroměstské náměstí
 

9. 1. / 18.00 
Praha – Staré Město / klášter Křižovníků 
/ Novoroční číše vína s novináři

14. 1. / 10.00 
Praha-Břevnov / kostel sv. Markéty / 
mše svatá, opatská benedikce

1. 1. / 10.30 
Praha-Nusle / kostel sv. Václava / 
mše svatá

5. 1. / 16.30 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá

7. 1. /  11.00 
Praha-Vysočany / kostel sv. Vojtěcha 
Na Balkáně / mše svatá

12. 1. / 10.00 
Bratislava / kostel sv. Štěpána 
Uherského / mše svatá pro mládež

14. 1. / 9.00 
Bratislava / kostel Nejsvětějšího 
Spasitele / mše svatá pro rodiny 

17. 1.  
Praha – Nové Město / Veselá škola  
– CZŠ a ZUŠ – vizitace
 Praha-Karlín / CMŠ Laura / 
DKSŠ / KPPP – vizitace

17. 1. / 15.00 
Praha – Malá Strana / kostel sv. Karla 
Boromejského / mše svatá / 30 let od 
smrti služebnice Boží sestry Vojtěchy 
Hasmandové

25. 1. / 11.30 
Praha – Staré Město /Karolinum / 
kaple sv. Kosmy a Damiána / mše svatá

28. 1. / 10.00 
Cáchy / mše svatá / Karlsfest – oslava 
císaře Karla Velikého

31. 1. / 15.00 
Praha – Staré Město / chrám Panny 
Marie před Týnem / mše svatá / 
uvedení nového děkana KTF 
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 3. 1. / 9.30 / Setkání maminek 
s dětmi. DS

 3. 1. / 18.00 / Kurzy Alfa. DS
 8. 1. / 19.00 / Kurz pro služebníky 

eucharistie. PS
 10. 1. / 9.30 / Akademie nejen 

pro seniory. Mons. Michael Slavík: 
Veřejné vystoupení Ježíše Krista 
a jeho dobové okolnosti. PS

 10. 1. / 19.00 / Kurzy Alfa. DS
 15. 1. / 19.00 / Kurz pro služebníky 

eucharistie*. PS
 17. 1. / 9.30 / Setkání maminek 

s dětmi. DS
 17. 1. / 19.00 / Kurzy Alfa. DS
 19. 1. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 22. 1. / 19.00 / Kurz pro služebníky 

eucharistie*. PS
 23. 1. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR
 24. 1. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. P. David Vopřada: Církevní 
otcové. PS

 24. 1. / 19.00 / Kurzy Alfa. DS
 29. 1. / 19.00 / Kurz pro služebníky 

eucharistie*. PS
 30. 1. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR
 31. 1. / 19.00 / Kurzy Alfa. DS

PS – Pastorační středisko; CPR – 
Centrum pro rodinu; DS – Duchovní 
správa u  kostela sv. Vojtěcha; vstup 
do místa konání akcí je z Kolejní ulice 
č. 4; * jen pro přihlášené

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 23. ledna – 13. března 2018
Společná příprava na život v manžel-
ství – vždy v úterý od 19.30 do 21.30  
(Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). Snou-
benci se přihlašují na  http://www.
apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-na-
bidka. Myslete na přípravu včas, kapa-
cita kurzu je omezená.

 17. února
Pouť ke  sv. Valentinu – tradičně 
od  10.00 do  15.00 rekolekce pro 
snoubence i  pro všechny, kdo uva-
žují o  manželství a  chtějí navzájem 
i  před Bohem prohloubit svůj vztah. 
Povede P.  Aleš Opatrný, vyšehradský 
kanovník. Podrobnosti a přihláška na 
www.apha.cz/cpr-valentin-aktualni-
-nabidka.  Od 15.30 poutní mše v ba-
zilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 12. – 14. ledna od 18.00
tematická víkendovka pro mladé 
12–18 let. Začátek v kostele sv. Jakuba 
v Kunraticích, konec v neděli odpoled-
ne. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky. Při-
hlášky na webu www.centrumnazaret.
cz. Informace na telefonu 732 106 466 
nebo mailu nazaret.praha@gmail.com. 

                        www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

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

 19.–20. ledna od 18.00
pro starší kluky (cca od  15 do  25 
let), zahájení v  kostele sv. Vojtěcha 
v  Praze – Novém Městě. Více: 
P.  B. Hudema, tel.: 724  209  774; 
benedikthudema@atlas.cz.

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

 8. ledna od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů. To-
máš Laně: Turecko v současné době, 
beseda s českým turkologem, diplo-
matem a překladatelem Působil jako 
první velvyslanec České republiky 
v Turecku (klubovna KCMT). 

 11. ledna od 18.00 
Zastavení u  Matky Terezy. Ludmila 
Křivancová: Deprese z  pohledu 
pacienta, beseda s diskuzí (KCMT).

 12. ledna od 18.00  
Tváře Vysočiny – obrazy z  letního 
plenéru. Vernisáž výstavy, která 
potrvá do 10. února. 

 14. ledna od 18.00  
Česká mše vánoční J. J. Ryba. 
Koncert smíšených sborů.
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 22. ledna od 10.30  
Keramická dílna (nejen) pro seniory. 
Venkovní keramika: nádoba na  by-
linky, či obal na květník. Cena 100 Kč. 
Přihlášky: janadomsova@gmail.com 
nebo tel. 603 281 864. 

 26. ledna od 20.00 
Farní ples v  sále KMCT. Vstupenky 
možno zakoupit v kanceláři KCMT.

 27. ledna od 14.00 
Staročeský masopust pro malé i velké 
s  masopustním průvodem od  metra 
Opatov. Soutěže pro děti, masopustní 
gulášek a koblížky, divadlo
                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ  CENTRUM 
SV. PROKOPA

 20. února – 24. dubna vždy od 19.00 
jsou zváni všichni, kdo by chtěli pro-
hloubit svůj duchovní život, do  Malé 
školy duchovního života. Témata: 
zápas o  modlitbu, zpytování vědomí 
a  svědomí, Bible, aj. Studijní povin-
nosti – návštěva přednášek a  četba 
doporučené literatury, hlavním lek-
torem je P.  Jiří Zeman. Cena kurzu 
je 100 Kč (za  celý kurz a  závěrečné 
osvědčení). Přihlášky e-mailem na 
fara@centrumbutovice.cz.

                     www.centrumbutovice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 10. ledna od 17.30 
Přednáška: Kaple naší milé Matičky 
(1406–1647) z cyklu Cesty do minu-
losti Svaté Hory. V  refektáři kláštera 
přednáší PhDr. Věra Smolová.

 21. ledna 
112. výročí udělení titulu basilica minor. 
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. 
Po  odpolední mši svaté zpívané ne-
špory. Možnost získání plnomocných 
odpustků. 

                               www.svata-hora.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE

 7. ledna od 17.00 
zveme na  Tříkrálový koncert, na  němž 
zazní vánoční zpěvy v podání Dobříšské-
ho chrámového sboru. PC sv. Tomáše.

 14. ledna od 10.00 
se bude konat vernisáž výstavy dět-
ského tvořivého kroužku Barvička 
s názvem „Naši“ / portréty našich ba-
biček a dědečků. PC sv. Tomáše. 

                            www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA MATKY BOŽÍ PŘED 
TÝNEM

 28. prosince od 16.00 
Komentovaná prohlídka Týnského 
chrámu s  akcentem k  vánočním 
tradicím.

 29. prosince od 14.00 
Komentovaná prohlídka Týnského 
chrámu s  akcentem k  vánočním 
tradicím.

 4. ledna od 19.30
Vánoční koncert v  Týnském chrámu. 
Místní chrámový sbor Notre Dame 
provede Vánoční od  Luboše Fišera. 
Vstup volný. 

                                            www.tyn.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 12. ledna od 18.00 
zve Královská kolegiátní kapitula 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě do ba-
ziliky sv. Petra a  Pavla na  Vyšehradě 
na  slavnostní bohoslužbu, při kte-
ré vzpomene prvního českého krále 
a zakladatele kapituly Vratislava. 

           www.kkvys.cz/farnost-vysehrad

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 7. ledna od 16.30 
jste zváni v  rámci Farní akademie 
na přednášku paní Ing. Dagmar Hrub-
cové. Téma: Psychosociální podpora 
pacientů v  Thomayerově nemocnici 
očima koordinátorky Centra pod-
půrné péče – když pacient není jen  
„žlučník na  pětce u  okna“. V  kostele 
P. Marie Královny míru, Praha 4, Lhot-
ka, Ve Lhotce 36. 

                        www.lhoteckafarnost.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 10. ledna od 19.30 
Dominikánský knižní salón: Tomasz 
Kwiecień – Chvála těla. Moderuje: 
Blažej Matusiak OP.
Vstávání, klekání, uklánění, rukou spí-
nání... pro vnějšího pozorovatele ta-
ková bizarní hodinka tělocviku. Mají 
tyhle tělesné úkony ještě nějaký vý-
znam pro nás, moderní lidi, kteří kla-
deme důraz především na  to, co se 
děje „uvnitř“?
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Foyer barokního refektáře, vchod Jil-
ská 7A, Praha 1 – Staré Město. 

                         www.dominikanska8.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO

 31. ledna od 18.00 
mše svatá, po které následuje přátel-
ské setkání farnosti a kněží, kteří pů-
sobili v kunratické farnosti. 

                                farnostkunratice.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 1.–31. 1. 2018 
Zimní Řepy – výstava fotografií řep-
ského rodáka Josefa Czwartynského. 
Refektář.

 4. ledna od 15.30
Tříkrálový koncert, účinkují: mladí kla-
víristé z  hudebních gymnázií z  Pra-
hy a  Mnichova  a  harfenistka  Praž-
ské konzervatoře. Na programu: J. S. 
Bach, M. Grandjany, F. M. Bartholdy, 
L. Beethoven, C. Czerny, C. Debussy,  
A. Gedike, E. Grieg, A. Hasselmans, D. 
Henson-Conant,  F. Kuhlau, S. Rach- 
maninov a P. Trojan. Refektář.

 7. 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, výcho-
doevropské vánoční písně a  koledy. 
Kostel sv. Rodiny.

 14. ledna od 17.00
Koncert na  zakončení doby vánoční 
v  podání vokálně instrumentálního 

souboru Musica pro Sancta Cecilia 
s výstavou kreseb Davida Nebeského. 
Během vystoupení soubor představí 
kopie historických hudebních nástro-
jů a nabídne ke koupi svá CD. Soubor 
je složen převážně z absolventů Kon-
zervatoře a  střední školy Jana Deyla 
(Konzervatoř pro zrakově postiženou 
mládež). Kostel sv. Rodiny. 

                               www.domovrepy.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

 26.–28. ledna 
Taneční víkend pod vedením tanečního 
mistra Michaely Wallenfelsové. Jak říká 
Les Blanc: „Bůh nás respektuje, když pra-
cujeme, ale miluje nás, když tančíme.“

 1.–2. nebo 2.–3. února 
Zveme všechny květinářky na  kurz, 
během kterého vám ukážeme, jak růz-
ně lze květiny aranžovat, jak používat 
i  zdarma dostupný přírodní materiál 
a vykouzlit krásné dekorace. Že i z hrn-
kových květin lze vytvořit hezké trvan-
livé aranžmá na výzdobu kostela. První 
večer proběhne přednáška „O liturgic-
kém prostoru“ s  P.  Janem Kotasem, 
členem Arcidiecézní liturgické komise.

Přihlásit se můžete na  e-mailu 
info@panskydumrozmital.cz nebo na 
telefonu 734  435  295, kde Vám rádi 
zodpovíme případné dotazy. Dárkový 
poukaz na  naše kurzy je možné za-
koupit v e-shopu Arcibiskupství praž-
ského, https://eshop.apha.cz/darko-
ve-poukazy-c125739462557697. 

                 www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                 
15. ledna od 17.00 jste zváni na další 
koncert duchovní hudby „Pocta chrá-
movým kůrům Prahy 1“. Účinkuje: 
Ondřej Šmíd – tenor, Robert Hugo 
– varhany. Na programu jsou díla G. 
F. Händela, A. Dvořáka, A. Mazáka, L. 
G. da Viadana, A. Michny z Otradovic. 
Kostel Panny Marie pod řetězem v Lá-
zeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně.

Ekologická sekce ČKA
                                                                 
16. ledna od  18.00 se Ekologická 
sekce ČKA ve  spolupráci s  Meziná-
rodním ekumenickým společenstvím 
(IEF) připojuje k lednovým ekumenic-
kým modlitbám  Podvečerem mod-
liteb za  životní prostředí a  náš vztah 
k němu. Kázáním poslouží bratr Jaro-
slav Pechar, farář ČCE v Praze-Braní-
ku. Přízemí kláštera Emauzy, Praha 2,
Vyšehradská 49.

OZNÁMENÍ

Zimní pouť na Levý Hradec 
                                                                
13. ledna od  9.15 vyjde od  farního 
kostela sv. Klimenta v  Odoleně 
Vodě společenství levohradeckých 
poutníků na přípravnou (nultou) etapu 
Cyrilometodějské pouti na  Velehrad. 
(Metro C – Kobylisy, dále autobusem 
č. 373 v  8.30 hod.). Půjdeme 16 km 
ke  kostelu sv. Klimenta na  Levém 
Hradci. Více na tel. 725 939 385 nebo 
f.reichel@volny.cz.         
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UDĚLENÍ FAKULTY BIRITUALISMU 

 Mons. Cyril Vasiľ, SJ., sekretář Kon-
gregace pro východní církve, vyhověl 
žádosti kardinála Dominika Duky OP 
a  udělil dne 9. 11. 2017 řeckokatolic-
kému knězi P.  Rostislavu Strojvusovi 
fakultu biritualismu pro latinský obřad, 
a to na dobu 5 let.

INKARDINACE 

 Mgr. Martin Brousil byl 16. listopa-
du 2017 inkardinován do Arcidiecéze 
pražské.

USTANOVENÍ

 JCLic. Zoltán Balga byl s účinností 
od 1. prosince 2017 jmenován a usta-
noven administrátorem Maďarské 
římskokatolické farnosti. 

 ThDr. Jan Balík, Ph.D., byl od 1. lis-
topadu 2017 jmenován a  ustanoven 
výpomocným duchovním ŘKF u  ka-
tedrály sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 
Praha-Hradčany.

  Libor Bulín byl od  1. listopadu 
2017 uvolněn z funkce administrátora 
excurrendo ŘKF Čelákovice.  

 JCLic. PhDr.  Mgr.  Radim Cigánek 
byl od 1. ledna 2018 uvolněn z funk-
ce administrátora ŘKF Sázava - Černé 
Budy a  s  účinností od  téhož data 
do  30. června 2024 byl jmenován 
a ustanoven farářem téže farnosti. 
 P.  ThLic.  Sebastian Piotr Kopeć 

OFMConv. byl od  1. listopadu 2017 
do 31. října 2018 jmenován a ustano-
ven administrátorem ŘKF Čelákovice.

 Mgr. Jan Kotas, S.L.L., byl od 1. prosin-
ce 2017 jmenován a  ustanoven rekto-
rem kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvice. 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že od uve-
deného data je též statutárním orgánem 
Římskokatolické duchovní správy u kos-
tela sv. Vojtěcha Praha-Dejvice.

 Mgr.  Ing.  Michal Němeček byl od 
1. prosince 2017 uvolněn z funkce rek-
tora Římskokatolické duchovní správy 
u kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvice. 

 P.  Mgr.  Jan Poříz OCD byl od 
1. prosince 2017 jmenován duchovním 
rádcem mládeže ve vikariátu Kladno. 

 P. Pavel Pola OCD byl od 1. prosin-
ce 2017 uvolněn z funkce duchovního 
rádce mládeže ve vikariátu Kladno. 

 P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička 
O.Præm. byl od 1. prosince 2017 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchov-
ním Římskokatolické duchovní správy 
u kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvice.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

 Jiří Rozmajzl byl od  1. prosince 
2017 uvolněn z funkce výpomocného 
duchovního ŘKF u  kostela sv. Vojtě-
cha Příbram VI – Březové Hory. 

 Mgr.  Jaroslav Schrötter byl 
od 1. prosince 2017 uvolněn z jáhen-
ské služby v ŘKF Odolena Voda.  

 ThLic. Vít Uher, Th.D., byl od 1. led-
na 2018 uvolněn z funkce administrá-
tora ŘKF u kostela sv. Prokopa Praha-
-Žižkov a od téhož data do 30. června 
2024 byl jmenován a ustanoven fará-
řem téže farnosti.

RADA LIKVIDACE LEPRY 

 Jitka Fifernová, Martin Chelborád, 
Stanislav J. Juhaňák, Ing.  Mgr.  Matěj 
Lejsal a Ing. Mgr. Bedřich Novák byli od 
1. prosince 2017 do 30. listopadu 2020 
jmenováni členy Rady Likvidace lepry.

ZÁNIK FUNKCE V  NÁVAZNOSTI 
NA SLOUČENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 

 V návaznosti na sloučení evidované 
právnické osoby Domov svaté Rodi-
ny s  právnickou osobou Arcidiecéz-
ní charita Praha ke dni 1. ledna 2018 
zaniká funkce ředitele Domova svaté 
Rodiny, kterou vykonával ThLic.  To-
máš Biňovec, Správní rada Domo-
va svaté Rodiny, jejímž členem byl 
Mgr. Jan Bartůšek a Dozorčí rada Do-
mova svaté Rodiny, jejímž členem byl 
Ing. Michal Kyncl.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Mons. Giuseppe Leanza, apoštol-
ský nuncius, tit. arcibiskup lilibejský, 
2. 1. 1943 (75 let)

 RNDr.  Mgr.  Stanislav Hrách, CSc., 
osobní farář, výpomocný duchovní 
v Praze-Kunraticích, 9. 1. 1933 (85 let)

 P. Lohelius Zdeněk Klindera, Th.D., 
O.Praem., administrátor v  Praze-Ko-
šířích, 15. 1. 1958 (60 let)
 P. Mgr. Jaroslav Mikeš SDB, výpomoc-

ný duchovní u kostela sv. Kříže v Praze-
-Novém Městě, 19. 1. 1953 (65 let)

 P.  Mgr.  Grzegorz Tanderys MIC, 
administrátor v  Praze-Braníku, 
20. 1. 1978 (40 let)

 Jiří Cikánek, trvalý jáhen v Berouně, 
22. 1. 1973, (45 let)

 Mgr. Martin Brousil, okrskový vikář, 
administrátor v Roudnici nad Labem, 
24. 1. 1968 (50 let)
 P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP, 

výpomocný duchovní u sv. Jiljí v Praze-
-Starém Městě, 25. 1. 1925 (93 let)

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  14. ledna 
2. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Antonína Velikého, 
Liberec (P. Radek Jurnečka)

RADIO PROGLAS

  1. ledna 
Matky Boží Panny Marie (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

  7. ledna  
svátek Křtu Páně (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  14. ledna 
2. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  21. ledna 
3. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  28. ledna 
4. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  7. ledna 
svátek Křtu Páně (9.30): 
Sixtinská kaple, Řím 
(papež František)

  14. ledna 
2. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(kardinál Dominik Duka OP)

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

  28. ledna 
4. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel Krista Krále, Ostrava-Svinov 
(P. Stanislav Góra)

Změna programu vyhrazena
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl
Náboženské menšiny v Asii:  Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji 
víru žít v plné svobodě. 

Národní úmysl
Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  27. 12. 2017 – 1. 1. 2018 / Víkend pro mladé 18–30 let 
Komunita Chemin Neuf / Klášter Tuchoměřice /  
www.chemin-neuf.cz

  6.–10. 2. / Jak se modlit za uzdravení 
P. Elias Vella / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna /  
www.dc-vranov.cz

V letošním roce si připomeneme mnoho událostí souvisejících se vznikem naší republiky. Jednou z nich je stržení mariánské-
ho sloupu na Staroměstském náměstí 3. listopadu 1918. Již v roce 1923 byl založen Odbor pro rekonstrukci mariánského 

sloupu. O jeho obnovení i problémech s tím spojených se v posledních létech hodně napsalo. Méně je však známo, že dr. Franti-
šek Nosek, politik, ekonom a františkánský terciář, jako člen tohoto Odboru navrhl jako pokání za tuto událost vybudovat na praž-
ském předměstí nový kostel. Předseda tohoto Odboru pražský světící biskup Antonín Podlaha rozšířil tuto myšlenku návrhem 
vybudovat v nově vznikajících předměstích Prahy dvanáct kostelů – tj. tolik, kolik měla socha Panny Marie hvězd okolo hlavy.
A  výsledek? V  letošním 100letém jubileu stojí na  pražských předměstích 12 kostelů. A  to přes všechny nedorozumění 
a peripetie, které v naší společnosti byly a bohužel dosud jsou – včetně dvou totalitních režimů. 

  Svatyně Krista Krále ve Vysočanech
  Kostel svaté Alžběty ve Kbelích
  Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích
  Kostel svatého Václava ve Vršovicích
  Kostel svatého Františka z Assisi na Chodově
  Kostel a komunitní centrum Matky Terezy v Hájích

  Kostel svaté Anežky na Spořilově
  Kostel Panny Marie Královny míru ve Lhotce
  Kostel svatého Františka v Krči
  Kostel svatého Prokopa v Nových Butovicích
  Kostel svatého Jana Nepomuckého v Košířích
  Kostel svaté Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích

Svatyně Krista Krále
Praha 9 – Vysočany, Kolbenova 16
Historie vzniku tohoto chrámu je charakteristickým dokladem rozporů 
a rozdělení společnosti tak, jak pokračovaly po stržení mariánského sloupu. 
Sbírky na  nový kostel začaly v  roce 1919 a  po  připojení Vysočan k  Praze 
(1922), tj. již v roce 1923, se zde ustavil kostelní spolek pod vedením katechety 
P.  Arnošta Olivy.  Dominikáni věnovali pro výstavbu kostela pozemek, ale 
zastupitelstvo a příslušné úřady výstavbu nechtěli povolit. A tak byl základní 
kámen posvěcen až 6. října 1929 a za dva roky, v září 1931, byl chrám vysvěcen 
biskupem A. Podlahou. Výsledek deseti let velmi obtížných až ponižujících 
politických jednání je na kostele patrný i dnes:

 Podmínkou výstavby bylo, že nesmí být vysoký, z ulice viditelný a vzhledem nesmí připomínat kostel nebo kapli.
 Proto nebyla povolena věž – jen malá věžička.
 Chrám, který se stavěl na volném prostranství, nesměl přesahovat výšku domů, jejichž výstavba se připravovala.
 Chrám musel mít strohou fasádu jako ostatní okolní domy.
 Již při vysvěcení (v roce 1931) byl před chrám postaven široký třípatrový dům tak, aby na něj zakryl pohled.
 Na budově nesmělo být označení „kostel“, takže i dnes je nad vchodem označení „Svatyně Krista Krále“.

   Dr. František Reichel

Nové pražské kostely
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY

 P
A

U
LÍ

N
K

Y
 P

O
R

TÁ
L

LoviL smrt, našeL život

Franco di Mare
Brož., 224 s., 349 Kč

KáPéZetKa chvaL 
manžeLKy a matKy

Kateřina Šťastná
Brož., 32 s., 35 Kč

tréninK PsychicKé 
odoLnosti

Fabienne Berg
Brož., 120 str., 199 Kč

PsychoLogie  
a KuLt „já“

Paul C. Vitz

Brož., 252 s., 349 Kč

na orLích KřídLech

Elias Vella
Brož., 204 s., 269 Kč

hLavní neřesti  jaK vyLéčit 
sedm boLestí duše

Dag Tessore
E-kniha, 49 Kč

bouda, Která Krmí 
miLion dětí

Magnus 
MacFarlane-Barrow
Brož., 280 s., 299 Kč

eLLa ve šKoLe

Timo Parvela
Váz., 120 str., 235 Kč

Po stoPách baroKa 
v čechách 1648–1740

Martin Bedřich
Váz., 144 str., 285 Kč

boží vůLe: bLudiště, 
nebo cesta?

Veronika K. Barátová

Brož., 107 s., 139 Kč
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odvážné srdce

Juraj Vojtáš
Brož., 304 s., 349 Kč

evangeLium na 
Každý den 2018

E-kniha, 99 Kč

5. leden 1343
Zemřel Jan IV. z Dražic, katolický kněz 
a biskup. Dne 10. 12. 1301 byl vysvěcen na 
pražského biskupa basilejským biskupem 
Petrem z Aspeltu. Omezil působení žeb-
ravých řádů a začal zvelebovat biskupské 
místo v Roudnici nad Labem, kde r.  1333 
založil augustiniánský klášter. Kolem 
r. 1360 zde vznikl první český překlad bible.

10. leden 1978
Byla zveřejněna historická papežská bula 
o úpravě diecézních hranic římskokatolic-
ké církve v ČSSR a jejich uvedení do soula-
du s československými státními hranicemi.

11. leden 1663
Zemřela Ctihodná Matka Marie Elekta od 
Ježíše, italská řeholnice Řádu bosých kar-
melitek. V r. 1656 založila pražský Karmel 
a byla jeho první převorkou. (* 28. 1. 1605).

12. leden 1283
Pražský biskup Tobiáš z Bechyně slavnost-
ně posvětil gotický chrám sv. Mikuláše na 
Malé Straně. Během období let 1703–1756 
na stejném místě vznikl barokní chrám. Na 
stavbě se podíleli architekti tří spřízněných 
generací Dientzenhoferových.

14. leden 993
Byl založen břevnovský klášter Řádu bene-
diktinů pražským biskupem Vojtěchem a kní-
žetem Boleslavem II. Pobožným. Jednalo 
se o první mužský klášter na českém území. 
Roku 1997 klášter navštívil papež Jan Pavel II.

14. leden 1343
Svatovítská kapitula zvolila pražským bis-
kupem Arnošta z Pardubic, jemuž se po 
roce dostalo hodnosti prvního arcibiskupa 
Pražské arcidiecéze. 

17. leden 1953
Zemřel Ignác Stuchlý, katolický kněz, salesián, 
zakladatel české salesiánské kongregace. Dne 
28. září 1927 přišel do Fryštáku a zde započal 
své duchovní působení. Zasloužil se o vybu-
dování dalších ústavů, a to v Praze-Kobylisích, 
Brně, Pardubicích a Ostravě. (* 1869).

Arnošt Kelnar


