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Z poselství Svatého otce ke Světovému 
dni nemocných 11. února 2018

Vážení čtenáři,

v tomto čísle přinášíme v plném zně-
ní pastýřský list pražského arcibiskupa 
kardinála Dominika Duky, který nám 
také v  rozhovoru mimo jiné řekne, 
bez čeho by se z  odvahy mohl stát 
hazard a z naděje naivita. Z myšlenek 
papeže Františka citujeme ty, které 
se týkají Světového dne nemocných 
a 14. února začínající postní doby. Na-
bízíme i  setkání s  řeholníky a  řehol-
nicemi, a  to 3. února ve  svatovítské 
katedrále a pro mládež ještě 6. února 
v kostele Panny Marie Sněžné.

Stanislav Zeman

Drazí bratři a drahé sestry,

téma Světového dne nemocných je v  letošním roce převzato ze slov, jimiž 
se Ježíš, vztyčený na kříži, obrací na svou matku Marii a na Jana: „Ženo, to je 
tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 
19,26-27). Tato Pánova slova vnášejí světlo do hlubokého tajemství kříže. Kříž 
nepředstavuje beznadějnou tragédii, ale místo, na kterém Ježíš ukazuje svou 
slávu a předává svou poslední vůli lásky, která se stává základním pravidlem 
křesťanské komunity a života každého učedníka. 

Obraz církve jako „polní nemocnice“, která přijímá všechny zraněné životem, 
je velmi konkrétní, protože v některých částech světa poskytují obyvatelstvu 
nezbytnou péči pouze misijní či diecézní nemocnice. Z historie se máme učit 
velkodušnosti mnohých zakladatelů institutů ve službě nemocným až k úpl-
né oběti; vynalézavosti, kterou přináší láska, a nechat se inspirovat mnohými 
iniciativami v průběhu staletí; úsilím ve vědeckém výzkumu za účelem nabíd-
nout nemocným nové a věrohodné léčebné postupy. Toto dědictví minulosti 
napomáhá dobrému plánování budoucnosti. Například ochránit katolické ne-
mocnice před rizikem ziskuchtivosti, která celosvětově usiluje o uvedení péče 
o zdraví na trh, čímž z této péče vylučuje chudé lidi. Organizační inteligence 
a láska spíše vyžadují, aby byl nemocný respektován ve své důstojnosti, která 
vždy zůstane středem léčebného procesu. 

Ježíš zanechal církvi darem svou uzdravující moc. Ježíšovu daru odpovídá úlo-
ha církve, která ví, že má přinášet nemocným stejný pohled plný něhy a sou-
citu jako Pán. Pastorace ve zdravotnictví vždy zůstane nezbytným a základním 
úkolem, který je třeba žít s obnovovaným úsilím jak ve farním společenství, 
tak v nejprestižnějších zdravotnických střediscích. Nemůžeme také zapomínat 
na citlivost a vytrvalost, s nimiž se mnohé rodiny věnují svým dětem, rodičům 
nebo příbuzným, ať už jsou chronicky nemocní nebo těžce postižení. 

Marii, Matce něžnosti, chceme svěřit všechny nemocné na těle a na duchu, 
aby v nich podpořila naději. Prosíme ji také, aby nám pomohla v přívětivosti 
k nehybným nemocným bratřím a sestrám. Všem nemocným, zdravotníkům 
a dobrovolníkům uděluji z celého srdce apoštolské požehnání.

Papež František
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3ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Jsme odvážní (?)

V úterý 6. února se uskuteční již třetí setkání mládeže a pře-
vážně mladých bratří a  sester, kteří zastupují komuni-

ty na území pražské arcidiecéze. Letošní setkání nese název 
„Jsme odvážní (?)“. 
Účastníci se mohou setkat se zástupci různých řeholí a hnu-
tí, položit jim otázky, svěřit se v  osobním rozhovoru, anebo 
se prostě jen tak dívat, a to vše během neformálně laděného 
programu, jehož součástí bude zamyšlení P. Františka Hylmara 
SJ – „Jak se pozná povolání? A dá se vůbec poznat?“ 
Program začne v 18.00 hod. mší svatou v kostele Panny Marie 
Sněžné (Jungmannovo nám. 18, Praha 1) a pokračovat bude 
od 19.15 hod. až do cca 22.00 hod. ve františkánském klášteře. 
Večer bude zakončen adorací. Setkání se koná ve spolupráci 
s ADCM. Více na www.reholnici.webnode.cz, skupina na face-
booku: „Jsme Boží?“ E-mail: reholnici@gmail.com.

Postní doba

N a 14. února připadá Popeleční středa. Během 
té loňské papež František řekl: „Postní doba je 

cesta, která nás vede k milosrdenství, jež vítězí nade 
vším, co nás chce zdeptat nebo redukovat na něco, 
co neodpovídá důstojnosti Božích dětí. Postní doba 
je cestou z otroctví ke svobodě, z utrpení k radosti, ze 
smrti k životu.“

Postní duchovní obnova

V sobotu 24. února v 9.00–12.30 jste zváni 
na  postní duchovní obnovu do  kostela Panny 

Marie Královny míru, Praha-Lhotce. Doprovází Mons. 
Mgr.  Josef Žák, spirituál Arcibiskupského semináře 
v Praze. Obnova bude zakončena mší svatou.

Tammím

S eminaristé Arcibiskupského semináře v Praze po-
řádají 9.–11. března duchovní víkend pro mladé 

muže ve  věku od  15 do  30 let na  téma „Každému 
je dán dar“. Účastníkům nabízíme možnost opus-
tit každodenní ruch a starosti a ponořit se do  ticha 
a  modlitby v  seminárních prostorách ve  společen-
ství bohoslovců českých diecézí. Kromě modlitby 
a ztišení dojde i na přednášky či rozhovory o hledání 
a prožívání víry nejen s námi, ale také s našimi před-
stavenými. Budeme rádi, pokud třeba sami už nejste 
v  cílové věkové skupině, když dáte vědět těm, kdo 
by z  tohoto víkendu mohli mít prospěch. Více na 
www.seminar-praha.cz, dotazy rádi zodpovíme 
na tammim@signaly.cz.
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4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Sláva Matky Boží ve světle kříže

V e středu 7. března od  19.00 ho-
din jste zváni na benefiční koncert 

Kněžské gregoriánské scholy pod ve-
dením uměleckého vedoucího P. Aleše 
Písařovice v  prostorách kapucínského 
kláštera v  Praze na  Hradčanech, Lo-
retánské nám. 6a. Svým dobrovolným 
příspěvkem podpoříte organizaci Cesta 

121, která pomáhá stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Více 
na www.cesta-121.cz; www.veceryukapucinu.cz.

VIR

O víkendu 23.–25. února zveme mladé muže od 
17 do 35 let na postní duchovní obnovu do Arci-

biskupského kněžského semináře v Olomouci. Obnovu 
vede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchov-
ní povolání v  ostravsko-opavské diecézi.  Informace 
a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/akce/vir.

Setkání kněží Díla Mariina

V e středu 7. února od 16.30 bude kardinál Dominik Duka 
sloužit ve  svatovítské katedrále mši svatou s  kněžími 

z Hnutí fokolare z bývalé východní Evropy. Ti se sejdou v cen-
tru Mariapoli ve Vinoři, aby se společně zamýšleli nad součas-
nými otázkami tohoto světa.
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V 
stupujeme do  nového roku 
2018 pod ochranou Panny 
Marie. V  prvém čtení dnešní 

liturgie slyšíme Áronské požehnání. 
Jde o  text, který je nejstarším zlom-
kem biblického svitku z  doby proro-
ka Jeremiáše. Věřím, že toto požeh-
nání nás provázelo a  bude provázet 
i v tomto osmičkovém roce. 
Letopočty zakončené číslovkou osm 
označují v našich dějinách celou řadu 
zlomových událostí. Je jich tolik (např. 

1278, 1348, 1618, 1648, 1848, …) (1), že 
se musíme soustředit na ten, který je 
letos jednoznačně nejdůležitější, a to 
je stoleté výročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Vznik Československa 
nemůžeme oddělit od  výročí konce 
1. světové války, mimo jiné proto, že 
bychom se tím vylučovali z celku Ev-
ropy a celého světa. Byl by to důkaz 
naší nadřazenosti i malosti. Odvozeně 
si pak musíme připomenout milníky 
v dějinách tohoto našeho státu. Jsou 

to v  mnohém ještě úplně neprobá-
dané tragické okamžiky (2): Rozpad 
státu a následná okupace v roce 1938. 
Únorový puč jako nástup komunistic-
ké diktatury v  roce 1948 a  konečně 
i druhá okupace, která zničila kratinké 
údobí naděje v  roce 1968. Tato data 
nejsou jen chvílemi zmaru a  zrady. 
Jsou to data, která prověřila sílu idejí, 
na nichž byl náš stát zbudován, a for-
movaly morální kvalitu národa. Jsou 
pak i  výzvou k  tomu, abychom se 

Pastýřský list kardinála Dominika 
Duky OP k novému roku 2018

Dnes, v první den roku 
2018, hned po půlnoci, 
jsem slavil Eucharistii ze 
slavnosti Matky Boží Panny 
Marie na starobylém slo-
vanském hradišti v Poříčí 
nad Sázavou, v kostelíku 
sv. Klementa. Uvědomoval 
jsem si symboličnost mís-
ta a děje, národních dějin 
a současnosti. Místo nese 
pečeť cyrilometodějské 
misie a slavnost Matky Boží 
mi připomněla starobole-
slavské paladium. Bylo by 
zbytečné, abych se dále 
věnoval propojení a jedno-
tě těchto dvou tradic, „mo-
ravské“ a „české“, protože 
to považuji za všeobecně 
známý a přijatý fakt. 
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6

v  budoucnosti nedopracovali k  další 
podobné katastrofě a na prvém mís-
tě, abychom se sjednotili kolem těch 
idejí, které dávají našemu národu ži-
votnost a státu základy. Jde o takové 
hodnoty, jako jsou pravda, vlast, rodi-
na, věrnost atd., které jsou v podstatě 
hodnotami duchovními a  v  křesťan-
ské kultuře jsou ve svém souhrnu ob-
saženy v pojmu Bůh. V těchto hodno-
tách je třeba najít jednotu, neboť ony 
vytvářejí i kontinuitu naší státnosti, jak 
o  tom hovoří i  preambule naší sou-
časné ústavy psaná rukou prezidenta 
Václava Havla. 
O  problému jednoty či nejednoty 
jakéhokoli společenství přemýšlím 
dlouho. Obecně jako člověk, který už 
dost prožil; jako občan tohoto státu; 
jako kněz katolické církve, který dnes 
stojí mezi jejími čelnými představite-
li. Předně považuji za  nutné odmít-
nout řadu předsudků a pokroucených 
výroků o  katolické církvi a  ukázat, 
jak skutečně procházela stoletím, 
o němž uvažujeme. Situace katolické 
církve v r. 1918 byla složitá a nelehká. 
V  souvislosti s  pádem monarchie se 
vyhrotily protikatolické postoje dlou-
hodobě živené národní až nacionální 
ideologií opřenou o  husitství. Došlo 
nejen k  ničení katolických památek 
a  symbolů, ale také k  vytvoření ná-
rodní Československé církve. V tomto 
nadšení se jaksi zapomnělo na  řadu 
století před husitstvím. Pro hodnoce-
ní katolické církve považuji za nebla-
hý Masarykův počin, jímž jednoduše 
přejmenoval pluky legionářů od Zbo-
rova, kteří na  svých praporech nesli 
jména a symboly sv. Václava, sv. Cyrila 
a  sv. Metoda. Nemohl tušit, že je to 
krok k  tomu, aby se podařilo vytvo-
řit apoteózu těch legionářů, kteří se 
připojovali k  rudoarmějcům a  půso-
bili rozklad československých oddílů. 
Plukovník Švec, oddaný službě armá-
dy budoucího demokratického státu, 
byl pošpiněn a  škrtnut z  dějin. Při-
znám se, že dnes nevím, co si myslet, 
když na stoleté oslavy bitvy u Zborova 
(3), nebyli pozváni zástupci naší a pra-
voslavné církve. 

„TGM zasloužil se o stát.“

Je nespornou zásluhou TGM a  jeho 
spolupracovníků, Dr.  Eduarda Bene-
še a  Milana Rastislava Štefánika, že 
nalezli pro nás nové místo na  mapě 
světa. Při samotném vyhlášení Česko-

slovenské republiky neměl však TGM 
úplně šťastnou ruku. Přičinil se tak ne-
vědomky o Mnichov a pozdějším se-
trváváním na  nereálném pojmu čes-
koslovenský národ došlo k  rozdělení 
nového státu. Politici i myslitelé mají 
právo na omyl, ale v žádném případě 
nechci zpochybnit náš právnicky nej-
lepší zákon, který stanoví: „TGM za-
sloužil se o stát.“ Pozor, nejde o sty-
listickou chybu, ale o přesnou citaci. 
Nemluví se příliš o  tom, že v  druhé 
polovině 19. století a  po  celou dobu 
první republiky probíhala silná jed-
nostranná interpretace českých dějin 
ve prospěch reformace, ale i odsudek 
barokní rekatolizace a  jejího přínosu 
včetně obrany našeho národa roz-
máchlým škrtem vedl k  podjatému, 
nepřátelsky vyhrocenému a  hlavně 
nepravdivému posuzování katolíků 
nejen v  baroku, ale i  v  době zápasu 
s  nacismem a  komunismem. Kato-
lická církev přitom kopírovala vše, co 
víme a přiznáváme zbytku společnos-
ti. To samo svědčí o  tom, že katolíci 
jsou a byli součástí celé společnosti. 
Není pro nikoho dobré, když se ne-
uzná a  zamlčí, že Vatikán nikdy ne-
uznal mnichovský diktát a  po  celou 
dobu druhé světové války papežský 
nuncius Saverio Ritter spolupracoval 
z Milána s naším Národním výborem 
v  Itálii, který řídil odbojovou činnost 
pod vedením londýnské exilové vlády 
prezidenta Eduarda Beneše a premi-
éra Mons. Jana Šrámka. O mnohém 
se prostě neví; např. že mezi nunci-
em a papežem Piem XII. byl spojkou 
kardinál Montini, pozdější papež Pa-
vel VI. Je naprosto nepochopitelné, 
když dnes pracovník Historického 
ústavu České akademie věd řekne 
v TV, že v době heydrichiády katolic-
ká církev selhala! 
Mons. Otto Lev Stanovský hledal nový 
úkryt pro parašutisty, kteří byli ukry-
ti v  pravoslavném chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici a byl za to 
odsouzen k  trestu smrti. V  Osvětimi 
zahynul do jeho akce zapojený kolega 
Mons. Antonín hrabě Bořek-Dohalský 
(4). Výsadkáři z moravského Valašska 
byli praktikující katolíci, v  široké síti 
pomocníků odboje byly stovky ka-
tolíků a  řada katolických kněží; exis-
toval P. Josef Štemberka nebo kardi-
nálové Beran a  Trochta, kteří přežili 
Buchenwald a Mauthausen (5). My se 
distancujeme od  konfidenta Franze 
Wernera Bobeho a  pranýřujeme ka-
tolické kněze a  laiky, kteří sdíleli an-

tisemitské a fašistické ideje, ale máme 
také pochopení, že někoho fyzickou 
nebo psychickou brutalitou gestapo 
zlomilo. 
Rok 1948 s  černým datem únoro-
vého puče nám připomíná roli řím-
skokatolické církve v  odporu proti 
nastupující stalinské komunistické 
tyranii. Nelze nepřipomenout jména 
čtyř kardinálů primasů: Josefa Be-
rana, Józsefa Mindszentyho, Aloysia 
Stepinace, Stefana Wyszyńského. Po-
dobně si nedovedeme představit rok 
1968 bez velehradské květnové pouti 
spolu s kardinály Trochtou a Tomáš-
kem. Vystoupila tam celá umlčovaná 
církev, řeholníci v hábitech, režimem 
neuznávaní biskupové a  opati s  od-
znaky svých funkcí, mitrou, berlou 
a  pektorálem. Je dále nesporné, že 
to byly křesťanské církve, které v čele 
s  katolíky vystoupily nejradikálněji 
ke své očistě. Založení Díla koncilové 
obnovy bylo doprovázeno zrušením 
kolaborujícího Mírového hnutí kato-
lického duchovenstva, odsouzením 
a marginalizací jeho aktivních členů. 
Oslavy tohoto navýsost jubilejního 
roku by katolická církev chtěla s  ce-
lou společností otevřít svatovojtěš-
skou slavností spojenou s  návratem 
kardinála Berana, pražského arcibis-
kupa a  českého primase do  vlasti, 
do jeho a naší milované katedrály sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha. Chceme tak 
naplnit poslední vůli velkého exulan-
ta, který šel cestou svatého Vojtěcha 
a  spolu s  ním bytostně patří k  celku 
a dějinám naší společnosti. 

Už nejsi otrok, ale syn...

Kdykoli mluvím o kardinálu Františku 
Tomáškovi, uvědomuji si jeho zájem 
o děti, mladé lidi, výchovu a význam 
rodiny. Uvědomuji si také, že letoš-
ní výročí nemůže být jen připomín-
kou. Je to i závazek. Je třeba vyjádřit 
vděčnost nejen hrdinům, ale i  těm, 
kdo je vychovali, tj. generacím otců 
a matek, protože v jejich rodinách se 
narodili a vyrůstali. Od rodičů převzali 
vlastnosti a  hodnoty, které je připra-
vily přinést i ty největší oběti za vlast, 
lidskou důstojnost, svobodu víry a tím 
i pravdy. Stejnou měrou pak musíme 
vyjádřit vděčnost i všem pedagogům 
a  vychovatelům, kteří čestně plni-
li své povolání. Všichni jednali podle 
té části listu apoštola Pavla Galat-
ským, který jsme právě slyšeli a  na-

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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zýváme ho chartou křesťanské svo-
body: „Už tedy nejsi otrok, ale syn 
a  jako syn taky dědic skrze Boha!“ 
Svoboda nemůže existovat bez lásky 
k  člověku; víme i  ze své zkušenosti, 
že ani bez lásky k Bohu, který je pra-
menem veškeré lásky, neboť: „Bůh je 
láska,“ jak říká apoštol Jan. Položme 
si dnes nesmlouvavě otázku, co je to 
vděčnost k lidem. Položit věnce k je-
jich hrobům? Byly by urážkou, kdy-
bychom svou vděčnost neprojevili 
v pozvednutí, nesení a předání ideálů 
a  přijatých hodnot předků. Máme-li 
se ctí hledět do  minulosti a  s  nadějí 
do budoucnosti, musíme bezpodmí-
nečně převzít úkol katecheze, mravní 
výchovy a duchovní formace v  rodi-
nách a prosazovat je také ve školách. 
Oproti dřívějším generacím to máme 
obtížnější, protože jsme vstoupili 
do věku elektroniky.

Jeden je Kristus, náš Pán

Tento technický pokrok umožňuje 
nevídané, ale přináší i dosud neznámá 
a rovněž nevídaná nebezpečí. Naštěs-
tí si je začínáme uvědomovat, pro-
tože na  nás už ve  svých důsledcích 
dopadají. Naplňme úkol, který věří-
cím a  především duchovním připadá 
v  celku národního společenství a  při 
budování státu. Nemluvím nyní jen 
o katolickém kléru, jde mi nyní i o jiné 
křesťanské církve a  také o  židovské 
obce. Zde vidím velký a aktuální úkol. 
Nenamlouvám si, že se rychle poda-
ří křesťanství dostat do stavu jednoty 
před prvním vážným rozkolem. Vím, 
že k dokonalé shodě v zásadních teo- 
logických otázkách tak snadno ne-
dojde. Ale tato názorová různost mě 
neděsí. Děsí mě její militantní zdůraz-
ňování, které komplikuje a často zne-
možňuje spolupráci na tom, v čem se 
shodujeme, a to je především společ-
ný nepřítel. Výbuch zcela jednostran-

ných vášní kolem pokusu o obnovení 
Mariánského sloupu je varovné zna-
mení. Což nepotřebujeme už dávno, 
a  zvláště teď klidný dialog symbolu 
Husova pomníku, symbolu kalicha 
na Týnském chrámu a symbolu Marián- 
ského sloupu? Nebylo by lépe ko-
nečně nahlédnout duchovní potenci 
národa, který žije dvojí náboženskou 
tradicí, než neustále tyto proudy sta-
vět do  ostrého protikladu a  otevírat 
tak možnost znovu a znovu je zneužít 
k politickým účelům a štěpit jednotu, 
aby do ní jeden uchvatitel za druhým 
mohl vrazit smrtelný klín? Což je tak 
obtížné dojít k  tomu, že je jen jeden 
Kristus, náš Pán a že potřebujeme ni-
koli divergenci, ale konvergenci? Že 
potřebujeme bádat, a  proto mít klid 
na  věcný dialog a  nevstupovat stále 
do  politických, mocensky zaujatých 
a  malicherných tahanic a  debat. On 
opravdu nikdo nedokáže domyslet, že 
ten náš společný nepřítel potřebuje, 
abychom dospěli k takové divergenci, 
že se prostě sami rozhádáme a roze-
jdeme a  ponecháme mu volné pole, 
aby nás následně srovnal svým vítěz-
ným bičem? Moje generace to zažila 

dvakrát; nepřeji nikomu, aby to zažil 
i jen jednou a nakrátko. 

Mír každému člověku...

První leden byl blahoslaveným pa-
pežem Pavlem VI. prohlášen Dnem 
míru, resp. Dnem modliteb za  mír. 
Letošním mírové poselství papeže 
Františka začíná slovy: „Mír každému 
člověku, mír všem národům světa…“. 
Dále papež připomíná, že na světě je 
250 miliónů migrantů, z nichž 22 mi-
liónů jsou uprchlíci hledající místo pro 
život v míru. Je třeba si uvědomit, že 
právě nastolení míru a  spravedlnosti 
je tím jediným a nejlepším řešením; to 
není možné bez humanitární, politic-
ké a celosvětové pomoci. Chtěl bych 
tedy na  závěr každému člověku po-
přát vnitřní mír a celé naší společnosti 
vzájemný smír, aby v  pravdě, v  lás-
ce a ve svobodě naše zem vzkvétala 
a  aby nikdo, především věřící, nebyl 
z tohoto díla vylučován. 

 Dominik Duka OP 
arcibiskup pražský a primas český 

Pozn. 
(1)  Bitva na Moravském poli + smrt Přemysla Otakara II., založení Karlovy univerzity, defenestrace a bitva na Bílé hoře, konec 

třicetileté války, revoluční rok, nástup císaře Františka Josefa, Bachův absolutismus. 
(2)  Stále se ještě nacházejí důležité archivní dokumenty, některé fondy z důvodu zákonem daného moratoria nebylo možno otevřít. 
(3)  Bitva nedaleko od Tarnopole 2. 7. 1917, při níž poprvé jako samostatná brigáda vystoupili českoslovenští legionáři, prolomili fron-

tu a posunuli na západ. Tím umožnili pokračování Brusilovovy ofenzívy, která ochabovala úměrně demoralizaci ruské armády. 
(4) Oba dva kanovníci byli rovnocennými kandidáty na arcibiskupský stolec. 
(5)  V nacistických věznicích v době druhé světové války zahynulo 324 katolických kněží, řada dalších brzo po válce zemřela 

na následky věznění. Velká je i skupina řeholnic a laických členů mužských řádů. Zapomenout bychom neměli také na vo-
jenské kaplany v řadách československých jednotek v zahraničí.

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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ROZHOVOR

Jsme tak trochu 
jako polární výprava

Rozhovor na počátku nového občanského roku nám 
poskytl arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP.

  Na co se Vy osobně těšíte?
V  mých představách je na  prvním 
místě návrat kardinála Josefa Berana 
do vlasti, což opravdu považuji za ra-
dostnou událost, na kterou se skuteč-
ně těším. Chtěl bych tím také vyjádřit 
a ukázat do budoucna, jak by měl vy-
padat i můj nástupce v úřadu pražské-
ho arcibiskupa. 

  Na co by církev měla v budoucnu 
klást důraz?
Církev vstupuje do  21. století. Ona 
století totiž často nezačínají tou nu-
lou, ale spíše určitými událostmi. Zá-
věr 20. století znamenal rozpad říše 
zla, rozpad bipolárního světa a  byl 
příslibem nové éry přátelství a  míru. 
Podobně skončila belle époque 

19. století – ne přesně rokem 1900, 
ale na  bojištích roku 1914. 20. sto-
letí pak vlastně začalo rokem 1918, 
důsledky první světové války, kte-
ré nám přinesly návrat plné svobo-
dy a suverenity, jiným zemím ovšem 
komplikace. Nové rozdělení světa, jak 
předvídal Winston Churchill, nedo-
padlo úplně dobře, důsledky se řešily 
100 let. 21. století začíná novými té-
maty a církev bude muset hrát mno-
hem vážnější roli. My, křesťané, kteří 
věříme, že ne instituce místní nebo 
světové politiky, ale Bůh je ten, který 
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ROZHOVOR

vše řídí, musíme k  budoucnosti při-
stupovat zodpovědně ale i s nadějí.

  Jaké vlastnosti nebo ctnosti 
jsou klíčové pro změny současné-
ho světa?
Jsme svědky toho, že se mnozí snaží 
o  změnu jak vnitřní, tak i  vnější. Ne-
myslím tím jenom otázky politické, 
zcela jistě k  tomu patří určité po-
třebné institucionální reformy, které 
se dotýkají celé společnosti. Vlivem 
technologické revoluce i  globalizace 
a světové migrace, se kterou se musí-
me vyrovnat k blahu celé společnosti 
nejen v České republice nebo na ev-
ropském kontinentu, žijeme ve světě, 
který se propojuje. Také si ale musíme 
být vědomi, že vytvoření „světového 
člověka“ je fikce, protože každý člo-
věk se rodí v prostředí své rodiny, své-
ho regionu, v prostředí, které je dáno 
jeho rodným jazykem a celým kultur-
ně civilizačním prostředím. Křesťan-
ství a zpráva o Bohu – Stvořiteli nám 
dávají důvěru v  možnost být přáteli 
a  spolupracovníky. Je tedy zapotře-
bí mít více odvahy a  naděje. Ovšem 
odvaha i naděje nevylučují rozum, ale 
přímo ho vyžadují, aby se z  odvahy 
nestal hazard a z naděje naivita.

  A  je lepší akceptovat, co realita 
přináší, nebo se ji snažit měnit a bo-
jovat?
To je dané také naturelem každého 
z nás, ale na druhé straně je potřeba 
si uvědomit, že se zodpovídáme své-
mu svědomí. Ve svědomí k nám pro-
mlouvá také i Ten, který je. A my jsme 
ovšem vychováváni, že máme parla-
mentní demokracii, že máme liberál-
ní demokracii, sociální demokracii či 
křesťanskou demokracii. To všechno 
jsou pouze nástroje. Člověk neobstojí 
podle těchto nástrojů, ale obstojí po-
dle svého svědomí. Svědomí člověk 
formuje především modlitbou a  pla-
tí zásada, na  které byla vybudována 
naše kultura a civilizace - „ora et la-
bora“ (modli se a pracuj). Nestačí tedy 
jen vnitřní život, ale také musím podle 
těchto principů jednat. Čili jsou chvíle, 
kdy se vyplatí bojovat.  A když prohra-
ju, neznamená to, že propadnu rezig-
naci a melancholii, nýbrž naopak, že 
musím provést určité kroky k  tomu, 
abych shromažďoval další síly k  po-
kračování v  dalším zápase. Tím ne-
myslím, že musíme čistit zbraně nebo 
nabíjet kulomety, ale víme, že se jedná 
o zápas, který šlechtí lidský charakter 

a vytváří z lidské společnosti skutečně 
společnost rozumných a slušných lidí.

  Co se Vám povedlo vybojovat, 
z čeho máte radost? 
Povedlo se mi vždycky jenom to, co 
získalo lidská srdce a  uskutečnilo se 
díky spolupracovníkům a  přátelům. 
Jestli mám v  poslední době radost 
z něčeho konkrétního, co se poved-
lo, pak je to skutečnost, že o  jednu 
třetinu více školních dětí může slyšet 
Evangelium. Ale je to jen první malý 
krok do budoucna.

  Je něco, co byste udělal nebo 
rozhodl jinak?
To dost dobře nedokážu posoudit, 
na to budou odpovídat historici za 20, 
za 50 let. Navíc mnohé věci, které se 
dnes zdají úspěchem, vůbec úspě-
chem být nemusí. A  v  mnohých vě-
cech, protože nejsem šéf podniku, 
ani ne hlava církve v České republice, 
musím jednat na základě toho, jaký je 
konsensus a jaké je do jisté míry přání 
ostatních biskupů i místní církve. Čili 
každý takový výsledek je podroben 
vzájemné dohodě, tedy kompromisu. 
Snažil jsem se, aby řešení, která jsem 
byl pověřen vykonávat ve  svém úřa-
dě, byla dobrá a přijatelná jak pro cír-
kev, tak pro společnost. Ale výsledek 
je v rukou budoucích let života církve 
a naší společnosti.

  Jak se tedy řídí v  církvi oproti 
podniku nebo třeba armádě?
Ten rozdíl je v tom, že já církev de facto 
neřídím. To není můj podnik (úsměv), 
můj obchod, moje divize. Já jsem slu-
žebník, služebník neužitečný, služeb-
ník, který má také naslouchat hlasu 
těch druhých. A víme, že v Božím lidu 
musí také platit i  zásada „vox populi, 
vox Dei“ (hlas lidu, hlas Boží). Ne v tom 
smyslu, že se řídíme jenom tím, co si 
přeje většina nebo menšina. Znamená 
to ukazovat, po jaké cestě máme jít. My 
totiž nejenom kráčíme za Kristem, ale 
on kráčí s každým z nás v tom zápřahu, 
jak říká o onom jhu: „Mé jho netlačí.“ 
(Mt 11,30). On nám nenasazuje svůj 
chomout, naše chomouty jsou pro-
pojeny, on se stal jedním z nás. A on 
je určitě ten moudřejší, ten statečněj-
ší, silnější, a  proto je možné takto jít 
dopředu. Můj úkol je ukazovat, s kým 
máme jít a po které cestě máme krá-
čet, abychom došli do cíle, který nám 
on, Kristus, přislíbil. V tom je ten rozdíl, 
nám se tedy nejedná o  shromažďo-
vání financí, kapitálu, nám se nejedná 
o  vítězství nad někým, my jsme tak 
trochu jako polární výprava (úsměv); 
a jde o to, abychom na ten pól – již-
ní či severní – došli, neboli abychom 
došli k  tomu, který je tím pólem, tím 
pevným bodem, na kterém vše visí. 

  Stanislav Zeman



10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

14. 2. / 10.00
Kroměříž / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / mše svatá / Arcibiskupské 
gymnázium / diskuze se studenty 

14. 2. / 15.30
Kroměříž / beseda pro ČKA

17. 2. / 9.00
Praha – Nové Město / Farní klub 
u Panny Marie Sněžné / duchovní 
obnova pro Unii katolických žen

18. 2. / 11.15
Praha – Nové Město / kostel 
sv. Apolináře / mše sv.

18.–24. 2. 
Hejnice / exercicie ČBK

25. 2. / 19.00
Praha-Vinohrady / Divadlo 
na Vinohradech / slavnostní večer 
festivalu Mene Tekel

3. 2. / 10.00
Praha-Hradčany / kostel Všech 
svatých / katedrála / mše svatá ze 
slavnosti Uvedení Páně do chrámu / 
setkání s řeholníky

7. 2. / 16.30
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
s fokolariny z východní Evropy

8. 2. / 10.00
Čáslav / Návštěva letecké základny AČR

10. 2. / 10.00
Praha – Staré Město / katedrála 
sv. Klimenta / sv. liturgie s apoštolským 
exarchou Mons. ThDr. RNDr. 
Ladislavem Hučkem CSc. / 
oslava 70. narozenin 

12. 2. / 14.00
Příbram / Oblastní nemocnice / mše 
svatá a návštěva nemocnice v rámci
Světového dne nemocných

14. 2. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
Popeleční středa

18.–24. 2. 
Hejnice / exercicie ČBK

28. 2. / 18.00
Praha – Nové Město / kostel 
sv. Štěpána, komunita Sant' Egidio / 
mše sv. za zemřelé bezdomovce

Slavnost Uvedení 
Páně do chrámu

V sobotu 3. února, u  příležitosti 
oslavy Uvedení Páně do  chrá-

mu a  Světového dne zasvěceného 
života, se setkají řeholníci, řehol-
nice a  zasvěcené osoby s  panem 
kardinálem Dominikem Dukou OP. 
Od  10.00 proběhne žehnání svící 
v kostele Všech svatých na Pražském 
hradě, následuje průvod do katedrály 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha a  slav-
nostní mše svatá. Setkání pak 
bude pokračovat besedou s  panem 
kardinálem Dominikem Dukou OP 
na Arcibiskupství pražském.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

 6. 2. / 19.30 /
Příprava na manželství*. CPR

 7. 2. / 9.30 /
Setkání maminek s dětmi. DS

 7. 2. / 19.00 / Kurz Alfa. PS + DS
 8. 2. / 20.00 /

Workshop Noci kostelů. PS
 10. 2. / 14.00 /

Workshop Noci kostelů. PS
 13. 2. / 19.30 /

Příprava na manželství*. CPR
 14. 2. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Th.Lic. Mgr. Lenka Jeřábková, 
Th.D.: Zajímavé osobnosti strahov-
ského kláštera. PS

 15. 2. / 19.30 / Modlitba chval. PS
 16. 2. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 20. 2. / 19.30 /

Příprava na manželství*. CPR
 21. 2. / 9.30 /

Setkání maminek s dětmi. DS
 21. 2. / 19.00 / Kurz Alfa. PS + DS
 27. 2. / 19.30 /

Příprava na manželství*. CPR
 28. 2. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, 
Th.D.: O radosti a síle života ze křtu. PS

 28. 2. / 19.00 / Kurz Alfa. PS + DS

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

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 Pouť ke sv. Valentinu
17. února 10.00–15.00 hod.: Reko-
lekce pro snoubence i  pro všechny, 
kdo uvažují o manželství a chtějí na-
vzájem i před Bohem prohloubit svůj 
vztah. Doprovází Mons. Aleš Opatrný. 

Podrobnosti a  přihláška: www.apha.
cz/cpr-valentin-aktualni-nabidka.

 17. února 15.30
Poutní mše svatá v  bazilice sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě 

 Sobota pro ženy
17. března 9.00–16.00 hod. Tradiční 
sobotu pro ženy doprovází PhLic. Ka-
teřina Lachmanová, Th.D.  Přihláška: 
www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-
-nabidka. Pastorační středisko, Praha 6, 
Kolejní 4. 

                                  www.apha.cz/cpr

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 Každé úterý od 19.00
otevřené modlitební setkání v kostele 
sv. Bartoloměje, Praha 1.

 17.–18. února
Víkend pro mladé (18–30 let) 
na téma Umět se rozhodnout. Klášter 
Tuchoměřice.

 4.–11. března
Duchovní cvičení   v  tichu podle 
sv. Ignáce. Klášter Tuchoměřice.

 29. 3. – 1. 4.
Oslava Velikonoc pro mládež (14–30 
let). Na  programu bude společné 
slavení liturgie, přednášky, sdílení 
ve  skupinkách, čas na  ztišení, tvůrčí 
ateliéry, sport a  samozřejmě společ-
ná oslava vzkříšeného Krista. Klášter 
Tuchoměřice.

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

 12. února od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů: 
Křesťanská politika a  únor. Beseda 
s doc. Jaroslavem Šebkem. 

 13. února od 18.00
Večer pro Tebe, pro mne, pro nás 
– netradiční valentýnský večer pro 
manželské páry. Akce je součástí „Ná-
rodního týdne manželství“. Vstupné 
pro pár 350  Kč. Přihlašování a  vstu-
penky v  kanceláři KCMT. Ve  farním 
sále u sv. Františka.

 14. února od 18.00
Popeleční středa – mše svatá s udíle-
ním popelce. V KCMT.

 15. února od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy s  hostem 
PhDr. Tomášem Sedláčkem, Ph.D.

 17. února od 10.00
Den nemocných – mše svatá s  udí-
lením svátosti nemocných, společné 
setkání. Můžete se těšit na malý kul-
turní program. V KCMT.

 22. února od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy: Číhošťský 
případ, dramatický osud P.  Josefa 
Toufara, zavražděného komunistic-
kou StB a jeho duchovní odkaz.  Po-
zvání přijal pan Miloš Doležal.  

 26. února od 10.30
Na hrnčířském kruhu – základní po-
stupy točení na  kruhu – keramická 
dílna (nejen) pro seniory. Cena 100 Kč. 
Nutné přihlášení na  janadomsova@
gmail.com nebo tel 603281864. 

 Zdravotní cvičení v KCMT
Pro děti 8–14 let: čt 17.45–18.45; pro 
dospělé: po  9.15–10.15, čt 19.00–
20.00. Více na: erdule@gmail.com.

                                         www.kcmt.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 Během rekonstrukce v  roce 2015 
byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře, 
které nyní nabízíme nejen k  různým 
akcím a  pronájmům, ale i  jako místo 
k prohlídce s výkladem. Přijďte se ve vy-

 Římskokatolická farnost u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie—Příbram 

Svatá Hora 

261 01 Příbram II, Svatá Hora 591 
tel.:+420 318 429 930 

e-mail:basilica@svata-hora.cz 
Otevírací doba: 

Pondělí - sobota: 6:30 - 18:00 
Neděle: 6:30 - 16:45 

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky  projektu, 
který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP 

Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - 
vzorová obnova poutního areálu" 

Prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře 
 

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově 
zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím, ale i jako místo 

k prohlídce s výkladem. 

 

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se 
něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na 

fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. 

Termíny: 
 

 6.1.2018, 13.1.2018, 
21.1.2018, 27.1.2018, 

 
vždy od 13 a od 15 hodin. 

Prohlídka trvá cca 45 minut.  
 

Jednotné vstupné na osobu  
je 50,-Kč. 

 
Doporučujeme si předem 
REZERVOVAT  prohlídky. 
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braných dnech podívat, kde se sklepy 
nacházejí a  dozvědět se něco o  tom, 
jak je jezuité plánovali a  jak ve  sku-
tečnosti vypadají. Na  fotografiích mů-
žete porovnat stav před rekonstrukcí 
a  nyní. Délka prohlídky je cca 30 mi-
nut, vstupné na osobu je 50  Kč. Místa 
je možné si zarezervovat na  tel. čísle 
+420 731 619 800 nebo přes elektro- 
nický formulář na stránkách: www.svata 
-hora.cz/cz/11/pruvodcovska-sluzba.

 Až do  konce roku 2018 bude 
na  Svaté Hoře v  Mníšecké kapli 
ke zhlédnutí putovní výstava na téma 
„Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77“. 
V otevírací době prodejny (každý den). 

 21. února od 17.30
Hora krásná, spanilá (1648–1773), 
přednáška z  cyklu Cesty do  minu-
losti Svaté Hory. V  refektáři na  Sva-
té Hoře, rezervace (nutná) na  tel. 
č. 731 619 800 nebo přímo ve Svato-
horském poutním muzeu.

                                www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU

 25. února od 16.30
se uskuteční vernisáž výstavy abs-
traktních biblických ilustrací Da-
vida Wojkowicze s  názvem Po-
čátek i  konec. Benefiční výstava 
v boční kapli kostela se koná ve pro-
spěch nadačního fondu pro nevidomé 
Lumen Christi, potrvá od 24. února do 
25. března a je přístupná vždy v době 
před a po konání bohoslužeb.  

                        www.lhoteckafarnost.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

 11. února od 10.30
zveme na  přednáškové setkání se 
zástupci Arcidiecézní charity Praha 
a  s  pracovníky organizace Likvidace 
lepry. V PC sv. Tomáše.

 24. února 9.00–12.00
Postní duchovní obnova, povede 
P. Vojtěch Kodet O.Carm. Přihlašování 
předem není nutné. V PC sv. Tomáše. 

                            www.farnostdobris.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 7. února od 19.30
Dominikánský knižní salón: Timo-
thy Radcliffe: Ponoř se! Žít svůj křest 
a biřmování. Moderuje Benedikt Mo-
helník OP. Foyer barokního refektáře.

 21. února od 19.30
Psí katechismus 2 aneb o víře s brat-
ry dominikány: Hlas Páně tříští cedry: 
Boží všemohoucnost. Foyer barokní-
ho refektáře.

                         www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 

 1. 2. – 31. 3.
Výstava obrazů Honzy Volfa s názvem 
Kdo je v  pohodě, rozdává radost. 
Refektář.

 6. února od 15.30 
Vystoupení tanečního souboru Me-
dunka, na programu: tance na motivy 
písní Karla Hašlera, milostných básní 
i několika písniček za doprovodu ky-
tary. Soubor působí za podpory Domu 
sociálních služeb Prahy 1. Refektář.

 11. února od 17.00
„Ach, jak mě svět se vším mrzí...“ 
– večer barokních kázání Antonína 
Koniáše a Ondřeje de Waldt protknu-
tá poezií Fridricha Bridela. Zazní slova 
rozjímavá, naučná i vášnivá, jež vytvo-
řili a se zápalem sdělovali velcí mužo-
vé 17. a 18. věku – kněží, literáti a ka-
zatelé – význační i rozporuplní. Jejich 
překrásná čeština zazní v  interpreta-
ci Marcely Šikové a  Ireny Pulicarové 
za doprovodu loutny či jiného nástro-
je. Texty nastudovala Ada Fryntová. 
Kostel sv. Rodiny.

 18. února od 15.30
Kytarový koncert se zpěvem, účin-
kují: Andrea Klepišová – zpěv, Hana 
Němcová – kytara, Jan Janda – zpěv 
a  kytara, Martin Křehnáč – kytara. 
Na  programu skladby A. Vivaldiho, 
J. S. Bacha, T. O‘Carolana a  dalších.  
Refektář.

                               www.domovrepy.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

 16.–18. března
Kurz kresby tužkou aneb jak uchopit 
kresbu pod vedením Tomáše Mlejnka.

 23.–25. března
„Byl veden Duchem na poušť...“ post-
ní duchovní obnova pro všechny 
s  P.  Janem Pořízem OCD, převo-
rem kláštera bosých karmelitánů 
ve Slaném.

 31. března
Kurz pletení pomlázek – v  jídelně 
penzionu Panský dům.

                 www.panskydumrozmital.cz
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POZVÁNKY, NABÍDKY

Ekologická sekce ČKA
                                                                 
13. února od  17.30 zve Ekologic-
ká sekce ČKA na  besedu s  hydrolo-
gem RNDr.  Janem Daňhelkou, PhD., 
z  Českého hydrometeorologického 
ústavu o  problému hrozícího sucha. 
V přízemí pražského kláštera Emauzy, 
Praha 2, Vyšehradská 49.  

Křížová cesta na Petříně
                                                                 
16. února od 16.00 jsou zváni všichni 
členové františkánské rodiny a přátelé 
sv. Františka na křížovou cestu na Pe-
tříně na zahájení postní doby. Vedou 
bratři františkáni. Sraz u  prvního za-
stavení, s sebou zpěvník. Více na f.rei-
chel@volny.cz;   tel. 241 950 251 nebo 
725 939 385.

Unie katolických žen
                                                                 
17. února 9.00–15.00 hod. jsou zvány 
ženy na postní duchovní obnovu pod 
vedením Mons. Václava Malého. Při-
hlášky na e-mailu: ukz@volny.cz nebo 
tel.: 731  569  085. Pro přihlášené do 
9. února zajistíme oběd.  Ve  farním 
klubu u  Panny Marie Sněžné, Jung-
mannovo nám., Praha 1.

Zlatá Praha 
                                                                  
18. února od 16.00 se uskuteční další 
setkání cyklu „Zlatá Praha“ s  názvem 
Láska plodí moudrost. Hosty budou 
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z His-
torického ústavu AVČR a PhDr. Jaro-
slav Šturma, místopředseda Česko-

moravské psychologické společnosti.
V zasedacím sále úřadu MČ Praha 5, 
Štefánikova 15, Praha-Smíchov. Více 
na http://www.focolare.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů 
                                                                 
19. února od 17.00 pořádá Suverénní 
Rytířský a  Špitální řád sv. Jana z  Je-
ruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost 
pro duchovní hudbu a  Konzervatoř 
Jana Deyla za  finanční podpory MČ 
Praha 1 v  kostele Panny Marie pod 
řetězem v  Lázeňské ulici v  Praze 
1 – Malé Straně   koncert duchovní 
hudby. Účinkují: K. Brhlová – flétna, 
K. Grosslová a  E. Ashumová – zpěv, 
M. Moudrý – varhany. Na  progra-
mu jsou díla J. S. Bacha, N. Bruhnse, 
C. Francka, J. Churáčka a W. A. Mozarta. 

Den otevřených dveří v ZŠ Parentes
                                                                 
22. února od  15.30 zve ZŠ Parentes 
Praha, křesťansky zaměřená základní 
škola s  nadstandardním vzděláváním 
a  rozšířenou výukou angličtiny (Rad-
lická 138, Praha 5), na den otevřených 
dveří. Škola nabízí přátelské prostřed-
ní, individuální přístup a  intenzivní 
spolupráci s rodiči. Koncept školy sto-
jí na budování hodnotového systému 
dětí zahrnující hodinu etiky i  nábo-
ženství. Škola zajišťuje také rozsáhlou 
výuku angličtiny, řadu kroužků a akcí 
pro rodiče. Více na www.parentes.cz.

Konference Zdravotník-křesťan 
v dnešní nemocnici 
                                                                 
17. března pořádá Biskupství brněnské 
konferenci Zdravotník-křesťan v dneš-

ní nemocnici. Mezi přednášejícími bu-
dou teolog Mons. Aleš Opatrný nebo 
pomocný olomoucký biskup Mons. 
Antonín Basler. Přihlášky na  mailu 
krestan.konference@gmail.com.

OZNÁMENÍ

Cyrilometodějská pouť 2018
                                                                 
17. února od  9.30 bude mší sva-
tou slouženou v kostele sv. Klimenta 
na  Levém Hradci P.  Jakubem Sadí-
lekem OFM, zahájen 37. ročník Cy-
rilometodějské pouti. Poté se vydá-
me na  trasu první etapy (15 km) přes 
Horoměřice k pražské Loretě, kde se 
v  16.00 hod. setkáme s  „veterány“, 
tj. poutníky, kteří chodili na tuto pouť 
v  minulém století. Na  druhou eta-
pu se sejdeme v  neděli na  mši sva-
té v  8.30 hod. opět v  kostele Panny 
Marie Andělské a  odtud poputujeme 
(22 km) Prahou ke  kostelu Povýše-
ní Svatého kříže v  Praze-Kolodějích. 
V dalších etapách vždy o druhém ví-
kendu v měsíci půjdeme po trase přes 
Kostelec nad Černými lesy – Kouřim 
– Čáslav – Žleby – Seč – Chrást – 
Luže – Litomyšl – Svitavy – Koclí-
řov – Kostelec na  Hané – Prostějov 
– Kojetín do  Cetechovic. A  v  pátek 
24. srpna se sejdeme na hoře sv. Kli-
menta s moravskými poutníky, odkud 
poputujeme do Boršic. Pouť ukončí-
me poslední etapou (8 km) na  Vele-
hrad, kde bude závěrečná společná 
mše svatá.
Podrobné aktuální informace najdete 
na www.poutnik-jan.cz a na tel. čísle 
725 939 385 nebo e-mailové adrese 
poutnik-jan@seznam.cz.

Cyrilometodějská 
pouť 2018

XXXVII. ročník
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KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

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

  18. února 
1. neděle postní (9.00): 
kostel Matky Boží před Týnem, 
Praha – Staré Město 
(P. Vladimír Kelnar)

RADIO PROGLAS

  4. února  
5. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský) 

  11. února 
6. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel) 

  14. února 
Popeleční středa (18.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

  18. února 
1. neděle postní (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga) 

  25. února 
2. neděle postní (9.00): 
duchovní centrum Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  4. února 
5. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel sv. Michaela archanděla, 
Kozlovice (P. Alfréd Volný)

  11. února 
6. neděle v mezidobí (10.15): 
kostel sv. Mikuláše, Sliač 
(P. Dominik Markoš)

  18. února 
1. neděle postní (10.30): 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Hrabyně (P. Vladimír Pavlík)

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

Změna programu vyhrazena

USTANOVENÍ

 ThLic.  Edward Walczyk, Th.D., byl 
od 1. prosince 2017 uvolněn z funkce 
duchovního asistenta Sdružení Soli-
darność Polsko-Czesko-Słowacka.  

 Mgr. Ludvík Šťastný byl od 15. led-
na 2018 jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘKF Roudnice 
nad Labem.  

ÚMRTÍ

 Mgr. Petr Antoš zemřel v Prachati-
cích dne 11. prosince 2017 ve věku 65 
let, v 39. roce své kněžské služby. Po-
hřben byl na  hřbitově v  Prachaticích. 
Zesnulý byl členem CCC. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P. Dr. Stanislav William Robert Faix 
OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze-
-Malé Straně, 9. 2. 1963 (55 let)

 prof.  Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., 
vyučující na  KTF UK, výpomocný du-
chovní v Praze-Kunraticích, 28. 2. 1988 
(30 let)

 Jan Píška, farní vikář u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v  Kladně, 
23. 2. 1978 (40 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Mgr. Lukáš Okurka, farní vikář v Kra-
lupech nad Vltavou, 2. 2. 1988 (30 let)

 Mgr.  Pavel Kuneš, osobní děkan, 
nemocniční kaplan, rektor filiální-
ho kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Klecanech, 6. 2. 1937 (81 let)

 P.  Petr Kolář SJ, působící v  Praze, 
7. 2. 1941 (77 let)

 Mgr. Vojtěch Mátl, trvalý jáhen, ce-
remonář, vedoucí sekretariátu arcibis-
kupa, 8. 2. 1978 (40 let)

 P. Matouš Josef Sleziak OFM, na od-
počinku v Praze, 8. 2. 1930 (88 let)

 ThLic. Vít Uher, Th.D., farář v Praze-
-Žižkově, 12. 2. 1973 (45 let)

 Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, 
CSc., apoštolský exarcha 16. 2. 1948 
(70 let)

 doc.  ThLic.  Jaroslav Brož, Th.D., 
S.S.L., proděkan KTF UK, kanovník Ko-
legiátní kapituly Všech svatých na Hra-
dě Pražském, 22. 2. 1963 (55 let)

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 www.ktf.cuni.cz. 

Katolická teologická 
fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze vyhlašuje 
přijímací řízení ke studiu 
od akademického roku 
2018/2019. Zájemci 
o studium na Katolické 
teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, 
kteří chtějí začít studium 
v akademickém roce 
2018/2019, mohou podat 
přihlášku do 28. 2. 2018.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
KE STUDIU NA KTF UK
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  6.–10. 2. / Jak se modlit za uzdravení 
P. Elias Vella / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna /
www.dc-vranov.cz     

  17.–18. 2. / Víkend pro mladé 18–30 let 
Komunita Chemin Neuf / Klášter Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz     

  23.–25. 2. / DO VIR 
Mons. Adam Rucki / AS Olomouc / 
www.knezskyseminar.cz/akce/vir   

  4.–11. 3. / DC v tichu podle sv. Ignáce 
Komunita Chemin Neuf / Klášter Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz     

  8.–11. 3. / DO pro zdravotníky 
MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová / DC sv. Františka 
z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz  

  8.–11. 3. / DC Církev s citem 
P. Ondřej Salvet / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz  

  9.–11. 3. / Tammím: Každému je dán dar 
Bohoslovci AS  / AS Praha / www.ars.cuni.cz

  11.–15. 3. / DO pro seniory 
P. Augustin Kováčik O.Praem. / DC sv. Františka z Pauly / 
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

  20.–24. 3. / Ignaciánské exercicie: 
Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství / 
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  23.–25. 3. / DO pro všechny: Byl veden Duchem na poušť / 
P. Jan Poříz OCD / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Všeobecný úmysl

„Ne“ korupci – aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc. 

Národní úmysl

Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

Kostel svaté Alžběty

Praha 19 – Kbely, Železnobrodská ulice.

I niciátory vybudování kaple v obci byli P. Jan Evangelista Ur-
ban OFM, a františkánský terciář Dr. František Nosek, kte-

rý v roce 1931 zajistil pozemek se stodolou. Ta byla během 
jednoho roku přestavena na provizorní kapli a 28. října 1932 
vysvěcena velmistrem křižovníků P. Josefem Vlasákem. Bo-
hoslužby zde zajišťovali františkáni od  kostela Panny Marie 
Sněžné v Praze, péči o kostel měly na starost Sestry apoštolá-
tu sv. Františka. V dalším období, politicky nepříznivém, kaple 
chátrala a po roce 1989 byla v havarijním stavu.

Díky nadšení některých místních farníků, ale i mnoha dalších 
osob byl zakoupen v sousedství kaple pozemek a na něm byla 
v roce 2001 zahájena stavba dle návrhu architekta Bernarda 
d´Ambrose. Inspirací byla charitativní činnost sv. Alžběty, 
a tak má kostel podobu bochníku chleba s odkrojenou částí. 
Kostel byl vysvěcen 13. června 2004 pražským arcibiskupem 
Miloslavem kardinálem Vlkem.

  Dr. František Reichel
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NovéNa k NeposkvrNěNému 
srdci paNNy marie

Vojtěch Kodet
Brož., 77 str., 59 Kč

popoupo

Zuzana Holasová

Váz., 175 str., 249 Kč

TréNiNk empaTie u děTí

Jesper Juul, 
Peter Høeg a kol.

Brož., 120 str., 229 Kč

dobré zprávy o sexu 
a maNželsTví

Christopher West
Brož., 264 str., 249 Kč

děTi píší bohu

Eric Marshall,
Stuart Hample

Brož., 104 str., 149 Kč

výsTup Na horu 
maNželsTví

Elias Vella
Brož., 192 str., 249 Kč

důvěrNě s Ježíšem

Gaston Courtois

Brož., 164 str., 199 Kč

lidé lži

M. Scott Peck

Brož., 288 str., 349 Kč

mé díTě má adhd
Alison M. Thompson

Brož., 128 str., 229 Kč

v riNgu s bohem

Tim Guénard

CD MP3, 299 Kč
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Elizabeth Ficocelliová

Brož., 160 str., 249 Kč

síla modliTby TeeNagera

Stormie Omartianová

Brož., 239 str., 199 Kč

7. únor 1878
Zemřel papež Pius IX. V roce 1827 přijal 
biskupské svěcení, v r. 1840 byl jmeno-
ván kardinálem a v r. 1846 byl zvolen pa-
pežem. Dne 8. 12. 1854 vyhlásil Dogma 
o  Neposkvrněném početí Panny Ma-
rie a dne 8. 12. 1869 svolal a realizoval 
I. vatikánský koncil, na kterém bylo přija-
to Dogma o neomylnosti papeže ve vě-
cech víry a mravů. V r. 2000 byl prohlá-
šen za blahoslaveného (* 13. 5. 1792).

13. únor 1518
Narodil se Antonín Brus z  Mohelnice, 
katolický kněz, člen Řádu křižovníků 
s  červenou hvězdou. Roku 1552 byl 
ustanoven velmistrem Řádu křižovní-
ků a  r. 1558 vídeňským biskupem. Dne 
5. 9. 1561 byl jmenován pražským arci-
biskupem, což papež Pius IV. potvrdil. 
Prosazoval kult blahoslavené Anežky 
České. (✝ 18. 8. 1580).

17. únor 2003
V Arcibiskupském paláci na Hradčanech 
se konala konference s názvem „Křesťa-
né a Evropská unie“, jejíž součástí bylo 
společné prohlášení České biskupské 
konference a  Ekumenické rady církví 
ke vstupu ČR do Evropské unie.

20. únor 1878
Byl zvolen nový římský papež Lev XIII. 
Za svého pontifikátu se pokoušel uvnitř 
církve pokračovat v  reformní práci za-
počaté I. vatikánským koncilem. Zdů-
raznil nezbytnost studia Písma svatého. 
Vydal první sociální encykliku „Rerum 
novarum“. 

26. únor 1948
Pražský arcibiskup ThDr.  Josef Beran 
vydal pastýřský list s  názvem „Arcibis-
kupe, nemlč, nesmíš mlčet!“ Tato výzva 
byla namířena proti politické perzekuci 
a nezákonnostem režimu v ČSR.

Arnošt Kelnar

cd
mp3


