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Chtěl bych být pomocným biskupem, 
který bude citelnou pomocí kardinálovi

Vážení čtenáři,

březen v pražské arcidiecézi přinese 
mimo jiné vzpomínkovou bohoslužbu 
za pana kardinála Miloslava Vlka nebo 
Světový den mládeže. Představujeme 
Vám nově jmenovaného pomocné-
ho biskupa, dosavadního generální-
ho vikáře Mons. ThLic. Ing. Zdenka 
Wasserbauera, Th.D., a začínáme sérii 
rozhovorů s křesťany, které ani přibý-
vající léta neodradila od smysluplné 
aktivity. O své myšlenky se s námi ten-
tokrát podělí sestra Marie Goretti a po-
slanec Karel Schwarzenberg.

Stanislav Zeman

D ne 23. ledna 2018 jmenoval papež František nového pomocného biskupa 
naší arcidiecéze. Naposledy se tak stalo 19. února 2002, kdy dnes již svatý 

Jan Pavel II. jmenoval do této služby Karla Herbsta. Protože se mi po tomto 
jmenování opakovaně stává, že se lidé ptají na smysl a poslání pomocných bis-
kupů, dovolte mi, abych zde uvedl slova, která, myslím, říkají to základní a nej-
důležitější. Citát je z Dekretu o pastýřské službě biskupů v církvi Druhého vati-
kánského koncilu Christus Dominus, kde v čísle 25 čteme: „Při správě diecézí 
je třeba zařídit pastýřskou službu biskupů tak, aby bylo vždycky nejvyšším pří-
kazem dobro Božího lidu. V jeho zájmu je nejednou třeba ustanovit světící bis-
kupy z toho důvodu, že diecézní biskup pro značný rozsah diecéze, nadměrný 
počet obyvatelstva, zvláštní podmínky apoštolátu nebo z různých jiných dů-
vodů nemůže sám plnit všechny biskupské úkoly, jak to vyžaduje dobro duší.“
V bezprostřední reakci na své jmenování jsem zavzpomínal na svěcení dvou 
olomouckých světících biskupů 13. října 2017, kde náš pan kardinál na závěr 
slavnostního obřadu mluvil o tom, že nemají být především biskupy „světícími“ 
ale „pomocnými“ v tom smyslu, aby skutečně byli ku pomoci otci arcibiskupovi 
v jeho péči o rozsáhlou diecézi s tolika úkoly. Tehdy se mi tato myšlenka velmi 
líbila a v tyto dny se mi opakovaně vrací. Chtěl bych tedy být pomocným bis-
kupem, který bude citelnou pomocí panu kardinálovi a jeho nástupcům a který 
se nasadí pro dobro Božího lidu této arcidiecéze. Chtěl bych být pomocným 
biskupem, který „by měl být cítit ovcemi, ale také přinášet Boží vůni“, jak řekl 
před několika měsíci papež František myanmarským biskupům. V tomto smys-
lu zvláště Vás, spolubratři kněží a bratři jáhnové, ale vás všechny v diecézi moc 
prosím o modlitbu! A dovoluji si vás všechny pozvat na své svěcení, které bude 
19. května v 10.00 hodin v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha.
V těchto dnech také vstoupíme do postní doby. Tato doba přípravy na Veliko-
noce je rovněž dobou pokání. Pokání může být individuální nebo i kolektivní. 
Prožívání letošního roku 2018 bude postupně ovlivňováno připomínáním si pro 
naši zemi jistě důležitého 100. výročí. Já sám jsem byl vždy hrdý na to, že jsem 
Čech, a nikdy jsem se za to nestyděl, i když si zároveň uvědomuji, že se máme 
také za  co kát. Liturgické předpisy nás povzbuzují ke  kajícím pobožnostem 
v rámci postní doby. Rád bych nás tedy povzbudil v rámci letošní svatopostní 
doby k uspořádání kající pobožnosti za náš národ, za naši zemi. A až budeme 
slavit velikonoční Vigilii, kéž by se světlo Zmrtvýchvstalého živě rozzářilo nejen 
v našich srdcích, ale nově se začalo rozsvěcet i v srdci našeho národa. Kéž by 
tak všemohoucí Bůh učinil!

Mons. Zdenek Wasserbauer
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Postní almužna v roce 2018 

P řijměte pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za 
požitky, které si odřeknete během postního období, vkládáte do papírové postní krabičky. Tuto 

„postničku“ potom můžete věnovat na pomoc potřebným.
Kasičky pro postní almužnu 2018 jsou pro zájemce k vyzvednutí v kontaktní kanceláři Arcidiecézní 
charity Praha (Londýnská 44, Praha 2) v 1. patře. Případné dotazy odpoví koordinátor Filip Baroš (ba-
ros.filip@praha.charita.cz).
Vybrané finanční prostředky z postní almužny může farnost použít podle svých potřeb na své místní 
sociální záměry (např. pomoc seniorům, nemocným apod.) nebo může peníze předat Arcidiecézní 
charitě Praha, která je použije v tomto roce na svůj projekt Pomoc rodinám.

24 hodin pro Pána 

P astorační středisko AP ve spolupráci s farností při kostele Panny Marie 
Sněžné vás zve na 24 hodin pro Pána. Během těchto 24 hodin bude 

možné přijmout svátost smíření a při modlitbě v adoraci Nejsvětější svá-
tosti se setkat s Božím milosrdenstvím. Událost bude probíhat od pátku 
9. března od 18.00 do soboty 10. března do 18.00 v kapli sv. Michala v kos-
tele Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1.

Bohoslužba
za kardinála
Miloslava Vlka

V sobotu 17. března v 18.00 se v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha usku-

teční vzpomínková bohoslužba za kardinála 
Miloslava Vlka.

Světový den mládeže v pražské arcidiecézi

V sobotu 24. března od 9.00 se koná další Světový den 
mládeže v pražské arcidiecézi. V rámci tohoto dne se 

uskuteční setkání mladých lidí naší arcidiecéze s otcem 
kardinálem. Centrálním tématem letošního programu je 
motto papeže Františka  „Neboj se, Maria, neboť jsi na-
lezla milost u Boha“ (Lk 1,30). Program začíná už v pátek 
23. března večer od 20.00 společnou adorací v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně. V sobotu pak pokračuje od 9.00 
na Arcibiskupském gymnáziu (Korunní ul. Praha 2), mše 
svatá v kostele sv. Ludmily bude od 11.30 a jsou na ni zvá-
ni všichni. Bohatý program zakončíme koncertem skupiny 
Adonai v aule gymnázia. Více na: http://www.adcm.cz.
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Křížová cesta Lukáše Hurníka

F ilharmonie Hradec Krá-
lové provede 25. března 

od  19.00 v  katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha monumen-
tální pašijové oratorium „Křížo-
vá cesta“ od  Lukáše Hurníka. 
Společně s orchestrem se před-
staví významné herecké a další 
umělecké osobnosti. Koncert 
pomůže podpořit varhany pro 
svatovítskou katedrálu.
Účinkují: Miroslav Táborský, 
Otakar Brousek, Michaela Ge-
mrotová (soprán) a  Roman 
Hoza (baryton). Současně vy-
stoupí Kühnův smíšený sbor, 
Chlapecký sbor Bonifantes 
a  orchestr Filharmonie Hradec 
Králové. Diriguje István Dénes.

Ekologická sekce ČKA

V úterý 13. března od 17.30 zve Ekologická sekce ČKA na besedu s Ing. Marianem Páleníkem, předsedou správní rady Přátel příro-
dy, o dolním Labi a záměrech stavět na něm jezy. Uskuteční se v přízemí pražského kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Pochod pro život

H nutí pro život pořádá 7. dubna Národní pochod pro 
život a rodinu, manifestaci na podporu rodin, man-

želství a respektu životům těch nejmenších z nás. Zahájení 
proběhne v 10.30 mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha, celebrovanou kardinálem Dominikem Dukou OP, 
který také udělí zvláštní požehnání rodinám. Následovat 
bude oběd, kulturní program a pochod centrem Prahy na 
Václavské náměstí, kde bude v 16.00 celá akce ukončena.

Programy pro školy s velikonoční tematikou

P edagogické centrum připravuje nabídku programů pro školy formou jednorázových vstupů do výuky a programů v kostelích 
s velikonoční tematikou. Kompletní nabídka bude dostupná na http://www.apha.cz/velikonoce-skoly od 19. února 2018, 

programy budou realizovány v období 5.–28. března 2018. Kontakt: Pedagogické centrum Pastoračního střediska, Jindřišská 30, 
110 00 Praha 1, e-mail: pgcentrum@apha.cz, tel.: 734 262 289, 734 262 294.
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Národní pochod 
pro život a rodinu
Praha / sobota / 7. 4. 2018

Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás  

10:30 Katedrála – pontifikální mše svatá

12:00 Klárov – oběd a kulturní program

14:00 Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí

16:00 Požehnání rodinám a zakončení

 pochodprozivot.cz

Foto: Člověk a víra, David Sís, fotografsis.cz
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Kurz pro květinářky 

V prvním únorovém týdnu se v Panském domě v Rožmitále pod Třemší-
nem na kurzu pro květinářky vystřídaly dvě skupiny žen, které se pravi-

delně v kostelích starají o květinovou výzdobu. 
Přes docela chladné počasí jsme se vydaly do Starého Rožmitálu, popisu-
je paní Marta Kakušková, farnice z Prahy-Vinoře, cestou se trochu sezná-
mily a také navštívily kostel, kde působil a na varhany hrál Jakub Jan Ryba. 
Na  zpáteční cestě jsme se s  lektorkou paní Eliškou Černou pozorně roz-
hlížely, jaké přírodniny bychom i v tomto ročním období mohly zužitkovat 
v našich aranžích. 
Večer nás čekala přednáška P. Jana Kotase, rektora Arcibiskupského semi-
náře a také člena Liturgické komise, během níž nám v zajímavé prezentaci 
představil liturgický prostor a to, co je k jeho výzdobě vhodné.
Druhý den následovala praktická tvorba. Nejdříve nás paní Černá seznámila 
se zásadami aranžování, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat a co naopak 
zdůraznit a rozvíjet, a pak už jsme se mohly samy pustit do díla. V průběhu 
dne nám radila, co kombinovat, co udělat lépe nebo jinak.  
V závěrečném hodnocení pak zazněla slova chvály a díků za obětavou služ-
bu pro Pána. Z řad účastnic pak přání organizovat takovýchto kurzů víc.
Organizace a moderování obou kurzů se ujala Kristina Poláčková, celou akci 
výborně podpořila příkladná péče zaměstnanců penzionu Panský dům.
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Velikonoce v katedrále sv. Víta a dalších kostelích na Pražském hradě

25. března – Květná neděle

  10.00 – Žehnání ratolestí v bazilice sv. Jiří, průvod do katedrály,
           mše svatá – celebruje kardinál Dominik Duka

  15.30 – Mše svatá v kostele Všech svatých 
  19.00 – Koncert Filharmonie Hradec Králové

      – Lukáš Hurník, Křížová cesta

29. března – Zelený čtvrtek

     9.30 – Missa chrismatis – celebruje kardinál Dominik Duka 
  18.00 – Mše svatá na památku Večeře Páně

           – celebruje kardinál Dominik Duka 

30. března – Velký pátek

    8.00 – Denní modlitba církve
  15.00 – Křížová cesta v kostele Všech svatých
  18.00 – Památka Umučení Páně – celebruje kardinál Dominik Duka

Příležitost ke svátosti smíření je v kostele Všech svatých od 9.00–17.00.
Tamtéž celodenní možnost tichého rozjímání o utrpení Páně.

31. března – Bílá sobota 

     8.00 – Denní modlitba církve
Příležitost ke svátosti smíření je v kostele Všech svatých od 9.00–16.00.
Tamtéž celodenní možnost tiché modlitby u Božího hrobu.

20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE – celebruje kardinál Dominik Duka 

1. dubna – Neděle Zmrtvýchvstání Páně

  10.00 – Mše svatá – celebruje kardinál Dominik Duka
  15.30 – Mše svatá v kostele Všech svatých
  17.00 – Nešpory
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ROZHOVOR

O moudrosti se sestrou Goretti

Zastihnout boromejku 
sestru Goretti je 
docela problém. 
Vydali jsme se za ní 
do Domova sv. Karla 
Boromejského v Praze-
Řepích, kde mají 
sestry nejen komunitu, 
ale také léčebnu 
pro seniory, denní 
stacionář a nachází se 
zde ženská věznice. 
Přestože se o nás opírá 
lednový vítr, sestra 
Goretti je u svých 
hangárů a vlídně 
i rázně organizuje 
cvrkot kolem. V sobotu 
přivezla stěhovací 
firma 15 kamiónů věcí 
a staršího nábytku 
a ten je třeba uklidit. 
Hledáme útočiště 
u vstupu do jednoho 
z hangárů.

  Sestro Goretti, jak vás napadlo 
využít tyto hangáry?
To už je víc než 20 let. Naše domy 
a  nemocnice, které nám po  totalitě 
vrátili, byly ve  velmi špatném sta-
vu, a tak jsme hledali pomoc, kde se 
dalo. Založili jsme Nadaci Dobré dílo 
sester Boromejek a prosili o pomoc 
u nás, ale také třeba v Norsku, Švéd-
sku a  tak podobně. Postupně jsme 
dostávali třeba zdravotnické pomůc-
ky, ale i  starší věci z  hotelů, institu-
cí apod. Začali jsme být známí, lidé 
nám věci sami nabízeli a potřební se 
na nás zase obrací. No a já pak můžu 
rozdávat.

Zazvonil telefon, sestra Goretti vy-
táhla mobil se slovy: „Volá sestra 
představená,  to musím vzít...“
Teď čekám na  pomocníky, kteří mi 

pomohou uklidit ty věci z  15 kamió-
nů. Jsou to moji chlapci, říká důvěrně, 
jeden je z Ukrajiny, druhý z Bulharska, 
a když mají čas, tak mi pomáhají. Mám 
kolem sebe, zaplať Pán Bůh, hodně 
dobrých lidí. Teď se na mě obrátili, že 
potřebují vybavit 12 sociálních bytů. Už 
si odvezli postele a přijdou si pro skříně, 
židle, peřiny a další věci. Nebýt těchto 
mých pomocníků, tak by to nešlo. 

Telefon: „A  co potřebujete? ... Tak 
přijďte, v sobotu, jsem tady.“
Když pak ale pomáhám druhým něco 
odvézt, musí být opravdu bez pro-
středků. Mám všeho dost, ale dávám 
si pozor. Našli se takoví lidé, kteří při-
šli, naříkali, jak nic nemají, a za rohem 
to prodali. Tak to ne! I když jsem stará 
jeptiška, tak se nedám. Milosrdenství 
není naivita. 

Sestra Remigie, představená domu 
a  také postulátorka procesu blaho-
řečení Matky Vojtěch Hasmandové, 
nás vyzvala, abychom si šli povídat 
do  tepla. Přesunuli jsme se do  malé 
místnůstky hned vedle kostela. Ses- 
tra Goretti svou malou červenou 
„fordkou“ – řidičský průkaz vlastní už 
od svých 19 let – a my pěšky.

  Jak dlouho už jste v klášteře?
Vstoupila jsem 1. ledna 1949, tehdy už 
to bylo tak trochu načerno, a jsem tu 
už 69 let. 

  Nelitovala jste někdy?
Ne, upřímně ne, i když je mi 84 let, ni-
kdy jsem nelitovala, jsem šťastná. Co 
dělám, dělám ráda, protože to pomá-
há druhým. Jinak by to nemělo cenu, 
abych ty věci takhle hromadila.
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Telefon: „No prosím, kdo? Heleďte, 
máte tady ty zamluvené bílé skříňky 
... ano. A  máte tam nějaké pytle? ... 
Tak přijďte... ve čtvrtek, přijďte, budu 
tady, neujedu.“
To byla Diakonie Broumov. To my 
spolu tak kamarádíme. 

  Sestro Goretti, jak je to možné, 
že jste ve  svém věku stále svěží?  
Zabýváte se třeba zdravou výži-
vou nebo cvičením?
To ne, ničím takovým. Mě drží Pán 
Bůh. Jím co máme, už mám i nějaké 
prášky a musím se teple oblékat.
Do hovoru se vložila sestra Remigie: 
„Sestra Goretti je velmi aktivní člověk, 
znám ji už řadu let, od slov nemá da-
leko k činům.“ 

  Vidím, že je to svatá pravda. 
Nadpis našeho článku by měl být 
„Jak člověk dojde moudrosti“. 
Můžete nám k tomu něco říci, dát 
nějaký recept?
No to já nevím, pro to já nic nedě-
lám… To, co dělám, je jen kvůli tomu, 
že to pomáhá druhým.

Telefon: „No, trošku jo, o co se jedná? 
... No a ... no to je ještě pro mě hodně 
daleko, únor... a potřebujete nábytek? 
No, tak přijďte, je z čeho vybírat...“

  Erika Kroupová
Stanislav Zeman

Sestra
Marie Goretti Boltnarová

Narodila se 1. ledna 1934, 
v  roce 1949 vstoupila do kláš-
tera k  sestrám boromejkám. 
V době totality pracovala v růz-
ných domech jako ošetřova-
telka, pracovala v  podzemní 
církvi, navštěvovala a předáva-
la zprávy spolusestrám i  kně-
žím ve  vězení. Po  pádu totali-
ty aktivně sháněla prostředky 
na  opravu Domova sv. Karla 
a  Nemocnice pod Petřínem. 
Byla místopředsedkyní nada-
ce Dobré dílo sester sv. Karla 
Boromejského. V  roce 2007 jí 
byla udělena medaile Za záslu-
hy za její dílo v oblasti výchovy 
a péče o nemocné.

 Co jste ve třiceti ještě nevěděl?
Neznal jsem svoje chyby.

 Jakou roli ve  Vašem životě hrála 
víra?
Velkou, celý život. Pomáhala mi obzvláš-
tě v  obtížných situacích, kterých bylo 
dost. A  bohužel (úsměv) mě brzdila 
v mnohých mých hříších a pokušeních.

 Co Vám pomáhá zůstat stále 
aktivní?
Hlavně pocit, že to má smysl. A také je 
důležité mít subjektivní dojem, že to 
ještě dokážete.

 Kdy má smysl bojovat a kdy spíše 
přijmout realitu?
To není nutně v protikladu, člověk musí 
vždycky přijmout realitu. A  jako politik 
už vůbec nemůžete žít v nějakém fan-
tazijním světě. To ale neznamená, že 
máte přestat bojovat.  Velmi často jsem 
právě v politické realitě zažil, že musíte 
bojovat, i když jste byl poražen. 

 A ve vztahu k Bohu?
S Bohem se můžu i hádat, ale musím 
být činný, nemůžu čekat, že za  mě 
Pán Bůh všechno udělá. Takoví kato-
líci mi můžou být ukradení, my jsme 
tuplem povinni bojovat!

 Co Vám pomáhá v  těžkých 
chvílích?
Zajisté víra, ta mi pomáhá velice. 
A  někdy i  moji nejbližší mi pomáhají 
se v takových chvílích zvednout.

 Čeho si na lidech ceníte?
Nejvíce si cením odvahy jít do  toho 
a upřímnosti.

 A jak se pozná neupřímný člověk 
nebo podvodník?
Podvodníka, je-li schopný, právě ne-
poznáte, jinak by své povolání nemohl 
vykonávat. Celé umění podvodníka je 
umět seriózně působit. Podobně jako 
agenti – ti také musí působit důvěry-
hodně. Agent, který dělá dojem špiona, 
nebude úspěšný. Čili nedají se poznat. 

 Co je důležité při správě majetku?
Zodpovědnost. Vědět, že majetek není 
nikdy úplně váš, je vám jen propůjčen. 
A  s  tím vědomím za  něj odpovídáte. 
Podívejte se například, jak za minulé-
ho režimu zchudla česká krajina, když 
spousta zapadlých kapliček zmizela. 
Ale i v církvi svaté jsem zažil lidi, kteří 
neodpovědně zacházeli s majetkem.

 Jaká je podle Vás role symbolů 
jako socha světce, obraz předka 
nebo erb?
Symboly hrají velikou roli, ale je to 
dosti individuální. Někdo rozumí je-
jich jazyku, někdo ne. Je rozdíl, jestli 
se díváte na sochu z estetického sta-
noviska jako na  krásné barokní dílo 
nebo se díváte na sochu Panny Marie, 
Matky Boží. Obdobně je to s  obra-
zem předka, buď je to výzva pro Vás, 
jestli jste se svým životem před ním 
obstáli a jste ospravedlněni, nebo ta-
kový obraz vidíte jenom jako dekoraci 
v obýváku. Podobně třeba erb je buď 
pouhou ozdobou na  prstenu, nebo 
výzvou zachovat si štít čistý.

 Stanislav Zeman

S Bohem se můžu 
i hádat

Nejen o roli víry nebo 
symbolů nám ve své rušné 
poslanecké kanceláři 
řekl osmdesátiletý Karel 
Schwarzenberg.
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8 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

M 
ons. ThLic.  Ing.  Zdenek 
Wasserbauer, Th.D.  se na-
rodil 15. června 1966 v No-

vém Městě na Moravě. Vyrostl v malé 
vesnici Sázava na  hranicích Čech 
a  Moravy. Poté, co vystudoval Gym-
názium Žďár nad Sázavou, pokračoval 
na Vysoké škole zemědělské v Praze 
– Suchdole, kterou ukončil inženýr-
ským titulem. V  letech 1989 – 1990 
absolvoval základní vojenskou službu. 
V roce 1990 pak zahájil studia boho-

sloví na obnovené Katolické teologic-
ké fakultě v Praze Dejvicích. Po roce 
byl kardinálem Tomáškem vyslán 
k dalšímu studiu na Papežské laterán-
ské univerzitě v Římě.

2. ledna 1996 byl ještě jako student 
vysvěcen na jáhna. Po návratu z řím-
ských studií byl 30.  září  1996 kar-
dinálem Vlkem vysvěcen na  kněze 
a začal působit jako farní vikář na Pra-
ze 4 v michelské a  lhotecké farnosti. 

Od  roku  1998 pobýval opět v  Římě 
na  Papežském institutu Teresianum 
na  postgraduálním studiu v  oboru 
spirituální teologie. Roku 2003 ukon-
čil svá studia obhajobou doktorské 
práce na  téma Teologie a  spiritualita 
diecézního kněze v církvi jako spole-
čenství na počátku třetího tisíciletí.

V  letech 2000 – 2010 působil jako 
spirituál pražského kněžského semi-
náře. V  této funkci se spolu se sobě 
svěřenými bohoslovci podílel na  or-
ganizování víkendových duchovních 
obnov v pražském semináři pro ty, kdo 
uvažovali o  kněžství. Pro ně rovněž 
s bohoslovci organizoval týdenní letní 
pobyty na faře v Horní Plané v jižních 
Čechách, které v  sobě kombinovaly 
prvky tábora a exercicií. Také v hojné 
míře dával různým skupinám rekolek-
ce, exercicie a  zastupoval nemocné 
kněze nebo kněze na dovolené.

K  1.  říjnu 2010 byl uvolněn z  funkce 
spirituála a  jmenován farářem far-
nosti u  kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně na  pražských Vinohradech. 
15.  ledna 2012 byl jmenován čest-
ným kanovníkem staroboleslavské 
kapituly a  4.  března téhož roku byl 
do této funkce instalován. K 1. květnu 
2014 se navíc stal okrskovým viká-
řem III. pražského vikariátu. 1. května 
2015 byl jmenován ředitelem kurie 
pražského arcibiskupství. 18.  června 
2015 byl uvolněn z  funkce čestného 
kanovníka ve  Staré Boleslavi a  místo 
toho byl jmenován sídelním kanov-
níkem Metropolitní kapituly u sv. Víta 
v  Praze. 24.  března  2016 byl s  plat-
ností od 1. dubna 2016 jmenován ge-
nerálním vikářem pražské arcidiecéze. 
23. ledna 2018 ho Svatý otec František 
jmenoval pomocným biskupem praž-
ské arcidiecéze.

Jako titulární biskupský stolec přidělil 
papež František Mons.  Wasserbaue-
rovi Butrintskou diecézi (Dioece-
sis Buthrotia). Toto dávné biskup-
ství na  jihu dnešní Albánie při hranici 
s Řeckem patřilo do poloviny 8. stole-
tí do římského patriarchátu a posléze 
přešlo pod Konstantinopolský patriar-
chát. Vykopávky starověkého a  raně 
středověkého města Butrint byly díky 
svému rozsahu a stavu zachování za-
psány v roce 1992 na seznam světo-
vého dědictví UNESCO. 

 Stanislav Zeman

Nový pomocný biskup 

Papež František jmenoval dne 23. ledna 2018 dosavadního 
generálního vikáře Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, 
Th.D. novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze. 
Na plenárním zasedání ČBK to oznámil Mons. Giuseppe 
Leanza, apoštolský nuncius v ČR. Biskupské svěcení 
se uskuteční 19. května 2018 v 10.00 hodin v katedrále 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

4. 3. / 20.00
 Praha – Staré Město / kostel 
Nejsvětějšího Salvátora / mše svatá

7. 3.
Praha-Hostivař / Křesťanské 
gymnázium / vizitace

 12.–22. 3.
Zambie / návštěva projektů 
Arcidiecézní charity Praha

 29. 3. / 9.30
Praha-Hradčany / katedrála / 
Missa chrismatis

 29. 3. / 18.00
Stará Boleslav / Charitní domov 
pro kněze / mše svatá

 30. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála /  
liturgie hodin

 30. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
Velkopáteční liturgie

 31. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
liturgie hodin

 31. 3. / 20.00
Praha-Spořilov / kostel sv. Anežky 
České a sv. patronů českých / 
Velikonoční vigilie

2. 3.  / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily 
/ mše svatá za povolání 

3. 3. / 10.30
Starý Knín / mše sv. u příležitosti 
25. výročí farní charity 

 

4. 3.  / 14.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
Ekumenická bohoslužba na závěr 
festivalu  MENE TEKEL

     

4. 3.  / 18.00
Praha-Hradčany / kaple sv. Václava / 
mše svatá, výročí translace

 

17. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / mše svatá, rekviem 
za kardinála Miloslava Vlka

 

18. 3. / 11.00
Zdice / mše svatá a žehnání kříže 

21. 3. / 10.00
Poličany / Klášter naší Paní 
nad Vltavou / mše svatá

24. 3. / 11.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá pro účastníky Světového 
dne mládeže 

25. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá, Květná neděle 

 25. 3. / 19.00
Praha-Hradčany / katedrála / Koncert 
– Lukáš Hurník, Křížová cesta / 
Filharmonie Hradec Králové
 
  

26. 3. / 18.00
Praha – Staré Město / 
kostel sv. Františka / mše svatá

29. 3. / 9.30 
Praha-Hradčany / katedrála / 
Missa chrismatis
  

29. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
obřady Zeleného čtvrtku
  

30. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála /
liturgie hodin

30. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
Velkopáteční liturgie
 

31. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
liturgie hodin

31. 3. / 20.30
Praha-Hradčany / katedrála / 
Velikonoční vigilie 
 
 

1. 4. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
Boží hod velikonoční

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

 6. 3. / 19.30 /
Příprava na manželství*. CPR

 7. 3. / 9.30 / 
Setkání maminek s dětmi. DS

 7. 3. / 19.00 / Kurz Alfa. PS + DS
 13. 3. / 19.30 / 

Příprava na manželství*. CPR
 14. 3. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Postní duchovní obnova. Do-
provází P. Eliáš Tomáš Paseka OFM. PS

 14. 3. / 19.00 / Kurz Alfa. PS + DS
 15. 3. / 19.30 / Modlitba chval. PS
 16. 3. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 17. 3. / 9.00 / Sobota pro ženy*. CPR
 21. 3. / 9.30 / 

Setkání maminek s dětmi. DS
 21. 3. / 19.00 / Kurz Alfa. PS + DS
 28. 3. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Mons. Ladislav Hučko: Řecko-
katolická církev a její dějiny. PS

 28. 3. / 1.:00 / Kurz Alfa. PS + DS

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

 Kurz lektorů 
7. dubna od 9.00 do 13.00
nabízí Pastorační středisko školení lek-
torů, které povedou P. Michal Němeček 
a MgA. Jan Horák. Součástí programu 
kurzu je výuka správného přednesu 
textů a objasnění liturgických předpisů 
pro přednášení Božího slova při liturgii 
a  ve  společenství. K  účasti na  škole-
ní jsou zváni všichni, kdo se svou lek-
torskou službou podílí na  slavení mše 
svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, 
ale i soukromě pracují s Božím slovem. 
Předchozí přihlašování není nutné.

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 17. března 9.00–16.00
Sobota pro ženy. Přednáší PhLic. Kate-
řina Lachmanová, Th.D.  V PS, Kolejní 4, 
Praha 6. Přihlášky na http://www.apha.
cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka. 

 6.–8. dubna
Setkání manželů 50+ na téma Jak na-
plnit „prázdné hnízdo“? Víkend v pen-
zionu Panský dům v  Rožmitále pod 
Třemšínem pod vedením manželů Ale-
ny a Pavla Poláčkových. Více na: http://
www.apha.cz/2018/cpr-novinky/cpr-
-nov-jak-naplnit-prazdne-hnizdo. 

 10. dubna – 5. června
Společná příprava na život v manželství. 
Vždy v úterý od 19.30 do 21.30, v PS, Ko-
lejní 4, Praha 6 – Dejvice. Myslete na pří-
pravu včas, kapacita kurzu je omezená. 
Přihláška na  http://www.apha.cz/cpr-
-snoubenci-aktualni-nabidka. 

 14. dubna 15.00–17.00
Rozvod a  děti.  Přednáška a  diskuse, 
příležitost k individuálním rozhovorům. 
Hosté Mons. Aleš Opatrný a Mgr. Hana 
Imlaufová, dětská terapeutka. V PS, Ko-
lejní 4, Praha 6. Více na: http://www.
apha.cz/2018/cpr-novinky/cpr-nov-
-rozvod-a-deti.

                                  www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 9.–11. března od 18.00   
Tematická víkendovka pro mladé (12–
18 let). Začátek v  kostele sv. Jakuba 
v  Kunraticích, konec v  neděli odpole-
dne. Přihlášky: tel. 732  106  466 nebo 
nazaret.praha@gmail.com.

 24. března od 9.00   
Světový den mládeže v  pražské arci-
diecézi. Motto: „Neboj se,  Maria, ne-
boť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). 
Program začíná v AG (Korunní ul.  
Praha 2) a pokračuje mší svatou v kos- 
tele sv. Ludmily. Více na www.adcm.cz. 

                                        www.adcm.cz

MINISTRANTI

 10. března  9.30–16.00
pro mladší kluky (cca 7–15 let), zahá-
jení v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Praze-Modřanech. Více: P. B. Hudema 
tel.: 724 209 774, ministranti@apha.cz. 

 17.–18. března od 18.00
pro starší kluky (cca 15–25 let), zahá-
jení v kostele sv. Vojtěcha v Praze-No-
vém Městě. Více: P.  B. Hudema, tel.: 
724 209 774, benedikthudema@atlas.cz.

                       www.apha.cz/ministranti

BOHOSLOVCI ARCIBISKUPSKÉHO 
SEMINÁŘE V PRAZE

 9.–11. března
Tammím, duchovní víkend pro 
mladé muže ve  věku od  15 do 
30 let na  téma „Každému je dán 
dar“. Více na: tammim @signaly.cz, 
www.seminar-praha.cz. 

                                   www.arcs.cuni.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 4. března od 16.00   
Keramický kachel. Nedělní keramická 
dílna pro všechny od 5 let. Nutné při-
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hlášení na  janadomsova@gmail.com  
nebo tel.: 603 281 864.

 8. března od 19.00
Zastavení Matky Terezy: Alternativ-
ní medicína – pomoc nebo kletba?  
MUDr.  Štěpán Rucki, CSc. Jaké mo-
hou být dopady alternativní medicíny 
na zdraví tělesné, duševní i duchovní?

 12. března od 16.00
Velikonoční úvaha. Beseda s  jáhnem 
Pavlem Urbanem. Klubovna KCMT. 

 14. března 17.00–18.00
Zpovědní čas pro děti. KCMT. 

 17. března 8.30–12.30
Dobroden. Dobrovolnický den v obou 
našich kostelích. 

 18. března od 14.30
Křížová cesta na  Petříně. Sraz na  ná-
městí před kostelem Panny Marie 
na Strahově.

 18. března od 18.00
Pašijové písně a  žalmy. Hraje a  zpívá 
Slávek Klecandr. KCMT. 

 21. března 16.00–21.00
Zpovědní čas pro farnost. KCMT. 

 25. března 16.00  
Pašije podle Jana. Provedení v podání 
dramatického kroužku KSK. KCMT.

 12. a 26. března od 10.30
Za hrnčířským kruhem: Keramická dílna 
nejen pro seniory. Cena 100 Kč za jed-
no dopoledne. Informace a přihlašová-
ní na  janadomsova@gmail.com nebo 
tel. 603 281 854. 

 Každou středu od  18.45 do  19.30 
Postní duchovní obnova na  téma: 
Cesta blahoslavenství, cesta k  živo-
tu. Doprovází P. Michal Prívara (kromě 
21. března). KCMT.
Bohoslužby svatého týdne a Velikonoc 
najdete na www.kcmt.cz/bohosluzby/.

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 3. března 9.00–13.00
Postní duchovní obnova.
V KC sv. Prokopa.

 5. března od 19.00
Kurz pro žalmisty: Pro všechny stávají-
cí zpěváky či zájemce o zpěv žalmů při 
bohoslužbách. Proběhne pod vedením 
P.  Christiana Pšeničky OPraem., který 
vyučuje církevní zpěv na TF UK. V kos-
tele sv. Prokopa. 

 8.–11. března 
Ikonopisecký kurz. Seznámení s  tvor-
bou křesťanských ikon a  vytvoření si 
ikony, kterou si pak odneseme s sebou 
domů. Více na stránkách farnosti.

 18. března od 10.30
Jak pře/prožít mši s dětmi. Další setká-
ní s P. Jiřím Zemanem nejen pro rodiče 
malých dětí (po „dětské“ mši) v „garáži“ 
KC sv. Prokopa. Hlídání dětí zajištěno. 

                      www.centrumbutovice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 14. března od 17.30
Přednáška z  cyklu Cesty do  minulosti 
Svaté Hory: Probošti mezi revolucemi 
(1773–1859). Rezervace míst je nut-
ná (ve Svatohorském poutním muzeu, 
nebo na tel. 731 619 800).

 17. března od 9.00
Postní duchovní obnova, doprová-
zí P.  Petr Beneš CSsR. Zahájení mší 
sv. s  duchovním slovem, adorace, 
možnost svátosti smíření. Zakončení 
ve 12.00 krátkým koncertem.

 Od 22. ledna 2018
je nainstalována na Svaté Hoře v Mní-
šecké kapli putovní výstava na  téma 
„Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77“. 

Výstava je ke zhlédnutí v otevírací době 
prodejny až do konce roku 2018. 

                                 www.svata-hora.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

 Až do 3. dubna
bude ke  zhlédnutí výstava Vytrženo 
z kontextu / papírové objekty Daniely 
Doubkové. V PC sv. Tomáše.

 11. března od 19.00
zveme na benefiční koncert „The best 
of“ slavných českých a světových me-
lodií v originálním provedení Jarosla-
va Svěceného a unikátního orchestru 
příčných fléten Magistři. Koná se v zr-
cadlovém sálu zámku Dobříš, vstup-
né dobrovolné. Výtěžek je určen pro 
obnovu varhan v  kostele Nejsvětější 
Trojice v Dobříši. 

 Od 21. února do 21. března,
vždy ve středu od 19.00 cyklus zamy-
šlení nad SZ biblickými texty s názvem 
Náš Bůh vysvobozuje ze smrti. Pove-
de P. Jaroslav Brož ThD. Vstup volný, 
bez přihlašování. V PC sv. Tomáše. 

                            www.farnostdobris.cz

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST

 Daniel Pitín – Zpovědnice  
Popeleční středa – Velký pátek 
2018. Kostel Nejsvětějšího Salváto-
ra. Umělecká intervence zaměřená 
na raně barokní zpovědnice. Debatní 
setkání s  Danielem Pitínem a  další-
mi hosty nad aktuální prostorovou 
intervencí se uskuteční 18. března 
od  21.00 v  sakristii a  v  kostele.  Více 
na http://ctu-uk.cz/ 

Kurz ikonopisectví 
10. – 13. 5. 2018 

Farnost Beroun 
 

Dovoluji si Vás pozvat na kurz tvorby ikon, který proběhne 
v prostorách fary v Berouně. 

Cílem tohoto kurzu je seznámení s tvorbou křesťanských ikon. 
Každý účastník by si měl během kurzu vytvořit svoji vlastní 

ikonu, kterou si odnese s sebou domů. 
Během kurzu bude v ateliéru zachováno silentium,  

poslech duchovní hudby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Už dnes se těším na setkání s Vámi a společnou tvorbu 

 
                                                                                                          Martin Damian 

www.martindamian.cz 
 

Kontakt pro zájemce o kurz:  
info@martindamian.cz 
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 Postní zamyšlení 
Vždy v postní čtvrtky od 19.30,
vstup z Křižovnického náměstí
1. března – P. Pavel Pola OCD 
8. března – P. Petr Glogar OCD
15. března – P.  Petr Vacík SJ, farní 
vikář Akademické farnosti
22. března – host bude upřesněn 

 Panelová debata
14. března od 19.00
Zkušenosti transcendence? Příroda, 
architektura, umění: Debatní večer. 
Uvede architekt Norbert Schmidt, 
debatovat budou jezuita Friedhelm 
Mennekes SJ a biolog a teolog P. Ma-
rek Orko Vácha. Tlumočení zajištěno. 

                          www.farnostsalvator.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR,
LORETA

 Sláva Matky Boží ve světle kříže
7. března od  19.00 hodin jste zváni 
na  benefiční koncert Kněžské gre-
goriánské scholy pod vedením umě-
leckého vedoucího P. Aleše Písařovi-
ce. Svým dobrovolným příspěvkem 
podpoříte organizaci Cesta 121, která 
pomáhá stárnoucím kněžím a  kně- 
žím v nouzi. Více na www.cesta121.cz; 
www.veceryukapucinu.cz. 

           www.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF U KOSTELA
PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU

 18. března od 16.30
Přednáška Ing.  arch. Stanislava Běha-
la na  téma:  Pobělohorská rekatoliza-

ce po dobrém, či po zlém? Aneb bylo 
17. a  18. století jen dobou temna? 
Ve lhoteckém kostele, Ve Lhotce 36.  

 25. března od 15.00
Křížová cesta pro rodiny v  Praze 
v  Kunratickém lese. Sraz u  restaurace 
„Na tý louce zelený“.

 31. března od 14.00
Cesta Kříže pro hledající a  ty, co se 
považují za  „bezvěrce“. Civilní formou 
podaný výklad lhotecké křížové cesty 
od  sochaře Karla Stádníka. Ve  lhotec-
kém kostele, Ve Lhotce 36. 

                        www.lhoteckafarnost.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 1. března od 19.30
Cyklus liturgie: Modleme se. Modlitba 
v liturgii. Hosté P. Radek Tichý a Deni-
sa Červenková. Moderuje Filip Boháč 
OP. Barokní refektář.

 7. března od 19.30
Psí katechismus: Jeho slovem všechno 
povstalo. Bůh Stvořitel. Táže se Hya- 
cint Ullman OP, odpovídá Metoděj Ně-
mec OP. Foyer barokního refektáře.

 8. března od 19.30
Debata nad revue Salve na  téma Is-
lám. Host Lukáš Nosek a další. Barokní 
refektář.
14. března od 19.30
Dominikánský knižní salón: Exul-
tet.  Moderuje Radek Tichý. Foyer ba-
rokního refektáře. 

 15. března od 19.30
Přednáška s debatou na téma Švýcar-
ská senzibilita – tři výhledy: Gion Ca-
minada, Herzog & de Meuron, Peter 
Zumthor. Přednáší Friedhelm Menne-
kes SJ. Profesionální tlumočení před-

nášky i  diskuze zajištěno. Barokní 
refektář.

 21. března od  19.30 Psí katechis-
mus: Slunce ví, kdy zapadat má. Boží 
prozřetelnost. Táže se Hyacint Ullman 
OP, odpovídá Filip Boháč OP. Foyer 
barokního refektáře.

 22. března od  19.30 Beseda Isla-
mofobie po  česku. Diskusní večer 
věnovaný fenoménu islamofobie. Be-
sedu povedou prof. Luboš Kropáček, 
Dr. Bronislav Ostřanský a Dr. Zora He-
sová, Prof. Miroslav Mareš a Doc. Ivan 
O. Štampach. Barokní refektář.

                         www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 1. – 31. března
Kdo je v pohodě, rozdává radost – vý-
stava obrazů Honzy Volfa. Refektář. 

 4. března od 17.00
Viento Marero duo – Michaela Meco-
vá (flétna) a  Jiří Meca (kytara). Kostel 
sv. Rodiny. 

 8. března od 15.30
Odpolední koncert Smyčcového kvar-
teta Státní opery Praha. Refektář.

 11. března od 15.00
Koncert pro hospice: účinkují: V. Spurný 
(dirigent a varhanní pozitiv), A. Hellerová 
a  K. Zbořilová (soprán), D. Čermáková 
(alt), J. Sycha a M. Malá (housle), H. Ma-
tyášová (violoncello). Kostel sv. Rodiny.

 2. dubna od 17.00
Velikonoční koncert Břevnovského 
chrámového sboru a orchestru pod ve-
dením A. Melichara. Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz
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ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM  

 16.–18. března
Kurz kresby tužkou aneb jak uchopit 
kresbu pod vedením výtvarníka Tomá-
še Mlejnka. Pobytový výtvarný kurz pro 
začátečníky a mírně pokročilé

 30. 3. – 2. 4. 2018
Velikonoční balíček. Pobyt pro rodiny 
s  dětmi s  dílničkami malování vajíček 
a pletení pomlázek v ceně pobytu. Při-
hlásit se můžete na  tel.: 734 435 295, 
e-mail: info@panskydumrozmital.cz.

                 www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Na cestě ze smrti k životu
                                                                
V  postní době jste zváni do  koste-
la Všech svatých na Pražský hrad vždy 
od  18.00 na  cyklus postních kázání: 
1. března – Desatero – cesta k životu 
(Gn 22); 8. března – Uprostřed dě-
jin Bůh obnovuje naději (2 Kron 36); 
15. března – Nový život: znát Hospo-
dina (Jer 31); 22. března – Misie: Boží 
jméno pro všechny národy (Ez 36). 
Kázání prosloví kanovníci Doc. Jaroslav 
Brož a doc. Josef Hřebík.

Kulturní osmičky
                                                                
8. března od 19.30  
Žalostná postní tragedye ve  čtyry 
actus rozdělená. Pásmo biblických 
čtení s  písněmi Adama Václava Mich-
ny z Otradovic. Účinkuje soubor staré 
hudby Cuthna antiqua. Více na face-
booku www.facebook.com/osmicky 
a www.osmicky.cz. 

Andělské obrázky
                                                                
V  měsíci březnu zve Karmelitán-
ské knihkupectví  na  výstavu grafiky 
Mgr. Markéty Muláčkové. Vždy po–pá 
8.30–18.00, Kolejní 4, Praha-Dejvice.

Cyrilometodějská pouť 2018
                                                                
17. března III.etapa. – v 9.00 od kos-
tela Povýšení sv. Kříže Koloděje, dále 
po trase  Škvorec – Hradešín – Štíhlice 
– Kostelec nad Černými Lesy (22 km).
18. března IV. etapa – od 8.30 na mši 
sv. v kostele Andělů strážných v Kostel-
ci nad Černými Lesy, dále po trase Kou-
řim – Mlékovice – Bečváry (21,5 km).
Kontakty na organizátory: L. Gottfried: 
739  389  158; L.Gottfried@seznam.cz; 
F. Reichel: e-mail: f.reichel@volny.cz; 
725 939 385; U. Janků: 731 604 392; 
e-mail: Ursula.Janku@seznam.cz; 
www.poutnik-jan.cz  a www.sfr.cz

Zlatá Praha
                                                                
18. března od 16.00 jste zváni na se-
tkání u  příležitosti 10. výročí úmrtí 
Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí 
fokoláre a  50. výročí rozšíření toho-
to hnutí do  naší země.  V  zasedacím 
sále úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 15, 
Praha-Smíchov.
Více na www.focolare.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
19. března od 17.00 jste zváni na kon-
cert duchovní hudby Na  progra-
mu jsou díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho 
a G. Ph. Telemanna. Účinkují: P. Verner 
(violoncello), L. Sítková (varhany). 

V  kostele Panny Marie pod řetě-
zem, Lázeňská 1 Praha – Malá Strana. 

Bohoslužba za oběti fašismu 
a komunismu
                                                                
20. března od 18.00 zve Královská ko-
legiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vy-
šehradě na každoroční bohoslužbu díků 
a proseb za oběti fašismu a komunismu 
z řad kněží, řeholníků a řeholnic v den 
umučení svatého Jana Nepomucké-
ho, vyšehradského kanovníka. Po  mši 
následuje modlitba u  památníků obětí 
totalit na vyšehradském hřbitově. 

Koncert v kostele sv. Kateřiny
                                                                
21. března od  16.00 – koncert du-
chovní hudby. Účinkuje ženský pěvec-
ký sbor Gymnazia a hudební školy Hl. 
m. Prahy Bubureza (dirigentka Milosla-
va Vítková) a Jan Kalfus (varhany).  Pro-
gram: J. S. Bach, G. Pergolesi. V koste-
le sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2.  

Kolegium katolických lékařů
                                                                 
28. března od  18.30 zve Kole- 
gium katolických lékařů na  přednášku 
MUDr. Radkina Honzáka na téma: Lékař 
a emoce. V knihovně III. interní kliniky 
VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Kurz ikonopisectví
                                                                
10.–13. května jste zváni na kurz tvor-
by ikon pod vedením Martina Damiána 
v  prostorách fary v  Berouně. Kontakt 
pro zájemce info@martindamian.cz; 
www.martindamian.cz.
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KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  4. března 
3. nedělel postní (9.00):  
bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(P. Václav Snětina OSB)

  18. března 
5. neděle postní (9.00):  
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Příbram – Svatá Hora 
(P. David Horáček CSsR)

  30. března 
Velký pátek (18.00):  
kostel Nejsv. Salvátora, Praha – 
Staré Město (P. Tomáš Halík)

RADIO PROGLAS

  4. března 
3. neděle postní (9.00):  
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  11. března 
4. neděle postní (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

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

  25. března 
Květná neděle (9.00):  
duchovní centrum, Brno-Lesné  
(P. Pavel Hověz) 

TELEVIZE NOE

  4. března 
3. neděle postní (10.30):  
kostel sv. Mikuláše, Tvrdonice  
(P. Robert Prodělal)

  11. března 
4. neděle postní (10.00):  
kostel sv. Jakuba, Trnava

  18. března 
5. neděle postní (10.00):  
náměstí Hlučín (Mons. František 
Václav Lobkowicz O.Præm.)

  25. března 
Květná neděle (9.30):  
náměstí sv. Petra, Vatikán  
(papež František)

Změna programu vyhrazena

NOVÝ POMOCNÝ BISKUP
 V  úterý 23. ledna 2018 jmeno-

val Svatý otec František novým po-
mocným biskupem pražské arci-
diecéze dosavadního generálního 
vikáře Mons. ThLic.  Ing.  Zdenka 
Wasserbauera, Th.D.  Na  plenárním 
zasedání České biskupské konference 
v Praze to oznámil apoštolský nuncius 
v ČR, Mons. Giuseppe Leanza. 

BENEDIKCE BŘEVNOVSKÉHO
ARCIOPATA

 V neděli 14. ledna 2018 proběhla při 
mši sv. v bazilice sv. Markéty opatská 
benedikce 61. opata břevnovského 
kláštera P. Prokopa Siostrzonka OSB. 
Čestný titul arciopat získal jako druhý 
v pořadí v novodobé historii po svém 
předchůdci Anastázi Opaskovi. 

USTANOVENÍ
 P.  Dinh Tu Thanh CSsR byl od 

1. února 2018 pověřen duchovní péčí 
o  vietnamsky hovořící komunitu po-
bývající v Arcidiecézi pražské.  

 Ing. Mgr. Jozef Sudor byl od 1. února 
2018 uvolněn z funkce farního vikáře 
ŘKF u kostela sv. Václava Praha-Smí-
chov a  od  téhož data byl jmenován 
a  ustanoven nemocničním kapla-
nem Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského.

 P.  Mgr.  Richard Róbert Štajniger 
O.Præm., kněz želivské kanonie, byl 
od 1. února 2018 jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním vikariá-
tu Stará Boleslav. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 P.  ThLic.  Ing.  František Hylmar SJ, 

farní vikář u  sv. Štěpána v  Praze – 
Novém Městě, 25. 3. 1998 (20 let)

 František Klíma, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 26. 3. 1956 (62 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P.  RNDr.  Mgr.  Josef Šplíchal SDB, 

výpomocný duchovní v  Praze-Pod-
skalí, 1. 3. 1937 (81 let)

 Prof. ThDr. Václav Wolf, kanovník, vý-
pomocný duchovní v  Praze-Žižkově, 
1. 3. 1937 (81 let)

 Mgr. Martin Janata, okrskový vikář, 
nemocniční kaplan, farář v Poříčí nad 
Sázavou, 3. 3. 1963 (55 let)

 Prof.  Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., 
vyučující na KTF UK, výpomocný du-
chovní v Praze-Kunraticích, 4. 3. 1958 
(60 let)

 P. prof.  JUDr.  Ignác Antonín Hrdi-
na, DrSc., O.Præm., soudní vikář, vy-
učující na KTF UK, 6. 3. 1953 (65 let)

 Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen 
pražské arcidiecéze na  odpočinku 
6. 3. 1941 (77 let)

 Martin Duchoslav, administrátor 
ve Smečně, 13. 3. 1958 (60 let)

 P.  Mgr.  Piotr Józef Nowicki CSsR, 
farní vikář v  Příbrami – Svaté Hoře, 
20. 3. 1973 (45 let)

 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., emeritní 
kanovník, zástupce soudního vikáře,
rektor in spiritualibus filiálního kos-
tela sv. Jiří na  Pražském hradě, 
20. 3. 1941 (77 let)

 Mgr. Ludvík Šťastný, kněz Apoštol-
ského exarchátu, výpomocný du-
chovní v Roudnici nad Labem, 23. 3. 
1953 (65 let)

 Mgr. František Martinek, trvalý jáhen 
pražské arcidiecéze na  odpočinku 
26. 3. 1934 (84 let)

 Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., 
Dr. h. c., probošt, kaplan Jeho Svatos-
ti, 26. 3. 1938 (80 let)

 MUDr.  Jiří Slabý, osobní dě-
kan, emeritní kanovník, výpomocný 
duchovní u Nejsvětějšího Srdce Páně 
v  Praze-Vinohradech, 26. 3. 1934 
(84 let)

Arcidiecézní kurz pro katechety 2018–2020

S tředisko pro katechezi a výuku náboženství AP vyhlašuje nový běh dvouletého 
katechetického kurzu. Kurz je určen osobnostně a duchovně zralým římsko-

katolickým laikům, kteří mají předpoklady ke katechetické službě a po absolvování 
kurzu se mohou věnovat farní katechezi dětí školního věku, mládeže a dospělých. 
Předpoklady k přijetí: doporučení duchovního správce; plné společenství s katolic-
kou církví (včetně svátostné praxe); přijetí všech iniciačních svátostí; základní ná-
boženské znalosti na úrovni KKC; ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, 
studijní předpoklady; předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská 
zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti, povolání ke katechetické službě). 
Přihlášky přijímá Středisko pro katechezi a výuku náboženství AP do 30. 6. 2018, 
přičemž rozhoduje pořadí došlých přihlášek; přednost mají uchazeči z Arcidiecéze 
pražské.Více na www.apha.cz/adks. 
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  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 

  14.–16. 3. / DC pro seniory: Otevřít se Boží pomoci 
P. Martin Sedloň OMI / Penzion Panský dům / Rožmitál 
pod Třemšínem / pumprova@dicb.cz / 380 420 313

  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 

  29. 3. – 1. 4. / Oslava Velikonoc pro mladé 14 - 30 let 
Komunita Chemin Neuf / Klášter Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz 

  12.–15. 4. / DO pro manžele 
P. ICLic Karel Moravec / DC sv. Františka z Pauly /  
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz 

  17.–21. 4. / Ignaciánské exercicie: 
Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista 
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn www.hostyn.cz
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl

Formace k duchovnímu rozlišování: Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu 
rozlišování, na osobní i komunitní rovině. 

Národní úmysl

Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srov. Žl 90/89).

Praha 10 – Strašnice, Ke Strašnické 10 

S trašnická farnost byla ustavena 1. října 1929. O dva měsíce později darovala stat-
kářka paní Magdalena Škrábková vhodný pozemek pro výstavbu kaple ve Starých 

Strašnicích. S výstavbou bylo započato v březnu 1930 a  již 31. srpna 1930 biskup 
a generální vikář pražské arcidiecéze ThDr. Antonín Podlaha posvětil kapli i farní bu-
dovu. Součástí stavby byly i další místnosti pro spolkový život farnosti, kancelář a byt 
pro duchovního správce. V dalších letech s ohledem na válečné a politické události 
nebyla šance postavit plánovaný kostel. Po roce 1966 se však podařilo kapli renovo-
vat a hlavně upravit v duchu II. vatikánského koncilu. V roce 1968 byl obnoven Spolek 
pro postavení nového kostela, podařilo se shromáždit přes 1 milion korun a byl vy-
pracován architektonický návrh, ale další proces „normalizace“ vše utlumil.

   Po  kanonizaci Anežky České hned 
na počátku roku 1990 byla ustavena skupina pro výstavbu kostela „Mariánská huť“ 
a byla vypsána architektonická soutěž. 22. dubna 1990 Svatý otec Jan Pavel II. v Bra-
tislavě posvětil základní kámen kostela. Stavba kostela byla zahájena slavnou mší 
svatou 11. listopadu 1992. Slavnost uložení základního kamene se konala v prostoru 
stavby u provizorního oltáře 1. května 1993, mši svatou sloužil arcibiskup Miloslav 
Vlk a  řezenský biskup Manfred Müller, neboť na  financování stavby se řezenská 
diecéze významně podílela. Vysvěcení kostela se konalo 17. června 1994 za účasti 
tří biskupů – pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka, řezenského biskupa 
Manfreda Müllera a pražského světícího biskupa Františka Václava Lobkowicze.
Původní kaple byla upravena na farní sál, který se od roku 2000 jmenuje „Divadlo 
Miriam“.      
    Dr. František Reichel

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
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Otče, Odpusť jim

Anselm Grün

Brož., 112 str., 199 Kč

jOsefína Bakhita

Hervé Roulett

Váz., 208 str., 249 Kč

pO stOpách

stOleté dámy

Lenka Pecharová
Váz., 184 str., 299 Kč

teOlOgie těla 
prO začátečníky

Christopher West
Váz., 598 str., 380 Kč

BiBle ke křtu

Lizzie Ribbonsová, Paola 
Bertoliniová Grudinová

Váz., 144 str., 229 Kč

příprava na svátOst 
smíření

Józef Augustyn
Brož., 64 str., 69 Kč

mOrálka dO kapsy

Christoph Schönborn

Brož., 124 str., 159 Kč

dvě pOhádky

Mária Rázusová-Martáková, 
Margita Príbusová
Váz., 48 str., 249 Kč

plátnO z turína

Zdeněk Jančařík

Brož., 176 str., 255 Kč

hledám tvOu tvář

Vojtěch Kodet

Brož., 96 str., 119 Kč
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zakusit OtcOvO OBjetí

Jack Frost

Brož., 244 str., 349 Kč

ježíš nás zve ke svému 
stOlu

Tonino Lasconi
Brož., 64 str., 125 Kč

1. březen 1998
Katoličtí biskupové všech diecézí ČR 
se obrátili na věřící, kterým prostřednic-
tvím pastýřských listů povolili možnost 
přijímaní eucharistie na ruku. 

6. březen 1988
V  pražské katedrále sv. Víta se konala 
celonárodní pouť k blahoslavené Anež-
ce České. Slavnostní bohoslužbu slou-
žil pražský arcibiskup kardinál František 
Tomášek.

14. březen 2008
Zemřela Chiara Lubichová, zakladatelka 
a  prezidentka Hnutí fokoláre. Usilovala 
o  rozvoj kontaktů s  hnutími a  novými 
komunitami uvnitř církve. V  roce 2001 
navštívila ČR. (* 22. 1. 1920).

20. březen 1393
Zemřel sv. Jan Nepomucký, katolický 
kněz a mučedník, generální vikář praž-
ské arcidiecéze a  kanovník kolegiátní 
kapituly vyšehradské. Při otevřeném 
střetu s  králem Václavem IV. byl uvěz-
něn a po krutém mučení shozen z Kar-
lova mostu do  Vltavy. Svatořečen byl 
19. 3. 1729 papežem Benediktem XIII.

23. březen 1948
Proběhl protest pražského arcibiskupa 
ThDr.  Josefa Berana a  též Apoštolské 
internunciatury v  Praze proti zastavení 
katolického tisku v ČSR.

30. březen 1918
Narodil se Mons. ThLic.  Jiří Reinsberg, 
katolický kněz a kazatel, papežský pre-
lát. Jako duchovní sloužil za druhé svě-
tové války v  britské armádě. Po  válce 
byl jmenován farářem v chrámu Matky 
Boží před Týnem a v nedalekém kostele 
sv. Havla. (✝ 6. 1. 2004).

Arnošt Kelnar


