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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Editorial Naši seminaristé

Milí čtenáři,

dubnové číslo jsme se rozhodli věnovat kněž-
skému semináři. Impulzem pro nás byly dvě 
věci. Na čtvrtou neděli velikonoční, nazý-
vanou také nedělí Dobrého pastýře, připadá 
Světový den modliteb za duchovní povolání 
a potom 23. dubna oslavíme svátek sv. Voj-
těcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze. 
Číslo obsahuje také zajímavou reportáž o 
tom, jak se ve Vršovicích vyrovnali s bariérou 
pro hendikepované, a jako obvykle zařazuje-
me přehled toho nejzajímavějšího, co se děje.

Aleš Pištora

D  á se říci, že mnohé farnosti vzaly modlitbu za nová kněžská 
a řeholní povolání za svou. Ovšem málokdy a málokde se se-

tkáme se společnou pravidelnou modlitbou za ty, kteří se na kněž-
ství připravují. Koná se diecézní sbírka na seminář, ale všeobecné 
povědomí o životě seminaristů není na žádoucí úrovni. Přiznejme, 
že i my, kteří tvoříme blízký pracovní kolektiv okolo pana kardi-
nála, na tom máme podíl. Proto vítám, že se dubnový Zpravodaj 
zvlášť věnuje semináři a seminaristům. Ti totiž tvoří velmi důleži-
tou součást života celé diecéze. Pokud dospějí k  přijetí svátost-
ného kněžství, jejich nasazení a  oddanost Pánu bude ovlivňovat 
smýšlení a cestu víry putujícího Božího lidu. K tomuto výsostnému 
a náročnému poslání se seminaristé dlouhé roky připravují. To je 
důvod, abychom je více než dosud provázeli pravidelnými modlit-
bami ve farních společenstvích i v soukromí.

V  současnosti se v naší arcidiecézi připravuje na kněžství třináct 
bohoslovců. Čtyři z  nich zanedlouho ukončí přípravný ročník 
v olomouckém konviktu a v novém školním roce budou pobývat 
v pražském semináři, kde je nyní na cestě ke kněžství bohoslov-
ců sedm. Dva bohoslovci pokračují ve studiu na Lateránu a bydlí 
v římském Nepomucenu. Ve většině pocházejí z pražských farnos-
tí, z mimopražských výjimečně. To stojí za zamyšlení.

Jsou to mladí muži, jejichž rozhodnutí je upřímné. Jsou dětmi své 
generace, proto není vždy snadné porozumět jejich vidění a smýš-
lení ovlivněnému mediálním a internetovým věkem. Děkujme Pánu 
za jejich ochotu a odhodlanost spět ke kněžství a vyprošujme jim 
vytrvalost, pevnost a stálost v jejich rozhodnutí.
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Den milosrdenství na Černém Mostě

V e Svatém roce milosrdenství vyhlášeném papežem 
Františkem pořádá 3. dubna farnost Kyje – Černý Most 

spolu s městskou částí Praha 14 od 15.00 hodin odpolední 
program, který vyvrcholí mší svatou, celebrovanou od 17.00 
hodin kardinálem Dominikem Dukou OP, a  průchodem 
branou Božího milosrdenství za  hudebního doprovo-
du houslisty Jaroslava Svěceného. Součástí programu je 
také přednáška na téma milosrdenství a koncert. Více na 
www.farnostkyje.cz.

Dohoda o církevních domech 
na Pražském hradě byla podepsána

Z ástupci Metropolitní kapituly, Kapituly Všech svatých a Náboženské matice 
podepsali spolu se zástupci Správy Pražského hradu za přítomnosti kardiná-

la Dominika Duky a prezidenta Miloše Zemana 4. března dohodu o řešení resti-
tučních nároků církve na Pražském hradě. Vydán byl kostel Všech svatých, Nové 
probošství a Jiřský klášter. Nároku na sedm dalších budov se církev vzdala.
Nové probošství bude využíváno jako sídlo Metropolitní kapituly, Kapituly Všech 
svatých a Metropolitního soudu. Jiřský klášter bude po nutné rekonstrukci síd-
lem arcidiecézního muzea a budou zde prostory pro dočasné výstavy sakrálního 
umění. Kostel Všech svatých bude sloužit liturgickým účelům. Bazilika sv. Jiří 
bude ve společné správě, aby mohla sloužit i liturgickým účelům, a nadále potr-
vá výpůjčka Mladotova domu.

Zbraslavské pašije 
v katedrále sv. Víta

S vatovítská katedrála byla i  letos 
dějištěm dramatického zpraco-

vání příběhu o  utrpení a  smrti Ježíše 
Krista. Výpravné pašijové hry, které se 
každoročně konají na Zbraslavi, zahráli 
na Květnou neděli zbraslavští farníci, 
ochotníci, ale také profesionální herci 
(Alois Švehlík, Radúz Mácha, Simona 
Postlerová, Jana Pidrmanová).

Oslavy křtu Polska

U příležitosti oslavy 1050. výročí 
křtu Polska navštíví Prahu poz-

naňský arcibiskup a  předseda konfe-
rence polských biskupů Stanisław Gą-
decki. Spolu s pražským arcibiskupem 
kardinálem Dominikem Dukou OP 
bude 10. dubna od 16.00 hodin sloužit 
mši svatou v  bazilice sv. Jiří na  Praž-
ském hradě.

Kardinál Duka požehná 
opravené varhany 
v Dolních Chabrech

V sobotu 9. dubna požehná pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 

při mši svaté od  15.00 hodin nově zre-
konstruované varhany v kostele sv. Jana 
Křtitele v pražských Dolních Chabrech.

M
ar

ti
n

a 
Ř

e
h

o
řo

vá
 /

 Č
lo

vě
k 

a 
ví

ra

Fo
to

: J
iř

í M
ac

h
án

ě
 /

 K
T

Fo
to

: J
an

 B
ar

to
š

Fo
to

: A
rc

ib
is

ku
p

st
ví

 p
ra

žs
ké

Fo
to

: h
tt

p
:/

/a
b

p
g

ad
e

ck
i.p

l



4 5ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZEZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Kardinál Duka byl vyznamenán
polským prezidentem

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převzal 
15. března z  rukou polského prezidenta Andrzeje 

Dudy Komandérský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy Pol-
ské republiky za rozvoj česko-polských vztahů. Pražský 
arcibiskup poté při příležitosti 1050. výročí pokřtění Pol-
ska, které historicky spojuje Polsko s Českem, polské-
ho prezidenta a jeho manželku doprovodil do katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Putování farností 
ke Svaté bráně

P ěší pouť do  kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně na  Vinohradech v  rámci 

Svatého roku milosrdenství se uskuteční 
v sobotu 30. dubna. Její hlavní trasa po-
vede od kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Modřanech přes Lhotku. Zváni jsou pout-
níci ze všech pražských farností. Pouť vy-
vrcholí mší svatou od 14.30 hodin. Více na 
http://pout.modranskafarnost.cz.

Již rok pomáhá charita imigrantům z Ukrajiny

J iž více než rok uplynul od příjezdu prvních krajanů z Ukrajiny. Česká republika 
tehdy přijala první skupinu lidí, kteří díky svým českým kořenům mohli natrva-

lo přesídlit do Česka. Česká vláda jim nabídla trvalý pobyt a také podporu při inte-
graci. Tu krajanům poskytuje Arcidiecézní charita Praha. Jejich integrace se daří.

Tweetuj s Bohem

V knihkupectví Paulínky (Jungmanno-
vo nám.) se 21. dubna od  17.00 ho-

din koná setkání s autorem knihy „Tweetuj 
s  Bohem“ P.  Michelem  Remerym, nizo-
zemským knězem, který se mimo jiné vě-
nuje pastoraci mládeže a katechezi a to vše 
propojuje se svými znalostmi z  prostředí 
sociálních médií. Více na www.paulinky.cz.

Charitní penzion podpořil umělce
s mentálním postižením

V pražském penzionu U sv. Kryštofa, který provozuje Arcidiecézní cha-
rita Praha, vystavují nově svá díla umělci z  Ateliéru radostné tvorby. 

Ten vyhledává talentované tvůrce mezi lidmi s  mentálním a  chronickým 
duševním onemocněním. Výtvarné umění je oblastí, v níž mohou tito lidé 
dosáhnout stejné úrovně jako lidé bez postižení, a tím jako umělci získat 
své místo ve společnosti. Výstava je prodejní a zahrnuje 22 maleb autorek 
Marie Kůsové a umělkyně, která vystupuje pod pseudonymem Lukrécie.

Kardinál Duka požehná 
zvony pro Libouň

P ražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP požehná 16. dubna při mši 

svaté od 10.00 hodin dva nové zvony pro 
kostel sv. Václava v Libouni blízko Louňo-
vic pod Blaníkem.

Den zvoníků

S   tejně tak jako v  předchozích letech se i  letos bude 
30. dubna v Arcibiskupském paláci konat setkání zvoníků 

pražské arcidiecéze. Na  programu je přednáška o  krakov-
ském zvonu Zikmund či o opravách zvonů ve Francii. De-
batovat se bude o tom, jak zvonit na velké zvony nad pět 
tun. Celý den bude završen mší svatou ke cti sv. Zikmunda. 
Od 18.00 hodin ji ve svatovítské katedrále bude celebrovat 
kardinál Dominik Duka OP.

Týden modliteb 
za duchovní povolání 

O d 11. do 17. dubna proběhne Týden 
modliteb za duchovní povolání, kte-

rý vyvrcholí čtvrtou nedělí velikonoční, 
nazývanou také nedělí Dobrého pastýře, 
na  kterou připadá Světový den modliteb 
za duchovní povolání.

Další setkání redaktorů farních zpravodajů

L etošní setkání redaktorů farních časopisů a  farních webů proběhne 
21. dubna od  17.00 hodin na  Arcibiskupství pražském. Organizátoři 

chtějí navázat na loňskou schůzku, z níž vzešlo velké množství podnětů.

Studentský Velehrad 
2016

V e dnech 21.–24. dubna se usku-
teční už 13. celostátní setkání vy-

sokoškoláků na  Velehradě. Účastníci 
se mohou těšit na  společné slavení 
liturgie, přednášky zajímavých hostů 
(např. Jiří Strach, P. Karel Satoria a dal-
ší), koncerty, diskuze ve  skupinkách 
a  mnohé další. Registrace na  webu 
studentskyvelehrad.cz.

Nová kaple v Domově pro seniory v Mukařově

V e středu 6. dubna ve 14.30 hodin posvětí Mons. Karel Herbst kapli v Domově pro seniory kardinála Berana. Její patronkou 
se stane na přání obyvatel domova Panna Marie Lurdská.

Biskupské svěcení 
Mons. Tomáše Holuba

P apež František jmenoval 12. února 
2016 Mons. Tomáše Holuba novým 

plzeňským biskupem. Jeho biskupské svě-
cení se bude konat 30. dubna od 10.30 ho-
din v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.
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Křesťanské kostely jsou 
nejenom prostorem, 
kde se v pokoře a klidu 
můžeme setkat s Pánem, 
ale také důležitým místem, 
na kterém se setkávají lidé 
nejrůznějších zájmů, věku 
– a také zdravotního stavu. 
Nakolik myslíme i na ty, 
kterým by setkání s Pánem 
mohla znepříjemňovat 
různá vstupní schodiště?

 

K 
ostel zasvěcený sv. Václavovi 
na  Čechově náměstí v  Pra-
ze ve  Vršovicích je skvostem 

funkcionalistické architektury. Stavbě, 
šikovně zasazené do okolního svažité-
ho terénu, vévodí několik desítek me-
trů vysoká věž a monumentální scho-
diště. Obdivované Gočárovy schody 
ale mohou pro některé návštěvníky 
představovat noční můru. Do kostela 
je sice možné vstoupit i zezadu, přes 

park za kostelem, schodům se ale ani 
zde návštěvník nevyhne.

To se rozhodl změnit pan Luděk Kuče-
ra, který pro indisponované návštěv-
níky kostela vybudoval na  schodech 
jezdící plošinu. „Chodí k nám lidé, kteří 
sedm zadních schodů překonávají tře-
ba i  několik minut“, říká pan Kučera, 
který má pro hůře pohyblivé obyvatele 
zvláštní pochopení. Rok žil v  domác-
nosti s  manželkou, která byla odká-
zána na invalidní vozík. Protože je pan 
Kučera (navzdory tomu, že je profesor 
informatiky) i manuálně zručný, sesta-
vil pro ni plošinu, díky které pohodlně 
překonala několik schodů před jejich 
domkem. „Svou první domácí plošinu 
bych si ale netroufl ukázat žádnému 
z  revizních techniků“, naráží s  úsmě-
vem na skutečnost, že prvním a možná 
i nejnáročnějším úkolem při budování 
plošiny ve vršovickém kostele bylo stu-
dium a implementace tlustého svazku 
předpisů, norem a nařízení, které pro-
voz podobných zařízení upravují.

V druhém kroku poté pan Kučera se-
hnal dárce a během dvou let za po-

moci specializovaných firem na  svá-
ření a  hydrauliku vybudoval zařízení 
s nosností pro tři osoby, které získalo 
schválení revizního technika, souhlas 
s umístěním od památkářů a požeh-
nání místního faráře Stanislawa Gory. 
Nakonec bylo celé dílo po absolvová-
ní všech nutných technických zkou-
šek s umělou zátěží 28. února po mši 
svaté slavnostně uvedeno do provo-
zu. Plošinu pak pan Kučera věnoval 
památce své ženy Dagmar, po které ji 
také při žehnání vršovičtí pojmenova-
li. Nyní farníci s městskou částí vyjed-
návají výjimku pro vjezd automobilu 
pro návštěvníky bohoslužeb k zadní-
mu vchodu, aby překážek ke  vstupu 
do kostela bylo skutečně co nejméně.

Vršovická plošina celkově vyšla asi 
na  120 tisíc, což je podstatně méně, 
než na kolik by vyšlo zařízení od speci-
alizované firmy. Pro jiné farnosti může 
být inspirací i  její technické řešení: 
plošina se svislým zdvihem do  dvou 
metrů není podle našich předpisů tzv. 
„vyhrazeným technickým zařízením“, 
pan Kučera ji tedy mohl navrhnout 
a ve spolupráci s odbornými firmami 
realizovat svépomocí. Jak sám při-
znává, nebylo to úplně jednoduché, 
a o své zkušenosti se proto rád podělí 
se zájemci z jiných farností.
 
Historické kostelní budovy na mnoha 
místech dotvářejí ráz okolní zástavby, 
jsou jakousi místní dominantou či ar-
chitektonickou ozdobou místa. Kul-
turní odkaz, který s sebou nesou, ale 
v mnohém působí neprakticky a kvůli 
památkové ochraně je mnohdy je-
jich pohodlné užívání odpovídající 
21. století téměř nemožné. Arcibis-
kupství pražské si je časté nedostup-
nosti kostelů vědomo, proto ve svém 
katalogu nabízí možnost vyhledat si 
bohoslužby v  takových kostelech, 
které umožňují bezbariérový přístup. 
Shromažďovat a  nabízet informace 
o bezbariérových kostelech je ale jen 
jedna strana mince: daleko důležitěj-
ší je nalézt ve  farnosti dostatek vůle 
a  ochoty, aby byl kostel skutečně 
zpřístupněn i  farníkům, pro které by 
množství schodů mohlo znemožnit 
účast na společném životě.

Katalog se seznamem bezbariérových 
kostelů je dostupný na  adrese www.
bohosluzby.apha.cz.

  Josef Nerušil

Vzhůru za Pánem
schodům navzdory

APOŠTOLOVÉ TAKÉ ODEŠLI, ABY BYLI 
URČITÝ ČAS S JEŽÍŠEM, NEŽ JE VYŠLE 
S NÁROČNÝM POSLÁNÍM 

Několika kněží, kteří působili v některém ze seminářů 
či teologickém konviktu, jsme se zeptali, na co rádi 
vzpomínají a co jim s odstupem času připadá na těchto 
institucích nejdůležitější.

to, aby seminární společenství dbalo 
na rodinného ducha, přátelskou a bra-
trskou atmosféru. Mnohým bohoslov-
cům se ani nechtělo odjíždět domů 
na  prázdniny, domnívám se, že právě 
to svědčilo o typu toho klimatu.

Jan Mráz
spirituál (1995–1998)
a rektor (1998–2013)
Papežské koleje
Nepomucenum

Je velmi těžké v  pár slovech shrnout 
zkušenost 25 let prožitých v kněžském 
semináři. Od bohosloveckých let přes 
službu spirituála až po  dlouhá rek-
torská léta v  římském Nepomucenu. 
V Římě jsem prožil 20 let života, a tak je 
pro mne tento čas poznamenán pře-
devším neopakovatelnou atmosférou 
křesťanského Říma. Byl to čas blízké-
ho a více či méně častého kontaktu se 
Svatým Otcem při nejrůznějších boho-
službách a  audiencích, zvláště o  Vá-
nocích a o Velikonocích, při sledování 
papežských cest po Itálii i po světě, při 
nedělním Anděl Páně, které jsem téměř 
nevynechal (aspoň prostřednictvím te-
levize). A  také čas nenapodobitelné 
mezinárodně církevní atmosféry řím-
ských formačních domů a  univerzit. 
Svým bohoslovcům jsem vždy trochu 
záviděl kvalitní vzdělání na papežských 
univerzitách, i  když v  Římě jsem si 
také „užil“ čas studia na  postgraduál-
ních studiích na  Papežské Lateránské 
univerzitě. V  Nepomucenu jsem zažil 
krásné společenství, které je pro mne 
obrovským darem dodnes. Myslím 
také, že přátelství ze semináře jsou ve-
lice důležitá pro celý život.

Michael Slavík
rektor
Arcibiskupského
semináře v Praze
(1997–2000)

Vzpomínám, že když jsem čerstvě 
přišel do  semináře jako představený, 
užasnul jsem, jak jsou seminaristé ve-
směs inteligentní a chytří mladí muži. 
Proto mě vždycky mrzelo a  dodnes 
mrzí, když se někdo na  adresu se-
mináře a seminaristů vyjadřuje pohr-
davým způsobem. Rád a  hodně rád 
vzpomínám na kněžské společenství, 
které jsme společně vytvořili se ze-
snulým tehdejším vicerektorem Ro-
bertem Falkenauerem a  s  tehdejším 
spirituálem Karlem Herbstem, dnes 
pomocným biskupem v  Praze. To je 
neopakovatelná a  mimořádná zku-
šenost. Harmonii představených i pro 
formaci seminaristů považuji za velmi 
důležitou.

Zdenek Wasserbauer
spirituál
Arcibiskupského
semináře v Praze
(2000–2010)

V  semináři jsem působil mezi lety 
2000–2010. To je dost na  pozná-
ní celé řady různých lidí. Rád tedy 
vzpomínám nejen na  kolegy před-
stavené, ale zejména na celou řadu 
bohoslovců, do  jejichž života mi 
bylo dáno nahlédnout, s nimiž jsem 
leccos vážného i  veselého prožil 
a které dnes rád potkávám jako kně-
ze, působící v různých farnostech.
Seminář jsem vždy hájil jako nut-
ný a  veledůležitý prostor možného 
lidského zrání, duchovního růstu 
i studia. Apoštolové a další učedníci 
také odešli od  rodin a  zaměstnání, 
aby byli určitý čas s Ježíšem, než je 
vyšle s  náročným a  zodpovědným 
posláním!

František Koutný
rektor Teologického
konviktu v Litoměřicích
(1990–2002)

Na co rád vzpomínám? Na atmosféru 
svobody v nesvobodě. To bylo obdo-
bí jediného kněžského semináře před 
rokem 1990. Přestože byl seminář dů-
kladně sledován zvenčí a bohužel také 
s  pomocí interních „kamer“, program 
a život v semináři se nesl každodenním 
rytmem modlitby, studia, práce a od-
počinku. A  to vše v  duchu svobody, 
kterou garantuje Bůh.
Po roce 1990 nastává období příprav-
ného ročníku, rovněž vnější svobody 
církve a seminář, od té doby Teologický 
konvikt, se stává oporou života farnosti 
v diaspoře. Co mi na semináři s odstu-
pem času připadá nejdůležitější? Vy-
tvoření vzájemných vztahů, které pak 
vytvářejí bratrskou kolegialitu kněží.

Jan Baxant
rektor
Arcibiskupského
semináře v Praze
(1993–2000)

V letech 1990 až 1997 jsem v pražském 
semináři působil nejprve jako vicerek-
tor a  posléze jako rektor. Velmi rád 
vzpomínám na upřímné nadšení všech, 
kteří staronový dejvický seminář po re-
voluci budovali s vědomím, že dlouhá 
léta seminář existoval v jakémsi „exilu“ 
v Litoměřicích a že v Praze si musí zís-
kat novou podobu. Tehdy mě velice tě-
šilo, že celá seminární komunita držela 
při sobě a případné trampoty se řešily 
velkoryse. Za  nejdůležitější pokládám 
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romě formace v semináři zís-
kávají bohoslovci vzdělání 
na univerzitě, a to podle místa, 

kde se právě formují (Cyrilometoděj-
ská teologická fakulta Univerzity Pa-
lackého, Katolická teologická fakulta 
Univerzity Karlovy či Papežská Late-
ránská univerzita).

Teologický konvikt 
v Olomouci

V  teologickém konviktu se studenti 
ze všech osmi diecézí České repub-
liky po  dobu jednoho školního roku 
připravují k přijetí do kněžského semi-
náře a ke studiu na teologické fakultě. 

Těžiště přípravy spočívá v lidské, inte-
lektuální a duchovní formaci. Výuka je 
zaměřena především na úvody do nej-
různějších věd a oborů, které studenty 
čekají v budoucím studiu – úvod do fi-
losofie, úvod do  spirituální teologie, 
úvod do katechismu, jazyků apod.

Aktuálně je v konviktu 14 bohoslovců 
(z toho čtyři za pražskou arcidiecézi). 
Již od  počátku se zde kandidátům 
dostává mnoho příležitostí zakusit 
sílu společenství. V  modlitbách, při 
sportu, na  praxích nebo jen ve  vol-
ném osobním čase. V  konviktu mají 
bohoslovci rok na to, aby se přiblížili 
o krok dále směrem k Bohu a utvrdi-
li se v  rozhodnutí zasvětit své životy 
kněžské službě.

Praha

Arcibiskupský seminář v Praze je svo-
jí povahou seminářem interdiecéz-
ním, neboť se zde vedle bohoslovců 
pražské arcidiecéze formují také bo-
hoslovci z  ostatních diecézí české 
církevní provincie. Současnou budo-
vu v  Praze-Dejvicích, která byla vy-
stavěna za  velké podpory tehdejšího 
pražského arcibiskupa Františka Xave-
ra Kordače (1919–1931) v  roce 1929, 
obývá seminář po  vynucené pauze 
opět až od  roku 1990. Příčinou ně-
kdejšího stěhování do Dolních Břežan 
(1939–1945) a Litoměřic (1953–1990) 
byl tehdejší totalitní režim.

V  současné době seminář navazuje 
na tradiční formaci kandidátů ke kněž-
ství, která zahrnuje vedle duchovní 
stránky také intelektuální a  společen-
ský rozměr. Bohoslovci se zde učí 
pevnějšímu vztahu s  Kristem ve  spo-
lečenství stejně povolaných, a  to pod 
dohledem rektora (forum externum 
– ve věcech vnějších) a spirituála (fo-
rum internum – ve věcech vnitřních). 
Tento rok je v semináři 23 bohoslovců, 
z toho 7 za pražskou arcidiecézi.

Během pěti let formace přijímají semi-
naristé od svých biskupů kandidaturu 
k  jáhenskému a  kněžskému svěcení, 
službu lektora a akolyty. V samotném 
semináři pak vykonávají různé služby: 
v refektáři (jídelně), v kapli (prefekt ritu, 
kostelník), prefekt zpěvu, knihovník, 
hospodář, prefekt sportu, ročníkoví či 
diecézní prefekti apod. Ke  zdravému 
rozvoji budoucího kněze patří také 
stránka tělesná, která je zde pěstová-
na sportem či společnými výlety.
Seminář se dvakrát za  rok otevírá 
zájemcům o  adventní nebo post-
ní duchovní obnově TAMMÍM, jež je 
především duchovním, ale také spo-
lečenským občerstvením pro účastní-
ky i obyvatele semináře.

Nepomucenum

Třetím místem, kde se formují praž-
ští bohoslovci, je papežská kolej Ne-
pomucenum v  Římě. Kolej vznikla 

Cesta bohoslovce ke kněžství

Pražská arcidiecéze má v současné době 13 bohoslovců. Když se mladý muž rozhodne vydat 
se cestou diecézního kněžství, musí být nejprve přijat svým diecézním biskupem do formace. 
Tu začne jedním rokem v olomouckém Teologickém konviktu, a pokud představení i on sám 
usoudí, že je vhodným kandidátem, pokračuje dál do Arcibiskupského semináře v Praze, kde 
stráví dalších pět let. Někteří z bohoslovců však po třech letech v Praze pokračují ve formaci 
v Římě. Po dokončení formace a studií (dohromady zhruba 6–7 let) je bohoslovec vysvěcen 
na jáhna a o další rok později na kněze.

z původního institutu Bohemica (za-
loženého již v  90. letech 19. století). 
Výstavba samotné koleje Nepomu-
cenum se datuje do  let 1927–1929, 
kdy byla na  svátek svatého Vojtěcha 
vysvěcena arcibiskupem Františkem 
Kordačem. O  rok později byla apo-
štolskou konstitucí Ubi primum pře-
nesena práva, povinnosti i  majetek 
bývalé koleje Bohemicum na  nově 
vystavěné Nepomucenum.

Osazenstvo koleje bývalo zpočátku 
pouze české a  německé, až po  prv-
ní světové válce a  vzniku Česko-
slovenska přichází také bohoslovci 
z moravských a  slovenských diecézí. 

Po roce 1994 a odchodu slovenských 
alumnů do nové národní koleje slou-
ží Nepomucenum jako seminář pro 
české a  moravské bohoslovce, by-
dlí zde kněží našich diecézí studující 
v Římě a zbývající prostory jsou obý-
vány kněžími z  různých koutů Afriky 
a  Indie. Letos tvoří naše společenství 
na  43 kněží a  bohoslovců (z  toho 
dva za  Prahu). Ve  vedlejším domku 
pak sídlí komunita Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, která se vý-
znamným způsobem podílí na chodu 
Nepomucenské domácnosti.

  Václav Šustr, Michal Hladík,
Jaroslav Mrňa, František Čech

Bohoslovci pražské arcidiecéze

Místo formace Jméno a příjmení Ročník Farnost

Praha Miroslav Auxt (*1986) 3 Praha-Žižkov

Petr Burian (*1989) 1 Praha-Lhotka

Kryštof Kolomý (*1993) 2 Praha-Kyje

Jaroslav Mrňa (*1983) 3 Stará Boleslav, Velké Meziříčí

Václav Revenda (*1986) 3 Praha-Vinohrady

Robert Benno Štěpánek (*1980) 2 Praha-Strašnice

Václav Šustr (*1993) 2 Praha-Smíchov

Řím František Čech (*1991) 3 Kolín

Ondřej Kapasný (*1987) 3 Praha-Modřany

Olomouc Dominik Frič (*1995) TK Praha-Slivenec

Michal Hladík (*1990) TK Praha-Žižkov

Tomáš Sixta (*1994) TK Praha-Lhotka

Karel Vrana (*1993) TK Praha-Hloubětín
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2. 4. /  10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
pro Hnutí pro život

3. 4. / 17.00
Praha-Černý most / mše sv. 

9. 4. / 15.00
Praha-Dolní Chabry / kostel sv. Jana 
Křtitele / mše sv., žehnání varhan

10. 4. / 16.00
Praha-Hradčany / basilika sv. Jiří / 
mše svatá / oslavy 1050. výročí křtu 
Polska

16. 4.  / 10.00
Libouň / kostel sv. Václava / mše sv., 
žehnání zvonů 

21. 4.  / 19.00
Velehrad / mše sv. / zahájení XIII. 
celostátního setkání vysokoškolských 
studentů

23. 4.  / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
slavnost sv. Vojtěcha

28. 4.  / 15.30
Praha-Střešovice / Ústřední vojenská 
nemocnice / mše sv. za nemocné

30. 4. / 10.30
Plzeň / katedrála sv. Bartoloměje /  
mše sv. s biskupským svěcením 
Mons. Tomáše Holuba

3. 4. / 15.00
Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše 
/ mše sv., svátek Božího milosrdenství

6. 4. / 14.00
Mukařov / mše sv., svěcení kaple

9. 4. / 9.00 
Praha-Vinohrady / účast na kurzu 
varhaníků

9. 4. / 12.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 
pražské / mše sv., setkání s Mariinou 
legií

10. 4. / 10.00
Divišov / kostel sv. Bartoloměje /
mše sv. 

17. 4. / 9.30
Benešov / kostel sv. Mikuláše / mše sv. 
s biřmováním

23. 4. / 17.00
Praha-Nové Město / kostel sv. 
Vojtěcha / mše sv., svátek sv. Vojtěcha

24. 4. / 9.00
Praha-Nové Město / kostel sv. Ignáce  
/ mše s. s biřmováním

30. 4. / 10.30
Plzeň / katedrála sv. Bartoloměje /  
mše sv. s biskupským svěcením 
Mons. Tomáše Holuba 

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

3. 4. / 8.30
Mníšek pod Brdy / kostel sv. Václava /  
mše sv. (výlet s bohoslovci)

5. 4. / 9.00
Kolín / kostel sv. Bartoloměje / mše sv. 
(vizitace Dvouletá katolická SŠ a MŠ)

10. 4. / 9.00
Praha-Břevnov / bazilika sv. Markéty /  
mše sv. (Na světě nejsme sami) 

10. 4. / 14.00
Praha-Staré Město / kostel 
Nejsvětějšího Salvátora / mše sv. 
s biřmováním

12. 4. / 18.00
Brandýs nad Labem / Brandýský 
zámek / přednáška o ekumenismu pro 
ČKA

 16.–17. 4.
Paříž, Londýn / návštěva krajanských 
komunit

24. 4. / 11.00
Praha-Stodůlky / kostel sv. Prokopa /  
biřmování 

24. 4. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 3. 4. / 19.00 / Společenství 
mládeže. DS

 6. 4. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 7. 4. / 9.30 / Setkání pastoračních 

asistentů, referentů. PS
 12. 4. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR
 13. 4. 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory / P. Ján Halama SVD, Misijní 
poslání verbistů. PS

 15. 4. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 16. 4. / 9.00 / Kurz pro lektory. PS
 17. 4. / 19.00 / Společenství 

mládeže. DS
 19. 4. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR
 20. 4. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 26. 4. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR
 27. 4. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Pouť do kostela Nejsv. Srdce 
Páně. PS
* jen pro přihlášené; vstup do místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4

Kurz lektorů 
V sobotu 16. dubna 2016 od 9.00 
do 13.00 hod. nabízí Pastorační 
středisko možnost absolvovat školení 
lektorů, které povedou P. Michal 
Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí 
programu kurzu je výuka správného 
přednesu textů a objasnění liturgic-
kých předpisů pro přednášení Božího 
slova při liturgii a ve společenství. 
K účasti na školení jsou zváni všichni, 
kdo se svou lektorskou 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
KATECHETICKÉ STŘEDISKO

Katechetický kurz 2016-2018 
Je určen osobnostně a duchovně 
zralým laikům, kteří se mohou věno-
vat 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, zá-
kladní náboženské znalosti na úrovni 
KKC, maturita, studijní předpoklady, 
osobnostní a křesťanská zralost, dob-
rá pověst, pedagogické schopnosti.
Více informací na www.apha.cz/adks.

                                  www.apha.cz/adks

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

Společná příprava na manželství
Kurz společné přípravy na manželství 
bude zahájen 12. dubna. Je naplněna 
kapacita 50 párů. Více: www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

Tematická víkendovka
8.–10. dubna jsou zváni mladí od 12 

do 18 let na tematickou víkendovku. 
Začátek v pátek v 18.00 mší sv. v kos-
tele sv. Jakuba v Kunraticích, konec 
v neděli po obědě. Přihlašování a více 
informací na www.centrumnazaret.cz, 
dotazy na 733 161 614. 

                         www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

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

Starší ministranti 
15. – 16. dubna v Praze-Nuslích (cca 
15 do 25 let), zahájení v kostele sv. 
Václava v 18.00. Více: P. B. Hudema, 
tel.: 724 209 774 
(benedikthudema@atlas.cz).

                        www.apha.cz/ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY

Burza oblečení pro Charitu 
Pouze čisté oblečení, obuv a bytový 
textil přijímáme v neděli 10.00–12.00 
hod. a v pondělí 16.00–22.00 hod. 
V úterý 16.00–18.00 hod. a ve středu 
16.00–17.00 hod. – výdej. V klubovně 
KCMT (vstup vchodem „C“).

 3. dubna od 16.00
Musica pro Santa Cecilia – Veliko-
noční koncert v kostele sv. Františka 
na Chodově. Na programu skladby 
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A. Michny, T. L. da Victorii, renesanční 
tance a další. Vstupné dobrovolné. 

 10. dubna od 15.30
Taneční odpoledne. V rytmu country 
hraje skupina KUPLE. V sále KCMT

 11. dubna od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů – 
přednáška prof. PhDr. Luboše Kro-
páčka: Křesťansko-muslimské vztahy 
po II. vatikánském koncilu. 

 15. dubna
MC Domeček – prodejní burza oble-
čení, více: www.mc-domecek.cz. 

 24. dubna od 15.00
Berkat – vernisáž fotografií s násled-
nou besedou o činnosti sdružení. 
Výstava potrvá do konce května.

 28. dubna od 19.00
Sestřičky na cestách – příběhy domá-
cí péče. Prezentace knížky Evy Černé, 
ředitelky místní farní charity. 

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

19. dubna od 18.30 jste zváni 
na přednášku historika Mgr. Libora 
Gottfrieda, z cyklu Prokopská zasta-
vení, na téma: Karel IV. – jeho dětství 
a vzdělání. V KC sv. Prokopa.

                     www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE

 Do 13. dubna můžete zhlédnout 
výstavu  „Maj se mnou kříž...“/ malba 
a keramika/ Zuzana Hutňanová.  

 12. dubna od 19.30 zveme na set- 
kání cyklu Rok milosrdenství, hostem 
bude MUDr. Marie Svatošová, lékařka 
a spisovatelka, zakladatelka českého 

hospicového hnutí. PC sv. Tomáše.
 17. dubna od 10.15 se koná ver-

nisáž výstavy „zmalovaných krajinek 
z pily a jedněch dveří ze sokolovny“ 
s názvem „POvěZ na hŘEbík toTO“. 
Obrazy s autorskými texty Mirka Salc-
mana. Výstava potrvá do 11. května. 

                           www.farnostdobris.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 13. dubna od 19.30
Dominikánský knižní salón. Karel 
Šprunk představí přínos svatého To-
máše Akvinského k roku milosrden-
ství nazvaný: O lásce a milosrdenství. 
Diskusi moderuje Tomáš Machula. 

 14. dubna od 19.30
Rozpravy u dominikánů. Téma: Vtěle-
ní nebo převtělování? 

 28. dubna od 19.30
Rozpravy u dominikánů. Téma: Může 
Bůh stvořit kámen, který neunese? 

                         www.dominikanska8.cz

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE PÁNĚ

 10. dubna od 16.00
Přednáška prof. PhDr. J. Čermáka CSc. 
„Boží milosrdenství podle anglic-
kých básníků raného středověku“. 
Ve videosále v I. patře zadního traktu 
kostela (vchod přes zahrádku). 

                                www.srdcepane.cz

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY

 3. dubna od 17.00
divadelní představení Knoflíková 

válka, určeno nejen pro děti. Hrají 
členové Dismanova rozhlasové-
ho dětského souboru (6 až 13 let). 
Podle literární předlohy Luise Per-
gauda pro DRDS volně upravil Josef 
Tuček, výprava Barbora Veselá, režie 
Josef Tuček a Magdalena Podrazi-
lová.  

 10. dubna od 19.30
divadelní představení Mikve izraelské 
autorky Hadar Galron uvede divadel-
ní soubor v režii Jany Frankové. 

 11. dubna od 19.00
koncert sboru Byzantion: Na pro-
gramu skladby k oslavě velikonoční 
doby a duchovní vokály křesťanské-
ho novověku oblasti Kyjevské Rusi 
a Ukrajiny. 

 28. dubna od 19.00
koncert Stamicova kvarteta. Program: 
Sedm posledních slov Vykupitelových 
na kříži Josefa Haydna. Doprovodný 
text přednese Jan Kačer.

                       www.farnost-sporilov.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 3. dubna od 17.00 
Letś Go! – koncert mezinárodní aka-
pelové skupiny (na programu afro-
-americké spirituály).

 7. dubna od 16.00
Saxofonové kvarteto ze Zličína pod 
vedením Romana Krásy.

 10. dubna od 17.00
Koncert holandského ženského pě-
veckého sboru.

 17. dubna od 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus pod 
vedením Michala Macourka, na pro-
gramu B. Bartók, C. Debussy 
a M. P. Mussorgskij.

 24. dubna od 17.00
Duo Dacapo (účinkují: Kateřina Ma-
courková Hlaváčová, Michal Macou-
rek, Ondřej Kvita.

 30. dubna od 10.00
Komorní smíšený sbor VIDUS z Lo-
tyšska pod vedením Kalvise Ozoliņše.

                               www.domovrepy.cz

ŘKF SV. PETRA A PAVLA

8. dubna od 19.30 – Písně veli-
konoční a svatodušní – autorské, 
staré a prastaré písně v netradičních 
úpravách. Účinkuje Slávek Klecandr, 
písničkář a frontman hudební skupi-
ny Oboroh.

                        www.farnostbohnice.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Ekologická sekce ČKA
                                                                  
12. dubna od 19.00 jste zváni k účasti 
na ekumenické bohoslužbě ke Dni 
Země, do kostela Nejsvětějšího 
Salvátora (u Karlova mostu). Kázáním 
poslouží Mgr. Pavel Černý, kazatel 
Církve bratrské, zpěvem pěvecký 
sbor Gabriel.  

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska
                                                                  
16. dubna zve Národní rada Sekulár-
ního františkánského řádu na pouť 
k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí 
nad Sázavou. Mše sv. bude od 15.00 
v kostele sv. Havla (u řeky), modlitba 
u hrobu a pokračuje setkání na faře. 

Více na: muller.miloslav@centrum.cz, 
tel. 272 765 083 nebo 732 744 953.

Táborák nejen s písničkou 
                                                                  
17. dubna od 14.00 zve ŘKF Beroun 
a Sdružení sv. Ludmily na Tetíně 
všechny mladé duchem na farní dvůr 
na Tetíně.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
19. dubna od 17.00 jste zváni 
na koncert duchovní hudby  
do kostela Panny Marie Pod řetězem 
v Lázeňské. Wilschner, E. Bozza, M. 
Reger. Účinkuje: Kateřina Jansová 
– flétna, Jiří Zelba - hoboj, anglický 
roh, Irena Chřibková – varhany. 

Kolegium katolických lékařů
                                                                  
27. dubna od 18.30 zve KKL na před-
nášku MUDr. Prokopa Remeše 
s názvem: Bible a psychoterapie. 
V knihovně (přízemí) III. Interní kliniky 
VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

OZNÁMENÍ

JABOK 
                                                                  
Nabídka akreditovaných kurzů ko-
naných na VOŠ Jabok, Salmovská 8, 
Praha 2:

 Pracovník v sociálních službách 
(200 hod.); 7. 4.–17. 6. (čtvrtek a pátek)

 Pedagog - vedoucí kroužků 
(40 hod.); 23. 4.–28. 5. (soboty, 1x 
pátek)
Další jednodenní kurzy
viz www.jabok.cz/kurzy 

 Denní studium oboru Sociální 
práce a Sociální pedagogika v centru 
Prahy 
Více na: www.jabok.cz/kurzy, 
tel.: 603 330 793 (Petra Adámková) 
a také na Dni otevřených dveří dne 
13. 4. 2016.

Kurz pro hlavní vedoucí táborů
                                                                  
Asociace křesťanských spolků mlá-
deže z.s. (AKSM) spolu se Sekcí pro 
mládež ČBK organizuje akreditovaný 
kurz pro hlavní vedoucí táborů či ji-
ných prázdninových pobytů pro děti. 
Koná 6.–8. 5. 2016 od 18.30 hod. 
ve Středisku volného času v Nové 
Cerekvi u Pelhřimova. Cena: 500 Kč 
- zahrnuje ubytování, stravování 
a účastnický příspěvek. Kurz je doto-
ván MŠMT. Náplní kurzu jsou právní 
předpisy pro práci s dětmi, včetně 
hygienických, základy první pomoci, 
bezpečnostní pravidla činností s dět-
mi a mládeží, táborové hospodaření, 
organizační příprava tábora a další. 
Kurs je zakončen testem; účastní-
ci dostanou osvědčení s platností 
na dobu neurčitou. 

Přihlášku – jméno, adresa trvalého 
bydliště, datum nar., email, tel. a or-
ganizace, pod kterou se pořádá tábor 
(farnost, spolek…) – zašlete do 15. 
dubna na email svetnickova@cirkev.
cz nebo na adresu: Sekce pro mládež 
ČBK, ing. Marie Světničková, Tháku-
rova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice. 

Přihlášeným budou zaslány podrob-
né informace a studijní materiály.
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XVI. Augustiniánský týden 
„Sv. Augustin a vzdělání. Augustiniánská pedagogika“ 

 

Program:  
 
Úterý 22. dubna.  
18:00  PhDr. P. Santiago Isunza, OSA: 
„Augustiniánská pedagogika: Návod, 
abychom se učili žít”. 
 
Středa 23. dubna.  
18:00 P. David Vopřada, Dr.: „Svatý 
Augustin a katecheze: Jak správně učit?“ 
 
Čtvrtek 24. dubna.   
Obrácení sv. Augustina 
 

18:00 -18:25 RNDr. Helena Klápová, CSc.: 
"Dva velcí pedagogové - sv. Augustin a 
Jan Amos Komenský - co nás mohou 
naučit dnes?" 
18:30 -18:50 Mgr. P. Juan Provecho, OSA: 
„MŠ a ZŠ sv. Augustina. Příklad dobré 
práce augustiniánské pedagogiky v ČR“ 
 
19:00 Mše sv. - Slavnost obrácení sv. 
Augustina 
 
Pátek 25. dubna.  
19:00 Kulturní akce (Arcibiskupství 
Pražské, Hradčanské nám 15, Praha 1).  
Výchova jako oslavení u sv. Augustina 
 
Sobota 26. dubna 
12:15 Slavná mše svatá. Panna Maria 
Matka dobré rady  
Ukončení augustiniánského týdne  

 
Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1 

22.-26. dubna 2014 
www.augustiniani.cz      www.skolasvatehoaugustina.cz   www.svatyaugustina.cz 

 

15DUCHOVNÍ CVIČENÍZ ACT CURIAE

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY

VE SDĚLOVACÍCH 

PROSTŘEDCÍCH

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.

Úmysl evangelizační
Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.

Úmysl národní
Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, 
aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

LAICIZACE

 Kamil NOVÁK, kněz Institutu Che-
min Neuf, obdržel dispenz od závazků 
duchovního stavu a  pozbyl tudíž du-
chovního stavu. Nadále bude po dobu 
tří let pod vedením Mons. Josefa Su-
chára působit v charitativním Sdružení 
Neratov o.s. v Královéhradecké diecézi 
jako laik. Vzhledem k tomu, že jmeno-
vaný touží být přijat zpět jako duchovní, 
je toto působení považováno současně 
za  jeho zkušebního období, a z  téhož 
důvodu není oprávněn jakkoliv pasto-
račně působit mimo laického stavu.

USTANOVENÍ

 P.  Mgr.  David KUČERKA O.Cr. byl 
od 1. března 2016 jmenován a ustanoven 
administrátorem excurrendo ŘKF u kos-
tela Všech svatých Praha-Slivenec.  

 Mgr.  Zdeněk SKALICKÝ byl od 
1. března 2016 uvolněn z funkce ad-
ministrátora excurrendo ŘKF u koste-
la Všech svatých Praha-Slivenec.  

 PhDr. Milan NOVOTNÝ, trvalý jáhen 
královéhradecké diecéze, byl se sou-
hlasem svého diecézního biskupa od 
1. listopadu 2015 jmenován a ustanoven 
vojenským kaplanem Armády ČR. 
 

 ThLic. Ing. Zdenek WASSERBAUER, 
Th.D., byl na období od  22. úno-
ra 2016 do  23. května 2017 ustano-
ven členem Kněžské rady Arcidiecéze 
pražské a od téhož data do 18. března 
2020 jmenován a  ustanoven členem 
Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
 

 Bc.  Jan ZAPLATIL, trvalý jáhen br-
něnské diecéze, byl se souhlasem 
svého diecézního biskupa od 1. listo-
padu 2015 jmenován a ustanoven vo-
jenským kaplanem Armády ČR.  

 Mgr.  Pavel ŽÁK byl od  1. března 
2016 uvolněn z funkce výpomocného 
duchovního ŘKF u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Zbraslav a  od  téhož 
data byl jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘKF u kostelů sv. 
Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P.  Jaroslav PTÁČEK O.Cr., osobní 
arciděkan, administrátor u  sv. Fran-
tiška z  Assisi v  Praze-Starém Městě, 
5. 4. 1928 (88 let)

 Petr BUBENÍČEK, administrátor 
v Roztokách u Prahy, 12. 4. 1961 (55 let)

 P.  Dott. prof.  Anastasio Ottavio 
ROGGERO OCD, rektor klášterního 
kostela Panny Marie Vítězné a sv. Anto-
nína Pad., 12. 4. 1939 (77 let)

 Mgr. Piotr Henryk ADAMCZYK, admi-
nistrátor ve Voticích, 17. 4. 1981 (35 let)

 Antonín ŠORM, kněz pražské arci-
diecéze na odpočinku, 23. 4. 1936 (80 let)

 Mgr.  Vladimír HUDOUSEK, trvalý 
jáhen pražské arcidiecéze, vojenský 
kaplan, 28. 4. 1966 (50 let)

 Mgr. Jaroslav Václav PEKÁREK, trvalý 
jáhen v Nymburku, 29. 4. 1956 (60 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 ThDr. Jiří SVOBODA, JC.D., kanovník, 
zástupce soudního vikáře, 13. 4. 1966 
(50 let)

 P.  Dott. prof.  Anastasio Ottavio 
ROGGERO OCD, rektor klášterního kos-
tela Panny Marie Vítězné a sv. Antonína 
Pad., 21. 4. 1963 (53 let)

 Dr.  Vojtěch ELIÁŠ, kanovník, bis-
kupský vikář, 25. 4. 1991 (25 let)

 P.  Jarosław Andrzej BATÓG SVD, 
administrátor v  Praze-Uhříněvsi, 
27. 4. 1996 (20 let)

ÚMRTÍ

 Dragan ANTUNOVIČ, do října 1968 
kněz pražské arcidiecéze (poté vídeň-
ské arcidiecéze), zemřel 4. prosin-
ce 2015 v Domově sv. Karla ve Vídni 
ve věku 94 let, v 62. roce své kněžské 
služby. Pohřben byl na  Vídeňském 
ústředním hřbitově. R.I.P. 

 P.  Mgr.  Petr Alkantara František 
HOUŠKA OFM zemřel 10. února 2016 
v  kněžském domově ve  Staré Boleslavi 
ve věku 78 let, v 56. roce své kněžské služ-
by. Pohřben byl do františkánského hrobu 
na hřbitově Na Bohdalci v Praze. R.I.P. 

 Mons. Pavel KUČERA, prelát a emeritní 
kanovník, zemřel 24. února 2016 v kněž-
ském domově ve Staré Boleslavi ve věku 
83 let, v 51. roce své kněžské služby. Po-
hřben byl do hrobu Metropolitní kapituly 
na břevnovském hřbitově v Praze 6. R.I.P. 

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  3. dubna 
2. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Mořice, Olomouc 
(Mons. František Hanáček)

  10. dubna 
3. neděle velikonoční (9.00): 
katedrála sv. Mikuláše, České 
Budějovice (P. Zdeněk Mareš)

  24. dubna 
5. neděle velikonoční (9.00): 
bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(P. Václav Snětina)

RADIO PROGLAS

  3. dubna 
2. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory

  10. dubna 
3. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  17. dubna 
4. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  24. dubna 
5. neděle velikonoční (9.00): 
duchovní centrum Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

TELEVIZE NOE

  3. dubna 
2. neděle velikonoční (10.00): 
Náměstí sv. Petra, Řím 
(papež František) 

  10. dubna 
3. neděle velikonoční (10.00): 
katedrála sv. Václava, Olomouc 
(kard. Edwin Frederick O‘Brien, 
velmistr Řádu Božího hrobu)

  17. dubna 
4. neděle velikonoční (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  24. dubna 
5. neděle velikonoční (10.00): 
Náměstí sv. Petra, Řím 
(papež František)

změna vyhrazena

 7.–10. 4. 2016 / Naděje církve 
P. Ondřej Salvet / ŘKF Svatá Hora / Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 10.–17. 4. 2016 / DO podle sv. Ignáce
P. Alain Cleyssac / Komunita Chemine Neuf / Tuchoměřice 
u Prahy / www.chemin-neuf.cz 

 14.–17. 4. 2016 / DO pro zdravotníky a pečující o druhé
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora / Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 22.–24. 4. 2016 / Víkend pro mladé (18-30)
Komunita Chemine Neuf  / Komunita Chemin Neuf 
Tuchoměřice u Prahy / www.chemin-neuf.cz 

 26.–30. 4. 2016 / Ignaciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn 
/ www.hostyn.cz 

 28. 4.–1. 5. 2016 / Překážky při rozlišování III. 
pro ženy 20-35 let
Sestry z Karmelu Edith Steinové / karmelitky@gmail.com

 29. 4.–1. 5. 2016 / Velikonoční DO (dívky 16-30 let)  
P. Jiří Kupka / Sestry Boromejky / Uherský Brod /
vincenta@boromejky.cz 

 6.–8. 5. 2016 / Svatodušní DO pro podnikatele 
jáhen Jan Špilar / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna /  
www.dc-vranov.cz 

 8.–13. 5. 2016 / DO Vniřní uzdravení
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz 

 9.–13. 5. 2016 / Modli se pracuj
P. Karel Satoria / ŘKF Svatá Hora / Exerciční dům / Příbram-
-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 13.–15. 5. 2016 / DO pro seniory
P. Stanislav Peroutka SJ / Matice svatohostýnská / Svatý 
Hostýn / www.hostyn.cz 

 25.–29. 5. 2016 / DO pro manžele
P. Karel Moravec / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna /  
www.dc-vranov.cz 

XVIII. AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN - SV. AUGUSTIN, ŘEHOLNÍK MILOSRDENSTVÍ

18.–24. dubna – klášter sv. Tomáše, Josefská 8. Praha 1

www.augustiniani.cz                  www.skolasvatehoaugustina.cz                  www.svatyaugustin.cz

  18. dubna 
18.00 Ph.Lic. Santiago Sierra Rubio, OSA: Milosrdenství u sv. Augustina

  19. dubna 
18.00 Ing. Jozef Ržonca OSA, Ph.D.: Boží milosrdenství u sv. Tomáše 
z Villanovy, OSA

  20. dubna 
18.30 Mgr. Alena Tesková: Čas ve vztahu k věčnosti a ve vztahu 
k druhým podle Augustinových Vyznání 

  21. dubna 
18.15 Prohlídka: P. PhDr. William S. Faix, OSA: Po stopách svatých 
Božího milosrdenství (Kostel sv. Tomáše)

  22. dubna 
18.00 Kulturní akce

  23. dubna 
18.00 Čtení z nového vydání knihy Vyznání sv. Augustina (kostel sv. 
Tomáše) 
19.00 Svatotomášský sbor: Koncert ke cti sv. Augustina (kostel sv. 
Tomáše)

  24. dubna 
9.30 mše sv., Obrácení sv. Augustina, ukončení augustiniánského týdne
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To jsi můj Bůh? 

Heiner Wilmer
Brož., 208 str., 195 Kč 

EvangElium do kapsy 

Brož., 360 str., 39 Kč

skuTky milosrdEnsTví

Cettina Millitelová
Brož., 72 str., 139 Kč

mami, kdy už konEčně 
umřEš?
Martina Rosenberg
Brož., 176 str., 279 Kč

milosrdEnsTví 

Vojtěch Kodet
CD, MP3, 119 Kč

kudy do pohody  

Karel Nešpor
Brož., 168 str., 219 Kč

Boží Tulačka

(2. přeprac. vydání)

Marcelle Auclairová
Brož., 440 str., 399 Kč

o milosrdEnsTví

Kateřina Lachmanová
Váz., 88 str., 139 Kč

po sTopách karla iv.

Lenka Pecharová
Váz., 144 str., 285 Kč

BiBlE kE křTu

Lizzie Ribbonsová,
P. B. Grudinová

Váz., 140 str., 199 Kč

BraTr FranTišEk

Kreslené vtipy 
Gerharda Mestera
Brož., 40 str., 129 Kč
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Brož., 32 str., 35 Kč
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1. Srdce Boha

2. Tvář Otcova milosrdenství (Lk 4,14-21)   

3. Dům milosrdenství (Jan 5,1-9.14)

4. Milosrdný Samaritán (Lk 10,25-37)

5. Ztracení (Lk 15,1-10)

6. Odpuštění (Jan 8,1-11)

7. Služba (Jan 13,1-15)

8. Pokoj vám (Jan 20,19-31)

Celkový čas: 

DDD, KN CD 044, ℗ 2016

Zvuková stopa pořadu, který pro vysílání TV Noe vyrobilo Telepace, s. r. o., v roce 2015
Foto autora: Vít Kobza | Design: Václav Peták, Vivadesign.cz | Výroba: ADK-Prague
Vydalo Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vydří, 2016
zasilky@kna.cz, www.kna.cz, www.ikarmel.cz

MP3

Milosrdenství
Vojtěch Kodet

Vojtěch Kodet
P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.,
nar. 1956. Již během studia teologie v Litoměřicích tajně 
vstoupil ke karmelitánům, roku 1982 byl vysvěcen na kněze. 
Doktorát z teologie získal na Tereziánu v Římě. S bratřími 
karmelitány obnovoval klášter v Kostelním Vydří, pak působil 
mnoho let jako představený delegatury Řádu karmelitánů 
v ČR. Nyní je převorem komunity v Praze.

Milosrdenství
Duchovní obnova

Znáte z vysílá
ní  

TV Noe

Vojtěch  
Kodet

MP3

www.kna . c z

ISBN 978-80-7195-839-0

K a r m e l i t á n s k é  n a k l a d a t e l s t v í

Marcelle Auclairová

BOŽÍ TULAČKA
Životopis Terezie z Avily
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Život svaté Terezie od Ježíše v podání 
Auclairové má barvitost a živost rytířského 
románu. A přece neobsahuje nic, co by ne-
odpovídalo historické pravdě, svaté Terezii 
se zde nepřičítá ani slovo, které by byla 
skutečně nepronesla. Tato dvojí vlastnost – 
živé a příjemné vyprávění, doložené na 
každé stránce ověřenými dějinnými daty – 
dodává životopisné knize neobyčejnou 
hodnotu. Napsat solidní životopis jedné 
z největších mystiček všech dob nebylo 
jednoduché, ale autorka se úkolu zhostila 
nade všechno očekávání. Pro velký zájem 
čtenářů vychází v Karmelitánském nakla-
datelství už v druhém, revidovaném vydání 
(původní český název zněl Životopis Terezie  
z Avily). 

Marcelle Auclairová (1899–1983) 

Dětství a mládí strávila v Chile, 
kde se naučila španělsky. Její otec 
byl architekt, přišel tam s rodinou 
z Francie v roce 1906, aby pomohl 
při obnově země po zničujícím 
zemětřesení. Marcellina první kniha 
básní vyšla v chilském Santiagu 
španělsky, když jí bylo dvacet let. 
Po návratu do vlasti se provdala za 
spisovatele Jeana Prévosta. Kromě 
životopisu Terezie z Avily napsala  
i životopis sv. Bernadety Soubirous 
a španělského básníka a dramatika 
F. G. Lorcy, s nímž se osobně znala. 
Vydala rovněž kompletní překlad 
díla sv. Terezie z Avily ze španělštiny 
do francouzštiny.

Doporučujeme:

Antonio Maria Sicari
CHARISMA  
TEREZIE Z AVILY
Obj. č.: 101730

José Louis Olaizola 
OHEŇ LÁSKY
Román o Janu od Kříže
Obj. č.: 101834

Maria Calasanz  
Ziescheová
POUTNÍK
Obj. č.: 101764 

Louis de Wohl
DOBÝVAT NEBE
Obj. č.: 101541

www.ikarmel.cz

ISBN 978-80-7195-765-2

Doporučujeme: Kreslené vtipy Gerharda Mestera

Bratr
František

Neumím si představit křesťana,  
který se neumí smát. Buďme radostnými 
svědky své víry! 

Papež František 

GERHARD MESTER

NARODIL SE V ROCE 1956. V LETECH 

1978–1984 VYSTUDOVAL GRAFICKÝ 

DESIGN. OD ROKU 1985 KRESLÍ 

KARIKATURY PRO RŮZNÉ NĚMECKÉ 

DENÍKY A ČASOPISY. V ROCE 2012 

MU ZA JEHO DÍLO UDĚLIL SPOLKOVÝ 

SVAZ NĚMECKÝCH VYDAVATELŮ 

NOVIN CENU ZA KARIKATURU.

Po úspěchu své první knihy kreslených vtipů o papeži Františ-
kovi Člověk František se Gerhard Mester pustil do  dalšího 
pokračování. Známý karikaturista trefně ukazuje, jak papež 
vnáší nový elán do života církve a šíří radost z víry. Jako ob-
vykle v jeho kreslených vtipech nechybí zábavné líčení toho, 
 s  jakou lehkostí „bratr František“ nachází cestu k lidem, klade 
nároky na své spolupracovníky z kurie a je vstřícný k dialogu 
s ostatními náboženstvími. 

Pozitivního přijetí se i u nás dostalo knížce  
Člověk František (KNA 2015).

Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxx
obj. č. XXXXXX

Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxx
obj. č. XXXXXX

Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxx
obj. č. XXXXaaXX

O milosrdenství
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4. vydání

K A R M E L I TÁ N S K É   N A K L A D AT E L S T V Í

Spine 15mm

Obrázková Bible spojuje v jedno biblické příběhy, 
první modlitby, rodinný rodokmen i pokroky, 
které dítě udělá v prvních letech svého života. 

Knížka je vhodná pro první seznámení s Písmem 
a zároveň se může stát cennou osobní památkou na křest. 

*
Lizzie Ribbonsová píše dětské knížky. Učila na základní škole, poté se vdala 

za anglikánského duchovního, s nímž vychovala čtyři děti. 

Paola Bertoliniová Grudinová, ilustrátorka dětských knížek, žije s manželem 
a pěti dětmi na hranicích Itálie a Slovinska. Malí čtenáři znají její obrázky 

z knihy Sally Ann Wrightové Bible v otázkách (KNA, 2008).

Lizzie 
Ribbonsová

•
Paola 

Bertoliniová 
Grudinová

Lizzie Ribbonsová
Paola Bertoliniová Grudinová
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12. duben 1956
Zemřel Mons. ThDr.  PhDr.  Alois Kudr-
novský, katolický kněz a  teolog, pa-
pežský komoří, náboženský spisovatel. 
Od  roku 1907 působil jako profesor 
a spirituál na Strakově akademii v Praze, 
kde setrval až do roku 1921. Dne 20. říj-
na 1922 byl jmenován profesorem fun-
damentální teologie a křesťanské filoso-
fie na KTF UK. (* 20. 6. 1875).

18. duben 1726
Byl slavnostně položen základní kámen 
k novému klášternímu domu Alžbětinek 
v Praze 2 Na Slupi.

21. duben 1556
Přišlo prvních 12 jezuitů do  Prahy. Je-
jich příchod připravil německý provin-
ciál Petr Canisius. Usadili se v bývalém 
dominikánském klášteře u  sv. Klimenta 
na  pražském Starém Městě, kde zalo-
žili kolej a v červenci téhož roku zřídi-
li gymnasium. Zároveň se zde konaly 
přednášky z filosofie a teologie pro vý-
chovu kněžského dorostu.

26. duben 1886
Narodil se JUDr.  František Nosek, de-
mokratický politik, ryzí křesťan. Jako vy-
sokoškolák vedl sociální odbor v České 
lize akademické. V roce 1920 se stal po-
slancem parlamentu ČSR za ČSL. V le-
tech 1925 až 1929 byl členem čs. vlády 
jako ministr vnitra a později pošt. V roce 
1926 založil „Dílo blahoslavené Anežky 
České“. (+ 17. 4. 1935).

28. duben 1996
V chrámu sv. Klimenta na pražském Sta-
rém Městě byl uveden v úřad nejvyššího 
představitele řeckokatolické církve v ČR 
apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec.

Arnošt Kelnar

mp3
cd


