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Milé sestry, milí bratři,

Vážení čtenáři,

v  textu k únorovému Světovému dni 
nemocných píše P.  Jan Balík, bis-
kupský vikář pro diakonii, mimo jiné 
o  tom, kolik dobra může paradoxně 
nemoc vyprodukovat, a P. Jiří Korda, 
který vystudoval i  lékařskou fakul-
tu, nám vysvětlí, proč jako diagnózu 
doby vidí bezbožný relativismus.

Stanislav Zeman

letošní jubilejní připomínka Božího Těla s  Josefem kardinálem Beranem 
v roce 1949 je mimo jiné výzvou, abychom se hlouběji zamýšleli nad význa-
mem Eucharistie, eucharistické úcty a  jejích kořenů, které se dotýkají také 
naší arcidiecéze a ukazují na významný podíl při vzniku slavnosti Těla a Krve 
Páně. Myslím, že zde je i  podnět, abychom nověji promýšleli skutečnosti 
duchovního základu a vrcholu našeho duchovního života. Eucharistie vytváří 
společenství Církve. 
Účast na společné liturgii formuje a sjednocuje naší arcidiecézi. Uvědomu-
jeme si i bohatství různosti Církve v našem hlavním městě, které reprezen-
tuje nejenom množství řeholních spiritualit, ale i  nové spirituality nových 
duchovních hnutí. Je to též i společenství mezinárodní, a to jak uvnitř naší 
církve, tak je zde bohatá i  mezinárodní komunita duchovních i  ostatních 
křesťanských církví. Setkáváme se i s  růzností teologických a pastoračních 
projektů, které vyrůstají z bohatství mentality, ale někdy jsou produktem pro-
tichůdných teologických názorů, jež mohou zaclonit vlastní podstatu naše-
ho úsilí o věrnost a opravdovost Božímu Slovu a jediném Pánu Ježíši Kris-
tu. Velké množství vzdělávacích institucí přináší nejenom šíři rozhledu, ale 
také v současné době velké migrace idejí a ideologií, které mohou a někdy 
i opravdu zneklidňují náš duchovní a teologický život. Hledání nových cest 
a metodik je opravdu důležité a záslužné. Znamená to ale pro nás také vel-
kou míru potřebné tolerance, vzájemné úcty, oboustranného naslouchání 
a především přítomnost opravdové bratrské lásky. Věřím, že je možné pře-
konat různé překážky i některá nedorozumění ve vzájemné úctě a respektu, 
jak to vyžaduje církevní společenství ve svém uskupení. 
V polovině měsíce února se účastním zasedání předsedů biskupských kon-
ferencí celého světa se Svatým otcem v Římě. Jedná se o závažný problém, 
který není pouhým problémem Církve, či dokonce kléru, ale především, jak 
ukazují statistiky a průzkumy i v naší zemi, je problémem společenským, kte-
rý nejvíce ohrožuje svět žen a dívek, a to v rodinách především neúplných, 
resp. biologicky neúplných. Řešením nejsou pouze směrnice, ale především 
prevence vyrůstající z katecheze, která se musí v mnohem větší míře dotýkat 
generace již v mladém věku, jako i formace a větší zodpovědnost ze strany 
dospělých, tj. rodičů, vychovatelů, ale i osob duchovních.

Dominik kardinál Duka OP
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Nový pomocný biskup

Vážení čtenáři,

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

Stanislav Zeman

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

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

V sobotu 2. února 2019 na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) se 
uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s praž-

ským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP. Slavnost začíná v 10.00 
hodin bohoslužbou s  žehnáním svící v  kapitulním kostele Všech svatých 
na Pražském hradě. Následuje slavnostní průvod do katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha, kde Světový den zasvěceného života pokračuje mší svatou.

Světový den
nemocných

V pondělí 11. února, v  den Památky 
Panny Marie Lurdské, se jako každý 

rok slaví Světový den nemocných. Ten-
to den navštíví kardinál Dominik Duka 
nemocnici v  Hořovicích, biskup Zde-
nek Wasserbauer Ústřední vojenskou 
nemocnici v  Praze, biskup Karel Herbst 
Thomayerovu nemocnici v  Praze, bis-
kupský vikář Michael Slavík Nemocnici 
Na  Bulovce a  biskupský vikář Jan Balík 
Fakultní nemocnici v Motole.

Festival MENE TEKEL

V neděli 3. března od 14.00 hodin proběhne v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha ekumenická bohoslužba na závěr XIII. ročníku mezinárodní-

ho festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel, který se 
uskuteční od 24. února do 7. března 2019. Letošní téma zní: Pronásledování 
rodin v době nesvobody. Více informací najdete na http://www.menetekel.cz.

Kněžské svěcení

V neděli 3. února 2019 v  10.00 hodin 
v  kostele sv. Václava v  areálu Psy-

chiatrické nemocnice v Praze-Bohnicích 
přijme z  rukou Mons. Václava Malého, 
pomocného biskupa pražského, kněž-
ské svěcení jáhen pražské arcidiecéze 
Mgr.  Jaromír Odrobiňák. Parkování je 
možné přímo u kostela sv. Václava, vjezd 
do areálu PNB je vrátnicí z ulice Čimická.

Fo
to

: J
ak

u
b

 Š
er

ýc
h

 /
 Č

lo
vě

k 
a 

V
ír

a

Fo
to

: J
an

a 
H

av
lo

vá
 /

 Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a

Fo
to

: J
an

a 
H

av
lo

vá
 /

 Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a

Fo
to

: L
u

ci
e 

H
o

rn
ík

o
vá

 /
 Č

lo
vě

k 
a 

V
ír

a



4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Fo
to

: T
o

m
áš

 J
ež

ek
  /

 Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a

Fo
to

: M
ar

ti
n

a 
Ř

eh
o

řo
vá

 /
 Č

lo
vě

k 
a 

V
ír

a
Semináře Otcovo srdce

V e dnech 14.–19. února 2019 a 4.–9. 
dubna 2019 se v  prostorách Arci-

diecézního centra mládeže, Kostelní 
nám. 16, 148  00 Praha 4 – Kunratice, 
uskuteční semináře Otcovo srdce, které 
pořádá Mládež pro Krista, z.s., ve spolu-
práci s Arcidiecézním centrem mládeže 
AP. Cílem seminářů je posílit v účastní-
cích identitu Božích synů a dcer a po-
moci jim zakusit Boží otcovskou lásku, 
dobrotu, odpuštění a  přijetí. Více viz 
http://www.otcovosrdce.cz. Z  nabíze-
ných termínů je možné si vybrat: úno-
rový seminář povedou manželé Robert 
a Vicki de Hoxar z Anglie spolu s česko-
-slovenským týmem, dubnový seminář 
povede česko-slovenský tým. Srdečně 
zveme zejména mladé lidi od 18 let.

Noc kostelů 2019

S rdečně vás zveme k zapojení do letošní Noci kostelů 2019, která bude 
v pátek 24. května. I letos je nezbytné, aby farář, resp. administrátor 

farnosti nahlásil své kostely na centrálním webu Noci kostelů http://www.
nockostelu.cz, kde se přihlašuje kliknutím na políčko Pro pořadatele 
a následně na stránce najděte sekci Elektronická přihláška kostela. Při-
hlašování bude spuštěno 1. února a bude se možné přihlásit do 10. břez-
na. Je třeba jako každoročně uvést zodpovědnou osobu, se kterou bude 
organizační tým řešit praktické detaily akce a která zodpovídá za průběh 
v daném kostele. Veškerou korespondenci (kromě přihlášky na webu) 
směřujte na adresu Nockostelu.Praha@apha.cz. Prosíme pořadatele, aby 
neodkládali přihlášení až na poslední den, nápor přihlášek pak obtížně 
zvládáme. Velmi děkujeme všem, kdo se k této akci připojují!

150. výročí narození 
lidického faráře 
P. Štemberka

V neděli dne 3. února 2019 od 9.30 ho-
din bude Mons. Zdenek Wasserbauer, 

Th.D., generální vikář a pomocný biskup 
pražský, v kostele Panny Marie před Tý-
nem celebrovat mši svatou u příležitosti 
150. výročí narození posledního lidického 
faráře P. Josefa Štemberky, který se naro-
dil 2. 2. 1869 v Pecce a zemřel 10. 6. 1942 
v Lidicích. Přestože mu byla podle dobo-
vých zpráv udělena milost, odmítl ji a byl 
současně s ostatními lidickými muži nacisty 
zavražděn. V současné době podniká kar-
dinál Dominik Duky kroky k zahájení pro-
cesu jeho blahořečení.
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Rádio Proglas hledá redaktora pro studio v Praze

P řijmeme redaktora pro pražskou redakci s působnos-
tí v Praze, Středočeském, Plzeňském a Karlovarském 

kraji. Předpokládáme vysokoškolské vzdělání nejlépe hu-
manitního typu, všeobecný rozhled, komunikativnost, 
výbornou orientaci v  křesťanském prostředí, organizační 
schopnosti, znalost práce na počítači, řidičské oprávnění 
sk. B. Zkušenosti s  prací v  mediální sféře jsou výhodou. 
Nástup je možný ihned.

Náplní práce je tvorba krátkých reportáží, zpráv a  publicis-
tických pořadů. V  případě zájmu nám pošlete svůj životopis 
s motivačním dopisem (příp. fotografií) elektronicky na adre-
su personalie@proglas.cz a  připojte, prosím, prohlášení, jež 
najdete na webu Proglasu, záložka Kontakty a  info / Pracovní 
příležitosti.

K atolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
vyhlašuje přijímací řízení ke  studiu pro akademický 

rok 2019/2020.
Zájemci o studium na Katolické teologické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze, kteří chtějí začít studium v akademic-
kém roce 2019/2020, mohou podat přihlášku
do 31. března 2019.

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 in-
formace o studiu na KTF UK jsou k dispozici na webu 
www.ktf.cuni.cz.

Přijímací řízení ke studiu na KTF UK
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„S
bírka byla úspěšná a  to pro 
nás znamená především to, 
že jsme mohli v  naší arci-

diecézi vyslat mezi lidi mnoho stovek 
koledníků, kteří lidem zvěstovali dob-
rou zprávu o narození Spasitele a přáli 
lidem požehnání do  nového roku,“ 
ohlíží se za devatenáctou Tříkrálovou 
sbírkou Jaroslav Němec, ředitel Arci-
diecézní charity Praha. „Sbírka dává 
příležitost k  solidaritě s  potřebnými. 
Stejně jako v předchozích letech jsme 
vybrali stovky záměrů sbírky, které 
pomohou lidem v nouzi.“

Kolik štědří dárci darovali v  pražské 
arcidiecézi do bezmála dvou tisíc za-
pečetěných pokladniček, ještě v době 
uzávěrky Zpravodaje nevíme. Průběh 
sbírky však slibuje, že stejně jako loni 
přesáhne hranici sedmi miliónů ko-
run. Jaroslav Němec děkuje všem, 

kteří se do sbírky zapojili: „Velmi děkuji 
všem dobrovolníkům, dětem a  jejich 
rodičům, kteří nesli poselství Tříkrálo-
vé sbírky a koledovali pro dobrou věc. 

Velmi si vážím podpory dárců, kteří 
Charitě projevili důvěru.“

Tříkrálovou sbírku provázelo mnoho 
akcí. Na Nový rok vystoupali kolední-
ci na horu Říp, kde se zúčastnili no-
voroční mše svaté v  rotundě sv. Jiří 
a sv. Vojtěcha. Řada měst, mezi nimi 
Praha, Příbram či Kladno, byla svěd-
kem tříkrálového průvodu. Konaly se 
tříkrálové benefiční koncerty a  při-
jetí koledníků v  institucích, například 
v Senátu Parlamentu ČR, na radnicích 
a obecních úřadech. 
Tříkrálová sbírka podpoří stovky pro-
jektů na pomoc potřebným, a to přímo 
v  regionu, kde byly peníze vykoledo-
vány. Pomoc obdrží maminky s  dět-
mi v  charitních azylových domech 
v  Brandýse nad Labem a  v  Roudnici 
nad Labem. Díky výtěžku sbírky vznik-
ne nové centrum sociálních služeb 
ve Vlašimi a v Kralupech nad Vltavou. 
Pomůcky pro seniory zakoupí Farní 
charita Starý Knín. Ve  Slaném založí 
nově vzniklá farní charita sociální šat-
ník. Výtěžek sbírky využije řada farností 
a farních charit na přímou pomoc so-
ciálně potřebným rodinám a  dětem, 
například na  zaplacení zájmového 
kroužku, školy v přírodě, letního tábora 
a dalších mimoškolních aktivit. 

 Jarmila Lomozová

Poděkování za devatenáctou 
Tříkrálovou sbírku 

V první polovině ledna proběhla Tříkrálová sbírka Charity. 
V pražské arcidiecézi se do ní zapojilo přes sto farností, 
farních charit a církevních škol, které sbírku uskutečnily 
ve svém regionu. 

Arcidiecézní charita Praha srdečně zve na

Oslavme tancem 100. výročí založení Charity v naší zemi.

Ples Charity
v pátek 1. března 2019
od 18.30 do 23.30 hodin

v Hotelu Belvedere
M. Horákové 19, Praha 7

Cena vstupenky: 250 Kč kontakt pro rezervaci: ples@praha.charita.cz 
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emoc je období nelehké. 
Jedná se o  zkoušku, která 
snadno vede do izolace, uza-

vřenosti a vzdoru proti Bohu. Závislost 
na  druhých může vyústit až v  zou-
falství. Avšak nemoc se může také 
proměnit na  okamžik, kdy se člověk 
otevře hlubším hodnotám, které do-
posud opomíjel, a  začne objevovat 
Boží lásku a blízkost.

Pro křesťana se nemoc stává i  zvlášt-
ní milostí. Zakladatel komunity Archa, 
která se věnuje lidem duševně nemoc-
ným, Jean Vanier napsal: „Neutíkej 
před utrpením, ale vstup do něj a objev 
v něm tajemství přítomnosti vzkříšené-
ho Ježíše.“ Je to jistě obtížné pochopit 
či přijmout, ale nemoc je chvílí, kdy se 
připodobňujeme Ježíši ukřižovanému 
a  z  našeho přijatého utrpení má pro-
spěch církve (srov. Kol 1,24).

Nemoc, stejně jako smrt, je důsledek 
prvotního hříchu, kdy člověk neupo-
slechl Boha a byl vyhnán z Ráje, tedy 
z přímé Boží přítomnosti. Tím se stal 
zranitelným a na zemi zakouší trápe-
ní, nemoci, bolest a smrt. Jeho bytí je 
porušeno, ale to není stav, který Bůh 
s člověkem zamýšlel. Aby moc hříchu 
zlomil, poslal svého Syna Ježíše Krista, 
který na sebe vzal naše slabosti a nesl 
naše nemoci (srov. Iz 53,4 a Mt 8,17), 
vykoupil nás z  moci zla, z  moci hří-

chu, z moci smrti. Ježíš nejen uzdra-
voval, ale také se ztotožnil s každým 
nemocným, když řekl: „Byl jsem ne-
mocen a navštívili jste mě.“ (Mt 25,36). 
A těm, kteří konají skutky milosrden-
ství, jako je starostlivost o  nemocné, 
vězněné, hladové apod., slíbil život 
věčný (srov. Mt 25,46).

Nemocný potřebuje pomoc druhých 
lidí, a to nejen profesionálů. Je darem 
pro ostatní: zdravé, mladé, úspěšné, 
protože v  nich probouzí schopnost 
lásky, nezištné služby druhým. Nemu-
sí jít o něco velikého, často se jedná 
jen o to pobýt s nemocným, projevit 
o něj zájem. Před lety jsem obdivoval 
dva farníky, kteří každý týden vytrvale 
navštěvovali oddělení pro dlouhodo-
bě nemocné a na každém pokoji za-
zpívali pár písní a  chvilku se pobavili 
s nemocnými. 

Služba nemocným je výzva pro kaž-
dého, vždyť ji bude s velkou pravdě-
podobností jednou potřebovat i  on. 
Papež František vyslovil vážná slova, 
že jediným měřítkem naší činnosti se 
má stát nezištná láska, adresovaná 
všem lidem bez rozdílu. 

Vědoma si Ježíšových slov, církev 
po celá staletí nejrůznějším způsobem 
konala a koná péči o nemocné. Jed-
nalo se o útulky pro nemocné a hen-

dikepované osoby nebo o  drobnou 
službu nemocným sousedům. Ani 
dnes nelze spočítat dobro, které pro-
kazují křesťané nemocným zcela při-
rozeně a  dobrovolnicky. Nezapomí-
ná se ani na  organizovanou službu. 
Církev vysílá do  nemocnic kaplany, 
kteří podporují pacienty v  duchov-
ním růstu a posilují je v nesnadných 
chvílích života. Nelze opomenout vý-
znam hospicového hnutí. V naší arci-
diecézi máme dokonce církevní Ne-
mocnici Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. Nejrůznější projekty 
pro pomoc nemocným, trpícím a  ji-
nak hendikepovaným spoluobčanům 
vykonává Charita, která má jen v naší 
arcidiecézi na 21 000 klientů. Nelze 
přejít ani fakt, že organizace Likvi-
dace lepry, která je zřízena Arcibis-
kupstvím pražským, nejenže pomá-
há v mnoha zemích světa léčit lepru 
a tuberkulózu, ale z darů dobrodinců 
postavila a  podporuje provoz dvou 
nemocnic v  Indii. Arcidiecézní cha-
rita Praha zase provozuje nemocnici 
v Ugandě. 

Kolik dobra vyprovokuje nemoc! Ne-
lze než za vše, co děláte i vy, upřím-
ně poděkovat: Pán Bůh zaplať. A  jak 
víme, on platí i s úroky. 

 P. Jan Balík
biskupský vikář pro diakonii

Nemocní jsou darem

Světový den nemocných 
slaví církev od roku 1992. 
Papež sv. Jan Pavel II. 
ho ustanovil na den 
Panny Marie Lurdské, 
tedy 11. února. 
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 Jaký je podle vás smysl Světové-
ho dne nemocných?
Tento den ustanovil pro celou církev 
svatý Jan Pavel II. Učinil tak v  krát-
kém dopise prefektovi Papežské rady 
pro pastoraci zdravotníků 13. května 
1992. Těch pár řádků o  smyslu ne-
moci a přístupu k nemocným dostává 
svou hloubku ve  světle toho, co ná-
sledovalo o  deset let později. Těžce 

nemocný a umírající papež, „podívaná 
pro svět, anděly a lidi“, praktická lekce 
z předtím hlásané teorie. Pro mne je 
Jan Pavel II. tím, kdo nás učil přijímat 
nemoc jako kříž. Ten má dvě ramena. 
Horizontálu – máme někoho nemoc-
ného, je třeba mu zajistit léčbu, péči, 
lidskou podporu – a vertikálu, tedy to 
rameno, co ční k  nebi a  které podle 
mne často ignorujeme i  my katolíci. 

Jan Pavel II. se nebál otevřeně mlu-
vit o  spásonosném významu přija-
tého a  Bohu obětovaného utrpení 
a nemoci. V tomto duchu se dívejme 
na Světový den nemocných. A to, že 
se slaví v  den začátku zjevení Panny 
Marie v  Lurdech, jenom podtrhuje 
jeho duchovní přesah. Vždyť žádné 
vymodlené, zázračné uzdravení ne-
bylo samoúčelné.  

 V čem spočívá léčivá moc církve?
Církev není nějakou sebrankou lé-
čitelů nebo studnicí magických ná-
vodů či rituálů k  uzdravení. Je ale 
místem, kde se můžu setkat s  Lé-
kařem par excellence. On mě i dru-
hé může skutečně uzdravit. Modlím 
se s  důvěrou za  uzdravení? Nebo-
jím se poprosit svého faráře, přátele 
o modlitbu, o návštěvu? Nebojím se 
přijímat svátost pomazání nemoc-
ných nebo ji zprostředkovat jiným? 

Církev není sebrankou léčitelů

P. Jiří Korda je farářem v Praze-Lhotce, živé farnosti 
uprostřed sídlišť. Je mu čtyřicet tři let, ale knězem je 
teprve deset let. Jak sám říká, je sice Pražák, ale maturoval 
„v kravíně na zemědělce v Českých Budějicích“. Věřícím 
se stal až ve dvaceti letech. Vystudoval lékařskou 
a teologickou fakultu. Byl na vojně, před svou kněžskou 
službou pracoval jako sanitář, hlídač a lékař. Ze své farnosti 
a farníků je nadšený, v semináři mají čtyři bohoslovce.
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Nebo jsem plný pověrčivého strachu, 
že když už mě přišel farář pomazat, 
to už je se mnou amen? Na druhou 
stranu, jednoho dne bude pomazání 
nemocných skutečně naším posled-
ním pomazáním. To by nás nemělo 
naplňovat hrůzou, ale naopak očeká-
váním věcí příštích. Jak to říká církev-
ní právo? Nejvyšším zákonem církve 
je spása nesmrtelných duší. Takže 
v církvi se nesetkáváme s Pánem Je-
žíšem jen jako s Lékařem, ale hlavně 
jako se Spasitelem.   

 Jak vy sám prožíváte kontakt 
s  nemocnými? Může být takové 
setkání i obohacující?
Od  narození až do  svých třiatřice-
ti jsem měl vždy ve  svém nejbližším 
okolí někoho těžce nemocného, 
posledních pár měsíců je tomu opět 
tak. Člověk si mnohdy sáhne na dno 
svých sil, zvláště ve  chvílích, kdy by 
tak rád druhému alespoň ulehčil, ale 
ono se to moc nedaří. Čím dál víc si 
uvědomuji význam a  současně veli-
ký dar modlitby a odevzdávání i těch 
nejobyčejnějších věcí do  Ježíšových 
rukou. „Pane, už nikdo z nás nemů-
že… Pane, zase je mu blbě z  léků… 
Pane, ať je ošetřovatelka dneska víc 
trpělivá… Pane, ať to vyšetření nějak 
zvládneme… Pane, Matko Boží, svatí 
přátele, až přijde čas, i  kdybychom 
my u něho zrovna nebyli, buďte tam 
rozhodně vy!“ Myslím, že nepopisuji 
nic, co by nemalá část čtenářů ne-
znala z  osobní zkušenosti. Je toto 
obohacující? Rozhodně. Protože nás 
to očišťuje, vede k  pravdě o  sobě 
i  druhých, k  trpělivosti a  k  většímu 
pochopení. A pokud nezahořkneme, 
k Bohu. Přiznávám, že i dnes jsou pro 
mne některá setkání s nemocnými či 
umírajícími zvláště náročná. Napří-
klad když se jedná o děti nebo rodi-
če malých dětí. Někdy se ale stane, 
že přístup, víra jejich nejbližších mě 
zahanbuje a  je pro mne samotného 
velkou školou. 

 Co říkáte nemocným, kteří se 
ptají: „Proč já?“ nebo „Proč moje 
dítě?“
Nedokážu odpovědět nějak obec-
ně. To je případ od případu. Někdy je 
nejlepší neříkat nic, jen být na blízku, 
prostě tam být, naslouchat, pomodlit 
se. Něco těm lidem, jak se říká, tla-
čit do  hlavy, nebo na  ně valit, může 
být velmi necitlivé. Mnohdy oni sami 
po čase začnou nacházet a formulo-

vat odpovědi na své otázky. Zde mož-
ná víc než kde jinde platí „odpovídej, 
jsi-li tázán“. Kněz navíc musí vědět, že 
není vševěd. Je třeba umět v případě 
potřeby nasměrovat lidi na  další od-
borníky. 

 Souhlasíte s  psychosomaticky 
orientovanými lékaři, kteří se ptají 
pacientů: „Jaké poselství Vám Vaše 
nemoc sděluje?“, případně drsněji: 
„V  čem je Vaše nemoc pro Vás vý-
hodná?“
Je skvělé, že se postupně daří z me-
dicíny odstraňovat přístup a  la „ten 
žlučník, co leží na  čtyřce vlevo“. 
I  když současná personální krize 
ve  zdravotnictví velmi ztěžuje rozví-
jení osobního a  celostního přístupu 
ke klientovi. Na druhou stranu, mno-
ho lékařů se ve snaze najít alternativu 
uchyluje k ezoterice. Naštěstí se s tím 
mnohdy chlubí i na svých interneto-
vých stránkách, takže to lze odhalit. 
Je smutné, kolik praktických lékařů, 
pediatrů, psychoterapeutů i  psychi-
atrů se nestydí používat homeopatii, 
různé „zázračné“ přístroje, které vám 
měří vaše „energie“ a  zjistí všechny 
možné nemoci, a  další nevědecké 
metody. Co je na  těchto přístupech 
děsivé, je, že nemocným mnohdy 
vsugerují následující: „K  vyléčení je 
třeba uvést tělo do harmonie. Pokud 

nejsi v harmonii, jsi nemocný.“ Mě se 
pak člověk s  leukemií ptá, kde dělá 
chybu, že se pořád nevyléčil. On ale 
neudělal žádnou chybu, jeho nemoc 
je jeho kříž.

 Jakou byste metaforicky určil 
diagnózu naší doby? Jaké byste 
navrhl léčení?
Napadají mě slova zpívajícího práv-
níka, pana doktora Jahelky, „to máte 
z  toho, že se nemodlíte!“ Řeknu to 
tvrdě, bezbožný relativismus. Ten pod 
rouškou svobody a tolerance připravil 
lidi o  jistoty, pevnost vztahů, o  ideá-
ly, víru. Místo aby spojoval, přispívá 
jen k nárůstu rozdělení. Kolik lidí, to-
lik pravd. Nemělo by to být jinak? Ne 
„jak to cítíš, bráško“, ale jak to je, co 
je pravda? Jistě, hledání pravdy je ce-
loživotní úkol. My ale máme ten veli-
ký dar, že víme, kdo je „cesta, pravda 
a  život“. Jaká je léčba bezbřehého 
relativismu a  rozdělení? Nejdříve 
musíme začít léčit sami sebe. Tedy 
přesněji, nejdříve musíme nechat 
uzdravovat sami sebe. Kým? No tím, 
který je „cesta, pravda a život.“ Církev 
nepotřebuje armádu diskutérů, ale 
světců. Přiznávám, sám jsme nemoc-
ný, a tak Pána Ježíše prosím, ať si mě 
vezme do parády. 

 Stanislav Zeman
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

3. 2. / 10.00 
Praha-Bohnice / kostel sv. Václava 
(Psychiatrická nemocnice) / mše svatá 
s kněžským svěcením

6. 2. / 19.00 
Praha – Staré Město / Divadlo 
v Dlouhé – Dlouhá cesta ke svobodě 
(diskusní večer)

27. 2. / 10.00
Hradec Králové / Sbor kněze Ambrože 
– Diecézní katedra CČSH (přednáška)

28. 2. / 18.00
Praha-Vršovice / kostel sv. Václava / 
Zimní večery u sv. Václava (přednáška)

1. 2. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá za duchovní povolání

2. 2. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / Svátek 
Uvedení Páně do chrámu

11. 2. / 14.00
Hořovice / návštěva nemocnice 
u příležitosti Mezinárodního dne 
nemocných

16. 2. / 17.00
Praha / kostel Panny Marie pod 
řetězem / mše svatá 

3. 2. / 9.30
Praha /  Týnský chrám / mše svatá, 
150 let od narození P. Josefa Štemberky

7. 2. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá 

11. 2. / 15.30
Praha / Ústřední vojenská nemocnice / 
mše svatá pro Světový den nemocných

14. 2. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá

21. 2. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá

24. 2. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá

28. 2. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

 5. února 19.00
Příprava na manželství*. CPR

 6. února 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 12. února 19.00
Příprava na manželství*. CPR

 13. února 9.30
Akademie nejen pro seniory. 
Doc. Kristina Koldinská z komunity 
Sant Egidio: „Žít evangelium v přátel-
ství s chudými a se světem“. PS

 15. února 20.00
Modlitba Taizé. DS

 19. února 19.00
Příprava na manželství*. CPR

 20. února 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 21. února 19.30
Modlitba chval. PS

 26. února 19.00
Příprava na manželství*. CPR
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

                                      www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU
 

 16. února od 10.00 do 16.30
Pouť ke  sv. Valentinu. Rekolek-
ce (10.00 do  15.00) pro snoubence 
i pro všechny, kdo uvažují o manžel-
ství a  chtějí navzájem i  před Bohem 
prohloubit svůj vztah. Povede P. Aleš 
Opatrný, vyšehradský kanovník. 
Od 15.30 poutní mše v bazilice sv. Pe-
tra a Pavla na Vyšehradě. Podrobnosti 
a  přihláška na   http://www.apha.cz/
cpr-valentin-aktualni-nabidka.

 28. února 19.00–21.00
Promítání dokumentárního filmu 
A  Better Man – Lepším člověkem, 

sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, 
Praha 6, s následnou diskusí s odbor-
nicemi SOS Centra, které mají bohaté 
zkušenosti s  programy zaměřenými 
na zvládání agrese ve vztazích.

 16. března 9.00–16.00
Sobota pro ženy – Jak nastavit hra-
nice zlu s  PhLic. Kateřinou Lachma-
novou, Th.D., Pastorační středisko (sv. 
Vojtěch, Kolejní 4, Praha 6.), přihlášky 
na  http://www.apha.cz/cpr-soboty-
-aktualni-nabidka. 

                                     www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 Od 14. do 19. února
Seminář „Otcovo srdce“. Povedou 
manželé Robert a Vicki de Hoxar z An-
glie spolu s česko-slovenským týmem.

                           www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 9. února od 9.30
Ministrantské setkání pro mladší klu-
ky (cca 7–13 let) v Praze 3 – Žižkově 
v kostele sv. Prokopa. Kromě nácviku 
ministrantské služby a mše sv. budou 
soutěže i tradiční fotbálek. Bližší info: 
P.  Benedikt Hudema (724  209  774; 
ministranti@apha.cz).

         www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 7. února od 18.00
Večer pro TEBE, pro MNE, pro NÁS 
– Netradiční valentýnský večer pro 
manželské páry. Akce je součástí „Ná-

rodního týdne manželství“. Přihlašo-
vání a vstupenky v kanceláři KCMT. 

 9. února od 10.00
Den nemocných – mše svatá s  udí-
lením svátosti nemocných, společné 
setkání. (KCMT) 

 12. února od 18.00 do 21.00
Podvečerní tančírna. K tanci a posle-
chu hraje „Hvězdný prach“. 

 21. února od 19.00
ZMT, hostem P. Vojtěch Kodet, OCarm. 
S tématem „Mužská spiritualilta“. 

 24. února od 16.00
Rodinná keramická dílna.  Rezervace 
nutná na  telefonu 603281864 nebo 
po emailu janadomsova@gmail.com. 

 27. února od 17.00
Tvoříme pro radost – Chystáme se 
na masopust – výroba masek. Přihlášky 
do 24. 2., e-mail: hamalova@kcmt.cz.

 2. března
Jihoměstský masopust (masopustní 
průvod od  metra Opatov ke  KCMT, 
soutěže pro děti, divadlo, masopustní 
dobroty).

 3. března od 15.00 do 18.00
Odpolední tančírna. K tanci a poslechu 
hraje „Hvězdný prach“. 

 Cvičení (nejen) pro seniory
Každé pondělí od  9.15 do  10.15 
a od 10.30 do 11.30.

                                           www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

 3. února od 15.00
Kurz symptotermální metody s man-
žely Šmehilových v KC sv. Prokopa.

 Od 17. února do 16. března
Prodejní výstava fotografií Jana Ko-
váře nejen z italských Dolomit a Sas-
kého Švýcarska „Mezi nebem a zemí“ 
v sále KC sv. Prokopa.
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 19. února od 19.00
Přednáška doc. ThDr. Václava Ventury 
ThD. OblSB.: Ježíšova modlitba.

 23. února od 9.00 do 14.00
Jarní bazar dětského oblečení v  KC 
sv. Prokopa.

 1. března od 19.00
Farní masopustní společenský večer 
v KC sv. Prokopa.

                           www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

 9. února od 9.00
Den nemocných

 23. února od 17.00
Zahájení výstavy fotografií „Nebeské 
pohledy na  střední Čechy“ J. Jirouška 
s  následnou besedou o  létání a  foto-
grafování. Promítání dalších snímků ne-
jen ze středních Čech. PC sv. Tomáše.

                            www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA
PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU

 9. března od 9.00
Postní duchovní obnova. Vede Mons. 
Aleš Opatrný. Kostel.

                           www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY 

 2. února od 16.00
Setkání františkánských terciářů 
v učebně náboženství.

 3. února od 10.30
Kytarová mše pod vedením R. Koběr-
ského. Zkouška v 9.00 v sále pod kos-
telem.

 5. února od 14.00
V učebně náboženství setkání seniorů.

 6. února od 21.00
Společenství manželů, které je ote-
vřené i dalším účastníkům.

                           www.farnost-sporilov.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELŮ SV. MIKULÁŠE 
A SV. VÁCLAVA 

 Od 17. ledna do konce března 
Vždy ve čtvrtek v 18.00 zve vršovická 
farnost na Zimní večery u sv. Václava. 
Jedná se o cyklus moderovaných be-
sed na  současná témata s  výraznými 
křesťanskými osobnostmi, doplněný 
sérií spirituálních a kulturních akcí. Za-
čínáme přednáškou Marka Orko Váchy 
a následnou diskusí. Mezi dalšími hos-
ty budou např. Václav Malý, Petr Sláma 
nebo Vladimír Volráb. Chystáme me-
ditační a  modlitební setkání, vernisáž 
výstavy Denisy Mikešové (24. ledna) 
koncert Scholy Gregoriana Pragensis 
(7. února) nebo divadelní představe-
ní projektu Loutky v  nemocnici (21. 
března). Besedy a akce se budou konat 
od  poloviny ledna do  konce března, 
každý čtvrtek od  18.00 hodin v  sále 
kostela sv. Václava na náměstí Svato-
pluka Čecha ve Vršovicích.

                               www.farnostvrsovice.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 1. února – 28. února Výstava mo-
delů lodí a letadel Modelářského klu-
bu Lány. Refektář.

 3. února od 15.30
Kytarový koncert se zpěvem, účin-

kují:  Zdeněk Dvořák, Hana Němco-
vá, Martin Křehnáč – klasická kytara, 
Jan Janda – klasická kytara a  zpěv, 
Andrea Klepišová – zpěv, na progra-
mu A. Vivaldi, C. Franck, G. Farrauto, 
ruské romance a  sefardské písně. 
Refektář.

 7. února od 10.00
Hudebně taneční vystoupení v podání 
taneční skupiny Marietta s  kamarády 
muzikanty. Denní stacionář. 

 17. února od 15.30
Duo Dacapo (Kateřina Macourková 
Hlaváčová – flétna, Michal Macourek 
– klavír), na  programu W. A  Mozart, 
F. Schubert a R. Strauss. Refektář.

 28. února od 15.00
Zábavný kabaret s umělci a  velmistry 
z  organizace Zdravotní klaun. Ne-
budou chybět známé melodie, živá 
kapela, krásné ženy, galantní muži, 
taneční kreace, nadpřirozené výkony 
a dechberoucí čísla. Refektář.

 3. března od 15.30
Koncert mladých klavíristů z  hudeb-
ních gymnázií  z  Prahy a  Mnichova 
a  harfenistky Pražské konzervatoře, 
na programu J. S. Bach, F. M. Barthol-
dy, L. Beethoven, C. Debussy a  další. 
Refektář.

                                    www.domovrepy.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 13. února od 19.30
Dominikánský knižní salón: Timothy 
Radcliffe: Proč chodit do  kostela? 
Drama eucharistie. Moderuje Marcela 
Koupilová, překladatelka. Foyer ba-
rokního refektáře.

 27. února od 19.30
Hudba bez hranic u  dominikánů: 
Královské baroko – Jaroslav Šonský 
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(housle) a  Gesine Tiefuhr (cembalo). 
Program: A.  Vivaldi, J. S. Bach, 
D. Scarlatti, B. Martinů, T. Vitali. Foyer 
barokního refektáře.

                               www.dominikanska8.cz

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO

 13. února od 19.00
Stát a církev v období první republiky. 
PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

 20. února od 19.00 
Nacismus a náboženský život. Před-
náší PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

 21. února 19.30
Psychologie partnerského vztahu, 
kurz přípravy snoubenců.

 27. února od 19.00
Církev a komunistický režim. Přednáší 
PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

 28. února od 19.30
Konflikty a jejich řešení, kurz přípravy 
snoubenců.

                            www.farnostkunratice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 13. února od 17.30
„Masopustní renesanční rozpustilost“ 
– přednáška z cyklu PhDr. Věry Smo-
lové v refektáři na Svaté Hoře.

                                www.svata-hora.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

 1.–3. února 
Kostelnický kurz.

 3.–5. února 
Kostelnický kurz.
Kurz pro kostelníky pro zlepšení 

dovedností kostelnických pod 
vedením P.  Jana Kotase, P.  Michala 
Němečka, P.  Vladimíra Kelnara 
a P. Radka Tichého.

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

Kurzy je možné zakoupit jako dá-
rek v  podobě voucheru na  https://
eshop.apha.cz/.

                     www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Václav Havel – Politika a svědomí
                                                                
V Mníšecké kapli jsou od 18. ledna do 
30. dubna 2019 k vidění na šestadva-
ceti panelech slavné i méně známé 
myšlenky z  Havlových textů či veřej-
ných projevů. Citáty doprovázejí fo-
tografie: čistě havlovské i  aktualizač-
ní, které mají podtrhnout naléhavost 
výzev. Výstava měla premiéru v praž-
ském Českém centru v  roce 2016 
u  příležitosti nedožitých osmdesátin 
Václava Havla a  od  té doby putuje 
po  celé České republice. V  zahraničí 
byla uvedena například ve Štrasburku, 
Curychu, Jerevanu nebo Islámábádu.
Více na svata-hora.cz

Poutní místo Lurdy a  tradice vlako-
vých poutí
                                                                
3. února od 16.30 jste zváni na před-
nášku Aleše Kučery na  téma „Pout-
ní místo Lurdy a  tradice vlakových 

poutí. Beseda s organizátory i účast-
níky“. Přednáška se bude konat v rám-
ci Farní akademie v  levé boční kapli 
kostela P. Marie Královny míru (Praha 
4, Lhotka, Ve Lhotce 36).

Ekologická sekce ČKA
                                                                
12. února od 17.30
Ekologická sekce České křesťanské 
akademie zve na  besedu o  ochraně 
přírody v Krkonošském národním par-
ku. Hostem bude Mgr. Jakub Kašpar, 
náměstek ředitele Krkonošského ná-
rodního parku a  místokurátor sbo-
ru ČCE ve  Vrchlabí. Povídat se bude 
o tom, proč jsou Krkonoše národním 
parkem, co tam stojí za ochranu, jak 
se tam vracejí mnohá vyhubená zvířa-
ta a jiná jsou naopak stále ohroženěj-
ší… Přízemí pražského kláštera Emau-
zy (Praha 2, Vyšehradská 49).

Varhanní nešpory maltézských rytířů 
                                                                
18. února od 17.00 jste zváni na kon-
cert duchovní hudby. Účinkuje Lucie 
Laubová – soprán, Linda Drexlerová – 
trubka, František Fiala – varhany. V kos-
tele Panny Marie pod řetězem v Lázeň-
ské ulici v Praze 1 – Malé Straně.

OZNÁMENÍ

Letní škola liturgiky 2019
Pastorační středisko – Arcibiskup-
ství pražské ve spolupráci s Katolic-
kou teologickou fakultou UK pořá-
dá pro všechny zájemce z řad kněží, 
řeholníků a laiků Letní školu liturgiky 
(20.–25. srpna). Umožní hlouběji po-
rozumět tomu, co církev koná, když 
slaví liturgii. Přihlášky a informace na 
letni.skola@liturgie.cz.

POLITIKA A SVĚDOMÍ
VÁCLAV HAVEL

výstava potrvá od 20. ledna do 30. dubna 2019
svatá hora u příbrami

mníšecká kaple

„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“
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JMENOVÁNÍ

 Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, s účinností od 1. ledna 
2019 jmenoval a ustanovil v souladu se 
Společnou směrnicí ČBK a Konferencí 
vyšších řeholních představených v ČR 
pro postup v případech trestných činů 
pohlavního zneužití osoby mladší 18 
let duchovním či laikem v rámci čin-
nosti církve (Acta ČBK 10/2015), kapi-
tola III., čl. 1., bod 12, tyto členy Kolegia 
k šetření důvodnosti nařčení vznese-
ného vůči duchovnímu nebo pracov-
níkovi církevní instituce:
•  ThLic. Marek František Drábek, DiS., 

O.Praem.
• JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D.
• JCLic. Mgr. Ondřej Pávek
• Mons. Michael Slavík, Th.D.

USTANOVENÍ

 ThMgr. Zbigniew GRZYB byl od 
1. března 2019 ustanoven charitním 
kaplanem Farní charity Starý Knín.

 Sr. Mgr.  et Mgr.  Anna Vendula 
MALICHOVÁ SCB byla od  1. ledna 
2019 do 31. prosince 2024 jmenována 
a  ustanovena nemocniční kaplankou 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Kar-
la Boromejského v Praze.

 Mgr.  František MASAŘÍK byl od 
1. března 2019 jmenován a ustanoven 
charitním kaplanem Farní charity Kra-
lupy nad Vltavou.

 Mgr.  Pavlína NERADOVÁ byla od 
1. ledna 2019 do  31. prosince 2024 
jmenována a  ustanovena nemocnič-
ní kaplankou Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v Praze. 

 Mgr.  Ludmila PETRŮJ byla od 
1. ledna 2019 do  31. prosince 2024 
jmenována a  ustanovena nemocnič-
ní kaplankou Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v Praze. 

 Bc.  Jan SVOBODA byl od  1. ledna 
2019 do  31. prosince 2024 jmenován 
a  ustanoven nemocničním kaplanem 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Kar-
la Boromejského v Praze. 

 Mgr.  Dipl. techn. Petr VÁŇA, jehož 
ustanovení k  jáhenské službě v  ŘKF 
Svaté Pole skončilo 1. ledna 2019 
v souvislosti se sloučením farností Sva-
té Pole a Dobříš, zůstává nadále usta-

noven k  jáhenské službě v Římskoka-
tolické farnosti Dobříš.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 ThMgr. Zbigniew Grzyb, admini-
strátor v  Krásné Hoře nad Vltavou, 
6. 2. 1999 (20 let)

 P.  Dr.  Stanislav William Robert Faix 
OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze – 
Malé Straně, 9. 2. 1963 (56 let)

 MUDr.  Mag. theol. Vojtěch Novák, 
okrskový vikář, administrátor v Rakov-
níku, 13. 2. 1999 (20 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P.  Mgr.  Jeroným Josef Ertelt 
O.Carm., administrátor v Praze-Liboci, 
2. 2. 1969 (50 let)

 Mgr. Pavel Kuneš, osobní děkan, rek-
tor filiálního kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Klecanech, 6. 2. 1937 (82 let)

 P.  Petr Kolář SJ, kněz pražské arci-
diecéze, 7. 2. 1941 (78 let)

 Mgr.  Tomáš Filip Kábele, DiS., ad-
ministrátor v  Čechticích 12. 2. 1974, 
(45 let)

 Benedikt Hudema, administrátor 
u kostela sv. Vojtěcha v Praze – Novém 
Městě, 18. 2. 1974 (45 let)

 JCLic. Mgr.  Miloš Szabo, Th.D., ka-
novník, farář u  kostela sv. Gotharda 
v Praze-Bubenči, 19. 2. 1964 (55 let)

 Cyril Kubánek, administrátor v Zloni-
cích 21. 2. 1969, (50 let)

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

  3. 2. (9.00) 
kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)

  10. 2. (9.00) 
kostel Panny Marie Pomocnice 
v Olomouci (P. Rudolf Smahel)

  17. 2. (9.00) 
kostel Všech svatých v Litoměřicích 
(P. Józef Szeliga)

  24. 2. (9.00) 
duchovní centrum v Brně – Lesné 
(P. Pavel Hověz)

 
TELEVIZE NOE

  3. 2. (10.00) 
kostel Narození Panny Marie v Orlové 
(P. Jan Balík, prezident Likvidace lepry)

  10. 2. (10.00) 
kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici 
(P. Martin Kudla)

  17. 2. (10.00) 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě 
(Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký)

  24. 2. (10.00) 
kostel sv. Jakuba v Trnavě (SK)

Změna vyhrazena.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Všeobecný úmysl
Obchod s lidmi: Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí. 

Národní úmysl
Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  8. 2. – 10. 2. Víkendová duchovní obnova
Blízkost Boha v Písni písní / Ing. Mgr. Václav Čáp / 
Svatý Hostýn /www.hostyn.cz

  15. 2. – 17. 2. DO pro mládež 18–30 let
Klášter Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz

  19. 2. – 23. 2. Ignaciánské exercicie
Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství / 
P. František Lízna SJ / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  10. 3. – 17. 3. Duchovní obnova
Klášter Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz

V  Brně se ve dnech 17.–20. 
ledna konal Mezinárod-

ní veletrh turistických mož-
ností v regionech Regiontour 
2019, kterého se pražské ar-
cibiskupství opět účastnilo 
ve  spolupráci s  Římskoka-
tolickou farností Matky Boží 
před Týnem. Expozice Arci-
biskupství pražského byla za-
měřena na sakrální stavby ge-
niálního barokního architekta 
Jana Blažeje Santiniho Aichla, 
představila kostely, které pro-
šly rekonstrukcí v  uplynulém 
roce, i  ty, ve  kterých rekon-
strukce právě probíhá – na-
příklad oba chrámy ve  Staré 
Boleslavi. 

Návštěvníci veletrhu se se-
známili i  s  nabídkou kul-
turních a  sportovních akcí 
v  penzionu Panský dům 

v  malebném Rožmitále pod Třemšínem a  s  dal-
šími projekty Církevní turistiky za  naši arcidiecézi, 
o  kterých se můžete dozvědět více na  stránkách 
www.cirkevnituristika.cz.

Prezentovali jsme se také stolním Kalendářem 
2019 pro turisty a  poutníky pražskou arcidiecézí 
nebo novým zámeckým hotelem 21. století, Cha-
teau**** Clara Futura v Dolních Břežanech. Tento 
arcidiecézní hotel, kde se setkává minulost, pří-
tomnost a budoucnost, zvítězil v kategorii Hotely 
ve  20. ročníku prestižní soutěže „Nejlepší z  realit 
– Best of Reality 2018“.

Arcibiskupství na veletrhu Regiontour
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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KatolicKé speciality

Daniel Vícha
Brož., 144 str., 239  Kč

cvičení mentální Kondice

Jana Bílková
Brož., 152 str., 225 Kč

o víře. o naději. 
o lásce. 
Josef Pieper
Brož., 244 str., 290  Kč 

děti a svět pohádeK

Michal Černoušek
Brož., 200 str., 275 Kč

Růženec se slovem 
Božím

Rozšířená verze 
původně tištěné 

brožurky Růženec.
Ke stažení zdarma, 

pro operační systém 
Android

otec amoRth

Elisabetta Fezzi, 
Gabriele Amorth

Brož., 224 str., 299  Kč

pane Bůh, tady anna

Fynn
Brož., 272 str., 269  Kč

salve 3/2018
Ukrajina

Brož., 152 str., 100  Kč

pRoč chodit do Kostela?
Timothy Radcliffe

 
Brož., 256 str., 300  Kč

s Bohem v RusKu

Walter Ciszek
Brož., 486 str., 349  Kč

Audiokniha, 250 Kč
E-kniha, 175 Kč
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youcat pRo děti

Brož., 240 str., 449 Kč

jde to i s úsměvem

Karel Nešpor
Brož., 160 str., 199  Kč

3. únor 1264
Pražský biskup Jan III. z  Dražic posvětil 
kapli Všech svatých v  královském paláci 
na Pražském hradě.

3. únor 1814
Zemřel Jan Evangelista Antonín Koželuh, 
hudební skladatel a varhaník. V roce 1784 
byl jmenován varhaníkem v  katedrále 
sv. Víta a současně je po 40 let varhaní-
kem ve Strahovském klášteře. Psal chrá-
mové skladby. (* 14. 12. 1738).

8. únor 994
Zemřela ctihodná Mlada Přemyslovna, 
česká diplomatka, první abatyše kláštera 
sv. Jiří. V Římě jednala s papežem o za-
ložení pražského biskupství a zřízení prv-
ního kláštera benediktinek na  Pražském 
hradě. 

14. únor 2004
Vyšehrad se stal druhým sídlem komunity 
Kongregace sester Matky Božího milosr- 
denství. Věnují se morálně ohrožené 
mládeži a svobodným matkám.

19. únor 1339 
Zemřel Petr Žitavský, katolický kněz, cis-
terciák, opat zbraslavského kláštera, kro-
nikář. Byl autorem „Zbraslavské kroniky“. 
Dílo zachycuje dějiny Českého království 
i  celé střední Evropy. Je autorem také 
„Kroniky tajemství zbraslavských“.

23. únor 1684
Narodil se Matyáš Bernard Braun, sochař 
a  řezbář vrcholného baroka. Vytvořil 
sousoší sv. Luitgardy na  Karlově mos-
tě. Podílel se na  tvorbě soch pro kostel 
sv. Klimenta v Klementinu. (✝ 15. 2. 1738).

25. únor 1999
Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk 
obdržel od  německého prezidenta Ro-
mana Herzoga vysoké státní vyzname-
nání – „Velký kříž za zásluhy“ – udělený 
za přínos k česko-německému smíření.

Arnošt Kelnar


