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Odpočinek je nedílná součást stvoření

Vážení čtenáři,

P. Stanisław Góra, biskupský vikář pro 
diakonii a prezident organizace Likvi- 
dace lepry, nás pozve na „Pouť na kří-
dlech pomoci“, promluví o smyslu po-
moci i smyslu utrpení a sejme z nás 
případné výčitky z letního odpočívání. 
O reflexi církevní turistiky se s námi po-
dělí předseda Fóra cestovního ruchu 
ČR Viliam Sivek. S. Miroslava Jarosla-
va Bortlová SCSC, provinční předsta-
vená Kongregace Milosrdných sester 
sv. Kříže, a P. Mgr. Jan Poříz OCD, kar-
melitán a administrátor farnosti Slaný, 
nám povědí o možnosti strávit nějaký 
čas v mužském nebo ženském klášte-
ře. P. Poříz také mimo jiné na příkladu 
ze Starého zákona vysvětlí rozdíl mezi 
modlitbou a esoterikou či magií.

Stanislav Zeman

A si žádnou věc nezanedbávám tolik jako odpočinek. Práce mě pohlcuje 
a ani si neuvědomuji, že pomalu přestávám být sám sebou. Je to jako 

v jedné anekdotě. Mladý misionář spěchá do vzdálené africké vesnice, kde má 
zahájit své působení. Ve své horlivosti se nemůže dočkat, až dorazí na mís-
to. „Rychle, spěcháme!“ pobízí domorodé průvodce, které si najal, aby mu 
pomohli nést zavazadla. Nosiči se snaží, po pár dnech se však zastaví a ne-
chtějí se hnout dál. „Na co čekáte?“ rozčiluje se misionář. „Vždyť už tam skoro 
jsme!“ „My ano,“ odpoví domorodci, „ale naše duše jsou tři dny pozadu.“

I Bůh odpočíval sedmého dne po dokončení svého díla. Odpočinek je tak 
nedílnou součástí stvoření, bez něj není stvoření úplné. Teprve v čase odpo-
činku začneme vnímat smysl toho, co konáme.

Má to ještě další rovinu. „Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, 
dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí“ (Žid 4,1). Izrae-
lité na poušti dostali zaslíbení o spočinutí v zemi, kterou pro ně Bůh připravil. 
Pro svou neposlušnost však vstup do ní promeškali. My můžeme spočinout 
v Kristu: „Zůstaňte ve mně, a  já ve vás“ (Jan 15,4). A hrozí nám stejné ne-
bezpečí. Naším zlatým teletem je přílišná zaujatost prací a  pocit, že jsem 
nepostradatelný.

Před námi je léto a čas dovolených. Chtěl bych Vám popřát požehnaný od-
počinek a plnost prožitých dní.

 Stanisław Góra, biskupský vikář pro diakonii
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Slavnost Korunovace

M ilostnou sošku Panny Marie Svatohor-
ské korunoval papežskými korunkami 

na  základě dekretu papeže Klementa XII. 
pražský světící biskup Jan Rudolf Špork 
22. června 1732. V  tomtéž dekretu papež 
stanovil, že se Korunovace bude slavit vždy 
třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha Svaté-
ho. V neděli 10. června od 11.00 bude slou-
žena slavnostní mše svatá za účasti českých 
a moravských biskupů, hlavním celebrantem 
bude kardinál Dominik Duka OP. Slavnost 
doprovází bohatý kulturní program.

Co nemohli moji vlastní rodiče, 
udělali pro mě ti „adoptivní“

P rogram Adopce na  dálku® 
Arcidiecézní charity Praha 

letos slaví 25 let od svého zalo-
žení. Od  té doby pomohli čeští 
dárci více než 32 tisícům nej-
chudších dětí ke vzdělání. Mnoho 
z nich již studia ukončilo a našlo 
si zaměstnání. Mezi nimi je i sleč-
na Kumari z Indie. Její život ovliv-
nili lidé, kteří jsou vzdáleni tisíce 
kilometrů a  pravděpodobně je 
nikdy v životě nepotká. Je vděč-
ná, že mohla díky nim a progra-
mu Adopce na dálku® vystudovat. 
„To, co pro mě nemohli udělat 
moji vlastní rodiče, pro mě udě-
lali moji ‚adoptivní‘,“ říká – dnes 
už učitelka – Kumari.

Svatoprokopská pouť

F arnost Sázava – Černé Budy zve na Svatoprokop-
skou pouť na Sázavu, která se uskuteční na svátek 

sv. Prokopa, 4. července, a hlavní pouť pak 8. července. 
Více na www.svprokop-sazava.cz.

Loretánský Hájek

  9. června 11.00 
svátek Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie 
(P. Jakub F. Sadílek OFM)

  23. června 11.00 
pouť s žehnáním dopravních 
prostředků (P. Eliáš T. Paseka OFM)

  24. června 11.00 
pouť – 700 let Červeného Újezda 
(P. Eliáš T. Paseka OFM)

  7. července 11.00 
pouť za pronásledované křesťany (P. Filip Š. Boháč OP)

  2. srpna 18.00 
porciunkule (P. Michal F. Pometlo OFM)

  18. srpna 11.00 
slavnost Nanebevzetí Panny Marie (P. Josef Žák)
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Římskokatolická farnost Sázava vás zve na

SVATOPROKOPSKOU POUŤ NA SÁZAVĚ
Slavnost sv. Prokopa 4. 7. 2018
 8:30 – Poutní mše svatá farnosti Kolín

10:30 – Poutní mše svatá 
celebruje  P. Augustin Ladislav Gazda, převor kláštera benediktinů v Rajhradě

18:00 – Večerní mše svatá  
celebruje P. Radim Cigánek, sázavský farář

19:00 – Pobožnost ke sv. Prokopovi
19:30 – 22:00 – Eucharistická adorace

Velká svatoprokopská pouť 8. 7. 2018
Předvečer velké pouti sobota 7. 7.

20:00 – 22:00 – Eucharistická adorace

Velká pouť neděle 8. 7.
10:30 – Slavnostní mše svatá staroslověnsky

celebruje P. Petr Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera

Kontakt: Římskokatolická farnost Sázava – Černé Budy, Zámecká 75, 285 06 Sázava; www.svprokop-sazava.cz  
E-mail: farnost@svprokop-sazava.cz P. Radim Cigánek tel. 776 229 671, radim.ciganek@centrum.cz
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Naučte se přinášet dobré zprávy

K řesťanská televize Noe společně s Vyšší odbornou školou pu-
blicistiky v Praze připravují společný studijní projekt pro mla-

dé novináře a zájemce o práci v médiích. Studenti VOŠ publicistiky 
podpoření v tomto projektu budou zdokonalovat své odborné do-
vednosti v rámci dlouhodobé profesní stáže přímo v televizi Noe. 
Vybraní zájemci budou na pražské VOŠ publicistiky studovat někte-
rou z mediálních specializací tříletého denního studia oboru pub-
licistika. Studium je zakončeno absolventskou zkouškou s titulem 
diplomovaný specialista (DiS.) a širokým rejstříkem dalšího profes-
ního rozvoje a studia. 
Projekt má za cíl najít mladé lidi se zájmem o práci v médiích a to 
i  ze sociálně slabších rodin. Vybraným studentům totiž školné 
(28 000  Kč za rok) zajistí televize Noe. Podmínkou přijetí je dokon-
čené středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. Po vy-
plnění přihlášky na VOŠ publicistiky (do přihlášky je nutné uvést zkratku „TV NOE“) budou zájemci pozváni k informativnímu 
výběrovému rozhovoru o motivaci ke spolupráci s televizí Noe. VOŠ publicistiky a televize Noe chtějí tímto projektem umožnit 
mladým lidem vstup do mediálního prostoru, aby mohli dobře realizovat své poslání – pravdivě a odpovědně informovat o pro-
blémech i dobrých zprávách světa kolem nás. Více informací najdete na www.vosp.cz/noe.

Aleš Pištora
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Zprávy z Charity

F arní charita Kralupy nad Vltavou 
zakoupila díky evropským dotacím 

dům v centru města v Riegrově ulici. 
Objekt, v němž donedávna fungovala 
herna, promění v sídlo svých sociálních 
služeb pro lidi v nouzi. Zázemí zde najde 
také keramická dílna a obchůdek pro ši-
rokou veřejnost. Dům nyní prochází re-
konstrukcí. Jeho otevření plánuje Farní 
charita na podzim tohoto roku.

R oudnická Charita pomohla díky 
tříkrálové sbírce a postní almužně 

rodině, které vyhořel dům. Přišli téměř 
o vše. Nyní se snaží postupně napra-
vovat škody a vlastními silami dům 
opravovat. Jejich příjmy ale nestačí. 
O případu se dozvěděla Farní charita 
Roudnice nad Labem, která z výtěžku 
tříkrálové sbírky a postní almužny ro-
dinu podpořila.   

Jarmila Lomozová

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem

V pátek 8. června od 19.00 v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezu-
látko) a v sobotu 9. června od 20.00 v kostele Panny Marie Sněžné zve 

Komunita Emanuel na modlitební večer milosrdenství. Můžete prožít chvály, 
adoraci, požehnání pro svůj život, svobodu, přijetí… Více na www.emanuel.cz. 

Katolická charismatická konference

O d 11. do 15. července se v Brně na výstavi-
šti uskuteční Katolická charismatická kon-

ference s mottem: „Svou sílu hledejte u Pána, 
v jeho veliké moci“ (Ef 6,10). Přednášející budou 
P.  René-Luc, P.  Vojtěch Kodet, Pavol Strežo, 
P.  Jakub Sadílek, P.  Petr Karas, P.  Ladislav 
Heryán, Magnus MacFarlane-Barrow, S. Ve-
ronika Barátová, Juraj Jordán Dovala a  další. 
Přihlášky na http://konference.cho.cz. DŮVĚŘUJ HOSPODINU CELÝM SVÝM SRDCEM

chvály / adorace / požehnání pro můj život/ svoboda / přijetí 

MODLITEBNÍ VEČER

pátek 8. 6. 2018, začátek v 19:00

kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) 
 Karmelitská 9

www.emmanuel.cz
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NA KŘÍDLECH POMOCI

ROZHOVOR
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 Jaká je hlavní myšlenka Pouti 
na křídlech pomoci?
Celý rok máme aktivity a  poutě, je-
jichž cílem je setkat se v  rámci něja-
kých skupin lidí. Například na Pouti sv. 
Lukáše se setkávají zdravotníci, na  sv. 
Anežku Českou ti, kteří se starají o dru-
hé jako dobrovolníci v charitativní ob-
lasti, nebo v únoru je Světový den ne-
mocných. Přáním pana kardinála bylo, 
aby jedenkrát do roka proběhlo setkání 
všech, tedy těch, kteří jsou skutečně 
nemocní, nějakým způsobem stráda-
jící, ale i těch, kteří se o ně starají. Čili 
kvůli tomu byla tato pouť navržena.

 Vy jste biskupský vikář pro dia-
konii, co tato vaše agenda obnáší?
Je dost široká. Lidé si navíc často ple-
tou slovo diakonie s  diákonem, tedy 
jáhnem. Ale diakonie je láska, která 
se projevuje prostřednictvím služby, 
péče, charity. Je to jeden ze tří pilířů 
církve, kromě hlásání Slova a  slavení 
liturgie. A  právě péče o  chudé, ne-
mocné a  jakkoli strádající je součástí 
agendy biskupského vikáře pro dia-
konii. V tom zastupuji pana kardinála, 
včetně služby almužníka. Ta se týká 
lidí v nouzi, kterým se nedostane po-
moci, protože se nevejdou do oficiál- 
ních kolonek státních nebo jiných 
charitativních organizací. Ty podléhají 

určitým pravidlům, musí dodržovat 
jisté předpisy. A pokud se do nich ně-
jaký člověk v nouzi nevejde, pan kar-
dinál předává takového člověka mně 
a já to řeším z pozice almužníka.

 Zmínil jste slovo láska, které je 
v naší kultuře poměrně frekvento-
vané, ale v různých významech. Ja-
kou lásku máte na mysli?
Mně se nejvíc líbí to rozlišení lidské 
lásky do několika řeckých slov. Erós – 
láska, která touží; storgé – náklonnost 
nebo příbuzenská láska a filia – láska 
přátelská. Ale pak přišel Ježíš a  řekl: 
„Milujte se navzájem, jako jsem já mi-
loval vás.“ A  tak vznikl čtvrtý pojem, 
láska agapé, která nepodléhá nějakým 
citům, emocím, ale rozhodnutím, 
stejně jako to dělal Kristus. Je to láska, 
která dokáže milovat až do  kenose, 
tedy do sebezmaření, protože nemů-
že jinak. To jsou ta slova: „Cokoliv jste 
učinili jednomu z těchto mých nepa-
trných bratří, mně jste učinili.“

 V  pomáhajících profesích a  cha-
ritách někdy hrozí ne přímo sebe-
zmaření, ale například syndrom 
vyhoření…
Ano, člověk není anděl, ale je bytos-
tí, která má duši, ducha i tělo. Proto je 
důležitá určitá harmonie, aby člověk 
zvládal i situace, kdy se hodně vydává. 
Ježíš nám řekl, abychom milovali dru-
hého jako sami sebe. Musím mít tedy 
vyvážený i  svůj život, pečovat i o  své 
tělo a jeho potřeby, stejně jako o po-
třeby duševní a duchovní. Na naši pouť 
jsou právě zváni i lidé nevěřící, protože 
i oni mají spirituální dimenzi, o kterou 
je třeba pečovat. Kdo totiž sám vyhoří, 

nemůže už nic dávat. I  Ježíš vybízel 
unavené k odpočinku. Na pouti by lidé 
mohli kromě odpočinku a  příjemně 
strávených chvil i  načerpat vědomí, 
že, to co dělají, má opravdu hluboký 
smysl. Ovoce své činnosti si totiž ně-
kdy neuvědomujeme.

 Smysl pomoci je evidentní, ale 
jaký je smysl utrpení?
To je nesnadná otázka a  jen v  Ježíši 
Kristu na ni můžeme hledat odpověď. 
Potkávám lidi, kteří trpí opravdu velkou 
bolestí. Ti se podobají Kristu, který trpí, 
a  jak říká svatý Pavel, doplňují to, co 
zbývá do plnosti utrpení Kristova. Ježíš 
svým utrpením úplně všechno dokonal 
a plnost spásy se skrze něho dokonala. 
Tedy i my můžeme a máme své utrpe-
ní takto nést. Ovšem pro nevěřící nebo 
pro toho, kdo trpí opravdu velkými bo-
lestmi nebo je psychicky nemocný, je 
to často nepochopitelné. Tam ze stra-
ny nás zdravých, kteří o  něj pečují, je 
třeba udělat vše, aby se jeho bolesti 
utišily nebo alespoň zmírnily. A pak je 
důležitá naše přítomnost. Bůh je příto-
men, tedy i já mám být přítomen na sto 
procent. To může být složité v  tomto 
světě, kdy musíme vyplnit nějaké ko-
lonky a  čas máme omezený. Ale přál 
bych sobě a  všem, kteří o  takové lidi 
pečují, opravdu modlit se o ten zázrak, 
abych dokázal, přestože mi to často 
nikdo nezaplatí, přestože mi to někdo 
třeba bude i vyčítat, být tam s tím ne-
mocným a držet ho za ruku více, než 
je standardní. Naši přítomnost podle 
mě ten druhý člověk nejvíc potřebuje. 
A pak už ani nemusím říkat žádná slova.

 Stanislav Zeman

Pouť na křídlech pomoci 

Mons. Stanisław Góra, biskupský vikář pro 
diakonii a prezident organizace Likvidace lepry zve 
všechny nemocné a ty, kteří o ně pečují 16. června 
od 10.00 do 15.00 hodin na pouť na Svatou Horu. 
V 11.00 hodin bude sloužit pan kardinál Dominik 
Duka mši svatou s udílením svátosti nemocných. 
Nebude chybět ani přednáška Mons. Aleše 
Opatrného a představení pomáhajících organizací. 

NA KŘÍDLECH POMOCI
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K
ardinál Duka označil otevře-
ný kostel, jeden z  charakteri-
stických rysů církevní turistiky, 

za  symbol kulturně bohaté církve. 
„Krása je součástí lidského života a také 
součástí náboženského života. Celá 
naše kultura se zrodila v  chrámech, 
a proto jsou naše dějiny dějinami kul-
turního národa. Turistika nás sezna-
muje s  krásou země a  jejím duchov-
ním odkazem, a to je důvod, aby byly 
otevřeny kostely a církevní areály, kde 
za nás hovoří umělecky ztvárněná krá-
sa,“ zdůraznil kardinál Duka a  dodal: 
„V posledních letech začíná být výnos 
z turistiky na stejné úrovni jako výnos 
celého českého automobilového prů-
myslu. Důležitá je také tvorba pracov-
ních míst v tomto odvětví.“

Podle předsedy FCR Viliama Siveka je 
spolupráce FCR společně s ČBK důle-
žitá pro další rozvoj cestovního ruchu 
v naší zemi. Řekl, že tuto oblast ces-

tovního ruchu podporuje také Minis-
terstvo pro místní rozvoj, které pro-
střednictvím agentury CzechTourism 
představuje ve  svých materiálech 
téma spirituálního a  náboženského 
cestovního ruchu domácím, ale i za-
hraničním návštěvníkům. „Jsme pře-
svědčeni, že spirituální a náboženská 
tematika ukazuje historii a  je živým 
odkazem mladé generaci. Věříme, že 
memorandum pomůže rozvoji cír-
kevní turistiky, o  kterou zájem stou-
pá stále více. Velká poptávka je i  ze 
zahraničí, velký potenciál pro turisti-
ku vidíme například na  jižní Moravě. 
V  okrajových regionech navíc vytvá-
ří církevní turistika i  pracovní místa,“ 
prohlásil předseda FCR Viliam Sivek.

S  FCR katolická církev spolupracuje 
na poskytování služeb i v oblasti legis-
lativní. Předseda FCR Sivek nám řekl, 
že církevní turistika má co nabídnout 
nejen věřícím, ale i běžným návštěvní-

kům či rodinám s dětmi. Za dobrý pří-
klad, jak se otevřít více veřejnosti, po-
važuje například stále oblíbenější Noc 
kostelů, která každoročně nabízí bo-
hatý program. V rámci církevní turis-
tiky se podle něj nabízí řada kvalitních 
a  přitom cenově velmi dostupných 
ubytovacích objektů, zde je však pře-
svědčen o  tom, že někteří provozo-
vatelé nemají základní marketingové 
zkušenosti a to i z běžných sociálních 
sítí. Možnosti zlepšení  obsazenosti 
vidí i v daleko větším využití kvalitních 
rezervačních systémů online, proto-
že dnešní  klient se rozhoduje rychle 
a  na  poslední chvíli a  nechce čekat 
na to, až někdo na objednávku odpoví 
třeba druhý den.

Viliam Sivek také navrhnul uspořádat 
kvalitní proškolení provozovatelů so-
ciálních sítí a  zároveň jim nabídnout 
systémové řešení v  obsazování uby-
tovacích kapacit. Velmi důležitou sku-
pinou v  cestovním ruchu jsou podle 
něj zejména mladí lidé, rodiny s dětmi 
a  senioři. Církev má mnoho objek-
tů vhodných i  pro „eventové“ využití 
nebo pro cyklisty.  Má tedy v  oblasti 
cestovního ruchu velký potenciál.

 Stanislav Zeman

Rozvoj církevní turistiky

Rozvoj a podpora církevní a klášterní turistiky jsou cílem 
Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu v ČR, 
které v Praze nedávno podepsali předseda Fóra cestovního 
ruchu ČR (FCR) Viliam Sivek a předseda České biskupské 
konference (ČBK) kardinál Dominik Duka OP.
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Sr. Miroslava Jaroslava Bortlová SCSC je provinční 
představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, 
která je v současné době s 95 sestrami druhou nejpočetnější 
řeholní komunitou u nás. Jako s místopředsedkyní 
Konference vyšších představných ženských řeholí jsme s ní 
hovořili o církevní turistice.

Poměrně nedávno jsme začali organi-
zovat programy pro maminky, o  kte-
ré je velký zájem. Osvědčily se nám 
pobyty pro dospělejší mládež, jejichž 
součástí je možnost přivýdělku. Nám 
(v  rámci dohody o  provedení práce) 
pomohou třeba s péčí o zahradu, my 
jim poskytujeme bydlení a  nabízíme 
duchovní zázemí. Pořádáme také se-
tkání přátel a  dobrodinců kláštera, 
v rámci kterého se postaráme o děti. 

  A jak je to s ekonomickou strán-
kou vašich aktivit? 
Co se týká ekonomického osamostat-
ňování, zatím se učíme. Vrátili nám bu-
dovu nemocnice, bohužel v dezolátním 
stavu. Mimo jiné také odlehlý statek, kde 
bychom rádi založili „lázně pro duši“, 
prostor pro ztišení, relaxaci. Vedle ma-
lého hospodářství zamýšlíme výstavbu 
nízkoenergetických domků z  přírod-
ních materiálů. Nadšení i ochotní spo-
lupracovníci by byli. Teď jen dořešit 
ekonomickou stránku. Samozřejmostí 
by zde byla komunita sester.

  Využíváte také potenciál starších 
sester, které už třeba nemohou být 
plně aktivně zapojeny do  pracovní 
činnosti, ale mají co druhým nabíd-

nout právě v  rovinách naslouchání 
a doprovázení?
Ano, využíváme a  hodně. V  rámci 
provinčního domu Česká katolická 
charita provozuje Domov pro senio- 
ry – především naše řeholní sestry, 
kněze a  lidi, kteří chtějí strávit závěr 
svého života v duchovním prostředí. 
S péčí o ně nám pomáhají civilní za-
městnanci. A je to oboustranné obo-
hacování. Zaměstnanci se na  sestry 
obracejí třeba s prosbami o modlitbu 
za sebe, své blízké, za své děti. Ses-
try, které už nemají fyzické síly, zase 
navštěvují civilní klienty - povídají si 
a modlí se s nimi, často je doprová-
zejí na poslední cestě. Tento apošto-
lát vnímají jako svůj veliký úkol a my 
mladší jsme jim za to vděčné.

Naši zakladatelé nám předali modlitbu 
věčného klanění, kdy se sestry pravi-
delně modlí za dobrodince. Vzhledem 
k  tomu, že jsme celosvětová kongre-
gace, se v každou hodinu některá pro-
vincie modlí, a  tak stále pamatujeme 
na ty, kteří nám pomáhali a pomáhají, 
a na ty, kteří nás prosí o modlitbu.

 Erika Kroupová 
Stanislav Zeman

  Dnes se hodně hovoří o  rozvoji 
církevní turistiky. Jak se to dotýká 
klášterů? 
Církevní turistika navazuje na  naše 
křesťanské kořeny a  tradice a  chce 
ukázat naše kostely, poutní místa 
a  kláštery jako místa pro život. Když 
se řekne klášter, řada lidí si vybaví re-
stituce. My jsme ale rády, že můžeme 
nabídnout ještě něco víc: ukázat náš 
způsob života. Nabízíme ubytování, 
které si mohou dovolit i  lidé s  nižší-
mi příjmy a  rodiny s dětmi. Návštěv-
níci si zde mohou odpočinout nejen 
fyzicky, ale také psychicky. Mohou se 
u nás setkat se sestrou, bratrem, který 
jim naslouchá, trávit svůj čas v  tichu, 
v  rozhovorech nebo tak, jak to kdo 
sám v té chvíli potřebuje. Taková do-
volená nekončí tím, že lidé odjedou, 
ale často s námi zůstávají v kontaktu, 
ví, že se na nás mohou obrátit s pros-
bou o modlitbu, pomoc, radu. Samo-
zřejmě musí být takové zařízení eko-
nomicky soběstačné.

Setkání s  řeholníkem či řeholnicí, při-
znejme si, vždycky tak trochu provo-
kuje (úsměv). V první chvíli určitě hábi-
tem (řeholním oděvem). Lidé si v naší 
přítomnosti kladou otázky, které si 
běžně nekladou a často mají předsta-
vy, které jsou realitě hodně vzdáleny. 

Klášterní turistika je také prostorem 
pro nás, řeholní společenství. Můžeme 
totiž mezi sebou více spolupracovat 
a  vzájemně si pomáhat, např. nabí-
zením klášterních produktů (sušenky, 
hořčice, marmelády) a  výrobků (ke-
ramika, zdobené svíce, ikony, roušky 
a roucha) či duchovní literatury apod.
 

  Co konkrétně vaše kongregace 
nabízí v rámci církevní turistiky?
V  Kroměříži máme v  areálu kláštera 
k  dispozici v  zahradě domek „Oáza“, 
který nabízíme jednotlivcům i  skupi-
nám k rekreaci a duchovním i vzdělá-
vacím pobytům.  Přicházejí k nám sku-
piny dětí a  mládeže i  rodiny s  dětmi. 
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 Důstojný Otče, v jakém režimu Váš 
klášter nabízí poutníkům a  hledají-
cím místo, například během léta?
Náš klášter je, dá se říci, vícefunkční 
budova. Především je to sídlo komuni-
ty, v současné době osmičlenné. Když 
byl před více než 20 lety založen, byl 
vnímán téměř výlučně jako formační 
dům. Bratři hledali nějaké místo, kde 
by mohli nově příchozí kandidáti ře-
holního života zažít prostředí karme-
litánské komunity, určitého ústraní, 
ztišení, rozlišování a podobně. Tento 
účel klášter dodnes plní. V  současné 
době máme jednoho studenta teolo-
gie a dva postulanty, to znamená mla-
dé muže, kteří jsou na samém začátku 
řeholního života, ještě vlastně rozlišují 
své další směřování. 
Jelikož se ale komunita proměňuje, 
a to početně i složením – v současné 
době jsme zde již 4 kněží – další ak-
tivity pochopitelně přibývají. Již mno-
ho let dáváme možnost v nějaké míře 
zažít prostředí kláštera i  laikům. To 

znamená, že jak jednotlivci, tak men-
ší skupiny zpravidla do 15 osob u nás 
mohou trávit nějaký čas, většinou ví-
kendy a  prodloužené víkendy, někdy 
ale jde i o týdenní exercicie. 

 Trapisti berou na pobyty do kláš-
tera jen muže. Máte také toto vyme-
zení?
Bereme i ženy, ale jako každého s ur-
čitým rozlišováním. Přijíždějí buďto 
lidé, kteří chtějí strávit víkend nebo tý-
den v ústraní, modlit se s námi, nebo 
i  pracovat, číst; nebo skupiny různé-
ho typu – buď dopředu zformované, 
například naši terciáři, nebo skupiny 
z farností, teď tu třeba budou biřmo-
vanci z  Kladna a  tak dále. Jde tedy 
o  různé duchovní obnovy, které ne-
jsou nikde inzerovány, protože jsou to 
uzavřené skupiny. Kromě nich potom 
máme exercicie a duchovní programy, 
které jsou veřejně vypsány a na které 
se může přihlásit prakticky kdokoliv. 
Nejsme ale hotel, takže konečné roz-

hodnutí, koho do  kláštera přijmout, 
náleží vždy představenému komunity.

 Jaká očekávání zájemců o  pobyt 
u vás jsou realistická a jaká motivace 
je třeba nevhodná?
Zájemcům vždycky zmiňuji, že motiv 
by měl nějak souviset s  duchovním 
životem. Ale pokud se mě lidé ptají 
konkrétněji, říkám, že ten duchovní 
život vnímám poměrně široce. Teď 
o víkendu tu třeba byla paní, která ne-
byla pokřtěná, spíše se snažila ztišit 
a  porozumět duchovním inspiracím, 
které vnímá. Také měla zájem se o ně 
podělit v duchovním rozhovoru. Tak-
že i  když někdo není křesťan, ale je 
u něj možné vnímat zájem o duchov-
ní skutečnosti, či prohloubení vlast-
ního života, nebo si s něčím v životě 
neví rady, obvykle ho přijmeme. 
A  nevhodná motivace je většinou 
zvědavost. Pokud někdo vnímá cestu 
do kláštera ryze jako „zážitkovou tu-
ristiku“. Přijímání hostů není na  prv-
ním místě komerční záležitost a  ka-
pacita je omezená i  z  toho důvodu, 
že nemáme zaměstnance a  pokoje 
připravujeme sami. Tudíž i  ten výběr 
je selektivnější, než kdyby šlo o běžné 
ubytování v penzionu.

 Jak by se dala vyjádřit podstata 
karmelitánské spirituality?
Karmelitáni se minimálně od té doby, 
co jsou v Evropě, tedy od vrcholného 
středověku, přičlenili k takzvaným že-
bravým řádům. Žijí tedy v  částečném 
odloučení a zároveň v kontaktu s lidmi. 
Základ je tedy podobný jako u domi-

Koncentrace ještě 
není modlitba

P. Mgr. Jan Poříz OCD, bosý karmelitán
a administrátor farnosti Slaný

TÉMA
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nikánů, františkánů nebo augustiniánů. 
Každé z  těchto společenství ovšem 
má ve  spiritualitě nějaký svůj důraz – 
například františkáni na chudobu, do-
minikáni na vzdělání, intelektuální čin-
nost, práci na univerzitách. Pro nás je 
to hlavně vnitřní modlitba a spirituální 
teologie, což ovšem neznamená, že se 
nemůžeme věnovat i  „obyčejnějším“ 
pastoračním činnostem.

 Jaký je tedy v  praxi u  vás poměr 
kontemplace a pastorace?
Je to poměrně osobní. V našem řádu 
byli vždy bratři, kteří se cítili povoláni 
k životu ve větším ústraní, v rozjímání 
a tichu. A zároveň vždy byli bratři, kteří 
se cítili povoláni k přímému apoštolá-
tu, třeba ve farnosti. Takže je to možné 
kombinovat, záleží na typu komunity. 
My jsme na  prvním místě formační 
komunita, takže tu je poměrně značný 
důraz na společný život, abychom byli 
přítomni na  komunitních aktivitách, 
jako je společná modlitba, společné 
jídlo, společná rekreace. I ostatní typy 
apoštolátu a  práce je důležité vždy 
konfrontovat s tímto prvním posláním 
kláštera. V současné době máme, kro-
mě již zmiňovaného přijímání hostů, 
na  starosti duchovní správu slánské 
farnosti, dva bratři učí na  částečný 
úvazek ve školách, další aktivity mimo 
klášter jsou spíše příležitostné.

 Pokud pracuji například v  nějaké 
korporaci a rád bych zároveň rozví-
jel svůj duchovní život, co byste mi 
poradil?
Myslím, že duchovní život, modlit-
ba je vždy na prvním místě Boží dar. 
Není to výsledek ani lidské námahy 
ani nějakého dokonalého uspořá-
dání časoprostoru. A  Bůh tento svůj 
dar může dát jak člověku, který žije 
v nejuzavřenějším klášteře, tak tomu, 
kdo pracuje v nějaké korporaci nebo 
podniká. Náš život je ale snahou ně-
jak vyváženě propojit časy rozhovoru 
s Bohem a setrvávání na modlitbách, 
s prací a službou lidem. 
Samozřejmě že u lidí, kteří žijí ve světě, 
bude poměr mezi časem věnovaným 
na  jedné straně modlitbě a na druhé 
straně práci a  rodině asi trochu jiný 
než u nás. Stává se ale, že lidé po ně-
kolikadenní zkušenosti života s  námi 
pochopí, jak důležité je věnovat ale-
spoň chvíli času Bohu, třeba na  za-
čátku každého dne, a  rozhodnou se, 
že se o  to budou snažit i po návratu 
do všedního života. 

Mnohdy také lidé mají dojem, že když 
někdo žije v  klášteře, má na  modlit-
bu spoustu času, protože, jak se říká, 
„nemá do  čeho píchnout“. (úsměv) 
Někdy jsou při setkání s  některými 
z nás vyvedeni z omylu. Takže si mys-
lím, že inspirace může spočívat právě 
v tom, když ukážeme lidem, že mod-
litba a aktivní život nejsou něčím, co 
by se navzájem vylučovalo. 

 Jak byste popsal rozdíl karmeli-
tánské spirituality a  řekněme dnes 
módní esoteriky nebo třeba magie?
Důležité podle mě je, že modlitba 
v křesťanském slova smyslu je vždyc-
ky na prvním místě Boží dar a jenom 
hodně sekundárně je to výsledek na-
šeho snažení nebo nějaké naší techni-
ky. Zdá se mi, že v esoterických smě-
rech a naprosto evidentně v magii je 
to naopak. Tam člověk vlastně najde 
nějaký způsob jak manipulovat nebo 
získat si Boha, božstvo nebo určitý 
typ prožitku.  V karmelitánském řádu 
máme od počátku patrona v proroku 
Eliášovi. A myslím si, že krásně by se 
rozdíl mezi modlitbou na jedné straně 
a esoterikou a magií na druhé dal de-
monstrovat na  příběhu z  První knihy 
Královské, kdy se Eliáš setkává s Bálo-
vými proroky na hoře Karmel. Izraeli-
té jsou přítomni a on jim říká, že po-
kud je Bohem Hospodin, tak ať jdou 
za Hospodinem, pokud Bál, tak za Bá-
lem. Ale nekulhejte na obě dvě strany. 
Vyhlásí jakousi „soutěž“ s  Bálovými 
proroky – čí oběť Hospodin přijme, 
to je pravý Bůh. Bálovi proroci konají 
ve snaze naklonit si svého boha nej-
různější, řekl bych esoterické a  ma-
gické praktiky. Řežou se do krve, křičí, 
tančí, dostávají se do  jakéhosi typu 
vytržení a tak dále. Ale Písmo říká, že 
nebylo hlasu, nebylo odpovědi. Bůh 
v  tom nebyl přítomen, byť měli „du-
chovní zážitek“. Potom přichází Eliáš 
a s velkou důvěrou prosí Pána, aby se 
projevil. A Hospodin sestoupí. Mně se 
zdá, že toto je krásný popis rozdílu 
mezi modlitbou člověka, který důvě-
řuje v Hospodina, a tím, který se snaží 
si jenom těmi dodatečnými prostřed-
ky Boha nějak získat nebo naklonit.

 Někteří jezuité učí třeba různé 
polohy těla při modlitbě, ostatně 
i Terezie z Avily si srolovala roucho 
a seděla nízko s rovnou páteří – po-
máhají při modlitbě alespoň takové-
to drobnosti?
Různé polohy máme i  ve  veřejné 

modlitbě církve, tedy v liturgii. V mo-
mentech, kdy vyjadřujeme úctu, tak 
klečíme, v jiných momentech stojíme, 
když nasloucháme, tak sedíme. To se 
může přenášet i do osobní modlitby, 
ale řekl bych, že jaký postoj nebo po-
sed člověku vyhovuje, je značně indi-
viduální. Je pravda, že na Karmelu při 
vnitřní modlitbě tradičně používáme 
nízké stoličky, na  kterých se částeč-
ně sedí, částečně klečí. Této poloze 
se někdy i  říká „karmelitánská“. Mně 
osobně velmi vyhovuje a  při modlit-
bě mi pomáhá. Trochu bych se ale 
obával, když by otázka polohy při 
modlitbě, zaujala příliš důležité mís-
to. Vždy je třeba si uvědomovat, že 
modlitba v křesťanském slova smyslu 
je o vztahu s Bohem. Pak tu jsou me-
tody ztišení, zklidnění nebo koncen-
trace, které samozřejmě mohou mít 
pro vztah s  Bohem svůj význam, ale 
vztahem s Bohem přímo nejsou.

 Čili nepleťme si metody ztišení 
nebo techniky koncentrace s  mod-
litbou a kontemplací? 
Ano, ve  své zkušenosti se můžeme 
setkávat opravdu s Bohem, nebo také 
prožívat ztišení a objevování hlubších 
sfér našeho bytí. Určitě to spolu sou-
visí, nicméně nazývat hned všechno 
kontemplací mi přijde přehnané. Po-
jem kontemplace se obvykle v  křes-
ťanské tradici používal pro nejvyšší 
formy modlitby, do  kterých může 
uvádět pouze Bůh a  obvykle to dělá 
až po delší cestě očišťování. Kontem-
place v  tomto slova smyslu tedy na-
prosto není něco, co by se dalo naučit 
nebo bylo výsledkem nějaké techniky. 
Když si toto uvědomíme, můžeme se, 
podle mého názoru, vyhnout mnoha 
nedorozuměním. 

 Stanislav Zeman

TÉMA
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 6. / 16.30  
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše sv. za nová povolání

2. 6. / 10.00  
Úvaly / kostel zvěstování Panny Marie / 
mše sv. s biřmováním

3. 6. / 10.00  
Krásná Hora nad Vltavou / kostel 
sv. Mikuláše / mše sv. 

6. 6. / 17.30 
 Praha-Střešovice / kostel sv. Norberta 
/ poutní mše sv.

8. 6. / 18.00  
Praha Vinohrady / kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně / poutní mše sv.

9. 6. / 19.30  
Příbram – Svatá Hora / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / mše sv. 

10. 6. / 9.30 
Lidice / mše sv., pietní vzpomínka 

12. 6. / 13.00 
Praha-Libeň / Nemocnice na Bulovce / 
žehnání nového pracoviště

17. 6. / 9.30 
Praha – Malá Strana / kostel 
sv. Tomáše / mše sv. s biřmováním

24. 6. / 9.30 
Svatý Jan pod Skalou / kostel sv. Jana 
Křtitele / poutní mše sv. 

1. 7. / 10.00   
Velká Losenice / kostel sv. Jakuba 
Staršího / primiční mše sv. 

8. 7. / 11.00  
Hrádek u Vlašimi / kostel sv. Matouše / 
poutní mše sv.

1. 6.  / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

 

6. 6. / 10.00  
Praha – Nové Město / ZŠ sv. Voršily / 
mše sv., žehnání kaple

  

9. 6.  / 10.30 
Hlušice u Nového Bydžova / žehnání 
kostela po opravě 

 

10. 6. / 11.00 
Příbram – Svatá Hora / mše sv., výročí 
Korunovace   

   

13. 6. / 18.00 
Praha – Nové Město / kostel 
sv. Štěpána / mše sv., pro Komunitu 
Sant’Egidio 

 

15. 6. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / poutní 
mše sv.          

16. 6. / 11.00 
Příbram – Svatá Hora / mše sv., pouť 
nemocných a seniorů 

19. 6. / 16.00 
Praha-Hradčany / kostel sv. Jana 
Nepomuckého / mše sv., 20. let 
duchovní služby AČR

 

21. 6. / 16.00 
Praha – Malá Strana / kostel Panny 
Marie pod řetězem / mše sv. 

22.–24. 6.  
Poznaň / Polsko 

26. 6. / 18.00 
Praha – Staré Město / chrám Matky 
Boží před Týnem / mše sv.

1. 6. / 17.30  
Vítězná-Kocléřov / kostel sv. Václava / 
přednáška s besedou

3. 6. / 10.00  
Jílové u Prahy / kostel Božího Těla / 
mše sv.

5. 6. / 17.30 
Vysoké Mýto / kostel sv. Vavřince / 
mše sv.

6. 6. / 16.00  
Praha-Strašnice / kostel 
Neposkvrněného Početí Panny Marie 
/ mše sv. 

10. 6. / 11.00 
Příbram – Svatá Hora / mše sv., 
výročí Korunovace      

13. 6. / 18.00 
Vídeň / Otto-Mauer-Zentrum / 
přednáška 

20. 6. / 10.00 
Kladno-Kročehlavy / kostel 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / mše sv. 
s biřmováním 

23. 6. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
s kněžským svěcením

24. 6. / 11.00 
Kácov / kostel Narození Panny Marie 
/ mše sv. 

26. 6. / 17.00 
Praha-Staré Město / kostel sv. Havla / 
mše sv. za Olgu Havlovou

27. 6. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
pro církevní školy
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 4. 6. / 20.00 / 
Přednáška ČKA Prahy 6. ČKA Prahy 6

 5. 6. / 19.30 / 
Příprava na manželství*. CPR

 6. 6. / 9.30 / 
Setkání maminek s dětmi. DS

 11. 6. / 20.00 / 
Přednáška prof. Pěchoučka o umělé 
inteligenci. ČKA Prahy 6

 14. 6. / 19.30 / Modlitba chval. PS
 15. 6. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 20. 6. / 9.30 / 

Setkání maminek s dětmi. DS

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

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 10.–31. července
vždy v úterý 19.30–21.30. Mimořádný 
letní kurz přípravy na manželství. Čtyři 
setkání (10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7.), Ko-
lejní 4, Praha 6 – Dejvice. Snouben-
ci se přihlašují na webu  www.apha.
cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.  
Zároveň přijímáme přihlášky do pod-
zimního kurzu v termínu 9. 10. – 27. 11. 
2018. Myslete na přípravu včas, kapa-
cita kurzu je omezená.

                                  www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 15.–17. června od 18.00
tematická víkendovka pro mladé 
12–18 let. Zahájení v kostele sv. Jaku-
ba v Kunraticích. S sebou: Bibli, spa-

cák, přezůvky. Přihlášky na  e-mailu 
nazaret.praha@gmail.com, nebo tele-
fonu 732 106 466.

MINISTRANTI

 9. června od 9.00   
Mladší ministranti (7–15 let), Svatý Jan 
pod Skalou, kostel Narození sv. Jana 
Křtitele. Slavnostní ukončení školního 
roku s překvapením. Více: P. B. Hudema 
tel.: 724 209 774, ministranti@apha.cz. 

 15.–16. června od 18.00 
Starší ministranti (15–25 let), Praha 
– Nové Město, zahájení v  kostele 
sv. Vojtěcha. Více na tel.: 724 209 774, 
benedikthudema@atlas.cz.

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 19. června   
Pouť v klášteře v Tuchoměřicích   

 2.–8. července
týden Exodus, pro mládež ve  věku 
14–18 let. V klášteře v Tuchoměřicích.

 22.–28. července
letní setkání Kána, pro manžele 
(i s dětmi). V Kroměříži.

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

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 3. června 14.00–17.00
Balónková oslava dne dětí – pro děti 
do 11 let.

 6. června od 18.30
Ochutnávka Kurzů ALFA – pozvání 
pro všechny, kteří by rádi věděli 

o  čem to všechno je. Přihlášky na 
alfa.kcmt@gmail.com. 

 7. června od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy: Izrael – 
radost i  prokletí. Přednáší Břetislav 
Tureček, bývalý zpravodaj ČRo v Je-
ruzalémě a autor knihy Nesvatá válka 
o Svatou zemi. 

 28. června od 18.00
Mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla, 
celebruje P. Petr Bubeníček.

 Bohoslužby o prázdninách
(1. 7.–31. 8.) kostel sv. Františka: út, pá 
– 18.00 hod., ne – 8.00 a 20.00 hod.; 
KCMT: st – 18.00, ne – 9.30 hod.

                                         www.kcmt.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 10. června od 10.00
Korunovace milostné sošky P.  Marie 
Svatohorské, 286 výročí, krátká před-
náška o historii Svaté Hory: PhDr. Věra 
Smolová. V 11.00 mše sv., slouží kar-
dinál Dominik Duka OP a čeští a mo-
ravští biskupové. 

 16. června od 10.00
Pouť na  křídlech pomoci, první arci- 
diecézní pouť pro lidi nemocné 
a strádající a pro ty, kteří jim pomáhají. 
V 11.00 mše sv., slouží kardinál Domi-
nik Duka OP.  

                                www.svata-hora.cz

ŘKF SV. JAKUBA STARŠÍHO

 3. června od 17.00
česko-vietnamská mše svatá a  ná-
sledné přátelské setkání v Nazaretě.

 10. června od 9.30
první svaté přijímání. Kostel sv. Jakuba. 

 17. června od 11.00
mše svatá s  poděkováním za  20 let 
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od  kněžského svěcení P.  Stanislava 
Hrácha, následuje setkání s  občer-
stvením. Hrnčíře.

 17. června od 15.00
odpoledne s  hudbou, koncert dětí 
a  učitelů ZUŠ Music Art Barrandov. 
Kostel sv. Jakuba.

                           www.farnostkunratice.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Výstava obrazů
                                                                
Do 24. června jste zváni na výstavu ob-
razů inspirovaných biblickými knihami 
Kazatel, Žalmy a Píseň písní autora Miro 
Pograna. V  PC sv. Tomáše v  Dobříši, 
více na www.farnostdobris.cz.

Kulturní osmičky
                                                                
8. června od 19.30 zveme na kompo-
novaný pořad o naší státní hymně Kde 
domov můj. Více na www.osmicky.cz.

Dominikánská 8
                                                                
13. června od 19.30 jste zváni na Do-
minikánský knižní salón: Tomáš Akvin-
ský. Boží prozřetelnost a  předurče-
ní. Foyer barokního refektáře, vchod 
Jilská 7A, Praha – Staré Město. Více 
na www.dominikanska8.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
18. června od 18.00 uspořádá Suve-
rénní Rytířský a  Špitální řád sv. Jana 
z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Spo-
lečnost pro duchovní hudbu za  fi-
nanční podpory MČ Praha 1 v  za-
hradě Maltézského paláce (v případě 
nepříznivého počasí v  kostele Panny 
Marie pod řetězem) koncert duchovní 

hudby. Účinkuje: Thuri trio. Lázeňská 
ulice, Praha – Malá Strana.

Zlatá Praha
                                                                
17. června od  16.00 zveme přátele 
Zlaté Prahy na piknik na  farní zahra-
du, Vinořské nám. 16, Praha-Vinoř 
(vchod dřevěnou branou vedle budo-
vy fary). Více na www.focolare.cz.

Kolegium katolických lékařů
                                                                
20. června od  18.30 jste zváni 
na  přednášku P.  Mgr.  Pavla Kuneše, 
rektora kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v  Klecanech, na  téma: Hnu-
tí duchovní obrody 1968 – 50 let.  
V knihovně (přízemí) III. interní kliniky 
VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Sdružení sv. Ludmily
                                                                
23. června zve Sdružení sv. Ludmi-
ly na Tetíně na  „Pochod Patera Karla 
Dvorského“ z Tetína do Sv. Jana pod 
Skalou. Sraz v  10 hod. před farou 
na Tetíně.

Koncert v kostele sv. Kateřiny
                                                                
25. června od  16.00 pořádá Společ-
nost pro duchovní hudbu, Pravoslavná 
církev a Vedení VFN koncert duchovní 
hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě 
Neurologické a  Psychiatrické kliniky 
VFN Praha 2. Účinkuje Pavel Kohout 
(varhany), Martina Sehylová (soprán). 

Pouť na Vyšehradě
                                                                
29. června od  18.00 zve Královská 
kolegiátní kapitula na  poutní boho-
službu do  kostela sv. Petra a  Pavla 
na Vyšehradě.

OZNÁMENÍ

Cyrilometodějská pouť
                                                                
IX. etapa: 15. června: Cerekvice nad 
Loučnou – Sedlišťka – Litomyšl, 11  km.
X. etapa: 16. června: Litomyšl – Stra-
kov – Opatovice – Koclířov, 24,2  km; 
XI. etapa: 17. června: Koclířov – 
Městečko Trnávka, 21  km. Aktuální 
informace na  www.poutnik-jan.cz 
a www.sfr.cz.

Summer School 2018
                                                                
15.–28. července zve ZŠ sv. Augusti-
na děti ve věku 8–14 let do Sv. Dobro-
tivé-Zaječova na letní školu angličtiny. 
Více na: summerschol@skolasvate-
hoaugustina.cz; www.skolasvateho-
augustina.cz/summerschool2018.

Katolická teologická fakulta 
                                                                
KTF UK otevírá 2. kolo přijímacího ří-
zení pro akademický rok 2018/2019: 
Prezenční studium: Katolická teolo-
gie, Dějiny evropské kultury, Dějiny 
křesťanského umění.
Kombinované studium: Teologické 
nauky, Aplikovaná etika. Termín podá-
ní přihlášky: 22. 7. 2018.
Více informací na www.ktf.cuni.cz.

Institut františkánských studií
                                                                
Institut františkánských studií zve 
všechny křesťany, kteří chtějí pro-
hloubit svůj duchovní život v  duchu 
františkánské spirituality k  formač-
nímu studiu v  roce 2018/19. Více in-
formací a přihlášku najdete na webu 
www.frantiskanstvi.cz. Případné do-
tazy na  tel. 728  976  795 nebo email 
ludmilaosf@volny.cz.

Pochod Patera 
Karla Dvorského 
do Sv. Jana pod Skalou,
za každého počasí...
18. 6. 2016
sraz v 10 h 
před farou 
v Tetíně

buřty 
s sebou

ve všechny křesť
kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život 

v duchu františkánské spirituality, 
mačnímu –

 

doplňuje formaci bratřím a sestrám františkánských společenství zasvěceného života, členům 
ulárního františkánského řádu i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o

Studijní texty a informace o studiu jsou zveřejňovány průběžně na internetových stránkách
http://www.frantiskanstvi.cz 

Vyučuje se v Praze od září do června jedenkrát 
za měsíc v sobotu Program studia je plánován 
systémem spirálových osnov na dobu tří let.

Posluchači nejsou povinni skládat zkoušky, avšak ti, 
kteří mají zájem o získání interníh

absolvování Institutu františkánských studií, musí 
složit zkoušky ze všech předmětů tříletého

Každý posluchač platí poplatek 500,- Kč ročně.
ěchto příspěvků se hradí provozní náklady 

Institutu františkánských studií. Posluchačům, kteří 
se nacházejí v těžké finanční situaci, je tento 

Činnost Institutu františkánských studií je 
založena na obětavosti vyučujících i posluchačů. 
Ke svému působení však IFS potřebuje alespoň 
základní nční prostředky. Prosíme proto pokorně 
všechny, kt ří byste nás mohli podpořit, o š

Potvrzení o přijetí daru na požádání rádi zašleme. Číslo našeho účtu: 2100493964/2010 
Kéž Pán odplatí všem dárcům svým požehnáním.  
 
Formulář přihlášky najdete na našem webu http://www.frantiskanstvi.cz . 
Prosím, hlaste se do 31. července 2018. 
Případné dotazy posílejte na email: 
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MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ 
ZA CÍRKEV A SVĚT – RSK 

 Kardinál Dominik Duka OP, arci-
biskup pražský, udělil na  základě žá-
dosti P.  Mgr.  Jakuba Františka Sadílka 
OFM, provinciála Konventu Panny 
Marie Sněžné na  Novém Městě, dne 
25. dubna 2018 dovolení pro působe-
ní Modlitebního společenství za církev 
a svět – RSK v Arcidiecézi pražské.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

 V sobotu 23. června 2018 při mši sv. 
v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha v Praze přijme z rukou 
pomocného biskupa Mons. Václava 
Malého kněžské svěcení jáhen naší 
arcidiecéze RNDr.  Mgr.  Pavel Křížek. 
Srdečně zveme k účasti všechny věřící, 
kněze a jáhny.

USTANOVENÍ

 Mgr. Ing. Václav Boháč, trvalý jáhen, 
byl s účinností od 15. dubna 2018 jme-
nován a ustanoven administrátorem in 
materialibus ŘKF Slaný. 
 P.  Stefano Pasquero FSCB byl od 

1. května 2018 jmenován a ustanoven 
nemocničním kaplanem Nemocnice 
Na Homolce. 

ÚMRTÍ

 P. Matouš Josef Sleziak OFM zemřel 
v charitním domově ve Staré Bolesla-
vi dne 13. dubna 2018 ve věku 88 let, 
v 50. roce kněžské služby, pohřben byl 
do hrobu bratří na Olšanských hřbito-
vech v Praze. R.I.P.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P.  Jan Maria Vianney Jan Dohnal 
OFM, rektor klášterní kaple Navštíve-
ní Panny Marie v  Červeném Újezdu, 
5. 6. 1988
 Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D., 

prelát Jeho Svatosti, kanovník, farář 
v Praze-Vršovicích, 11. 6. 1988
 Ing.  Mgr.  Robert Hanačík, okrsko-

vý vikář, kanovník, farář v  Řevnicích, 
13. 6. 1998
 RNDr.  Mgr.  Stanislav Hrách, CSc., 

osobní farář, výpomocný duchovní 
v Praze-Kunraticích, 13. 6. 1998
 Mgr.  Martin Janata, okrskový vikář, 

farář v Poříčí nad Sázavou, 13. 6. 1998
 MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, okrs-

kový vikář, farář ve Vlašimi, 13. 6. 1998

 Cyril Kubánek, administrátor ve Zlo-
nicích 13. 6. 1998
 P. Mgr. Pavel Šimůnek SDB, farní vi- 

kář v Praze-Kobylisích, 13. 6. 1998
 P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT, far-

ní vikář v Praze-Hlubočepech,
15. 6. 2013
 JCLic. Mgr.  Miloš Szabo, Th.D., 

kanovník, farář v  Praze-Bubenči, 
19. 6. 1988
 P.  Mgr.  Cyril František Molnár OP, 

farář u sv. Jiljí v Praze – Starém Městě, 
20. 6. 1998
 Mgr. Marcel Timko, farář v Benešo-

vě, 20. 6. 1998
 Mgr. Piotr Henryk Adamczyk, admi-

nistrátor ve Voticích, 21. 6. 2008
 P. Mgr. Lukáš Pavel Bradna OFM, 

farní vikář u Panny Marie Sněžné v Pra-
ze – Novém Městě, 21. 6. 2003
 Mgr.  Stanislav Glac, administrátor 

v Sedlčanech, 21. 6. 2003
 P. Stefano Pasquero FSCB, farní vikář 

u sv. Apolináře v Praze – Novém Měs-
tě, 21. 6. 2003
 RNDr.  Mgr.  Miloš František Převrá-

til, administrátor v  Praze-Petrovicích, 
21. 6. 2003
 Mgr. Martin Vlček, administrátor far-

nosti Sedlec-Prčice, 21. 6. 2008
 Mgr. Stefan Michal Wojdyła, admini-

strátor v Hořovicích, 21. 6. 2008
 P.  Mgr.  David Horáček CSsR, ad-

ministrátor v  Příbrami – Svaté Hoře, 
22. 6. 2013
 P.  Eliáš Tomáš Paseka OFM, mo-

derátor farnosti v  Praze-Spořilově, 
22. 6. 2013
 Mgr.  Bc.  Jan Primus, administrátor 

ve Zdislavicích, 22. 6. 2013
 Vojtěch Smolka, ředitel Arcidiecéz-

ního centra mládeže, administrátor 
v Praze-Kunraticích, 22. 6. 2013
 Mons. Karel Herbst SDB, emeritní 

pomocný biskup (kněžské svěcení), 
23. 6. 1973
 P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, 

superior Benediktinského opatství 
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emau-
zích, 23. 6. 1963
 P.  Stanislav Muzikář CSsR, výpo-

mocný duchovní v  Příbrami – Svaté 
Hoře, 23. 6. 1973
 Václav Nekolný, osobní arcidě-

kan, kanovník, výpomocný duchovní 
v Uhlířských Janovicích, 23. 6. 1963
 P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., 

rektor klášterní baziliky sv. Jaku-
ba Staršího v  Praze – Starém Městě, 
23. 6. 1963
 František Říha, administrátor v Lou- 

ňovicích pod Blaníkem, 23. 6. 1973

 ThDr. Miloslav Kněz, farář v Divišově, 
24. 6. 1978
 Richard Scheuch, osobní děkan, 

výpomocný duchovní u  kostela Mat-
ky Boží před Týnem v Praze – Starém 
Městě a u sv. Ducha v Praze – Starém 
Městě, 24. 6. 1962
 Václav Sochor, administrátor v Pra-

ze-Libni, 24. 6. 1978
 P.  JCLic. Mgr.  Bc.  Timotej Maria 

Pavel Vácha O.Praem., farář v Novém 
Strašecí, 24. 6. 2008
 P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Praem., 

administrátor v  Praze-Nebušicích, 
25. 6. 1988
 doc.  ThLic.  Jaroslav Brož, Th.D., 

S.S.L., kanovník, vyučující na  KTF UK, 
25. 6. 1988
 Petr Bubeníček, administrátor 

v Roztokách u Prahy, 25. 6. 1988
 P. ThLic. Petr Glogar OCD,

 provinční delegát Řádu bosých bratří 
– karmelitánů, 25. 6. 1988
 Mons. PhDr.  JCLic. Milan Hanuš, 

kaplan Jeho Svatosti, děkan kapituly, 
generální vikář Apoštolského exarchá-
tu řeckokatolické církve, 25. 6. 1988
 P.  Lohelius Zdeněk Klindera, Th.D., 

O.Praem., administrátor v Praze-Koší-
řích, 25. 6. 1988
 P. Mgr. Jan Komárek SDB, působící 

v Praze 25. 6. 1983
 Mgr.  Pavel Kuneš, osobní děkan, 

nemocniční kaplan, rektor kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v  Klecanech, 
25. 6. 1961
 J. M. Mgr.  Michael Josef Pojezdný 

O.Praem., opat, předseda Konference 
vyšších představených mužských ře-
holí ČR, 25. 6. 1967
 P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO, 

kaplan Vyšší odborné školy publicisti-
ky, 25. 6. 1978
 P.  Prokop Petr Siostrzonek OSB, 

arciopat Benediktinského arciopatství 
sv. Vojtěcha a  sv. Markéty v  Praze-
-Břevnově, 25. 6. 1983
 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát 

Jeho Svatosti, emeritní kanovník, rek-
tor klášterního kostela sv. Benedikta 
v Praze-Hradčanech, 25. 6. 1961
 P. Augustin Otakar Šváček OFMCap., 

výpomocný duchovní u  sv. Josefa 
v Praze-Novém Městě, 25. 6. 1967
 P. Petr Vaculík SDB, provinciál Sale-

siánů Dona Boska, 25. 6. 1988
 Stanislav Zápotocký, nemocnič-

ní kaplan, rektor kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlčanech, 25. 6. 1988
 P.  PhDr.  Josef Blaha SJ, farní vikář 

u sv. Štěpána v Praze – Novém Městě, 
26. 6. 1988
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  10. 6. / 10. neděle v mezidobí (9.00): 
katedrála sv. Mikuláše, České 
Budějovice (P. Zdeněk Mareš)

  1. 7. / 13. neděle v mezidobí (9.00): 
katedrála sv. Ducha, Hradec Králové 
(P. František Hladký)

  15. 7. / 15. neděle v mezidobí (9.00): 
bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(P. Jiří Snětina)

  29. 7. / 17. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Máří Magdaleny, 
Dětmarovice (P. Marcel Puvák)

  26. 8. / 21. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Antonína Velikého, 
Liberec (P. Radek Jurnečka)

RADIO PROGLAS

  3. 6. / 9. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 

  10. 6. / 10. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel) 

  17. 6. / 11. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  24. 6. / slavnost narození 
Jana Křtitele (9.00): 
Duchovní centrum, Brno-Lesná 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  3. 6. / 9. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel Božího Těla, Bludov 
(P. Otto Sekanina)

  3. 6. / 9. neděle v mezidobí (18.00): 
kostel sv. Moniky, Ostie, Itálie 
(papež František)

  10. 6. / 10. neděle v mezidobí (10.30): 
Ostrava-Kunčičky 
(Mons. Martin David)

  17. 6. / 11. neděle v mezidobí (10.30): 
Blatnice pod Svatým Antonínkem 
(Mons. Jan Grarubner)

  24. 6. / slavnost narození 
Jana Křtitele (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna programu vyhrazena

Z ACT CURIAE

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

 Jindřich Brandejs, osobní farář, 
výpomocný duchovní v  Křečovicích, 
26. 6. 1960

 prof. ThDr. Václav Wolf, kanovník, vý-
pomocný duchovní v  Praze-Žižkově, 
26. 6. 1960

 Mgr.  Pavel Žák, farní vikář u  sv. 
Vojtěcha v  Praze – Novém Městě, 
26. 6. 1983

 ThLic. David Bouma, Th.D., vyučují-
cí na KTF UK, 27. 6. 1998

 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
27. 6. 1964

 P.  Mgr.  ThLic.  Martin Hobza SDB, 
farář v Praze-Kobylisích, 27. 6. 1998

 P. PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., O.Cr., 
administrátor v  Praze-Hloubětíně, 
27. 6. 2003

 P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek 
OP, výpomocný duchovní u  sv. Jiljí 
v Praze – Starém Městě, 27. 6. 1964

 P.  ThDr.  Gabriel Rijad Mulamuhič, 
Ph.D., O.Cr., administrátor v Unhošti, 
28. 6. 1998

 Zikmund David Šrom O.Praem., já-
hen u kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Praze-Strahově, 28. 6. 2013

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 29. 6. 1952

 Oldřich Gengela, kněz pražské ar-
cidiecéze ve výslužbě, 29. 6. 1954

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pro-
seku, 29. 6. 1956

 P.  ThLic.  PhDr.  Daniel Peter Janá-
ček, Ph.D., O.Praem., administrátor 
v Praze-Řepích, 29. 6. 1993

 Mons. Anton Otte, emeritní kanov-
ník, 29. 6. 1967

 P.  Dr.H.E. Mgr.  Evermod Gejza 
Šidlovský O.Praem., působící v Praze, 
29. 6. 1993
 Alois Špulák, kněz pražské arci-

diecéze ve výslužbě, 30. 6. 1973

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Mons. prof.  PhDr.  Tomáš Halík, 
Th.D., Dr. h. c., prelát Jeho Svatosti, 
farář Římskokatolické akademické far-
nosti, 1. 6. 1948 (70 let)
 P. Mgr. Jaroslav Suroviak OCD,

rektor klášterního kostela Nejsvětější 
Trojice ve Slaném, 3. 6. 1973 (45 let)
 Mgr.  Alois Koláček, trvalý jáhen 

v  Praze-Vinoři a  v  Praze Na Balkáně, 
4. 6. 1963 (55 let)
 Alois Špulák, kněz pražské arci-

diecéze ve výslužbě, 4. 6. 1934 (84 let)
 P. prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera 

OP, působící v Praze, 8. 6. 1940 (78 let)
 P. Marco Basile FSCB, 

rektor klášterního kostela Panny Ma-
rie Bolestné v Praze – Novém Městě, 
17. 6. 1978 (40 let)
 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 

18. 6. 1936 (82 let)
 Ing. Jiří Kratochvíl, uvolněn pro Dílo 

Mariino, 18. 6. 1953 (65 let)
 P.  Mgr.  Jakub František Sadílek 

OFM, provinciál Řádu menších bratří – 
františkánů, 19. 6. 1978 (40 let)
 JCLic. PhDr.  Mgr.  Radim Cigánek, 

farář v  Sázavě – Černých Budách, 
23. 6. 1978 (40 let)
 David Vopřada, Dr., kanovník, kap-

lan KTF UK, výpomocný duchovní III. 
pražského vikariátu, 26. 6. 1978 (40 let)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Červen
Všeobecný úmysl
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě 
a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich 
odlišnosti. 

Národní úmysl
Abychom v různých nesnázích mohli 
zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha 
(srv. Žl 91/90/).

Červenec
Evangelizační úmysl 
Aby kněží, kteří ve svém pastoračním 
úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali 
pomoc a útěchu v důvěrném vztahu 
s Pánem i v přátelství se spolubratry.

Národní úmysl
Aby člověk naplňoval své jedinečné 
poslání, které spočívá v tom, že smí 
Boha chválit (srv. Žl 148).

Srpen
Všeobecný úmysl
Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý 
ekonomický a politický dopad, chránila 
rodiny jako největší bohatství lidstva.

Národní úmysl
Za vnímání přírody a okolního světa jako 
daru, v kterém se Bůh zjevuje
(srv. Žl 29/28/).



15DUCHOVNÍ CVIČENÍ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  14.–17. 6. / DC pro rozvedené a znovu sezdané 

Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  2. 7. – 17. 8. / Modlitba a služba (dívky 15–35 let) 
sestry boromejky / Moravské Budějovice / 

maxmiliana@boromejky.cz

  9.–13. 7. / DC Tváří v tvář problémům moderního světa 

P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  16.–20. 7. / DC Boží slovo v životě křesťana 

Mons. Josef Žák / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  30. 7. – 3. 8. / DC Hledání světla v temnotě lidské bezmoci 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  5.–11. 8. / DO pro ženy, matky 

Mons. Pavel Konzbul / DC sv. Františka z Pauly / 

Vranov u Brna /www.dc-vranov.cz

  6.–10. 8. / DC Svoboda v Kristu 

P. Petr Beneš CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  6.–10. 8. / DC VIA pro muže 17 - 40 let 

P. Jan Regner SJ / AS Olomouc / Olomouc / 

www.knezskyseminar.cz

  13.–17. 8. / DC Křesťanská svoboda 

P. Petr Beneš CSsR / Penzion Panský dům / Rožmitál pod 

Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

  13.–17. 8. / DC v mlčení pro lidi středního věku 

P. Angelo Scarano, S.S.L. / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  21.–25. 8. / DO pro mladé 15 - 40 let 

P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /

www.hostyn.cz

  26.–31. 8. / DO Láska je základ bytí (dívky 17–30 let) 
P. Petr Křibek, sestry boromejky / Hutisko-Solanec / 

vincenta@boromejky.cz / www.boromejky.cz

  3.–7. 9. / DC Věda a víra - hledání smyslu života 

P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  12.–15. 9. / Ignaciánské exercicie 

P. Josef Čunek SJ / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  16.–19. 9. / DC pro seniory: Těšíte se do nebe? 

Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  20.–23. 9. / DC pro seniory: Těšíte se do nebe? 

Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Praha 11 – Háje, U Modré školy 1 

K omunitní centrum Matky Terezy je součástí farnosti Chodov. Původní 
osada Háje u Chodova byla v roce 1968 připojena k Praze a během se-

dmdesátých let zde vzniklo sídliště Jižní Město – obytný kolos pro 90 000 
obyvatel. V té době, s ohledem na politickou situaci, nebylo možno uva-
žovat o výstavbě jakékoliv budovy pro náboženské účely, až změna poli-
tických poměrů umožnila plánovat a realizovat výstavbu církevních prostor 
jako součást občanského vybavení moderního města. A tak vznikla myš-
lenka, za kterou šlo nejen mnoho nadšenců, ale také řada odpůrců.
V roce 2002 byl vybrán návrh architektky Vítězslavy Rothbaurové, v následujícím roce pak bylo vydáno územní rozhodnutí. 
V roce 2004 bylo vydáno stavební povolení a v den 95. výročí narození Matky Terezy, 27. srpna 2005, byl položen základní 
kámen, který posvětil kardinál Miloslav Vlk. Dodavatelem stavby byla firma Metrostav. Více než 100milonové náklady neslo 
z velké části pražské arcibiskupství a také celá řada menších i větších sponzorů. V roce 2006 byla dokončena předsunutá 
zvonice a na ní zavěšeny tři zvony z dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova: Jan Křtitel, Matka Tereza a sv. Václav. 
Ty posvětil biskup Karel Herbst 17. prosince a poprvé se rozezněly na slavnost Narození Páně. Komunitní centrum Matky Te-

rezy bylo slavnostně otevřeno a požehnáno 26. května 2007 kardinálem 
Miloslavem Vlkem, který posvětil oltář. 
Liturgickým centrem celé stavby je kaple pro 70 lidí, nachází se zde 
moderní křížová cesta akademického malíře Pavla Šlégla a kříž od Stani-
slava Hanzíka. Od kaple je posuvnými stěnami oddělen sál pro 400 lidí. 
Komunitní centrum propojuje život farnosti s občanským životem. Ku-
latý tvar půdorysu je symbolem jednoty a  komunikace. Součástí bu-
dovy jsou klubovny, garáže, kanceláře atd. Několik vstupů po obvodu 
a vnitřní uspořádání s možností různých variací umožňuje využití bu-
dovy nejen k  liturgickým účelům, ale i ke společenským, vzdělávacím 
a kulturním akcím.
    Dr. František Reichel

Komunitní centrum Matky Terezy
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VychoVal  mě  gangster

(2. rozšířené vydání)
P. René-Luc

Brož., 164 str., 199 Kč

sloVo mají děti

Brož., 72 str., 99 Kč

deprese, odkaz předků

Sylvie Tenenbaum
Brož., 216 str., 329 Kč

mediální mámy

a digitální tátoVé

Yalda T. Uhls
Brož., 208 str., 299 Kč 

dimenze myšlení

Howard Gardner
Váz., 480 str., 699 Kč

eVangelium na každý 
den roku 2019

Brož., 237 str.

ježíš nás zVe ke sVému 
stolu

Tonino Lasconi
Brož., 64 str., 125 Kč

exsultet – historie a liturgie 
Velikonočního chValozpěVu

Radek Tichý
Brož., 176 str., 215 Kč

přípraVa na manželstVí

Aleš Opatrný

Brož.

citliVý pomocník

Ilse Sand
Brož., 128 str., 229 Kč

taje oliVoVého háje

Daniela Krolupperová
Váz., 120 str., 249 Kč

lidé plánují,
Bůh se směje

Sherre Hirsch
Brož., 152 str., 249 Kč

Všední žiVot

s duchem sVatým 
Odile  Haumonté
Brož., 224 str., 225 Kč
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Kateřina Lachmanová
Vězení s klíčem uvnitř
4. vydání

Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž 
měl i má osobní zkušenost každý obyvatel 
planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění 
a vězení samospravedlnosti. 
Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním 
případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže 
či nechce odpustit; v druhém případě 
se on sám provinil, a nedokáže poprosit 
o odpuštění. 
Kniha objasňuje příčiny takového stavu, 
těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje 
cestu ven, ke svobodě srdce. 
Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění 
i neochoty prosit za odpuštění jak v životě 
jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli 
společenství, církví či národů. Už v prvním 
vydání před více než dvaceti lety se stala 
bestsellerem. Třetí vydání bylo autorsky 
přepracované a doplněné, nyní nabízíme 
čtvrté vydání.

Síla přímluvné 
modlitby (2. vyd.)

Dvojí tvář lenosti  
(2. vyd.)

Kotva naděje

Karikatury Boha

Další knihy Kateřiny Lachmanové:

kna.cz ikarmel.cz

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. 
(*1964), postgraduálně studovala 
v Římě postupně spirituální 
teologii, teologickou antropologii 
a psychologii. V současnosti pracuje 
jako šéfredaktorka Karmelitánského 
nakladatelství a příležitostně se 
věnuje rekolekcím a přednáškové 
činnosti. Je autorkou řady úspěšných 
knih z oblasti spirituality: Dvojí tvář 
lenosti (KNA, 2000), O milosrdenství 
(2000), Síla přímluvné modlitby 
(2007), Kotva naděje (2009), Terezie 
z Lisieux a Silván z Athosu (2010), 
Karikatury Boha (2014). 

ikarmel.cz
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Aleš Opatrný

Příprava  
na 
manželství

kněžstVí V prVních 
staletích církVe i
David Vopřada
Brož., 256 str., 300 Kč

Budu VůBec někdy 
dost doBrá?

Karyl McBride
Brož., 232 str., 335 Kč

náVrat domů

John Bradshaw
Brož., 360 str., 449 Kč
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