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Milé sestry, milí bratři,

Vážení čtenáři,

novým papežským nunciem v Čes-
ké  republice je Charles D. Balvo, který 
považuje za jeden ze svých dlouho-
dobých úkolů jednání o smlouvě mezi 
ČR a Vatikánem. Charita představí 
formy pomoci lidem bez domova a 
vybrané projekty, které zamýšlí pod-
pořit z letošní Tříkrálové sbírky. Pater 
Mgr. Bc. Jan Primus mimo jiné vysvětlí, 
jak se od policie dostal ke kněžství, a 
dozvíme se, proč absolventi Katolické 
teologické fakulty UK vidí svět jinýma 
očima.

Stanislav Zeman

osmičkový jubilejní rok se definitivně uzavírá a my můžeme hodnotit, pří-
padně reflektovat, co vše se v něm událo. Myslím, že nejradostnější a nej-
krásnější zážitek tohoto roku byl velkolepý návrat kardinála Josefa Berana 
do vlasti, do jeho katedrály, kde ho uvítal sv. Vojtěch a sv. Radim se sv. Rad-
lou. Ovšem toto vše bylo možné jen díky podpoře, pomoci a účasti mno-
hých z Vás. Potvrdilo se, že se radikálně přiblížil ke svému stádci, ale i v bazi-
lice sv. Petra je navštěvována původní kaple sv. Václava, ve které odpočíval, 
jak to v ní hlásá nově umístěná mramorová deska.
Motto na mém letošním vánočním a novoročním přání je citací z proroka 
Izaiáše: „Hle mladá dívka počne, porodí syna a dá mu jméno Emanuel. On 
bude jíst sedlé mléko a med, dokud nedokáže odvrhnout zlo a zvolit dobro.“ 
(Iz 7, 14–15 JBČ). Tyto dva verše se nezrodily v radostné atmosféře Vánoc. 
Vyslovil je prorok Izaiáš 800 let před narozením Krista ve chvíli, kdy panov-
ník Jeruzaléma zoufale řešil otázku obrany. Tyto verše odcitoval sv. Matouš 
ve svém Evangeliu v řeckém překladu, kde komentuje narození Ježíše Krista. 
Známe je téměř zpaměti, protože zaznívají v době adventu. Nebyla to však 
idyla s vánočním stromkem, byla to doba římské okupace, kdy často zoufa-
lý zápas o svobodu vedl různé skupinové vůdce do povstání, která končila 
záhubou. Víme, že i Ježíšova Matka s malým dítětem, které vede sv. Josef, 
prchali do egyptské emigrace; to jsou skutečné Vánoce. 
Kde je však radost a naděje? Nadějí, která přináší radost, důvěru v budouc-
nost, je ten malý narozený chlapeček, který je odkázán na pomoc druhých. 
Druhý verš, který jsme odcitovali, hovoří o mléku a medu. Mojžíš dostává 
do léna zemi oplývající mlékem a medem, tak jako praotec Čech nás přivedl 
do země oplývající mlékem a medem (strdím). Ano, malé dítě závisí na mléku 
své matky a právě tato strava budí sladký úsměv na tváři dítěte i jeho matky. 
Ten úsměv je sladší než med. Rabíni Ježíšovy doby nazývali Tóru, zkráceně 
můžeme říci Desatero, tímto mlékem. Umět se rozhodnout pro dobro, lásku, 
pravdu, odmítnout lež, mít sílu být s druhým a bránit druhého je ona sladkost 
skalního medu.
Přeji Vám všem sílu, zdraví, radost a naději do roku 2019, který nám opět 
připomene výročí a křižovatky, na kterých se budoval náš národ, náš charak-
ter. A vyprošuji Vám Boží požehnání do všech činností a setkání v průběhu 
nadcházejícího roku.

Dominik kardinál Duka OP
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Nový pomocný biskup

Vážení čtenáři,

květen nám přináší vysvěcení nové-
ho pomocného biskupa pražského, 
Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbaue-
ra, Th.D., desátý ročník Noci kostelů 
a  shodou okolností také desátý roč-
ník svatojánských slavností Navalis, 
o  kterých si povídáme s  odborníkem 
na baroko, P. PhDr. Markem Pučalíkem 
Oc.R., Ph.D. Příjemný lásky čas přeje

Stanislav Zeman

N ový pomocný biskup Zdenek Wasserbauer byl a zůstává generálním viká-
řem pražské arcidiecéze. Pro mne je důležité, že do úřadu generálního 

vikáře byl navržen maximální převahou kněží. Má tedy jejich důvěru, rozumí 
jim, je s nimi ve velmi častém kontaktu a dobře zná terén diecéze, i když jeho 
rodiště leží na  rozmezí Čech a Moravy. Je také člověkem modlitby, která je 
pro biskupa jedním z hlavních zdrojů pro výkon úřadu. Musíme totiž svěřit své 
činnosti Bohu a věřit o něco víc než mnozí jiní v církvi, že naše kroky dosáhnou 
svého cíle, protože sami nejsme ani všemohoucí, ani vševědoucí. Jeho dal-
ší důležitou vlastností je schopnost dialogu, určitá citlivost a je rovněž člově-
kem, který neutíká od problémů a je ochoten je řešit. Dokáže k nim přistupovat 
i s někdy potřebnou velkou dávkou pokory, ale také odvahy. A to jsou ty klíčové 
vlastnosti, které jsem hledal při navrhování kandidáta na úřad pomocného bis-
kupa po Otci Karlu Herbstovi.
Nový biskup Zdenek má znalosti, které se dotýkají i hospodaření církve po ma-
jetkoprávním vyrovnání a částečném odškodnění, protože velká část navráce-
ného majetku patří do oboru studia zemědělské univerzity, kterou absolvoval 
zde v Praze. Tím má i pro budoucnost řadu kontaktů na odborníky, kteří byli 
jeho učiteli nebo spolustudenty. Je také důležité, že měl možnost studovat 
v Římě, tedy v centru naší církve, kde se více seznámil s vatikánskými úřady, 
s  jejich posláním i s chodem jejich práce. Zde studoval spiritualitu, která vy-
chází z velkých postav karmelského řádu – sv. Terezie Avilské, učitelky církve, 
a sv. Jana z Kříže. Současná doba často zdůrazňuje, že nehledá Boha, ale jakési 
neosobní duchovno. Mě tento termín částečně irituje, protože naše víra není 
v něco nebo v neurčitého někoho, ale v Toho, který je víc než někdo. Ponoření 
se do Boha u zmíněných světců je podle mě jedinečná průprava pro nalezení 
jazyka potřebného pro dnešní společnost.
Důležitým mezníkem cesty Zdenka Wasserbauera byl i úřad spirituála v praž-
ském semináři, kde se seznámil s generací kněží, kteří v církvi dnes tvoří většinu 
z hlediska generační výměny a mají jinou životní zkušenost. Nežili v útlaku tota-
lity, která bránila církvi v rozvoji, ale prožili svůj život v demokracii, ve svobodě, 
v pluralitní společnosti. Jde o novou etapu života církve a nebude to etapa úpl-
ně lehká, protože teprve nyní poznáváme, že život ve svobodě je také životem 
v nesmírné odpovědnosti. A ta vyžaduje mimo jiné kreativitu, kterou i biskupský 
sbor potřebuje aktivně vyhledávat a  příklady, zkušenosti takových osobností 
aplikovat do života církve v 21. století. A to také přeji svému pomocnému bis-
kupu Zdenkovi.
 Dominik kardinál Duka OP

3–4 Ze života  arcidiecéze

5 Noc kostelů

7
Velikonoční příběh
Týden pro školy 2018

8–9
Čas mlčení a čas mluvení
O sv. Janu Nepomuckém
s P. Markem Pučalíkem

10 Diáře biskupů

11–13 Programy

14 Z Act curiae

15
Duchovní cvičení
Kostel sv. Františka
na Chodově

Editorial



3ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

O d 1. do 14. ledna mohou lidé v ulicích opět po roce potkávat malé i velké 
postavičky v pláštích a s královskými korunkami na hlavách. Desetitisíce 

dobrovolníků neváhají věnovat svůj čas a podpořit Tříkrálovou sbírku Charity. 
Přidejte se také. Začněte nový rok dobrým skutkem a přispějte na dobrou věc.
O využití výtěžku rozhoduje Tříkrálová komise, jmenovaná kardinálem Domi-
nikem Dukou, která vždy vychází z návrhů farní charity nebo farnosti, která 
sbírku ve své obci organizuje. Část vykoledovaných peněz, konkrétně 15 %, je 
určeno na diecézní záměry sbírky. V letošním roce podpoří poradnu Magdala, 
věnující se obětem násilí, dále pak materiální pomoc nejchudším lidem v naší 
diecézi a vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim. Desetina 
sbírky je určena na pomoc do zahraničí.
Tříkrálový průvod v Praze bude zahájen 6. ledna 2019 ve 14.30 hodin v kos-
tele sv. Tomáše (Josefská ul.) požehnáním kardinála Dominika Duky koled-
níkům. Pak projde Malostranským nám. přes Karlův most na Staroměstské 
nám., kde v 16.00 hodin vyvrcholí Českou mší vánoční J. J. Ryby.

 

14.30     kostel sv. Tomáše, Josefská ul. Praha 1 
– požehnání kardinála Dominika Duky koledníkům 

15.00     Malostranské náměstí – Karlův most – Mariánské náměstí  
– Staroměstské náměstí

 průvod v čele s třemi králi na velbloudech

16.00    Staroměstské náměstí  
– Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

v nedeli 6. ledna 2019 od 14.30 hodin www.praha.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz

Trikralova
sbirka

Tříkrálový průvod pořádá Arcidiecézní charita Praha 
za podpory Hl. m. Prahy.

Kazdá koruna pomáhá

TRÍKRÁLOVÝ PRuVOD v Prazeº

Nový nuncius
v České republice

N ový papežský nuncius Char-
les D.  Balvo přicestoval do  České 

republiky 22. listopadu. 6. prosince pře-
dal prezidentovi ČR pověřovací listiny 
a třetí neděli adventní sloužil v katedrále 
sv. Víta, Vojtěcha a Václava mši, na kte-
rou skauti přivezli Betlémské světlo. 
Svátek sv. Štěpána stráví v  Litoměřicích 
v den oslav patrocinia zdejší katedrály.

Ekumenická modlitba 
za George H. W. Bushe

K ardinál Dominik Duka 11. prosince 
v  katedrále sv. Víta, Václava a  Voj-

těcha uspořádal ekumenickou modlit-
bu za  zesnulého George H. W. Bushe 
a  ve  své kondolenci napsal: „Se smut-
kem přijímám zprávu, že odešel muž, 
který Spojené státy americké a potažmo 
i svět se ctí provedl nesnadným obdobím 
zhroucení sovětského impéria a  válkou 
v Perském zálivu. George H. W. Bush se 
nebál postavit zlu, což dokázal u letectva 
při bojích za druhé světové války. V dneš-
ní době je obdivuhodný i jeho dlouhotr-
vající (73 let) vztah s  jeho ženou Barba-
rou. Nechť jeho duše odpočívá v pokoji.“

Mše za Stonožku

M ši svatou 
za  hnutí 

„Na  vlastních 
nohou – Sto-
nožka“ sloužil 
7. prosince  
v  katedrále 
sv. Víta, Václa-
va a  Vojtěcha 
kardinál Domi-
nik Duka, který 
roku 2011 nad 
hnutím pře-
vzal patronát 
po  prezidentu 
Václavu Hav-
lovi. Hnutí je 
humanitární a mírovou organizací, v níž děti pomáhají jiným dětem v krizo-
vých situacích na  různých místech světa. Bylo založeno roku 1990 Češkou 
žijící v Norsku paní Bělou Jensen a pracují v něm tisíce dětí a stovky učitelů 
v českých školách, na Slovensku, v Norsku, Polsku a Kanadě.

Kristus požehnej tomuto domu
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Arcibiskupství pražské srdečně zve na 
 

setkání řeholníků, řeholnic  
a zasvěcených osob  
s kardinálem Dominikem Dukou OP, 
arcibiskupem pražským, u příležitosti 
oslavy svátku Uvedení Páně do chrámu 
a Světového dne zasvěceného života 

v sobotu dne 2. února 2019  
od 10:00 hodin.  

Zahájení mše svaté obřadem žehnání svící  
v kostele Všech svatých na Pražském hradě  
a průvod do katedrály sv. Víta, Václava  
a Vojtěcha. 

 

Po mši svaté diskuze s panem kardinálem,  
modlitba uprostřed dne a pohoštění  
na Arcibiskupství pražském.  

P an kardinál Dominik Duka zve všechny řehol-
níky, řeholnice a  zasvěcené osoby působí-

cí v  arcidiecézi pražské ke  společnému slavení 
svátku Uvedení Páně do  chrámu a  Světového 
dne zasvěceného života v sobotu 2. února 2019. 
Mše svatá bude zahájena v 10.00 hod. obřadem 
žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých 
na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha. Po  mši svaté pro-
běhne diskuze s panem kardinálem v Sále kardi-
nála Berana. 

Setkání řeholníků, řeholnic 
a zasvěcených osob

Program pro školy „Invenio“ odstartoval

Z hruba před rokem začala v Arcidiecézním centru mládeže 
krystalizovat myšlenka dalšího rozvoje služby mladým 

lidem a  intenzivnějšího využití prostor kunratického domu 
Nazaret. Jako smysluplný se ukázal nápad ředitele ACM P. Voj-
těcha Smolky věnovat všednodenní čas programům pro školní 
třídy. Inspirací byl projekt „Orientační dny“, který realizují sale-
siáni ve Fryštáku a těší se velkému zájmu škol. Vedení arcidi-
ecéze později tuto myšlenku podpořilo a mohli jsme se pus-
tit do práce. Projekt jsme pojmenovali „Invenio“, z latinského 
„objevovat“ či „nalézat“. Chceme nabízet programy rozvíjející 
jednotlivce i celý kolektiv v osobnostně sociální rovině i v dal-
ších, tzv. průřezových tématech a doplnit tím místy ne úplně 
pokrytý prostor ve školách. Studenti 2. stupně ZŠ a SŠ mohou 
netradiční a zážitkovou formou „objevovat“, co je klíčové pro 
ně a pro jejich život v rovině tzv. měkkých dovedností a posto-
jů, včetně hodnotových preferencí. Jedná se přitom o témata, 
která mají současně význam jako efektivní prevence rizikové-
ho chování. Programy zároveň mohou díky různým prvkům 
otevírat studenty i určitému duchovnímu přesahu a křesťan-
ským hodnotám. Standardně bude realizován dvouapůldenní 
kurz se zaměřením na některou z nabízených oblastí dle volby 
školy, ale lze se dohodnout i na jiných programech podle kon-
krétního zájmu. 

Začátkem prosince proběhl první pilotní kurz pro 2. roč-
ník gymnázia Karla Sladkovského na Žižkově a setkal se s veli-
ce pozitivními ohlasy studentů. Oceňovali zejména výrazné 

sblížení kolektivu, možnost utřídit si věci, o kterých v živo-
tě dosud příliš neuvažovali, ale například také profesionální 
přístup lektorů nebo příjemné prostředí. Věříme, že tento 
program bude velmi kvalitním příspěvkem k moderní edu-
kaci a službou českým školám. 

 Lukáš Matys, vedoucí projektu 

V září postavili farníci z Libou-
ně nový kříž u  kapličky 

sv. Anny mezi Libouní a  Lou-
ňovicemi pod Blaníkem. Krásné 
slavnosti se zúčastnili tři kněží 
a na 90 hostů. Kříž je dílem Miro-
slava Sovy. Poděkování platí OÚ 
Zvěstov, který celou akci zaštítil.

Nový kříž

Mše pro řád
sv. Lazara

M ši svatou pro řád 
sv. Lazara celeb-

roval v  sobotu 8. prosin-
ce v  kostele Všech sva-
tých na  Pražském hradě 
J. M. Josef Šedivý, velmistr 
řádu křížovníků s  červenou 
hvězdou. Mše byla součástí 
každoročního řádového dne 
Vojenského a špitálního řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského.
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ový rok přináší pro mno-
hé nové výzvy, předsevzetí 
a nejen pro maturanty zamyš-

lení nad vlastní budoucností. V  tuto 
chvíli všechny vysoké školy napnou 
veškeré síly a  začne „boj“. My z  KTF 
často v  této době slýcháme otázku, 
proč jít studovat právě na naši fakultu. 
Proč studovat teologii, dějiny umění 
nebo naše jiné „praktické“ obory? (Pro 
doplnění, kromě již zmíněných oborů 
u nás lze studovat také dějiny evropské 

kultury a aplikovanou etiku.) Pro studi-
um těchto oborů vidíme důvody mno-
hé, ale zde použiji slova nejpovolaněj-
ších, totiž jednoho z našich studentů. 

Na poslední bakalářské promoci dějin 
křesťanského umění během student-
ského projevu zazněl velmi reálný 
pohled na budoucí uplatnění studenta 
samotného i  jeho spolužáků. Někte-
ří práci v oboru naleznou, jiní ne. Ale 
slovy onoho studenta, všichni se díky 

studiu dokáží na  umělecké před-
měty, obrazy i  architekturu dívat již 
jinak. Nevidí pouze zeď, nevidí pouze 
barevné plátno. Vidí důvody, proč tato 
díla vznikla, jejich okolnosti i vlivy. Naši 
absolventi již vidí svět jinýma očima. 
Snad i  takovýma, díky kterým se jej 
budou snažit udělat lepším, budou se 
snažit o  zachování kulturních pamá-
tek, a to ať při výkonu svého povolání, 
nebo při společenské angažovanosti 
či volnočasových aktivitách. A  stejně 
tak, dle mého názoru, lze toto tvrzení 
analogicky použít i pro naše teologic-
ké obory. Tito absolventi hledí na svět 
i na Boha jinýma, poučenýma očima. 
Jsou schopni o něm hlouběji uvažo-
vat i veřejně a otevřeně hovořit. A to 
ať budou absolventy své první vysoké 
školy, nebo se vydají cestou dálkové-
ho studia a  naváží na  své předchozí 
vzdělání i životní zkušenosti. 

A to vše díky fakultě, která svou veli-
kostí patří k  nejmenším, tím však ale 
ke skutečně rodinným, na níž studenti 
najdou dostatek prostoru k  vyslove-
ní svého názoru, osobním konzulta-
cím s pedagogy i studentskému vyžití 
při dalším životě našeho společen-
ství – KTFestu, Mikulášské, exkurzích 
i exerciciích ad. A s těmito argumenty 
do onoho „boje“ o studenty vstupuje-
me my. Pro někoho to může být málo. 
Pro nás to jsou ale dary, za které jsme 
rádi a děkujeme za ně Bohu. 

 Marie Opatrná, proděkanka pro 
rozvoj a vnější vztahy na KTF UK

Rodina, kterou na jiné 
fakultě nepotkáte
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K 
e  stálým službám pro lidi bez 
domova v Praze patří centrum 
služeb v  Pernerově ulici 20 

v  Praze-Karlíně. Arcidiecézní charita 
Praha zde provozuje:

 Nízkoprahové denní centrum, které 
je od 1. prosince otevřeno v rozšíře-
ném provozu, tedy denně od 9 do 17 
hodin. Lidé bez domova zde mohou 
přečkat mrazy v  teple, dostat teplé 
nápoje na  zahřátí, polévku, obleče-
ní. V  případě potřeby, pokud by ne-
byla volná lůžka v  noclehárnách, se 
Nízkoprahové denní centrum otevře 
i v noci.

 Noclehárny sloužící k  přenocování 
jak pro muže, tak pro ženy. Kapaci-
ta je 42 lůžek. V  zimě, kdy je zájem 
o  lůžka větší, otevírá Magistrát hl. 
m. Prahy ve  spolupráci s  Arcidiecé-
zní charitou Praha další noclehárnu 
v Praze Michli. Ta loni sloužila denně 
v průměru stovce lidí.

 Azylový dům patřící ke stálým služ-
bám a  sloužící jako dlouhodobější 
ubytování (zpravidla na dobu šesti až 
dvanácti měsíců) lidem bez domova, 
kterým se již daří získávat pravidelný 
příjem a usilují o získání vlastního by-
dlení, které by si dokázali dlouhodo-
bě udržet.

 Z Pernerovy ulice vysílá Arcidiecéz-
ní charita Praha denně dva terénní 
pracovníky, kteří vyhledávají osoby 
na ulici a  informují je o denních cen-
trech a možnostech přespání v nocle-
hárnách.

Farní charita Praha 1  se zabývá pro-
blematikou ženského bezdomovectví 
a provozuje v Žitné ulici 35 na Praze 1:

 Nízkoprahové denní centrum pro 
ženy v  tísni. Od  1. prosince rozšiřu-
je svůj běžný provoz. Kromě všedních 
dnů od 7 do 12.30 hodin bude otevřeno 
o víkendech v čase od 9 do 15 hodin. 
Okamžitá kapacita centra je 30 žen.

Lidé nemusejí na ulici mrznout. 
Víme, jak jim pomoci

„Během zimy je kapacita našich služeb 
naplněna, ale díky centrálnímu dispe-
činku Magistrátu hl. m. Prahy, který 
zajišťuje předávání informací s dalšími 
organizacemi, jsme nikdy neodmítli 
člověka, který by musel v mrazu pře-
spat venku,“ říká Stanislav Fiala, ředitel 
Azylového domu sv. Terezie, a dodává, 
„umrznutí člověka je tragédií, ke které 
dojde, když člověk bez přístřeší nepři-
jde na noc do noclehárny.“

 Jarmila Lomozová

Mrazy udeřily a lidé bez domova opět umírají na ulicích. 
Přitom by nemuseli. Charita pro ně zřizuje síť azylových 
domů, nocleháren a nízkoprahových denních center, které 
od prvních mrazivých dnů zvětšují své kapacity. Arcidiecéz-
ní charita Praha nabízí lidem bez domova 76 lůžek a další 
služby včetně připravované krizové noclehárny v Michli pro 
150 osob, která se otevírá během zimy a doplňuje celoroční 
služby.

Veřejnost se může podílet na  zá-
chraně lidských životů tím, že 
upozorní záchrannou službu, příp. 
policii, pokud se v mrazivém počasí 
setká s ležícím člověkem, nereagu-
jícím na  jakékoli podněty. Takový 
člověk může být ohrožen na  ži-
votě a zdraví. To je pomoc akutní, 
okamžitá. Možné je také podpořit 
sociální služby, které lidem bez 
domova pomáhají celoročně a je-
jichž hlavním cílem je pomoci jim 
s návratem zpět do běžné společ-
nosti. V Praze tyto služby poskytuje 
mezi jinými i  Arcidiecézní charita 
Praha. Jedná se o  terénní službu, 
nízkoprahové centrum, noclehár-
ny i azylový dům. Tyto služby může 
veřejnost podpořit finančním da-
rem na  číslo účtu 749011/5500, 
variabilní symbol 40.
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Malé ohlédnutí za podzimním  
programem Pedagogického centra

 Marie Zimmermannová

P 
edagogické centrum Arcibis-
kupství pražského připravi-
lo pro školní rok 2018/2019 

celoroční nabídku programů v  rámci 
projektu „Výchova a hodnoty“. Během 
podzimních měsíců se více než 1 700 
žáků základních a  středních škol 
zúčastnilo programů motivovaných 
100. výročím založení naší republi-
ky a  také koncem první světové vál-
ky. Desetkrát se uskutečnil i program 
věnovaný vzpomínce na zemřelé. 

V programech ke zmíněným výročím 
jsme chtěli připomenout skutečnost, 
že můžeme žít v krásné zemi, na její-
mž postupném proměňování se podí-
lely generace našich předků. Několik 

skupin žáků se vypravilo na místa spo-
jená se životem knížete Václava a čle-
nů jeho rodiny. Děti navštívily koste-
ly na  Tetíně, Levém Hradci a  Budči 
a  obdivovaly i  nádheru a  symboliku 
výzdoby kaple sv. Václava v  pražské 
katedrále. 

Výročí konce tzv. „velké války“ jsme 
spojili se svátkem sv. Martina, jehož 
kariéra začínala v  římských legiích. 
Program se uskutečnil v  rotundě sv. 
Martina na Vyšehradě. Potvrdil, že lid-
ské dějiny nejsou tvořeny jen prohra-
mi a vítězstvími, ale že na  jejich prů-
běh mají vliv postoje konkrétních lidí 
a hodnoty, pro které žijí. Ty se v prů-
běhu času významně neproměňují, 

Zajímavá byla pro nás realizace programu o symbolech míru a hned poté, ve stej-
né třídě páťáků, o hodnotách, které nabývají na důležitosti v souvislosti s válkou. 
Na fotografii je velký plakát s válečným polem, které se vztahuje ke službě vojáků 
od první světové války až do dnešních dnů. V době míru se služba vojáků promě-
ňuje a patří k ní i pomoc potřebným. Kolem válečného pole poletují jeřábi, symbol 
touhy japonského děvčátka postiženého výbuchem jaderné bomby v Hirošimě 
po míru a uzdravení. Většina ze 170 žáků, kteří se zúčastnili programu o sym-
bolech míru, si chtěla jeřába složit. Na nástěnce je vidět i duha a holubice míru, 
jejichž původ najdeme v biblickém příběhu o potopě a obnově světa. Dále žáci 
páté třídy vybrali hodnoty, které lidem válka bere (jako spravedlnost, důvěra, mír, 
láska, svoboda, jistota, radost)  nebo je v nich naopak posiluje (respekt k druhým, 
soutěžení, odvaha, vzdělanost, úcta).

spíše se ukazuje jejich hloubka a nové 
souvislosti.
V říjnu jsme také prožili spolu se žáky 
třetích tříd a celého druhého stupně 
základní školy v  Uhlířských Janovi-
cích čtrnáct hodin v kostele sv. Aloise 
Gonzagy, a to na památku 450. výročí 
narození patrona kostela. Zkouma-
li jsme Aloisův život v  pěti etapách 
na základě 200 let starého ilustrova-
ného životopisu a  hledali odpověď 
na  otázku, co má tento světec spo-
lečného s mladými lidmi dnešní doby. 
Žáci, kteří se programu zúčastnili, své 
odpovědi symbolicky vyjádřili. Můžete 
porovnat ztvárnění Aloisova řehol-
ního života dvěma různými skupina-
mi žáků ze 2. stupně ZŠ a  Aloisova 
oslavení (na  žlutém podkladě) dětmi 
ze 3. třídy a  žákyní z  8. třídy, která 
na  posledním snímku vytvořila cestu 
vzhůru do nebe.
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 V  čem spočívala vaše práce 
u policie?
Za  minulého režimu to pro mě bylo 
nemyslitelné, můj otec byl deset let 
politickým vězněm ve  známém lágru 
na Bytízu. Ale po revoluci všechny pře-
kážky padly, a tak jsem u policie sloužil 
od roku 1990 do roku 2005. Souběžně 
jsem vystudoval Policejní akademii, ale 
nejdřív jsem si prošlapal několikery boty 
v hlídkové službě. Po akademii jsem už 
šel v  policejní „hierarchii“ trochu výš, 
byl jsem operačním důstojníkem. Ko-
ordinoval jsem pohyb hlídek ve „svém“ 
úseku, což nejdéle byla Praha 3, zpra-
covával jsem jejich písemné materiály, 
zápisy ze zákroků a podobně. 

 A  jak se u  vás ozvalo volání 
ke kněžství?
Nešlo o jeden konkrétní moment, ně-
jakou osudovou facku, od které bylo 
všechno jinak. Spíš bych řekl, že šlo 
o  přirozený a  postupný vývoj. Přišla 
docela intenzivní touha po společen-
ství s Kristem, která ale postrádala ra-

cionální jádro. Jako bych se do ní bez 
zjevného důvodu „nořil“ stále hlouběji.  
Původně jsem si myslel, že podléhám 
něčemu, jako je krize středního věku. 
U policie jsem už zažíval rutinu, ačkoli 
mě ta práce zároveň bavila a naplňo-
vala. Čili zpočátku jsem to vše vnímal 
spíše jako rodící se snahu se sebou 
ještě před čtyřicítkou něco udělat, 
něco změnit. A  tak jsem s  Hospodi-
nem uzavřel takovou „dohodu“:  „Po-
čkáme, a  jestli ze mě opravdu chceš 
mít kněze, tak se o tom dejme tomu 
za  rok můžeme bavit, tedy jestli ješ-
tě vůbec bude o čem…“ No a za  rok 
jsem se opravdu nestačil divit, jaký 
nastal v mém životě „cvrkot“.  Otázky 
se střídaly s odpověďmi, pochybnosti 
s  jistotami, ale touha po Kristu nejen 
že nemizela, ale naopak sílila. A tehdy 
jsem definitivně pochopil, že skuteč-
ně chci Krista následovat. Ne někdy, 
ne jen ve volném čase, ne jako koní-
ček, ale pořád a naplno. 
Následovalo období různých přijíma-
cích pohovorů, setkání s  pražskými 

biskupy, vikáři a  rektorem seminá-
ře, psychotestů a  zdravotních pro-
hlídek. A  teprve na  základě těchto 
testů a  rozhovorů mi bylo církevní 
autoritou oznámeno, že mohu zapo-
čít svou přípravu ke  kněžství. Každý 
budoucí kněz by měl před seminá-
řem absolvovat tzv. teologický kon-
vikt v Olomouci. To je taková příprav-
ka na  teologická studia, jakýsi nultý 
ročník a  rovněž neoficiální zkušební 
rok. U kandidáta kněžství je mimo jiné 
hodnoceno, jak se chová, jak vystupu-
je a reaguje v různých situacích, jak se 
staví k pastoračním aktivitám, k mod-
litbě a duchovnímu životu vůbec, jak 
vychází s kolegy, což v mém případě 
z  hlediska věkového rozdílu mohli 
klidně být moji synové, pročež moje 
ego muselo celkem výrazně ustoupit 
do  pozadí. Po  roce v  olomouckém 
konviktu a po absolvování přijímacích 
zkoušek na  teologickou fakultu jsem 
konečně mohl nastoupit do pražské-
ho semináře a s vydatnou Boží pomo-
cí jsem to dopracoval až ke svěcení.

 A působil jste v Praze i na vsi.
Ano, po  vysvěcení na  jáhna jsem 
debutoval na Lhotce, trochu symbo-
licky právě na  dohled od  mé bývalé 
policejní alma mater. Po  roce jsem 
pak byl vysvěcen na kněze a nastou-
pil do stodůlecké a butovické farnosti 
při Komunitním centru sv. Prokopa. 
Po  roce, stále jako farní vikář alias 
kaplan, jsem nastoupil do Kralup nad 
Vltavou a  po  dalším roce jsem byl 
ustanoven do Zdislavic jako adminis-
trátor, kde působím i v současné době.  
Jako venkovský kněz máte asi trochu 
víc starostí o  prázdné fary, kostely 
v  různém stavu, kapličky a podobně, 
jinak kontakty s lidmi, jako je kupříkla-
du příprava ke svátostem nebo vůbec 
pastorační práce, jsou víceméně stej-
né jako ve  městě. V  naší farnosti se 
ale snažíme žít také kulturou, a  tak 
pořádáme i  koncerty klasické hudby, 
jarmarky, hrajeme i fotbal – tedy já už 
spíš jen zasvěceně kibicuji u  autové 
čáry s vychlazenou desítkou v ruce. 

 Vidíte po těch letech nějakou po-
dobnost policejní a kněžské práce?
Vlastně ano, protože policajt i  kněz 
se angažují v záchraně lidského živo-
ta. Policajt zachraňuje život fyzický,  
kněz pro změnu ten věčný. Čili v  jis-
tém smyslu jsme na stejné lodi, navíc 
i  mezi policisty jsou také věřící, byť 
zrovna policejní prostředí bývá obecně 

Policajt i kněz 
zachraňují život

P. Mgr. Bc. JAN PRIMUS je rodilým Pražákem, absolvo-
val zde základní školu, gymnázium, Policejní akademii 
a nakonec Teologickou fakultu UK. Je majitelem tří koček 
a působí jako administrátor ve Zdislavicích.
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poněkud drsnější a taková ta „uslzená“ 
mystika se tam moc nenosí. Policajt 
i  farář ale často působí v  něčem, co 
se dá nazvat krizovou intervencí. Poli-
cista se setkává s lidmi, kteří prodělali 
nějaký stres, trauma, něco negativní-
ho se jim přihodilo, nebo se něčeho 
bojí. A  kněz je s  lidmi ne pouze, ale 
také v  takových krizových momen-
tech. Například pokud zejména věří-
cím zemře někdo blízký, tak jedním 
z prvních lidí, se kterým o tom mluví, 
je často kněz. Při vyřizování pohřbu 
tedy coby kněz nejen vyřizujete a zaři-
zujete, co je potřeba, ale také naslou-
cháte, utěšujete a konejšíte, ale i toto 
je přísně individuální. Někdy stačí jen 
vyslechnout, jindy naopak odpovídáte 
na  spousty otázek a  někdy i  výčitek. 
Někteří lidé nejsou moc rádi, pokud 
je kněz příliš sladký, naopak jiným to 
pomůže... Zkrátka kněz by tedy měl 
být také tak trochu psycholog.

 Richard Rohr říká, že část lidí 
touží po  řádu, ale část přitahu-
jí i  neprobádané cesty. Souhlasíte 
s ním, že zralost spočívá ve schop-
nosti vzít si to nejlepší z obou těch-
to světů?
Ano, nevidím na  tom nic kacířského. 
Bůh po  nás pravděpodobně nech-
ce, abychom všichni bezmyšlenko-
vitě mašírovali v  jednom úhledném 
šiku. Církev, potažmo křesťanstvo jako 
takové naštěstí není vojenskou jednot-
kou, seřazenou v pravidelném útvaru, 
ale spíše rozkvetlou loukou, na  které 
každá kytka vypadá a voní nějak jinak, 
některá možná i trochu smrdí, ale cel-
kový dojem z té louky je pestrý, uchva-
cující, pozitivní. Diverzita je žádoucí, 
ačkoli připouštím, že nemálo lidí se 
s  církví identifikuje, protože v  ní kro-
mě jiného nachází jistotu dvojité plné 
čáry. Řád, včetně centrální autority, 
v církvi samozřejmě je, nad ní je ostat-
ně ta jediná, nejvyšší autorita, kterou 
není nikdo menší než sám Bůh. Ovšem 
církevní jednota v  různosti zahrnuje 
i svobodu a originální cesty.

 A toužím-li po bezpečí, jak nebýt 
naivní třeba vzhledem ke  krimina-
litě?
Jako důležité vidím jisté napětí, 
ke kterému ale dochází nejspíš pou-
ze u  slušných a  vstřícných lidí, a  to 
napětí mezi pólem naivity a  pólem 
důvěry. Naivita i  důvěra vlastně obě 
mohou směřovat ke  zklamání. Liší 
se ale od  sebe tím, že naivita vnímá 

zklamání jako prohru, zranění, křivdu. 
A brečí: „Jak je to možné, jak se něco 
takového vůbec mohlo stát? Co si teď 
po tom všem počnu?“ Zatímco důvě-
ra si jen povzdechne: „Co se dá dělat, 
ale mohl jsem s tím počítat, nezranilo 
mě to a měl bych si zachovat soucit 
s tím, kdo mi ublížil.“ 
Je důležité nevnímat takové zklamá-
ní jako zranění. Naivita se zraněními 
mění v nedůvěru, až paranoiu. Důvěra 
ale zůstává důvěrou i navzdory zkla-
mání, navzdory selhání třeba i našich 
blízkých. To je pro mě ten nejpodstat-
nější rozdíl mezi naivitou a důvěrou.

 A kdyby za vámi přišla důchodky-
ně z vaší farnosti, že jí volal nějaký 
chudáček, který prý naléhavě 
potřebuje peníze, co byste jí řekl?
Řekl bych jí, ať si k  takovému setkání 
přizve syna, dceru nebo starší vnou-
čata. Pokud nikoho nemá, klidně jí 
nabídnu, že u toho budu já. Přeci jen 
už jsem se s pár podvodníčky a vykuky 
setkal a snad mám na ně trochu nos. 
Znáte už jejich argumentaci, jejich 
takzvané příběhy, vnímáte jejich řeč 
těla, pohled očí... Čili ta babička by 
s  takovým člověkem hlavně neměla 
být sama. A pokud bych nemohl a ona 
by nesehnala ani sousedku, raději 
bych jí doporučil, aby se s tím pode-
zřelým člověkem nesetkávala. Ovšem 
to je přesně situace, kdy do sebe prag-
matismus a  morálka lásky tak trochu 
narážejí. Pragmatik v  nás říká: „Dej si 
bacha! Nic o  něm nevíš!“ A  morálka 
lásky kontruje: „Vždyť ho vidíš, toho 
chudáka. Přece ho nevyhodíš!“ Kdy-
by tu seděl třeba zvěčnělý P. Kubíček, 
možná by mi dost důrazně oponoval. 
On a  mnozí jiní kněží podali úžasné 
a  dechberoucí svědectví o  tom, že 
láska k  bližnímu má být nepodmíně-
ná, nesmí tam být nějaké „ale“, že my 
křesťané jsme tu přece proto, aby-
chom vycházeli vstříc i  darebákům. 
I pro ty darebáky – a možná že přede-
vším pro ně – se přece Ježíš obětoval 
na kříži. Ale nezastírám, že je to velké 
dilema a velmi těžké rozhodování. 
V semináři se mě ptali, jestli se nechci 
věnovat pastoraci vězňů. P.  Převrátil, 
P. Lízna i další se jim skvěle věnují, ale já 
bych to dělat nemohl. Nerad to říkám, 
ale já ty lidi zkrátka nedokážu mít rád 
tak, jak by bylo zapotřebí. Vím, že jako 
kněz bych měl mít rád všechny, ale já 
za  tím pachatelem nemůžu nevidět 
někoho, komu ublížil, třeba někoho 
podvedeného, okradeného, zraně-

ného, v krajním případě usmrceného. 
Ano, vím, že i  mezi nimi jsou někteří 
vlastně chudáci, kteří se nechali semlít 
nepříznivými okolnostmi a  jsou nejen 
pachateli, ale také tak trochu obětmi, 
leč nic naplat: pokud absentuje oprav-
dová lítost a  kajícnost, mám prostě 
problém k  takovým lidem přistupovat 
s  opravdovou láskou. A  velmi sme-
kám před každým, kdo je toho scho-
pen. Díky Bohu, že zde takoví jsou. 
Jako kněží přece nemáme právo chtít 
po každém, aby byl dokonalý jako Je-
žíš. Na druhou stranu ale láska, ke kte-
ré jsme vybízeni, by nás neměla zbavit 
přiměřené opatrnosti a zdravého rozu-
mu. Myslím, že člověk může být milu-
jící a nemusí být s prominutím blbec.

 A v těžkých chvílích je lepší s rea-
litou bojovat, nebo ji akceptovat 
a říct si: „Co Bůh činí, dobře činí“?
Moje parketa je spíš ta bojovnost. Jed-
nak jsem chlap a  jednak léta u  poli-
cie v  člověku také zanechají nějaké 
následky. Chápu, že Pán Ježíš říká, 
abychom nastavili druhou tvář tomu, 
kdo nás již udeřil do  jedné, ale on 
tím pravděpodobně nechtěl říct, že 
„mouchy, snězte si mě“ je ten správ-
ný křesťanský postoj. Spíše říká, že 
dotyčný nás do naší druhé nastavené 
tváře může přece nejen opět udeřit, 
ale také ji s  lítostí a kajícností políbit. 
Měl by mít možnost volby mezi úde-
rem a  polibkem, mezi zlem a  dob-
rem. S  jistou dávkou patosu lze říct, 
že naše tvář by měla být permanentně 
nastavena k polibku kajícnosti. Hříšní-
kovi máme dát šanci se napravit, ale 
na druhou stranu nemáme povinnost 
být přespříliš měkcí a  nechat si líbit 
úplně všechno. Nikde není psáno, že 
z  lásky musíme nastavovat obě tváře 
tak dlouho, dokud nám z úst nebude 
vyražen poslední zub. 
I věřící křesťan by měl v určitých situ-
acích bránit sebe, druhé, bránit jisté 
hodnoty. Přece ani svůj život jsem 
od Boha nedostal, abych si ho nechal 
jen tak vzít. A dá-li se zlu volný prů-
běh, pak ono určuje pravidla a rozho-
duje a  to snad nechceme. I  křesťan-
ská láska se může zamračit i  zařvat 
a  někdy i ránu vrátit. Musí umět rázně 
říct: „Tak dost!“ Křesťané ve  válkách 
také nenechávali okupanty dělat si, co 
chtějí, a nevítali je se slovy: „Co Bůh 
činí, dobře činí.“

 Stanislav Zeman
Erika Kroupová
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

3. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
mše svatá

10. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála /  
mše svatá

17. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála /  
mše svatá

24. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála /  
mše svatá

31. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála /  
mše svatá

1. 1. / 10.30 
Praha-Vinoř / kostel Povýšení sv. kříže 
/ mše svatá

 4. 1. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá za povolání

15. 1.
Praha-Karlín / Církevní MŠ Laura / 
vizitace
Dvouletá katolická SŠ / vizitace
Křesťanská pedagogicko-
psychologická poradna / vizitace

1. 1. / 00.00 
Petrovice u Rakovníka / kostel 
Navštívení Panny Marie / mše svatá

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

1. 1. / 18.00
 Černošice / sbor Církve bratrské / 
ekumenická bohoslužba 

6. 1. / 14.30 
Praha – Malá Strana / kostel 
sv. Tomáše / požehnání koledníkům 

16. 1. / 13.00
Praha-Hradčany / kostel sv. Jana 
Nepomuckého / vyslání tří nových 
vojenských kaplanů    
 

 23. 1. / 9.30
Praha-Dejvice / kostel sv. Vojtěcha / 
přednáška pro Akademii nejen 
pro seniory 

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Nové varhany na Svaté Hoře 

N a slavnost Ježíše Krista Krále se na Svaté Hoře konalo požehnání nových 
varhan. Architektura nových varhan je v  souladu se současným interi-

érem kostela, radikálně změněným začátkem minulého století. Krásná byla 
i  Bachova hudba, která se během následujícího koncertu linula prostorem 
kostela. Nový nástroj jistě nebude sloužit jen při bohoslužbách, ale i při kon-
certech, na které si, doufejme, najde čas stále více lidí. Svatá Hora tu vždycky 
byla a  je pro všechny, věřící i nevěřící. Současné personální obsazení Svaté 
Hory počínaje duchovní správou přes hudebníky a další civilní zaměstnance 
je příslibem, že to tak bude i nadále. Součástí nových svatohorských varhan 
jsou čtyři hvězdy. Nacházejí se na střechách pedálových skříní a jsou opatřeny 
zvonky různé síly, barvy zvuku a  konstrukce, které se budou rozeznívat při 
zvláštních příležitostech. Hvězdy se při cinkání zvonků vesele otáčejí a svým 
leskem přitahují zrak lidí, kteří se na ně dívají se stejnou radostí, jako kdysi hle-
děli na hvězdu betlémskou. Ať pro nás září mnoho let, běžte se na ně podívat!

 Věra Smolová 
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 

 2. 1. 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 9. 1. 9.30 
Akademie nejen pro seniory. Prokop 
Šatava: Athos, mnišský stát.. PS

 9. 1. 19.00 
Kurz služebníků eucharistie. PS

 16. 1. 9.30 
Setkání maminek s dětmi. DS

 16. 1. 19.00 
Kurz služebníků eucharistie*. PS

 18. 1. 20.00 
Modlitba Taizé. DS

 22. 1. 19.30 
Příprava na manželství*. CPR

 23. 1. 9.30 
Akademie nejen pro seniory. Kardinál 
Dominik Duka. PS

 23. 1. 19.00 
Kurz služebníků eucharistie*. PS

 24. 1. 19.30 
Modlitba chval. PS

 29. 1. 19.30 
Příprava na manželství*. CPR

 30. 1. 19.00
Kurz služebníků eucharistie*. PS
vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

                                    www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 22. ledna – 12. března,
vždy v úterý 19.30–21.30
Společná příprava na život v manžel-
ství (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). 
Snoubenci se přihlašují na http://www.
apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-
nabidka. Kapacita kurzu je omezená.

 16. února 10.00–16.30
Pouť ke  sv. Valentinu. Rekolekce 
(10.00–15.00) pro snoubence i  pro 

všechny, kdo uvažují o  manželství 
a chtějí navzájem i před Bohem pro-
hloubit svůj vztah. Povede P.  Aleš 
Opatrný, vyšehradský kanovník.
Od 15.30 poutní mše v bazilice sv. Pet-
ra a Pavla na Vyšehradě. Podrobnosti 
a  přihláška na   http://www.apha.cz/
cpr-valentin-aktualni-nabidka.

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

 25.–27. ledna od 18.00
jsou zváni mladí (12–18 let) na tema-
tickou víkendovku. Začátek v  pátek 
v  18.00 v  kostele sv. Jakuba v  Kun-
raticích, konec v  neděli odpoledne. 
S sebou: Bibli, spacák, přezůvky.
Přihlášky na nazaret.praha@gmail.com 
nebo na 732 106 466.

                          www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 12. ledna od 9.00 
Mladší ministranti (kluci do  15 let) 
v kostele sv. Matěje v Praze-Dejvicích. 
Více: P. B. Hudema, tel. 724 209 774; 
ministranti@apha.cz.

 18. ledna od 18.00 
Starší ministranti (15–25 let) v kostele 
sv. Vojtěcha v Praze – Novém Městě. 
Více P. B. Hudema, tel. 724 209 774, 
benedikthudema@atlas.cz.

        www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY 

 6. ledna od 16.00 
Tříkrálový koncert – Vánoční příběh 
souboru Karamelija. KCMT.

 18. ledna od 20.00 
Farní ples – k  tanci a  poslechu hra-
je skupina Pleš. Vstupenky můžete 
zakoupit v kanceláři KCMT. 

 20. ledna 15.00–18.00  
Taneční odpolední čaj se skupinou 
Hvězdný prach. KCMT. 

 24. ledna od 19.00 
Zastavení u  Matky Terezy: Dobro-
volníkem v  Kalkatě. Beseda s  Terezií 
Kudrnovou, která byla dobrovolníkem 
ve světě, kde je všechno jinak. KCMT.

 30. ledna 17.00–19.00 
Tvoření pro radost: tvořivá dílna pro 
děti od 8 let a dospěláky. Nutno při-
hlásit se předem. KCMT.
Cvičení (nejen) pro seniory 
Po 9.15–10.15 a 10.30–11.30. KCMT.
Taneční kurzy pro dospělé 
viz.: www.astra-praha.cz.
Keramika pro seniory 
2x měsíčně v po 9.30–12.30. KCMT.

                                          www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

 6. ledna od 15.00 
Tříkrálový koncert. Účinkuje hudební 
skupina Beerberries s  irskou lidovou 
hudbou. KC sv. Prokopa. 

 10. ledna od 19.30 
Modlitba chval. KC sv. Prokopa.

 13. ledna od 11.00 
Truverská mše Petra Ebena. Při boho-
službě provede soubor Zdekvartet. 
KC sv. Prokopa.

 15. ledna od 19.00
Evangelizace – jak neotrávit sebe 
ani druhé? Přednáška P. Jose-
fa Prokeše o  podstatě zvěstování 
evangelia a  zejména nabídka prak-
tických nápadů a  zkušeností vhod-
ných pro naše kulturní prostředí. KC 
sv. Prokopa.
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 17. ledna od 18.00
Lectio divina. Společné čtení a  roz-
jímání evangelia z  liturgie následující 
neděle. Určeno pro všechny (16+), 
kdo touží intenzivněji naslouchat 
Božímu slovu. Na faře.

 27. ledna od 19.00 
Modlitba chval. V kostele sv. Jakuba.

 29. ledna od 18.00
Promítání dokumentárního filmu 
Filipínské rugby z  prostředí dětí bez 
domova s  diskuzí s  tvůrci filmu. KC 
sv. Prokopa.

 31. ledna od 18.00 
Lectio divina pro všechny (16+). 
Na faře.

                          www.centrumbutovice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY 

 8. ledna od 19.00 
Benefiční koncert Pavla Helana. Kon-
cert je určen na  podporu neziskové 
organizace PRO gaudia. 

 11. ledna od 19.00 
Novoroční koncert Cantus Amici a Ivy 
Ryzové.  Diriguje Lukáš Dobrodinský. 
Jako host vystoupí sopranistka Iva 
Ryzová a varhaník Ondřej Valenta. 

 13. ledna 
Druhý povánoční bazar – v sále pod 
kostelem. Příjem věcí (oblečení, 
hračky, knihy) bude v pátek 11. ledna 
po večerní mši sv. v učebně nábožen-
ství. Výtěžek bude použit na  stavbu 
nových varhan.

 15. ledna od 18.00
Představení Všehokniha v podání Dis-
manova rozhlasového dětského sou-
boru podle námětu Guuse Kuijera a je 
vhodné pro děti od 12 let. Následuje 
setkání s psycholožkou PhDr. Annou 
Stodolovou z  krizového centra SOS 
centrum Diakonie.

 16. ledna od 19.00
Recitál sopranistky Miroslavy Časarové 
v  doprovodu Říčanského komorního 
orchestru; řídí Petr Anděl. Hosté: Bar-
bora Váchalová (harfa), Jaromír Jech 
(hoboj), Štěpánka Andělová (hoboj).

                          www.farnost-sporilov.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELŮ SV. MIKULÁŠE
A SV. VÁCLAVA 

Zimní večery u sv. Václava 

17. ledna od 18.00
až do  konce března, vždy ve  čtvr-
tek zve vršovická farnost na  Zimní 
večery u sv. Václava. Jedná se o cyk-
lus moderovaných besed na  sou-
časná témata s  výraznými křesťan-
skými osobnostmi, doplněný sérií 
spirituálních a  kulturních akcí. Začí-
náme přednáškou Marka Orko Váchy 
a  následnou diskusí. Mezi dalšími 
hosty budou např. Václav Malý, Petr 
Sláma nebo Vladimír Volráb. Chys-
táme meditační a  modlitební setká-
ní, vernisáž výstavy Denisy Mikešové 
(24. ledna) koncert Scholy Gregori-
ana Pragensis (7. února), nebo diva-
delní představení projektu Loutky 
v  nemocnici (21. března). Besedy 
a  akce se budou konat od  poloviny 
ledna do konce března, každý čtvrtek 
od 18.00 hodin v sále kostela sv. Vác-
lava na  náměstí Svatopluka Čecha 
ve Vršovicích.

                              www.farnostvrsovice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA

 6. ledna od 11.30 
setkání farnosti.

 13. ledna od 10.30 
dětská mše svatá.

 20. ledna od 11.30
Ateliér seniorů.

 27. ledna od 11.30
Biblická hodina na  téma: Co víme 
o dětství Ježíše Krista.

                                   www.farnostbranik.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 14. 1. – 28. 2. 
Výstava modelů lodí a  letadel Mode-
lářského klubu Lány. Refektář.  

 4. ledna od 19.00 
Česká mše vánoční J. J. Ryby v podá-
ní pěveckého sboru Camerata Praha 
(sbormistryně Veronika Dvořáčková 
Žofáková a Jana Pavlíčková) a Komor-
ního orchestru ZUŠ Hronov (dirigent 
Josef Vlach), sólisté: Jitka Košatová, 
Alice Votavová, Michal Klamo a Michal 
Čančara. Kostel sv. Rodiny.

 6. ledna od 17.00 
Vokální společenství Cantio. Na pro-
gramu anonymy a  kancionály 
z 15. století. Kostel sv. Rodiny. 

 13. ledna od 17.00 
Gran Partita, Dechová serenáda 
č. 10B-dur Wolfganga Amadea Mo- 
zarta pod taktovkou Libora Dřevikov-
ského. Kostel sv. Rodiny.

 27. ledna od 17.00 
Koncert komorního smíšeného sboru 
Byzantion pod vedením Evy Komár-
kové. Kostel sv. Rodiny.

                                   www.domovrepy.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 8. ledna od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 

Římskokatolická farnost  u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava  
Praha – Vršovice Vás zve na 

Zimní večery 
u sv.Václava 

Marek Orko Vácha

přednášky,   besedy,   koncerty, 
meditace,   výstavy,   modlitby...

od 17. 1. do 28. 3.  každý čtvrtek od 18.00 
v sále sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha

Michael Otřísal
Václav Malý

Petr Sláma

Schola Gregoriana Pragensis

 Loutky v nemocnici

 Vladimír Volráb

 Denisa Mikešová 

a další...

www.farnostvrsovice.cz

ZVENKU A UVNITŘ

Budova jako každá jiná. 
Dům, zbudovaný lidskýma rukama 
 pro službu potřebným. 

UVNITŘ tolik lidských osudů, 
životních příběhů, tolik prožitých 
bolestí, bezmoci a smutku,
ale i tolik naplněných nadějí, 
tolik vděčnosti, 
tolik sdílení, které přináší úlevu, 
porozumění a přijetí... 

ZVENKU dům, jako každý jiný.
Betlém v kostele podobný tisícům 
jiných na celém světě. Figurky z betlémské stáje, 
vytvořené lidskýma rukama 
a rozjímajícím lidským srdcem. 

UVNITŘ skrývá každý betlém 
a chvíle před ním tolik různých způsobů  
 prožívání vánočních tajemství... 
Od povrchního pohlédnutí a možná i chvilkového  
 unesení atmosférou místa, 
až po hluboké oslovení jedinečným dějem 
 a sdílení.... 

Jak obohacující je nechat se uchopit
a vtáhnout DOVNITŘ vědomí
Přítomnosti Toho, který se narodil
pro mě, pro tebe, pro nás.

Chce se ti celý darovat, vstoupit
do tvého života a zůstat v něm
jako Radost, jako Síla, jako Smysl 
a jako Cíl, k němuž spějeme
a jednou se v něm všichni setkáme. 

Kéž bychom  všichni dokázali
sestoupit až na dno své duše
a pozvali Novorozeného DOVNITŘ. 
Pak můžeme zakusit, jak se náš 
život projasní, upokojí, 
rozradostní, zklidní, 
naplní útěchou i důvěrou. 

Všechna krása a bohatství 
těchto svátků JE UVNITŘ 
MÉHO SRDCE, 
KTERÉ NEZŮSTANE VENKU, 
na povrchu, ve věcech nepodstatných, 
jimž přikládáme důležitost, 
ale které se otevře 
a dovolí Mu vstoupit. 

Za všechny v Domově
Vám přeji 
krásné prožití vánoc
a všechno jen dobré 
v novém roce.

Sestra Konsoláta.
 
 

Zvenku a uvnitř ...
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PROGRAMY

Otevřela se nebesa. Ježíšův křest. 
Foyer barokního refektáře, vstup Jil-
ská 5.

 9. ledna od 19. 30 
Dominikánský knižní salón: Serva-
is Pinckaers – Prameny křesťanské 
morálky. Moderuje Lukáš Fošum OP. 
Foyer barokního refektáře.

 22. ledna od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 
Jsi-li Syn Boží… Kristovo pokušení. 
Foyer barokního refektáře.

                               www.dominikanska8.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

 25.–27. ledna 2019 
Společenské tance. Víkend pro milov-
níky společenských tanců pod vede-
ním tanečního mistra Mgr.  Michaely 
Wallenfelsové.

 1.–3. února 
Kostelnický kurz

 3.–5. února 
Kostelnický kurz
Kurz pro kostelníky pro zlepše-
ní dovedností kostelnických pod 
vedením. P.  Jana Kotase, P.  Micha-
la Němečka, P.  Vladimíra Kelnara 
a P. Radka Tichého.

 15.–17. února
Květinový kurz. Kurz vazby květino-
vých dekorací pro liturgický prostor 
se zaměřením nejen na  Velikonoce 
pod vedením floristky Elišky Černé. 
Součástí je přednáška o  liturgickém 
prostoru.

Kurzy je možné zakoupit jako 
vánoční dárek v  podobě voucheru 
na https://eshop.apha.cz/.

                     www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Velká Dobrá
                                                                
25. prosince 2018 a  6. ledna 2019 
vždy od  11.00 zve společenství věří-
cích z Velké Dobré u Kladna na vánoč-
ní bohoslužby v kapli Nalezení svatého 
Kříže. Celebruje P. Vladimír Slámečka.

Linha singers
                                                                
13. ledna od 18.30 jste zváni na kon-
cert Linha singers na  závěr vánoční 
doby. Kostel sv. Ludmily na nám. Míru, 
Praha-Vinohrady. 
Více na http://ludmilavinohrady.cz.

Výročí úmrtí krále Vratislava
                                                                
14. ledna od  18.00 zve Královská 
kolegiátní kapitula sv. Petra a  Pav-
la na  Vyšehradě na  bohoslužbu 
ve  výroční den úmrtí zakladatele 
kapituly a prvního českého krále Vra-
tislava. V  bazilice sv. Petra a  Pavla 
na Vyšehradě. 
Více na: http://www.kkvys.cz.

Ekologická sekce ČKA 
                                                                
15. ledna od  18.00 Ekologická sek-
ce ČKA  ve  spolupráci s  Mezinárod-
ním ekumenickým společenstvím 
(IEF) připravuje  Podvečer modli-
teb za  životní prostředí a  náš vztah 
k  němu  s  kázáním Tomáše Boňka, 
kněze Obce křesťanů. Přízemí klášte-
ra Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. 

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
21. ledna od 17.00 jste zváni na dal-
ší koncert z  cyklu Varhanní nešpory 
maltézských rytířů. Účinkují Petr Čech 

(varhany) a  Vilém Hofbauer (trubka). 
Kostel   Panny Marie pod řetězem 
na Malé Straně. 

Zlatá Praha
                                                                
26. ledna od 19.30 jste zváni na bene-
fiční 8. společenský večer Zlaté Prahy 
do sokolovny TJ Sokol Vinoř, Klenov-
ská 35, Praha 9. K poslechu i  k  tanci 
zahraje kapela Color  Club – Josef 
Šrám. 
Více na zlata.praha@focolare.cz, vstu-
penky na  zlata.praha@focolare.cz. 
Výtěžek bude věnován obyvatelům 
válkou zasaženého afrického Fontem.

OZNÁMENÍ

Sloučení farnosti Svaté Pole
s farností Dobříš 
                                                                
V  souladu se všemi předpisy 
a  po  projednání v  kněžské radě 
sloučil arcibiskup pražský, kardi-
nál Dominik Duka OP, ŘKF Svaté 
Pole  se sídlem Na  Nábřeží 1650, 
263 01 Dobříš, IČ: 70133051, s ŘKF 
Dobříš  se sídlem Na  Nábřeží 1650, 
263  01 Dobříš, IČ:  47067829. ŘKF 
Dobříš  je tímto sloučením právním 
nástupcem slučované evidované 
právnické osoby.

Posvěcení nového oltáře
                                                                
Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek Wasser-
bauer, Th.D., pražský pomocný bis-
kup, posvětil v  předvečer Slavnosti 
Ježíše Krista Krále, v  sobotu 24. lis-
topadu 2018 nový oltář pro kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně v  Praze-
Vinohradech. Do  oltáře byla vložena 
schrána s ostatkem sv. Markéty Marie 
Alacoque.
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JMENOVÁNÍ PROVINCIÁLA 

 P. ThLic. Petr Přádka SJ byl jmeno-
ván novým provinčním představeným 
českých jezuitů. 
 
REZIGNACE

 Mons. Karel Herbst SDB, emeritní 
pomocný biskup pražský, se na zákla-
dě dovršení věku 75 let zřekl hlaso-
vacího práva v  Metropolitní kapitule 
u  sv.  Víta v  Praze. Kardinál Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský, jeho 
rezignaci přijal. 

JMENOVÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

 Kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský, jmenoval 
a  ustanovil s  účinností od  20. ledna 
2019 na  dobu pěti let tyto členy 
Pastorační rady Arcidiecéze pražské: 
ThDr. Jan Balík, Ph.D.; P. Jakub Karel 
Berka O.Praem.; Mgr. Pavla Čandrlová, 
DiS.; Ing.  Mgr.  Roman Farion; 
Benedikt Hudema; Mgr.  Vladimír 
Hudousek; Mgr.  Vladimír Kelnar; 
RNDr.  Matúš Kocian, Ph.D.; 
Mgr.  Jan Kotas, S.L.L.; Ing.  Jaroslav 
Němec; Mgr.  Ing.  Michal Němeček; 
prof.  PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.; 
S.M. Baptista Vlasta Nožková OSF; 
S.M. Mgr.  MgA.  Angelika Ivana 
Pintířová SCB; Mons. Michael Slavík, 
Th.D.; Vojtěch Smolka; Ing.  Karel 
Štícha; ThLic.  Edward Walczyk, 
Th.D.; Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek 
Wasserbauer, Th.D.; ThLic. Ing. Marie 
Zimmermannová, Th.D.

USTANOVENÍ

 Mgr.  Milan Badal byl jmenován 
a ustanoven nesídelním kanovníkem 
Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Pan-
ny Marie na hradě Karlštejně. 

 P. Mgr. Artur Bilyk CSsR byl jme-
nován a ustanoven charitním kap-
lanem Farní charity Příbram se 
sídlem Jiráskovy sady 240, 261  01 
Příbram II.

 Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D., byla 
od  1. ledna 2019 do  31. prosin-
ce 2024 jmenována a  ustanovena 
nemocniční kaplankou Nemocnice 
Na Bulovce. 

 Mgr.  Jan Kolouch byl od  1. led-
na 2019 do 31. prosince 2024 jme-
nován a  ustanoven nemocničním 
kaplanem Nemocnice Na Bulovce. 

 Mgr.  Josef Ptáček byl jmenován 
a  ustanoven sídelním kanovníkem 
Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Pan-
ny Marie na hradě Karlštejně. 

 Mgr.  Magdaléna Solárová, Ph.D., 
byla s  účinností od  1. ledna 2019 
do  31.  prosince 2024 jmenována 
a ustanovena nemocniční kaplankou 
Nemocnice Na Bulovce. 

 Ing.  Ludmila Sedláčková byla 
od 1. prosince 2018 do 30. listopadu 
2023 jmenována a ustanovena eko-
nomkou Arcibiskupství pražského.

 Mgr. Karel Soukal byl od 1. února 
2019 do  31. ledna 2022 jmenován 
a  ustanoven kaplanem CZŠ a  MŠ 
logopedické Don Bosco, Dolákova 
555/1, 181 00 Praha 8 – Bohnice. 

 Zikmund David Šrom O.Praem. 
byl uvolněn z jáhenské služby v ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Praha-Strahov.

ÚMRTÍ

 P.  Stanislav Muzikář CSsR zemřel 
v klášteře na Svaté Hoře dne 19. lis-
topadu 2018 ve  věku 86 let, v  46. 
roce své kněžské služby. Pohřben 
byl do hrobu kongregace redempto-
ristů v Příbrami. R.I.P.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P. ThLic. Alberto Giralda Cid, Th.D., 
M.Id., administrátor v  Praze-Michli 
2. 1. 1994 (25 let)

 Bc.  Josef Kubů, trvalý jáhen 
pražské arcidiecéze 26. 1. 2014 (5 let)

 Mgr.  Karel Soukal, kaplan Vyš-
ší odborné školy publicistiky 31. 1. 
2009 (10 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 RNDr. Mgr. Stanislav Hrách, CSc., 
osobní farář, výpomocný duchovní 
v Praze-Kunraticích 9. 1. 1933 (86 let)

 P.  Mgr.  Karol Janusz Matlok MIC, 
administrátor v  Praze-Hostivaři 
14. 1. 1979 (40 let)

 Mgr.  Vasyl Slivocky, nemocniční 
kaplan 14. 1. 1969 (50 let)

 Mgr. Marcel Timko, farář v Bene-
šově 14. 1. 1974 (45 let)

 PhDr.  Mgr.  Karel Karafiát, kněz 
olomoucké arcidiecéze na odpočin-
ku v Praze 17. 1. 1940 (79 let)

 P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek 
OP, výpomocný duchovní u  sv. Jil-
jí v  Praze-Starém Městě 25. 1. 1925 
(94 let)

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH

RADIO PROGLAS

  25. 12. / slavnost Narození Páně 
(9.00):  
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  26. 12. / svátek sv. Štěpána (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(Mons. Karel Cikrle)

  31. 12. / mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok (17.00):  
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Hluboká nad Vltavou  
(P. Tomas van Zavrel)

  6. 1. 2019 / Slavnost Zjevení Páně 
(9.00):  
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

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

  20. 1. / 2. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  27. 1. / 3. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

TELEVIZE NOE

  25. 12. / slavnost Narození Páně 
(10.30):  
kostel Sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh 
(P. Vítězslav Řehulka) 

  26. 12. / svátek sv. Štěpána (10.30):  
kostel sv. Maří Magdalény, 
Dětmarovice  (P. Marcel Puvák)

  30. 12. / svátek Svaté Rodiny (10.00):  
kostel sv. Bartoloměje, Kravaře 
(P. Daniel Vícha)

  1. 1. 2019 / slavnost Matky Boží, 
Panny Marie (00.00):  
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Svatý Hostýn (Mons. Jan Graubner)

  6. 1. / Slavnost Zjevení Páně (10.00): 
baziliky sv. Petra, Řím  
(papež František)

  13. 1. / Svátek Křtu Páně (9.30): 
Sixtinská kaple, Vatikán  
(papež František)

  20. 1. / 2. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  27. 1. / 3. neděle v mezidobí (14.00): 
světové setkání mládeže, Panama 
(papež František)

Změna vyhrazena.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl
Mladí lidé a příklad Panny Marie: za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu 
Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.  

Národní úmysl
Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  27. 12. 2018 – 1. 1. 2019 DO Jericho 
Klášter Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz

  25.–27. 1. DC pro ty, kteří přijali svátosti 
církve v dospělosti 
P. Vítězslav Řehulka / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  8.–10. 2. DO blízkost Boha v Písni písní 
Mgr. Václav Čáp / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn www.hostyn.cz

  19.–23. 2. Ignaciánské exercicie 
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

Praha 5 – Košíře, Nepomucká ulice

M  alá zemědělská obec Košíře se začala rozvíjet ve druhé 
polovině 19. století v přímé návaznosti na průmyslovou 

výstavbu Smíchova – usazovali se zde dělníci, kteří pracovali 
ve smíchovských továrnách. A tak v roce 1895 měla obec již 
přes 5 000 obyvatel a byla povýšena na město. Stavební roz-
voj pokračoval i nadále – v roce 1920 zde bylo již 20 000 oby-
vatel a v meziválečném období tento počet vzrostl na 27 000 
obyvatel. Duchovní správa od konce 17. století byla, tak jako 
pro řadu obcí v pražském okolí, v Liboci, kde se vedly farní 
matriky. Od roku 1868 je duchovní správa a farní kostel Nej-
světější Trojice na Malostranském hřbitově v Plzeňské ulici.
S ohledem na tento rozvoj obce aktivní farníci pod vedením 
katechety P. Snížka založili 18. 10. 1928 Kostelní spolek katolí-
ků, který se v první etapě soustředil na získání finančních pro-

středků. Náklad na výstavbu kostela byl převážně uhrazen z prostředků drobných dárců, ale měl i podporu (včetně finanč-
ního daru) pražského arcibiskupa kardinála Kašpara. Samotná výstavba však probíhala ve velmi těžkém období protektorátu 
(vysvěcení proběhlo pouhých deset dní před atentátem na Heydricha) a dostavba pak v padesátých letech. Projektem kostela 
byl pověřen architekt Ing. Jaroslav Čermák, který navrhl moderní stavbu funkcionalistických tvarů s klasicizujícími prvky včet-
ně 55metrové věže na skalním podloží.
Historie přípravy a výstavby kostela:
 8. 11. 1935  zažádal spolek pražskou městskou radu o  nákup 

pozemku.
 1. 10. 1939  byl zakoupen pozemek a 1. 10. byly zahájeny výko-

pové práce.
 3. 5. 1940   byly zahájeny stavební práce a rok nato byl na věži 

vztyčen kříž.
 1. 2. 1942  vysvětil generální vikář Dr. Opatrný kapli sv. Václava.
 17. 5. 1942  na svátek sv. Jana Nepomuckého byl kostel vysvě-

cen kancléřem Dr. Kulačem. Slavnostní projev pro-
nesl strahovský opat Dr. Jarolímek, který také přislí-
bil zajištění duchovní správy za strany premonstrátů. 

 28. 5. 1948  zde uděloval biřmování pražský arcibiskup Dr. Josef 
Beran.

 29. 9. 1955 byl posvěcen hlavní oltář P. Dvořákem.
    Dr. František Reichel

Kostel svatého Jana Nepomuckého v Košířích
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NejsilNější zbraň

Roy Wenzl
Travis Heying

Brož., 144 str., 239  Kč

stávám se sám sebou

Irvin D. Yalom
Váz., 336 str., 449 Kč

o rovNosti lidí 
Jacques Maritain
  
Brož., 72 str., 100 Kč 

domluvit se dá s každým

Mark Goulston
Brož., 224 str., 307 Kč

evaNgelium Na každý 
deN roku 2019

E-kniha, 471 str., 109  Kč

klíčové otázky evaNgelia

Ermes Ronchi
Brož., 184 str., 219  Kč

Porozumět božímu voláNí

Josef Maureder
Brož., 112 str., 179  Kč

PrameNy křesťaNské 
morálky

Servais Pinckaers
Brož., 472 str., 400 Kč

kNěžství v PrvNích staletích 
církve ii. (4.–5. stol.)

David Vopřada 
Brož., 244 str., 290 Kč

PaulíNská adorace 
Ke stažení zdarma
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youcat Pro děti

Brož., 240 str., 499 Kč

Přechodové rituály

Arnold van Gennep
Brož., 232 str., 369  Kč

6. leden 2004
Zemřel Mons. ThLic. Jiří Reinsberg, kato-
lický kněz a  kazatel, papežský prelát. 
Dne 1. srpna 1946 byl jmenován fará-
řem v Týnském chrámu Matky Boží, kde 
působil až do roku 2003. (* 30. 3. 1918).

8. leden 1339
Na Pražském hradě byla založena Kole-
giátní kapitula Všech svatých českým 
králem Karlem IV., potvrzená papežem 
Urbanem V.

15. leden 2004
Zemřel Mons. ThDr. Jaroslav Václav Polc, 
katolický kněz, církevní historik. Dne 
29. 4. 1991 byl jmenován docentem pro 
obor církevní historie na KTF UK. V letech 
1997 až 2002 byl ustanoven děkanem 
KTF UK. (* 14. 9. 1929).

19. leden 1669
Spisovatel a  jezuita Matěj Václav Šteyer 
založil v Praze nakladatelství „Dědictví sv. 
Václava“ k vydávání české katolické lite-
ratury. Speciálně zde vyšel překlad bible 
pořízený českými jezuity.

22. leden 1929
Narodil se PhDr. h. c. Petr Eben, hudební 
skladatel a pedagog, varhaník. Roku 1991 
byl jmenován profesorem na  pražské 
AMU. Jeho tvůrčí inspirace zasáhla 
všechny hudební žánry. Je autorem kan-
tát, mší, oratorií a  skladeb pro smíšený 
sbor. (+ 24. 10. 2007).

25. leden 1994 
Zástupci Církve čs. husitské a Církve řím-
skokatolické se dohodli ve  společném 
prohlášení, že mezi sebou vzájemně 
uznávají křest.

26. leden 1999
Vstoupila v  platnost Směrnice o  smíše-
ných manželstvích, schválená v  nove-
lizovaném znění na  plenárním zasedání 
ČBK.

Arnošt Kelnar


