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Editorial Nemocniční kaplan dříve a nyní

Milí čtenáři,

ve  svém poselství ke  Světovému dni nemoc-
ných píše papež František, že nemoc s  sebou 
vždy nese otázky jdoucí na hlubinu. Při potýkání 
se s  těmito otázkami jsou pacientům nablízku 
také kaplani, kteří svou duchovní službu vyko-
návají v  nemocnicích či jiných zdravotnických 
zařízeních. Jim se chceme věnovat v únorovém 
čísle Zpravodaje. Den nemocných, kdy si věří-
cí na celém světě připomínají, jak se 11. února 
v  roce 1858 čtrnáctileté Bernadettě Soubirou-
sové poprvé zjevila Panna Maria, budou prožívat 
také věřící pražské arcidiecéze. Více o  tom se 
dočtete v rubrice Ze života arcidiecéze.

Aleš Pištora

Není to tak dávno, co práce nemocničního kaplana obnášela 
převážně křty v porodnici a snad také udělování svátosti po-

mazání nemocných. Asi každá pražská rodina má mezi generací 
prarodičů někoho, kdo byl pokřtěn „u Apolináře“ – v porodnici, kte-
rá se nyní nachází v areálu Všeobecné fakultní nemocnice. Tam se v 
krásné kapli (existující dodnes) ještě na začátku padesátých let udě-
lovalo více než 3 000 křtů za rok, což znamená i 60 křtů za týden.

Dnes služba nemocničního kaplana znamená něco jiného: stále 
sice platí, že faráři dochází za svými „ovečkami“ i do nemocnice, 
aby jim přinášeli eucharistii či sloužili jinými svátostmi, nebo je as-
poň povzbudili v jejich nemoci (a nebojte se o tuto službu „svého“ 
kněze poprosit!), ale situace se hodně změnila. Změnila se prů-
měrná doba pobytu v nemocnici, změnily se možnosti medicíny 
atd. – jen ten nemocný člověk se svým utrpením je stále stejný: 
odkázaný na pomoc a péči druhých, což neznamená pouze pří-
stroje a nemocniční personál. Člověk má také duši, která potře-
buje někdy povzbudit, potěšit i posilnit, a na to žádný přístroj ani 
lék není. To je prostor pro službu nemocničních kaplanů!

Na nemocničního kaplana se klade požadavek, aby v přísném, 
někdy až hektickém prostředí nemocnice byl člověkem, který bo-
lavé duši nabídne svoji blízkost, který má na pacienta čas. Má čas 
s ním promluvit o jeho obavách, má čas s ním promluvit o jeho 
životě, má čas a poslání přinášet mu naději, která vyplývá z evan-
gelia, ale která mu může být třeba i skrytá.

Je tomu skutečně tak: dnešní nemocniční kaplani přinášejí často 
Krista skrytě – řekl bych „mariánsky“ – jako Panna Maria přinášela 
Krista, když šla pomáhat své příbuzné Alžbětě, a nabízejí paci-
entům a jejich příbuzným nebo i personálu nemocnice pomoc, 
která nemusí být lékařská – a přesto uzdravuje!

Někdy je jako vrchol jejich činnosti i udílení svátosti – mnohdy 
po mnoha letech, ale to vám nejlépe řeknou nemocniční kaplani 
sami: jim přeji hodně síly a vám, čtenářům, zdraví duše i těla!

P. Vojtěch Eliáš, biskupský vikář
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Návrat k Otci

A rcibiskupství pražské zve na  postní du-
chovní obnovu s bratry františkány, Škol-

skými sestrami sv. Františka a  jejich spolu-
pracovníky. Akce proběhne v  Pastoračním 
středisku (Kolejní 4, Praha 6) v pátek 12. února 
od 18.30 hodin a v sobotu 13. února od 9.00 
do  17.00 hodin. Na  programu jsou chvály, 
přednášky, adorace, přímluvná modlitba, roz-
hovory, příležitost ke  svátosti smíření a  mše 
svatá. Více na www.apha.cz/navrat-k-otci.

Světový den nemocných 
u sv. Karla Boromejského

V kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, 
Praha 1) bude 11. února biskup Karel Herbst 

SDB sloužit od 15.00 hodin mši svatou při příleži-
tosti Světového dne nemocných. Po celý den bude 
během adorace možné přistupovat ke svátosti smí-
ření a nemocných. Bude také možné požádat o in-
dividuální přímluvnou modlitbu za uzdravení.
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Ocenění pro 
Antonína Randu

P ražský arcibiskup kardinál Do-
minik Duka OP udělil v  polovině 

ledna bývalému šéfredaktorovi Ka-
tolického týdeníku Antonínu Rando-
vi medaili biskupa Antonína Podlahy. 
Kardinál Duka tak ocenil „dlouholeté 
vedení Katolického týdeníku a  úsilí, 
aby se Katolický týdeník stal kvalitním 
náboženským periodikem odpovídají-
cím současné době“.

Farnosti se přihlašují k Noci kostelů

L etošní Noc kostelů bude nezvykle pozdě, a to v pátek 10. června. Kostel je 
možné přihlásit od 1. února do 31. března na www.nockostelu.cz.

Na sv. Valentina bude 
Vyšehrad patřit 
snoubencům

V Praze na Vyšehradě se 13. února bude 
konat pouť snoubenců. Na programu je 

celodenní rekolekce pro předem přihlášené 
snoubence a poutní mše svatá od 15.30 ho-
din ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Popeleční středou začne 
postní doba

N a Popeleční středu bude 10. února pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit mši sva-

tou ve svatovítské katedrále. Udělí během ní popelec – kříž, 
který popelem vyznačí věřícím na čelo. Začne tak čtyřiceti- 
denní postní doba – příprava na slavení Velikonoc.
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Uvnitř a vně kláštera

D o bývalého františkánského kláštera v Zásmukách se 13. února opět vrátí 
poutníci, umělci, pedagogové, žáci, studenti a skauti, aby svou tvorbou 

na téma „Uvnitř a vně“ připomněli zajímavou historii místa, aktuální výzvy 
současného světa nebo svůj pohled na dnešní život v městě Zásmuky. Lidé 
budou tento den od 14.00 hodin moci zhlédnout výtvarné práce, putovní 
výstavu Stopy totality, vyslechnout si přednášející z Charity ČR, seznámit se 
s mezinárodním projektem proti totalitě Mene Tekel či si prohlédnout po-
kračující stavební obnovu kláštera. Výstava potrvá do 19. března. Vernisáži 
bude předcházet čtyřkilometrová pěší pouť od kostela z Drahobudic, odkud 
poutníci vyjdou ve 12.00 hodin.

Otevření svatohorského areálu se blíží

S vatá Hora v současné době stojí před úkolem zajistit provoz nově zrekon-
struované památky, obsadit potřebné pozice zaměstnanci a také doladit 

některé technické problémy, které se projevily po zahájení zkušebního pro-
vozu. Po kolaudaci objektu Probošství a kotelny na pelety by měly být bo-
hoslužby opět slouženy v bazilice. Poutní sezóna bude zahájena na slavnost 
Korunovace sošky Panny Marie Svatohorské dne 5. června za přítomnosti 
pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP, kdy zde bude také slav-
nostně otevřena Svatá brána milosrdenství.
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Vycházejí Novákovy 
improvizace

Z ačátkem tohoto roku vychází 
druhý soubor skladeb někdejší-

ho dómského varhaníka Otto Nováka 
s názvem „Improvizace na téma…“.

Výstava přiblíží úděl uprchlíků

V chodbě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na  náměstí Jiřího z  Poděbrad 
bude až do 7. února (vždy ve čt, pá a ne odpoledne od 15.00 do 18.00 ho-

din) přístupná výstava věnovaná uprchlíkům s názvem „Lidé na cestě“. Dvacet pa-
nelů map, fotografií a příběhů přináší pohledy zblízka na lidi utíkající i pomáhající.

V Petrovicích už stojí 
hrubá stavba

B ěhem minulého roku vyrost-
la v  blízkosti starého kostela sv. 

Jakuba Staršího novostavba farní-
ho centra, pro které byl zvolen ná-
zev Camino. Španělsky se tak nazývá 
svatojakubská cesta do  Santiaga de 
Compostela. Když v  polovině led-
na petrovická farnost oslavila dvacet 
let své existence, stála zde již nejen 
hrubá stavba, ale byla osazena také 
okna, vnější dveře a byly vyštukované 
stěny. Během dne otevřených dveří 
mohli farníci poprvé nahlédnout do-
vnitř. Na náklady stavby Camino far-
nost vybírá na účtu 188731509/0300, 
var. symbol 153.
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Biskup Malý sloužil 
mši svatou
za zemřelé uprchlíky

V kostele sv. Václava v Praze ve Vr-
šovicích sloužil 20. ledna biskup 

Václav Malý mši svatou za  uprchlíky, 
kteří zemřeli na  cestě do  Evropy. Tři 
dny dříve na  Svatopetrském náměstí 
ve  Vatikánu si papež František spolu 
s několika tisíci migranty a za přítom-
nosti kříže vyrobeného ze dřeva lodi 
z  italské Lampedusy připomněl Svě-
tový den migrantů a uprchlíků.

Tříkrálová sbírka pomůže také dětem v Indii

T říkrálovou sbírku letos zahájili tři králové, kteří se poprvé projeli po Kar-
lově mostě, provázeni trubačem, bubeníky a biblickými postavami. Po 

sečtení obsahu všech kasiček se na konci ledna ukázalo, že důvěryhodnost 
sbírky se promítá do stále lepších výsledků. Výtěžek pomůže seniorům i so-
ciálně slabým rodinám. Část je věnována na pomoc do zahraničí.

Sedlčanský kostel 
zdobí odhalená 
gotická freska

V kostele svatého Martina v Sedlča-
nech na  Příbramsku byla na  za-

čátku roku po mnoha staletích odha-
lena rozsáhlá gotická freska s motivem 
klanění tří králů. Na fresky ukryté pod 
novějšími nánosy se přišlo už počát-
kem 20. století, kdy se některé částeč-
ně odkryly. Nápad uvést je do původní 
podoby vzešel od farníků. Práce začaly 
loni v  létě a  do  prosince se podařilo 
unikátní výjev zrestaurovat.
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K olegiátní kapitula Všech svatých 
na  Hradě pražském ve  Svatém 

roce Božího milosrdenství zve na cyk- 
lus postních kázání „Tři biblické pří-
běhy o  milosrdenství“. Přednášky 
budou vždy ve čtvrtek, cyklus začíná 
18. února v 18.00 hodin v kapitulním 
kostele Všech svatých na  Pražském 
hradě. Promluvy přednesou biblisté 
doc. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík.

Tři biblické příběhy 
o milosrdenství

Mladí lidé se chystají do Krakova

V letošním roce se Světový den mládeže bude konat od 20. do 31. červen-
ce v polském Krakově, odkud pochází jejich zakladatel, krakovský arci-

biskup a pozdější papež sv. Jan Pavel II. Setkání mládeže vyvrcholí v sobotu 
30. července vigilií s papežem Františkem a následnou nedělní bohoslužbou. 
Český národní program bude probíhat v prostorách areálu kláštera Mogila 
v Nowe Huti. V této farnosti budou mladí z ČR též ubytováni. Přihlášky pro 
účastníky jsou k dispozici na krakov2016.signaly.cz.
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  Text P. Marek Drábek O.Praem.
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Jak křesťané rozumí nemoci? Jako stavu, do kterého se 
může člověk dostat v důsledku pádu prvního člověka. Jako 
zlu, proti kterému je třeba bojovat. Jako kříži, který je třeba 
nést. Jako životní etapě, ve které se může člověk novým 
způsobem setkat s Bohem, se svou představou o Bohu, 
se svou vírou a sám se sebou. Jako času, který může být 
plodný a plný nových objevů. Jako času, kdy se člověk 
stává zvláštním způsobem svátostí Kristovy přítomnosti.

moc. Zdá se, jako by nemoc zjevova-
la, co je to zdraví. Tam, kde je zdraví, 
člověk vlastně nevnímá nic zvláštního. 
Vše je v pořádku. Když přijde nemoc, 
člověk začne toužit po  tom, co bylo, 
totiž po  zdraví, po  čase, kdy jako by 
tělo i psychika mlčely, kdy nepřekážely, 
neomezovaly.

Mohli bychom říci, že zdraví, pokud 
jej definujeme jako vnitřní i  vnější po-
hodu, je vlastně obrazem spásy. Tak 
jako spása, netýká se zdraví jen těla, ale 
všech rozměrů bytí člověka. Dokonale 
zdravý člověk je totiž ten, který je spa-
sen a svou spásu v plnosti prožívá, tedy 
po  zmrtvýchvstání. Dokonalé zdraví, 
tedy beze strachu, že o  něj přijdeme, 
tak jako plnost spásy, není v tomto svě-
tě možné. Paradoxně je dosažitelné až 
po smrti, tedy po okamžiku, kdy se pro-
jeví „ne-moc“ člověka ve své plnosti.

Proč církev posílá kaplany mezi ne-
mocné?
Protože nemůže jinak, pokud bere 
vážně výzvu, kterou může číst v  tom, 
co dělal Ježíš. Pokud škrtneme ze 
čtyř  evangelií verše, které se týka-
jí nemocných, péče o  ně a  vzkříšení 
mrtvých, pak se nám z evangelií ztratí 
20 % obsahu (z celkového počtu 3779 
se jich 727 týká nemocných a 31 jich 
obecně referuje o  uzdravení). Jestli-
že tedy Ježíš takto intenzivně věnoval 
pozornost nemocným a  evangelisté 
to zaznamenali, pak péče o  nemoc-
né a  zájem o  ně musí být přiměřeně 
velký, pokud to chce církev dělat jako 
Ježíš. Pastor Rick Warren ve  své kni-
ze Cílevědomá církev píše: „Chcete-li 
rychle poznat priority nějakého sbo-
ru, podívejte se na  jeho kalendář akcí 
a na jeho rozpočet. To, jak trávíme čas, 
a  to, jak utrácíme peníze, vypovídá 
o tom, na čem nám opravdu záleží – 
bez ohledu na  to, co tvrdíme. Pokud 
se ve  sboru tvrdí, že nejdůležitější je 
evangelizace, musí se to nějak projevit 
na tom, kolik korun z vašeho rozpočtu 
do ní poplyne. Jinak jen mlží.“ Pokud 
nechceme mlžit, pak je 20 % výzvou.

Jakou roli hrají nemocniční kaplani?
Církev jako celek je a má být svátostí 
Kristovy přítomnosti, má tedy zpřítom- 
ňovat Krista tak, jak to on chce, a  to 
je v  případě nemocničních kaplanů 
a  kaplanek tam, kde jsou nemocní 
a  trpící lidé. Právě těm mají kaplani 
přinášet možnost setkat se s milosrd-
ným Bohem, který se zajímá a pečuje 
o své děti, který naslouchá, slyší, koná 
a  ve  svém Synu trpí, spolutrpí. To je 
poslání celého společenství církve, 
která kaplany k  nemocným vysílá. 
Kaplani pak mají být těmi, kteří v cír- 
kvi svědčí o tom, že Krista potkáváme 
v lidech, jenž trpí, a jsou tak zvláštním 
způsobem svátostí Kristovy přítom-
nosti. Mají se snažit, aby církev jednou 
nebyla zaskočena a  nepokoušela se 
hájit slovy: „Pane, kdy jsme tě viděli 
hladového, žíznivého, pocestného, 
nahého, nemocného nebo ve vězení, 
a neposloužili jsme ti?“ (Mt 25,44)

Krista potkáváme v těch, kteří trpí

J 
ak tedy křesťané rozumí nemoci?
Každý jinak, každý trochu 
po  svém. Někdo jako trestu 

za špatné věci, které udělal. Jiný jako 
nespravedlnosti od  Boha nebo jako 
zkoušce, ve  které má prokázat svou 
sílu. Někdo jako pomstě. Jiný zas jako 
času, ve  kterém se setkal s  Kristem, 
jako období, kdy objevil mnoho dob-
rého, nově nahlédl na svou víru, jak ho 
nese, jak ho nese vztah k Bohu. Někdo 
jako období, kdy hlouběji poznal sám 
sebe a lidi, které má kolem sebe.

Možná by bylo zajímavé si také položit 
ještě jinou otázku. Jak vlastně rozumí 
křesťané zdraví? Pokud totiž uvažuje-
me o nemoci, pak nutně potřebujeme 
mluvit o  zdraví, které je kontrastním 
obrazem nemoci. Jak vypadá zdraví 
a  zdravý člověk? Zdraví si totiž větši-
nou nevšimneme, dokud nepřijde ne-
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  Erika Kroupová, Aleš Pištora

Trochu 
jiná škola

 Vaše škola není jako jiné střední 
školy. V čem se liší?
U nás studují dívky, kterým učení příliš 
nejde, ale dokážou pomáhat druhým. 
Nechybějí děvčata z dětských domo-
vů, někdy diagnostických ústavů, dív-
ky z  nefunkčního rodinného zázemí. 
Mezi nimi studují žákyně na vozíčku, 
nevidomé, neslyšící nebo s  mentál-
ním oslabením.
Naše škola je školou církevní. Zřizova-
telem je Arcibiskupství pražské a pod-
statná část sboru pedagogů i  nepe-
dagogů jsou věřící – denně se spolu 
aspoň chvilku modlíme. Žákyním se 
snažíme předat zkušenost s  církví 
coby společenstvím, kde mohou hle-
dat nejen duchovní, ale i  přirozenou 
pomoc, proto se k  nám často vrací 
absolventky – někdy na návštěvu, čas-
to ale přicházejí se svými problémy.

 Co jste myslel tím, že student-
kám nejde učení, ale dokážou po-
máhat druhým?
Žákyně si pomáhají ve škole – školu si 
samy uklízejí, v rámci předmětu „Péče 
o  domácnost klienta“ vždy skupin-
ka dívek uvaří oběd pro celou školu, 
střídají se při venčení asistenčních psů 
svých nevidomých spolužaček, učí se 
znakovou řeč, aby se domluvily s těmi 
hůře slyšícími.

 K čemu je tím chcete vést?
Velká část našich absolventek se stává 
pečovatelkami (pracovnicemi v  soci-
álních službách), kvalifikovaně pečují 
o klienty nejrůznějších sociálních za-
řízení, práci v tomto oboru si snadno 
najdou. Navíc sama škola je sociální 

firmou, tedy registrovaným poskyto-
vatelem sociálních služeb. Pod ná-
zvem „Křižovnická pečovatelská 
služba“ naše pečovatelky slouží třem 
desítkám klientů, především senio-
rům, v  jejich domácnostech na  úze-
mí celé Prahy. Žákyně se na této péči 
podílejí tím, že si zde plní odbornou 
pečovatelskou praxi. Několik našich 
absolventek ve škole zůstalo – nalezly 
v naší školní „firmě“ pracovní uplatnění 
právě jako kvalifikované pečovatelky.

 Vaši školu ovšem opouštějí také 
výrazněji handicapované absol-
ventky, které se pečovatelkami stát 
nemohou. Co potom dělají?
Pro absolventky s  handicapem jsme 
otevřeli chráněné pracoviště, takže 
i  ony mohou díky škole získat ne-
jen vzdělání, ale i  profesní uplatnění. 
V  ulici Ve  Smečkách u  Václavského 
náměstí tak vedle dvou nevěstinců 
a  erotické sauny funguje chráněné 
pracoviště Dívčí katolické střední ško-
ly. (smích)

 Vaše studentky potřebují větší 
péči, než je obvyklé. To něco stojí. 
Jak je to s financováním?
Ano, žákyně a jejich rodiny mají k dis-
pozici školního sociálního pracovníka, 
školního psychologa, školního speciál- 
ního pedagoga, asistenty pedagoga, 
duchovní doprovázení, přímo v areálu 
školy krizové bydlení, vyučující sepsali 
a škola vydala řadu vlastních, student-
kám na míru šitých učebnic, při škole 
funguje středisko volného času včetně 
včelařského kroužku a školní scholy.
Bez pomoci fyzických, firemních, na-

dačních a  rovněž takříkajíc církevních 
dárců bychom se neobešli, kupř. Řád 
křižovníků s červenou hvězdou, zalo-
žený sv. Anežkou Českou, podporuje 
duchovně, lidsky i finančně Křižovnic-
kou pečovatelskou službu. Arcibiskup-
ství pražské přispívá na provoz Zátiší – 
krizového bydlení pro handicapované 
a ohrožené studentky.

 Jak vysoké je školné?
Školné nevybíráme, snažíme se ale 
podnikat, pořádáme třeba rekvalifikač-
ní kurzy pro nezaměstnané, prodává-
me výrobky školní chráněnky apod.

 Jak je možné vás podpořit?
To je snadné – stačí se podívat na 
www.divciskola.cz a přijít na návštěvu 
školy, držet palce, modlit se za  naši 
službu či přispět finančně.

Rozhovor s ředitelem Dívčí 
katolické střední školy 
v Praze Lubošem Hoškem 
o tom, jak se studentky 
s handicapem učí pomáhat 
druhým.
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Mnozí kněží navštěvují pacienty v nemocnicích ochotně, jiní 
jen se svátostmi a neosobně. Této podobě nemocničního 
kaplanství se v následujících řádcích věnovat nebudeme a to 
z toho důvodu, že těch, kteří byli pokřtěni, ubývá a mnozí 
z těch, kteří křest přijali, nezůstali praktikujícími katolíky. 
Onemocnění nebo úraz se sice mohou stát příležitostí 
k tomu, abychom svou víru prohloubili, ale neplatí to vždy.

  Text  Jaromír Odrobiňák

Na  odděleních léčby závislostí nebo 
ochranné léčby jsou zavedeny skupiny 
hagioterapie. V průběhu jejich setkává-
ní mají pacienti příležitost k emočním 
abreakcím (uvolnění nepříjemné emo-
ce nebo napětí) nad biblickými příběhy, 
které jim teprve otvírají cestu k náhledu 
na vlastní patologické jednání.

Na  odděleních následné nebo ge-
rontologické péče, případně interny 
a LDN, se spirituální péče v Psychiatric-
ké nemocnici Bohnice nejvíce podobá 
té, jakou známe i  z  jiných nemocnic. 
Nemocniční kaplani se snaží přimět 
pacienty k aktivitě a zabránit tak vzni-
ku depresivních stavů z  nedostatku 
podnětů, které mohou u dlouhodobě 
či opakovaně hospitalizovaných pa-
cientů nastávat. Další formou péče je 
tzv. reminiscenční terapie „sui generis“, 
v  rámci které jsou u  pacientů vyvolá-
vány vzpomínky na  dřívější spirituální 
zkušenosti, což se sekundárně podílí 
i na kognitivním tréninku jejich paměti.

Na odděleních s důrazem na psycho-
terapii se vyskytují ze strany personá-
lu žádosti o podpůrné nebo motivující 
pohovory, zejména v  případech, kdy 
pacient projeví zájem o věřícího tera-
peuta nebo o  „mužský pohled“ v  pří-
stupu k jeho problému; to platí zejména 
na pavilonech s  ryze ženským týmem 
lékařek a psycholožek. Obsahem těch-
to individuálních konzultací (a to nejen 
po  sebevražedných pokusech) jsou 
obvykle existenciální otázky smyslu ži-
vota nebo téma viny a odpuštění.

Na  dětském oddělení dochází k  ná-
vštěvám nemocničního kaplana jen 
na  žádost nebo se souhlasem zá-
konného zástupce, ale pro zájemce 
z řad dětí je zde zařazena pravidelná 
možnost setkávání se sestrami Matky 
Terezy.

Spirituální péčí v širším slova smyslu se 
v  bohnické nemocnici rozumí mimo 
naplňování religiózních potřeb také 
zprostředkování etických a  kulturních 
hodnot. Za tím účelem je v nemocnič-
ním kostele vedle náboženských rituálů 
poskytována i pastorační terapie a du-
chovní programy (koncerty, výstavy, 
přednášky). Spirituální péče tak přispívá 
k celostnímu uzdravení a přeměně ne-
mocniční péče v komunitní.

Duchovní služba 
v psychiatrické nemocnici

S 
tatisticky je pravděpodobnější, 
že mezi nemocnými, stejně jako 
mezi zdravými, potkáme více 

těch, kteří nejsou křesťany a  ke  svá-
tostem nepřistupují. Abychom mohli 
v mimocírkevním prostředí a mezi lid-
mi náboženským jazykem nezasaže-
nými kompetentně působit, vyžaduje 
to speciální přístup. K tomu patří vedle 
dalších druhů kategoriální pastorace, 
které se začínají rozvíjet v  posledních 
letech i  v  pražské arcidiecézi, právě 
nemocniční kaplanství. O něj se snaží 
v Psychiatrické nemocnici Bohnice již 
čtvrtstoletí tým spirituální péče tvořený 
teology s psychoterapeutickými výcvi-
ky. Jak konkrétně, si ukážeme na pří-
kladech jednotlivých pavilonů.

Na  odděleních akutní péče se jedná 
o individuální rozhovory často formou 
„pouhého“ aktivního naslouchání. Pa-
cient je na  počátku hospitalizace ně-
kdy zahlcen množstvím religiózních 
impulsů v podobě hlasů a vizí ze svého 
vnitřního světa a  potřebuje se v  něm 
zorientovat, případně být kotven. Při 
takovém setkání dochází k  zachyce-
ní duchovních podnětů, k nimž se lze 
vrátit po stabilizaci pacienta. To ovšem 
vyžaduje kontinuální přítomnost ne-
mocničního kaplana v týmu zdravotní-
ků, kteří duchovní tematiku někdy od-
mítají nebo podceňují, čímž ale mohou 
v pacientech posílit sklon k disimulaci 
jejich skutečného stavu (popírání nebo 
zatajování příznaků nemoci).
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  Text Jan Dlabač 

D 
omov seniorů v Uhlířských Ja-
novicích, který je příspěvkovou 
organizací Středočeského kra-

je, se začal stavět již v roce 1999. V roce 
2001 byla ovšem stavba zastavena. 
Znovu se začalo stavět až po dlouhých 
třinácti letech v  roce 2014. Budova 
byla dokončena po půl roce a nabíd-
la svým klientům místo pro klidné stáří 
v  příjemném prostředí. „Nikdo kromě 
mě nevěřil tomu, že se stavbu podaří 
dokončit,“ říká dnes ředitelka domova 
Jana Pivoňková. Jí bylo také od počát-
ku jasné, že kaple jako místo ke ztiše-
ní je pro člověka blížícího se k závěru 
svého života potřebná. Podporoval ji 
v  tom také farář z  Uhlířských Janovic 
pater Kamil Vrzal, který spolupracuje 
s Domovem seniorů od jeho vzniku.

Z celkového počtu 150 seniorů se jich 
přibližně 30 až 40 účastní pravidelných 
setkání a hlásí se ke křesťanství. Ovšem 
nejsou to pouze křesťané, kdo chtějí 
trávit čas v kapli. Mnoho domovů pro 
seniory má nějakou tu meditační míst-
nost, ve  které se nacházejí symboly 
různých náboženství. Ale právě znak 
kříže, symbol ukřižování Ježíše Krista, 
dává i  nevěřícím lidem klid a  naději, 
kterou všichni bez rozdílu hledáme. 
„Kaple se bude využívat jen při výji-
mečných příležitostech,“ říká P.  Vrzal. 

Nachází se totiž v podkroví domu a je 
tak pro mnohé klienty obtížně dostup-
ná. „Moji práci to ale nijak omezovat 
nemůže. Využívat budeme i jiné míst-
nosti domova,“ doplňuje P. Vrzal, když 
provází po budově svého arcibiskupa.

Kardinál Duka je při svých návštěvách 
podobných zařízení vždy velmi vřele 
vítán. Nejinak tomu bylo i v Uhlířských 
Janovicích. Společně s  Ing. Janou 
Pivoňkovou a  P.  Vrzalem si nejprve 
prohlédl celé zařízení, seznámil se 
s  moderním rehabilitačním vybave-
ním, které pomáhá klientům udržovat 
zdravotní kondici, a  nahlédl do  mo-
derně vybavených pokojů. Poté 
požehnal nově vybudovanou kapli 

a  v  závěru své návštěvy se zúčastnil 
také debaty s klienty domova. Připo-
mněl, že znakem vyspělé společnosti 
je právě schopnost postarat se o  ty 
nejslabší, tedy staré a  nemocné. Je 
to jeden z principů evropské kultury, 
která vyrůstá z  křesťanských kořenů. 
„V  minulosti to byla zejména církev, 
kdo provozoval domovy pro staré 
a nemocné a kdo pečoval o potřeb-
né. Dnes se tato solidarita stala jedním 
z  rysů celé naší společnosti. Nelze 
ovšem zapomínat, že vyvěrá z přikázá-
ní lásky k bližnímu,“ zdůraznil při závě-
rečném setkání pražský arcibiskup.

Domov seniorů v  Uhlířských Janovi-
cích nabízí péči 154 klientům, o kte-
ré se stará kolektiv 102 zaměstnanců. 
O klienty docházejí pečovat dva prak-
tičtí lékaři, psycholog a psychiatr, chi-
rurg a dvě fyzioterapeutky. Zapome-
nout ovšem nelze na P. Vrzala, který 
domov navštěvuje pravidelně. „Naše 
služba je určena pro ty, kteří nemají 
ve svém okolí nikoho, kdo by jim mohl 
pomoci. Snažíme se podporovat běž-
ný způsob života, aby se obyvatelé 
domova cítili spokojení a měli dobré 
podmínky pro aktivní a  důstojný ži-
vot,“ objasňuje ředitelka Pivoňková.

Nová kaple v domově seniorů 
v Uhlířských Janovicích

Součástí mnoha 
zdravotnických a sociálních 
zařízení jsou dnes opět také 
kaple či nějaká místa vhodná 
ke ztišení anebo modlitbě. 
Tomu, že takové místo člověk 
k životu potřebuje, rozumějí 
nejen provozovatelé zařízení 
zřizovaných církevními 
institucemi. Vědí to také 
v Uhlířských Janovicích, kde 
novou kapli požehnal pražský 
arcibiskup kardinál Dominik 
Duka v polovině ledna.
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10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

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

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

2. 2. / 10.00
Praha-Hradčany / kostel Všech 
svatých, katedrála / mše sv., svátek 
Uvedení Páně do chrámu

5.–8. 2.
Paříž / oslavy 800. výročí 
dominikánského řádu

10. 2. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
Popeleční středa

11. 2. / 17.00
Hradec Králové / kostel kněze 
Ambrože CČSH / vyslání nového 
kaplana AČR 

14. 2. / 11.15
Praha-Nové Město / kostel 
sv. Apolináře / mše sv. 
(11. výročí úmrtí dona Giussaniho)

21. 2. / 10.00 
Ostrava-Svinov / kostel Krista Krále 
/ mše sv.

28.2. / 14.00 
Praha-Hradčany / katedrála 
/ ekumenická bohoslužba (festival 
Mene Tekel)

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

2. 2. / 10.00
Praha-Hradčany / kostel Všech 
svatých, katedrála / mše sv., svátek 
Uvedení Páně do chrámu

3. 2. / 7.15
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

5. 2. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily 
/ mše sv. za povolání

11. 2. / 15.00
Praha-Malá Strana / kostel sv. Karla 
Boromejského / mše sv. (Světový den 
nemocných)

13. 2. / 12.30
Praha-Hradčany / AP / mše sv. 
/ setkání s Mariinou legií

14. 2. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

21. 2. / 15.00
Tuklaty / kostel Narození sv. Jana 
Křtitele / mše sv. s žehnáním varhan 

24. 2. / 7. 15
Praha-Hradčany / kostel sv. Benedikta 
/ mše sv. 

27. 2. / 8.00
Brno / Zimní škola Mariiny legie

2. 2. / 10.00
Svatý Jan pod Skalou / Svatojánská 
kolej / VOŠ pedagogická / vizitace

3. 2. / 9.00
Praha-Karlín / Křesťanská 
pedagogicko-psychologická poradna 
/ Církevní MŠ Laura / Dvouletá 
katolická SŠ / vizitace

9. 2. / 18.00
Praha-Dejvice / Domov mládeže 
Studentská / beseda se studenty

14. 2. / 9.30
Klecany / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / mše sv.

24. 2. / 10.00
Praha-Krč / MŠ a ZŠ sv. Augustina 
/ vizitace

25. 2. / 18.00
Nová Paka / Městské kulturní 
středisko / přednáška pro ČKA 
a gymnázium

28.2. / 14.00 
Praha-Hradčany / katedrála 
/ ekumenická bohoslužba (festival 
Mene Tekel)
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 2. 2. / 19.30 / Příprava 
na manželství*. CPR

 3. 2. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 4. 2. / 19.00 / Workshop – praktický 

seminář pro ty, kdo se podílejí 
na přípravě Noci kostelů*. PS

 9. 2. / 19.30 / Příprava 
na manželství*. CPR

 10. 2. / 9.30 / Akademie nejen pro 
seniory. PS

 11. 2. / 19.00 / Workshop - praktický 
seminář pro ty, kdo se podílejí 
na přípravě Noci kostelů*. PS

 12. 2. / 18.00 / Návrat k Otci – 
duchovní obnova. Vedou bratři 
františkáni, Školské sestry sv. Františka 
a jejich spolupracovníci*. PS

 13. 2. / 9.00 / Návrat k Otci – 
pokračování duchovní obnovy*. PS

 16. 2. / 19.30 / Příprava 
na manželství*. CPR

 17. 2. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 19. 2. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 23. 2. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR
 24. 2. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Jáhen Martin Opatrný: Církev 
zaměstnavatel – zaměstnanec církve. PS

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

                                      www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
KATECHETICKÉ STŘEDISKO

Workshop k Noci kostelů
4. a 11. února vždy od 19.00 nabízí-
me ukázky přípravy programů na Noc 
kostelů, odpovědi na otázky i mož-

nost diskuse o přípravě této akce. 
Přihlášení na: http://in.apha.cz/adks.

                                  www.apha.cz/adks

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

Pouť ke sv. Valentinu 2016
Centrum pro rodinu PS AP spolu s vy-
šehradskou kapitulou zvou na oslavy 
svátku sv. Valentina v sobotu 13. 2. 
Na programu bude 9–15 hod. reko-
lekce pro zamilované, snoubence 
a manžele, kteří chtějí prohloubit svůj 
vztah úvahami nad Božím milosrden-
stvím ve vzájemných vztazích. V 15.30 
poutní mše v bazilice sv. Petra a Pavla. 
Doprovází Mons. Aleš Opatrný. 
Více viz www.apha.cz/cpr-nov-pout-
-sv-valentin-2016.

Společná příprava na manželství 
Zimní kurz Společné přípravy na man-
želství byl zahájen 26. 1.–15. 3., 
a snoubenci se hlásí do kurzu jarního 
viz www.apha.cz/cpr-snoubenci-ak-
tualni-nabidka.

Sobota pro ženy
Tradičně zveme ženy na celodenní 
rekolekci 5. března na téma Modlitba 
a milosrdenství. Přednášet bude Mons. 
Aleš Opatrný, Th.D. a PhLic. Kateřina 
Lachmanová, Th.D.

Kurz efektivního rodičovství 
Pro velký zájem budeme zahajovat 
další kurz v termínu 18. 2.–28. 4. 
ve čtvrtky od 19.00 do 21.00 hod. 
Zájemci se mohou hlásit na emailu 
cpr@apha.cz nebo na tel. 220 181 777.

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

3. února v 18.00 – mše sv. v kostele 
sv. Jakuba v Kunraticích – setkání 
jáhnů a kněží, kteří působili v kunra-
tické farnosti a v Nazaretě, od 19.00 
občerstvení a setkání s farníky. 

Tematická víkendovka
12.–14. února jsou zváni mladí od 12 
– 17 let na tematickou víkendovku. 
Začátek v pátek v 18.00 v kostele sv. 
Jakuba v Kunraticích, konec v neděli 
odpoledne. S sebou: Bibli, spacák, 
přezůvky. Účastnický poplatek: 300 
Kč/sourozenecká sleva (1+1) 500 Kč. 
Přihlášky na 733 161 614 nebo 
na mailu nazaret@apha.cz. Pořádá 
Centrum Nazaret a animátoři pražské 
arcidiecéze.

Víkend pro nezadané katolíky
26.–28. února jsou zváni nezadaní 
bezdětní katolíci – svobodní, vdovy/
vdovci nebo rozvedení s možností 
církevního sňatku ve věku 32–46 
let, kteří hledají svůj protějšek – bez 
vážných psychických a fyzických 
obtíží. Více informací a přihlášky 
na mail: spolecne70@volny.cz.

                         www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 13. února  9.30–16.00
v Praze-Žižkově (pro mladší kluky cca 
od 7 do 15 let), zahájení v kostele sv. 
Prokopa. Více: P. B. Hudema 
tel.: 724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

 19. – 20. února
v Praze-Nuslích (pro starší kluky cca 
od 15 do 25 let), zahájení v kostele 
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sv. Václava v 18.00. Více: P. B. Hudema, 
tel.: 724 209 774
(benedikthudema@atlas.cz).

         www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY 

 Trénování paměti
Pokračovací kurz od 2. února (vždy 
v úterý 10.00–11.30, 5 setkání – cena 
300 Kč. Přihlašování na hamalova@
kcmt.cz nebo 733770847). 

 Protahovací cvičení
Pondělí 10.30–11.30 a středa 
19.00–20.00. (5 lekcí – cena 300Kč, 
jednorázový vstup 70 Kč. Více 
na fried@kcmt.cz.

 6. 2. od 14.00
Masopustní průvod od stanice metra 
Opatov ke KC Matky Terezy, hry 
a soutěže pro děti i rodiče
od 16.00 – Divadlo Marky Míkové: 
Cirkus Kuskus. 

 7. 2. od 15.30
Masopustní taneční odpoledne, hraje 
Koty Swing Band (sál KCMT).

 8. 2. od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů: 
Křesťan v současné době. Přednáší 
P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem. (KCMT 
– klubovna). 

 12. 2. od 19.00
„Střední Asie – misionáři nejsou jenom 
v Africe“ – povídání o  nevšedním 
putování s Petrem Kokaislem (KCMT – 
klubovna).

 13. 2. od 10.00
Den nemocných, mše svatá 
s udílením svátosti nemocných. 
Následuje krátký kulturní program 
a občerstvení (KCMT kaple + sál).

 14. 2. od 18.00
Večer pro tebe, pro mne, pro nás. 
Netradiční valentýnský večer pro 

manželské páry (večeře, víno, 
doprovodný program, vstupné pro 
pár 300 Kč, možno zakoupit do 11. 2. 
v kanceláři KCMT).

 21. 2. od 16.00 – oratorium Kázání 
na Hoře (kaple KCMT). 

                                           www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 6. února od 20.00
Masopustní ples, tentokrát ve stylu 
divokého západu.

 7. února od 15.00
Dětský masopustní karneval 
s bohatým programem pro děti.

Třináctého na třináctce
13. února od 19.30 si Slávek Klecandr 
pozval hudebního hosta, kterým bude 
zpěvák, klávesista a skladatel Roman 
Dostál. Kolega z kapely Oboroh 
představí své první sólové album 
Více světla, více stínů. Více informací 
na webových stránkách
www.trinactnatrinact.blog.cz.

                       www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

 3. února od 19.30
Beseda s Karlem Satoriou, 
autorem knížky Povoláním člověk 
(autogramiáda). V Pastoračním centru 
sv. Tomáše.

 13. února od 18.00
Vernisáž výstavy fotografií Miroslava 
Zelenky s názvem Skalecké podzemí, 
které nabídnou zajímavé záběry 
z bývalého železnorudného dolu 
Skalka u Mníšku pod Brdy. Součástí 
vernisáže je přednáška Igora 
Gajduška. Výstava potrvá do 8. března. 
V Pastoračním centru sv. Tomáše.

 1. března od 19.30 jste zváni 
na první z cyklu pěti přednášek 
v rámci Roku milosrdenství, kterou 
pronese P. Karel Satoria, 8. března 
P. Stanislaw Góra. V Pastoračním 
centru sv. Tomáše. 

                             www.farnostdobris.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 4. února od 19.30
zahájíme další cyklus Rozprav 
u dominikánů otázkou:Trpí Bůh našimi 
hříchy? Odpovídat budou Ludvík 
Grundman OP a Vojtěch Novotný.

 17. února od 19.30 
zveme na dominikánský knižní 
salon nad překladem dokumentu 
mezinárodní teologické komise 
Sensus fidei v životě církve. Hostem 
bude překladatel Ctirad Václav 
Pospíšil, debatu čtenářů moderuje 
Benedikt Mohelník OP.

 18. února od 19.30
pořádáme rozpravu s názvem 
Katolický rozvod? Damián Němec 
OP bude hovořit o změnách 
v manželském právu, které zavedl 
papež František.

 25. února od 19.30
se koná literární večer nazvaný Krok 
do tmavé noci, při kterém Miloš 
Doležal uvede svou novou knihu 
o P. Josefu Toufarovi. Dalšími hosty 
budou Helena Marjanovičová, Tomáš 
Petráček a Petr Pithart.

                          www.dominikanska8.cz

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE PÁNĚ

14. února – přednáška Farní akademie 
– prof. Dr. Stanislav Sousedík: Boží 
milosrdenství z pohledu filosofie. 
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Videosál, I. patro zadního traktu 
kostela (vchod přes zahrádku). 

                                  www.srdcepane.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 1.–28. února
Stále si hrajeme – výstava modelů lodí 
a letadel Modelářského klubu Lány. 
Refektář, vstup volný.

 7. února od 15.30
Kytarový koncert se zpěvem 
a houslemi (Jan Janda – zpěv 
a kytara, Hana Němcová – kytara, 
Martin Křehnáč – kytara, Pavla 
Roubíčková Franců – housle), 
na programu L. de Milán, 
F. Carulli, G. Caccini, G. Carisimi, 
J. K. Mertz, J. Haydn a další. Refektář.

 11. února od 14.30
Roman Krása a skupina Motovidlo. 
Denní stacionář.

 21. února od 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus 
pod vedením Michala Macourka, 
na programu J. S. Bach a A. Vivaldi. 
Kostel sv. Rodiny.

                                 www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Benefiční ples pro Kashitu
                                                                  
5. února od 19.00 jste zváni 
na benefiční ples pro Kashitu 
do secesního sálu na Marjánce. Více 
na: pratele.newrenato.org

Ekologická sekce ČKA
                                                                  
9. února od 17.30 jste zváni 
na přednášku RNDr. Zdeňky Petákové: 
Jak dostupnost nerostných surovin 

ovlivňuje naše životy: ohlédnutí, 
současnost a odhad budoucího 
vývoje.  Přízemí kláštera Emauzy, 
Vinohradská 49, Praha 2. 

Křížová cesta na Petříně
                                                                  
12. února od 16.00 zve místní 
bratrské společenství SFŘ u sv. 
Anežky v Praze Spořilově všechny 
členy františkánské rodiny a přátele 
svatého Františka ke společnému 
zahájení postní doby. Křížovou cestu 
povede P. Michal Pometlo OFM. Sraz 
a zahájení je u prvního zastavení, 
více na: email:f.reichel@volny.cz; tel. 
241 950 251 nebo 725 939 385.

Cyrilometodějská pouť
                                                                  

 12. února od 18.00
Setkání veteránů CMP v kostele 
sv. Františka Václava na Chodově 
(mše sv., posezení ve farním 
sále – zejména pro ty poutníky, 
kteří putovali již v minulém století 
a tisíciletí).

 13. února – I. etapa: od 9.30 
mše sv. v kostele sv. Klimenta 
(P. Bonaventura Štivar OFMCap). 
Trasa: Levý Hradec – přívoz Roztoky 
– Troja – Hloubětín (23 km).

 14. února – II. etapa: 8.30 mše 
sv. v Hloubětíně. Trasa: Hloubětín 
– Dolní Počernice – Tuklaty (22 km).
Více na www.poutnik-jan.cz; tel. 
731 604 392 nebo 286 891 447. 

Zlatá Praha
                                                                  
21. února od 16.00 jste zváni 
na setkání cyklu „Zlatá Praha” 
(zasedací sál úřadu MČ Praha 5). 
I tentokrát bude věnováno těm, kteří 
v nouzi odešli ze své vlasti. Více na: 
http://www.focolare.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
16. února od 17.00 jste zváni 
do kostela Panny Marie Pod 
řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 
– Malé Straně na koncert duchovní 
hudby. Účinkuje: Nadia Ladkany 
– mezzosoprán, Irena Chřibková – 
varhany. Vstup volný.

Kolegium katolických lékařů
                                                                  
24. února v 18.30 se koná přednáška 
MUDr. Cyrila Muchy: Lesk a bída 
praktického lékařství. V knihovně 
(přízemí) III. interní kliniky VFN 
U nemocnice 1, Praha 2.

OZNÁMENÍ

Asistent/ka
                                                                  
Arcibiskupství pražské vyhlašuje 
výběrové řízení na místo: asistent/ka.
Požadavky: SŠ vzdělání, uživatelská 
znalost MS Office, administrativní 
praxe, pečlivost, spolehlivost, 
samostatnost, dobré komunikační 
schopnosti, morální a občanská 
bezúhonnost.

Výhodou je znalost angličtiny, zá-
kladní znalosti civilního práva a dobrá 
orientace v církevním prostředí. 

K přihlášce přiložte strukturovaný 
životopis, motivační dopis a souhlas 
s nakládáním s poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zašlete na adresu: vankova@apha.cz 
do 7. února 2016. Nástup možný dle 
dohody.
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14 Z ACT CURIAE

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  7. února 2016 
5. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov 
(P. Vít Uher)

  21. února 2016 
2. neděle postní (9.00): 
katedrála sv. Ducha, Hradec 
Králové (P. František Hladký)

RADIO PROGLAS

  7. února 2016 
5. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory (P. Miroslav Martiš)

  14. února 2016 
1. neděle postní (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  21. února 2016 
2. neděle postní (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  28. února 2016 
3. neděle postní (9.00): duchovní 
centrum, Brno-Lesné (P. Pavel Hověz)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme 
dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej 
a ochraňovali pro budoucí pokolení.

Úmysl evangelizační
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání 
mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.

Úmysl národní
Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich 
farnostech a společenstvích s úctou a láskou 
a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost 
za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

  7. února 2016 
5. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel Narození Panny Marie, Starý 
Bohumín (P. Kalikst Jan Mryka OFM)

  14. února 2016  
1. neděle postní (11.00): 
Guadalupe, Mexiko (papež František) 
(17.30): 
Ecatepec, Mexiko (papež František)

  21. února 2016 
2. neděle postní (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  28. února 2016 
3. neděle postní (10.30): 
kostel sv. Václava, Ostrava 
(P. Marcel Puvák)

změna vyhrazena

TELEVIZE NOE

USTANOVENÍ

 P. Ján HALAMA SVD byl s účinností 
od 1. ledna 2016 jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘKF u kostela sv. 
Františka z Assisi Praha-Chodov a vý-
pomocným duchovním ŘKF u kostela 
Všech svatých Praha-Uhříněves. 

 Benedikt HUDEMA byl s  účinností 
od 1. ledna 2016 uvolněn z funkce ad-
ministrátora ŘKF u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Kunratice a s účinnos-
tí od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem ŘKF u kostela 
sv. Václava Praha-Nusle. 

 Karol LABURDA byl s účinností od 
1. ledna 2016 jmenován a  ustano-
ven výpomocným duchovním ŘKF 
u  kostela sv. Jakuba Staršího Praha-
-Zbraslav a ŘKF u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Praha-Modřany. Tímto 
ustanovením nenabývá obecného 
pověření udílet svátost smíření.

 P.  ThLic.  Jan REGNER SJ byl se 
souhlasem svého řeholního předsta-
veného s účinností od  1. ledna 2016 
jmenován a  ustanoven farním viká-
řem excurrendo ŘKAF Praha.

 Vojtěch SMOLKA byl s  účinnos-
tí od 1. ledna 2016 uvolněn z funkce 
farního vikáře ŘKF u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Kunratice a s účinnos-
tí od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem téže farnosti.

 Mgr. Karel SOUKAL byl dle usnesení 
Stálé rady České biskupské konferen-
ce s účinností od 1. ledna 2016 jme-

nován a ustanoven kaplanem České-
ho olympijského výboru.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Dr.  Stanislav William Robert Faix 
OSA, farní vikář v Praze-Malé Straně, 
9. 2. 1963 (53 let)

 P.  Mgr.  Vojtěch Drahomír Dvouletý 
OFMCap., rektor klášterního kostela 
Panny Marie Královny andělů v Praze-
-Hradčanech, 12. 2. 2011 (5 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Petr Kolář SJ, působící v  Praze, 
7. 2. 1941 (75 let)

 ThMgr. Paweł Adam Dębek, farář 
ve Štěchovicích, 13. 2. 1966 (50 let)

 P.  Jan Křtitel Vladimír Franze 
O.Praem., kaplan Domova sv. Karla 
Boromejského, 22. 2. 1946 (70 let)

ÚMRTÍ

 Mons. Jiří PAĎOUR OFMCap., eme-
ritní biskup českobudějovický, někdejší 
pomocný biskup pražský, zemřel v Pra-
chaticích dne 11. prosince 2015 ve věku 
72 let, v  41. roce své kněžské služby 
a v 19. roce své biskupské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 19. prosince 
2015 v katedrále sv. Mikuláše v Českých 
Budějovicích, pohřben byl do  bis-
kupské hrobky na  Městském hřbitově 
sv. Otýlie v Českých Budějovicích. R.I.P.
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 4.–7. 2. 2016 / Překážky v rozlišování
(pro ženy 20-35 let) / doprovází sestry z Karmelu
Edith Stein / karmelitky@gmail.com

 16.–20. 2. 2016 / Iganciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská
/ Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 16.–19. 2. 2016 / DC pro zaměstnance Charity
P. Bohumír Vitásek / ŘKDS Stojanov / Velehrad
/ www.stojanov.cz

 19.–21. 2. 2016 / DO pro ty, kteří pečují o kostel
Mons. Vojtěch Šíma / ŘKDS Stojanov / Velehrad
/ www.stojanov.cz

 19.–21. 2. 2016 / Víkend pro mladé (18–30)
Komunita Chemine Neuf  / Tuchoměřice
/ www.chemin-neuf.cz

 25.–28. 2. 2016 / DO pro všechny 
P. Martina Holík / DC sv. Františka z Paul / Vranov u Brna
/ www.dc-vranov.cz

 26.–28. 2. 2016 / DO pro katechety a animátory
Mons. Pavel Posád / ŘKDS Stojanov / Velehrad
/ www.stojanov.cz

 4.–6. 3. 2016 / Radost a svoboda v Kristu
P. Patrick Collins CM / Kanonie premonstrátů Želiv
/ recepce@zeliv.eu / 731 598 985

 4.–6. 3. 2016 / DC pro členy Matice svatoantonínské
P. Jan Szkandera / ŘDKS Stojanov / Velehrad
/ www.stojanov.cz

 4.–6. 3. 2016 / DC pro muže 17-35 let VIR16
P. Petr Dujka / AS Olomouc / Olomouc
/ www.knezskyseminar.cz/VIR

 11.–13. 3. 2016 / Intimita a křesťanská zralost
P. Patrick Collins CM / Kanonie premonstrátů Želiv
/ recepce@zeliv.eu / 731 598 985

 13.–16. 3. 2016 / DO pro seniory
P. Augustin Kováčik O.Praem. / DC sv. Františka z Pauly
/ Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

Katolická teologická 
fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze vyhlašuje 
přijímací řízení ke studiu 
od akademického roku 
2016/2017. Zájemci 
o studium na Katolické 
teologické fakultě 
Univerzity Karlovy 
v Praze, kteří chtějí začít 
studium v akademickém 
roce 2016/2017, mohou 
podat přihlášku 
do 29. února 2016. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA KTF UK

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY:

  Katolická teologie 
(magisterské studium, prezenční, 5 let)

  Teologické nauky 
(bakalářské studium, kombinované, 4 roky)

  Teologické nauky 
(navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)

  Aplikovaná etika 
(navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)

  Dějiny křesťanského umění 
(bakalářské studium, prezenční, 3 roky)

  Dějiny křesťanského umění 
(navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky)

  Dějiny evropské kultury 
(bakalářské studium, prezenční, 3 roky)

  Dějiny evropské kultury 
(navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky).

Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK jsou k dispozici na http://www.ktf.cuni.cz.
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Křížová cesta za 
duchovní uzdravení

Mariusz Krawiec SSP
Brož., 64 str., 69 Kč 

vezmi svůj Kříž 
a následuj mě

Tomislav Ivančić
Brož., 40 str., 69 Kč

Křížová

cesta

DVD
27 minut, 99 Kč

miriam - malá 
arabKa 

Pére Estrate
Brož., 165 str., 399 Kč
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365 dní s papežem 
FrantišKem

Promluvy 
od Svaté Marty

Váz., 208 str., 249 Kč

blahoslavení, 
Kdo vychovávají

Pier Giordano Cabra
Brož., 120 str., 179 Kč

sebe ve mně

hledat musíš 

Terezie od Ježíše
Brož., 76 str., 149 Kč

2. únor 1956
Byl zahájen přesun barokní kaple sv. Maří 
Magdalény u  Čechova mostu v  Praze 
o 30,75  m. Kaple byla postavena v r. 1635 
podle plánu italského stavitele Giovanni-
ho de Barrifise pro tehdejší Řád Cyriaků.

2. únor 1996
Papež Jan Pavel II. vyhlásil „Den zasvěce-
ného života“, událost, která se stala symbo-
lem ochoty zasvětit život vyšším ideálům.

9. únor 1956
Zemřel Augustin Jan Kapistrán Vysko-
čil, katolický kněz, františkán a  filozof. 
V  letech 1917 až 1923 byl provinciálem 
česko-moravské provincie františkánů, 
od  r. 1948 profesorem církevních dějin 
na  KTF UK, kde také zastával funkci dě-
kana. Je autorem prací o  blahoslavené 
Anežce České a  Arnoštovi z  Pardubic.  
(* 27. 8. 1886).

16. únor 1126
Řád premonstrátů byl potvrzen bulou 
„Apostolicae disciplinae spectantae“, vy-
danou v Lateráně papežem Honorem II.

17. únor 1886
Narozen Mons. Bohumil Stašek, katolický 
kněz. Byl představitelem křesťansko-so-
ciálního hnutí, proboštem Královské ko-
legiátní kapituly vyšehradské, šéfredaktor 
deníku „Lidové listy“,  poslanec Národní-
ho shromáždění. Měl rozhodující podíl na 
založení nakladatelství Vyšehrad. Za naci-
stické okupace byl vězněn v Dachau. Po 
r. 1945 funkcionář „Svazu osvobozených 
polit. vězňů“. (+ 8. 8. 1948).

17. únor 1966
Papež Pavel VI. vydal Apoštolskou kon-
stituci „Paenitemini“, v  níž shrnul nauku 
církve o kajícnosti a o postu.

Arnošt Kelnar

růženec panny marie, 
matKy milosrdenství 

Skládací modlitební 
leporelo, 10 Kč

vychoval mě 
gangster 

P. René-Luc
CD, MP3, 149 Kč

popoupo

Zuzana Holasová
CD ve formátu MP3

300 minut, 229 Kč

rozmluvy s bohem (2a)
postní doba 

veliKonoční triduum 
F. Fernández-Carvajal

Váz., 392 str., 235 Kč

www.ikarmel.cz

Pier Giordano Cabra 
je italský kněz a řeholník. Léta působil 
jako ředitel nakladatelství Queriniana 
v Brescii, ale i jako hlavní představený 
své kongregace, předseda Konference 
vyšších řeholních představených v Itálii 
i na evropské úrovni. Spolupracuje 
s různými křesťanskými deníky 
a periodiky, například s L’ Osservatore 
Romano a s Il Corriere della Sera.  
Je autorem mnoha duchovních knih, 
překládaných do řady jazyků. Je mj. 
spoluautorem úspěšné edice Lectio 
divina na každý den v roce, která 
vycházela v KNA v letech 2001 až 2005.

Doporučujeme:

 www.kna.cz

www.kna.cz

00
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RANIERO CANTALAMESSA

www.ikarmel.cz

ISBN 000000000000000

RANIERO CANTALAMESSA
OSM KROKŮ KE ŠTĚSTÍ
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Ježíšova
blahoslavenství

Meditace
o blahoslavenstvích
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Pier Giordano Cabra
Blahoslavení, kdo vychovávají
Cílem knihy je ukázat, co znamená Kázání na 
hoře, resp. jednotlivá blahoslavenství pro práci 
vychovatele. Neboť vychovatel, který bere vážně 
svůj úkol, přispívá k šíření Božího království 
na této Zemi. A s blahoslavenstvími vstupuje 
do současného světa záblesk onoho budoucího: 
vyrůstá nový člověk, podle obrazu a podobenství 
Božího.
Má-li se ovšem vychovatel při své práci řídit 
blahoslavenstvími, musí podle nich nejprve 
sám žít – to znamená vzhlížet k Ježíši jako ke 
skutečnému „Blahoslavenému“, číst evangelium 
a rozjímat nad ním, modlit se k Duchu Svatému, 
jenž neustále obnovuje ducha blahoslavenství
v dnešním světě.
(z předmluvy)

Raniero Cantalamessa
Osm kroků ke štěstí
Ježíšova blahoslavenství
Obj. č.: 101628

Stefan Kiechle
Jak zacházet s mocí
Obj. č.: 101932

Elias Vella
Srdce pastýře
Obj. č.: 101855

Helmut Schlegel
Duchovní koučink
Obj. č.: 101825

Blahoslavení,  
kdo vychovávají

Pier Giordano Cabra

365 DNÍ
S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

PROMLUVY OD SVATÉ MARTY

Víra vítězí nad světem
Každý, kdo zůstává v Bohu, kdo byl stvořen Bohem, kdo zůstává v lás-
ce, ten vítězí nad světem. Z naší strany je vítězstvím, které přemáhá 
svět, naše víra. Z Boží strany je to dílo Ducha Svatého, které tuto mi-
lost působí. Z naší strany je to tedy víra, silná víra! Vítězí nad světem, 
může všechno! Vítězí! Bylo by pěkné, kdybychom si to připomněli, 
protože častokrát jsme křesťany poraženeckého ducha.
(ukázka)

Už jsme si zvykli na to, že papež František se po zvolení odmítl 
přestěhovat do papežského apartmánu v Apoštolském paláci, ale 
ubytoval se v malém bytě Domu sv. Marty. V tamní kapli slouží 
každý den mši svatou, při níž pronáší krátkou promluvu. Promluvy 
od Svaté Marty začalo záhy sledovat mnoho lidí z celého světa, 
u nás především díky webovým stránkám české sekce Rádia Vati-
kán. Vycházejí z Božího slova a přinášejí nezředěnou zvěst evan-
gelia, ale je v nich přítomen i autentický František: jeho typické 
důrazy, zemité příměry i jezuitská spiritualita.
Karmelitánské nakladatelství předkládá výběr nejsilnějších myš-
lenek z těchto ranních bohoslužeb s nadějí, že poslouží mnohým, 
kdo chtějí denně čerpat z pramenů Boží moudrosti a zamýšlet se 
nad životem ve světle evangelia.

Papež František (   1936, Buenos Aires) vlastním jménem Jorge Ma-
rio Bergoglio SJ, byl zvolen 13. března 2013. Stal se prvním papežem 
původem z Ameriky, ale též z řad jezuitů. Dosud vydal encykliku Lu-
men fidei (2013), navazující na text Benedikta XVI., exhortaci Evan-
gelii gaudium (2013) a encykliku Laudato si’ (2015), věnovanou „péči 
o spo lečný dům“.

365 DNÍ
S PAPEŽEM FRANTIŠKEM
PROMLUVY OD SVATÉ MARTY
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ISBN 978-80-7195-870-3
www.kna.cz

*  

8 590885 201835

DDD, KN CD 041, P 2015

Mastering: Stanislav Zhejbal | Design: Václav Peták, Viva Design, Tábor 
Výroba: ADK-Prague
Vydalo Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vydří, 2015
zasilky@kna.cz, www.kna.cz, www.ikarmel.cz

1. Čím žijeme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42:05

2. S Bohem u jednoho stolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38:39

3. Eucharistický člověk – ten, který se dává . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35:57

4. Eucharistický člověk – ten, který děkuje a chválí  . . . . . . . . . . .43:03

5. Sobotní homilie (Jan 15,18-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:46

6. Nedělní homilie (Jan 15,9-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:01

Celkový čas 2 hod. 52 min.

Nahráno během „Tří dnů křesťanské spirituality“ v Brně  

ve dnech 8.–10. května 2015

MP3
MP3

A
L

E
Š

 O
P

A
T

R
N

Ý
       E

u
c

h
a

ristic
ký č

lo
vě

k

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.,

nar. 1944. Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze a teologii 

v Litoměřicích. Působil jako kněz v Plzni, v Toužimi a po převratu r. 1989 

v Praze u Sv. Vojtěcha, kde založil a léta vedl Pastorační středisko při 

Arcibiskupství pražském. V současnosti vyučuje pastorální teologii na 

KTF UK v Praze a je kanovníkem kapituly na Vyšehradě.

ALEŠ OPATRNÝ
Eucharistický člověk

P. René-Luc

Vychoval  
mě gangster

dvd

mp3
cd

mp3
cd


