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Vážení čtenáři, 

Výročí 670 let, které letos uplynuly 
od  povýšení pražského biskupství 
na  arcibiskupství, jsme se v  tomto 
čísle Zpravodaje snažili pojmout jako 
podnět k  zamyšlení se nad několika 
otázkami spojenými s dnešním živo-
tem arcidiecéze. Prof.  Piťha v  krát-
kém textu srovnává význam arcibis-
kupství v  době prvního arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic a dnes. Architekt 
Norbert Schmidt se zamýšlí nad dě-
dictvím, které představují sakrální 
stavby na území arcidiecéze. Stručný 
článek popisuje situaci budování no-
vých farních center a  rozhovor s  vi-
kářem pro pastoraci P.  Němečkem 
seznamuje s plánem budoucího smě-
řování. Rubrika Ze života arcidiecéze 
potom předkládá jistou mozaiku ze 
současného života věřících pražské 
arcidiecéze.

Aleš Pištora

SLOVO  ARCIBISKUPAEDITORIAL
Milí věřící,

Stálé slavení různých výročí může u čte-
nářů Zpravodaje, ale i  v  celé společnosti 
vyvolávat dojem, že církev se proměňuje 
v  jakousi agenturu pro pořádání oslav. 
Kdyby mělo zůstat jen u  vzpomínání 
na minulost, asi bych z toho začal mít jisté 
obavy. Vím ale, že připomínky význam-
ných okamžiků našich dějin jsou přede-
vším inspirací pro naše vlastní konání. 
Hrdost nad dílem předchozích generací, 
kterou prožíváme při pohledu do historie, 
je pro nás výzvou k činorodé službě veřej-
nosti, která stále více potřebuje objevovat 
duchovní rozměr, hledat orientaci a  ne-
ztrácet naději.

670. výročí založení pražského arcibis-
kupství, s ním spojená připomínka první-
ho pražského arcibiskupa a 700. jubileum 
narození otce vlasti Karla IV., které oslaví-
me v přespříštím roce, nám mohou zvý-
raznit důležitost kooperativního modelu 
vztahu mezi církví a  státem. Výročí se 
může stát podnětem pro další rozvoj pří-
tomnosti církve v oblasti školství, v aka-
demickém životě, jakož i v rovině sociální 

a zdravotní péče, na poli kultury a v mno-
ha dalších oblastech.

Tak jako před 670 lety je i dnes Praha dů-
ležitým centrem mezinárodního života,
sídlí zde řada mezinárodních institucí, 
panuje zde čilý turistický ruch, jsou zde 
soustředěna akademická pracoviště i stát-
ní instituce. Těmto skutečnostem také 
odpovídají aktivity v  arcidiecézi. Nejsou 
to jen každoroční akce jako Noc kostelů, 
Křesťanské Vánoce či Betlémské světlo. 
Na  přelomu roku 2014 a  2015 se Praha 
stane místem modliteb mladých lidí bě-
hem evropského setkání připravovaného 
komunitou Taizé a  na  červen 2015 jsou 
např. připravovány „městské misie“.

Myslím, že těchto několik vět je určitou 
rozumnou apologií, proč se obracíme 
k dějinám, o kterých staří říkali Historia 
magistra vitae.

Kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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V LIDICÍCH BUDE ODHALEN OBRAZ  
PANNY MARIE LIDICKÉ

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 14. června obrazu Pan-
ny Marie Lidické, který bude v keramickém provedení umístěn v presbytáři bý-

valého kostela v  nacisty vyhlazené obci Lidice. Umístěním obrazu získá pietní mís-
to v  Lidicích ekumenický prostor vhodný pro meditaci a  modlitbu. Hluboké dílo 
od  Zdirada Čecha – obraz Panny Marie s  prázdným rouchem v  rukách – prohlásil 
kardinál Duka v den 145. výročí narození lidického faráře Josefa Štemberky a součas-
ně 95. výročí jeho nastoupení do Lidic „Pannou Marií Lidickou“. Pražské arcibiskup-
ství připravuje v  současné době zahájení procesu blahořečení lidického faráře. (ap)

Foto: Marie Dvořáková

100 LET OD ZAČÁTKU PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 

V    letošním roce si připomínáme 100 let od  vy-
puknutí první světové války, která způsobi-

la bolest a  utrpení ve  většině rodin našeho národa. 
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 
24. června při této příležitosti sloužit v  katedrále 
 sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavnostní 
rekviem. Současně bude vyhlášení války, která v du-
ších mnoha lidí způsobila krizi víry, připomenuto také  
26. července ve  všech kostelech pražské arcidiecéze 
při zádušních mších svatých. V kostelech i u pomní-
ků padlých se budou lidé společně modlit. Pražské 
arcibiskupství při této příležitosti vydalo publikaci, 
která nejen líčí okolnosti první světové války a  roli 
církve, ale předkládá rovněž způsob, jak si tuto smut-
nou epizodu našich dějin připomenout.                    (ap)

Pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka OP 
 zve na oslavu 670. výročí
 „položení základního kamene“ 
Svatovítské katedrály  
a povýšení pražského 
biskupství na arcibiskupství. 

Poutní slavnost bude
na svátek sv. Víta

15. června
celebrovat od 10.00 hodin 
v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha magdeburský 
biskup Gerhard Feige. 

V rámci bohoslužby  
bude provedena  
„Missa cum populo“ 
Petra Ebena.

OSLAVA 
670 LET
KATEDRÁLY
A VZNIKU
ARCIBISKUPSTVÍ

LETNICE v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

   EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ VIGILIE

zpěv: smíšený sbor Gaudium Pragense
dirigent: Lukáš Hurník
Jan Dismas Zelenka: Laudate Dominum
Wolfgang Amadeus Mozart: Veni Sancte Spiritus
Hans Leo Hassler: Veni Sancte Spiritus
Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus

7. června od 20.00

zpěv: chlapecký pěvecký sbor Pueri Gaudentes
sbormistři: Zdena Součková a Libor Sládek
Maurice Duruflé: Ubi caritas
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum
Zdeněk Lukáš: Missa brevis – Kyrie, Gloria, 
Sanctus/Benedictus, Agnus Dei
Paul Basler: Glori

MŠE SVATÁ s udělováním svátosti biřmování

             8. června od 10.00
   hlavní celebrant: kardinál Dominik Duka OP

PROGRAM

PROGRAM
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P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 
4. srpna od 18 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha rekviem za kardinála Františka Tomáška, od  je-
hož úmrtí uplyne 22 let. Letos, kdy oslavíme 25 let od znovu-
získání svobody a zároveň svatořečení Anežky České, nelze 
nepřipomenout jeho vystoupení v době listopadové revoluce 
1989, kdy v závěru oslav svatořečení Anežky České ve svato-
vítské katedrále vyřkl památná slova: „V této důležité hodině 
zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolic-
ká církev na straně národa!“                                                  (ek) 

V letošním roce si připomínáme 20 let od vyhlášení Mezinárodního roku rodiny 
vyhlášeného OSN, a proto byla uspořádána společná pouť rodin všech českých 

a moravských diecézí do Žďáru nad Sázavou na 30. srpna. Program otevře přednáška 
P. V. Kodeta v 9.30 a v 10.30 bude následovat mše svatá. Od 12.00 jsou připraveny další 
doprovodné programy včetně hudby či pohádky. Na pouť zveme nejen rodiny, ale i kně-
ze. Protože nejde jen o prázdninový zážitek, ale o skutečně duchovní program, je připra-
veno několik katechezí, kterými se lze na pouť připravit. Jsou k dispozici také na adrese 
pouti. Bližší informace lze nalézt na adrese www.narodnipoutrodin.cz

Michal Němeček

VÝSTAVA O SAKRÁLNÍM UMĚNÍ 
NA ČESKOBRODSKU 

R egionální muzeum v  Kolíně a  Římskokatolická farnost 
Český Brod otevřely ve  spolupráci s  Diecézním konzer-

vátorským centrem Arcibiskupství pražského v Podlipanském 
muzeu v  Českém Brodě 1. dubna 2014 výstavu o  sakrálním 

umění na Českobrodsku. Výstava potrvá do 31. srpna.
Výstava představuje sakrální stavby a prezentuje průřez nejzajímavějšími uměleckými pa-
mátkami bývalého královského města Český Brod i přilehlého venkova. Z nejhodnotněj-
ších exponátů lze jmenovat např. trojici barokních soch sv. Jana Nepomuckého z Česko-
brodska, z nichž jednu vytvořil Ignác František Platzer. Dále cenný barokní votivní obraz 
s klečícími donátory, kterých se v České republice zachovalo jen velmi málo, následně sou-
bor starých tisků od 16. do 18. století či českobrodskou procesní růžici, která byla zrestau-
rována přímo pro účel této výstavy. Více na www.podlipanskemuzeum.cz.

Vladimír J. Mrvík

D ne 28. června od 10.00 bude v katedrále sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha vysvěcen na kněze Tomáš Kábele, celým 

„křesťanským“ jménem Tomáš Filip František Kábele. Křestní 
jméno má po  Filipu Neri a  biřmovací po  Františku z  Assisi. 
Narodil se 12. února 1974 v Praze, vyrůstal na Jižním městě, 
pak na  Proseku. Nejprve studoval strojírenskou technologii 
na  SPŠ Na  Třebešíně, následně sociální pedagogiku a  teolo-
gii na  VOŠ Jabok. Pomáhal v  rozjezdu nízkoprahového klu-

bu Džagoda na Černém Mostě. Je konvertita, křest přijal v roce 2005. Po absolvování 
nultého ročníku pro bohoslovce v Olomouci pokračoval studiem na KTF UK v Praze. 
Pastorační praxi absolvoval ve farnosti na Dobříši a ve farnosti Praha-Lhotka. V součas-
nosti působí jako jáhen ve farnosti Štěchovice.                                                                 (ap)

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 

REKVIEM ZA KARDINÁLA TOMÁŠKA

NÁRODNÍ POUŤ RODIN

9.–13. července
 na výstavišti BVV v Brně

Motto: „Pane, nauč nás 
modlit se.“ Zahraničním 
hostem bude P.  René-Luc 
z  Francie a  samozřejmě 
mnoho dalších... 

Přihlášky na: 
http://konference.cho

„Pane,
 nauč nás

modlit se“

KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ
KONFERENCE

BEZBARIÉROVÉ
KOSTELY

Rádi bychom vás upozornili na zají-
mavé internetové stránky, na kterých 
můžete mimo jiné nalézt informace 
o bezbariérovém přístupu do nejrůz-
nějších míst a objektů nejen v Praze. 
Zabývá se jím občanské sdružení 
Neposedíme, o.s. Jeho vzniku před-
cházel dlouhý příběh o cestovatelské 
vášni dvou vozíčkářů rozhodnutých 
nenechat si své zkušenosti pro sebe 
a putujících i do dalekých krajin pod 
heslem „Ač sedíme, neposedíme“.
Více na: www.flyabout.cz

O bezbariérových pražských koste-
lích se můžete informovat také na: 
www.katalog.apha.cz

Ad maiorem Dei gloriam 
Sakrální umění na Českobrodsku
 

1.dubna až 31.srpna 2014
Vernisáž výstavy se koná v úterý 1. dubna v 17 hodin

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ
příspěvková organizace Středočeského kraje

Regionální muzeum v Kolíně
Římskokatolická farnost Český Brod
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Podobně jako v minulých letech, zve pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka 
OP k oslavě slavnosti Těla a krve Páně. Mši svatou bude v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha sloužit 19. června od 17.00 hodin, po ní bude následovat tradiční 
eucharistické procesí. O propojení této slavnosti s naší zemí píše P. Tomáš Roule.

B líží se čtvrtek po svátku Nejsvě-
tější Trojice, kdy budeme slavit 
slavnost Těla a krve Páně, při níž 

se Bohu neviditelnému a přesto přítom-
nému na  dotek veřejně klaníme. Církev 
nás zve k účasti na eucharistickém prů-
vodu. Chvála, díky, úcta, oslava a proseb-
ná a přímluvná modlitba, to vše je náplní 
průvodu Božího Těla. Už po sedmistépa-
desáté v  kostelích po  celém světě zazní 
texty, které k této slavnosti víry složil To-
máš Akvinský na žádost papeže Urbana 
IV. Slova hymnu Adoro te devote (v čes-
kém přebásnění Klaním se ti vroucně) do-
dnes pomáhají člověku tajemství Eucha-
ristie přes všechnu její neuchopitelnost 
pouhým rozumem uchopit, totiž srdcem;  
zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám, 
a  jen srdcem svým tě jistě poznávám. 

Slavnost Těla a krve Páně je niterně pro-
pojena s naší zemí. Podle podání to byl 
jistý kněz Petr z Prahy, který soužen po-
chybnostmi o  reálné přítomnosti Krista 
v  Nejsvětější Svátosti se vydal na  kající 

pouť do Říma. Také při mši, kterou slou-
žil v  kostele italského města Bolsena, 
se modlil snad podobnými slovy: Rač 
mé chabé víře větší sílu dát, více v Tebe 
doufat, víc tě milovat.  Z posvěcené hos-

CHLÉB, KTERÝ VYDRŽÍ 
NENÍ NIC, CO BYCHOM NEBYLI DOSTALI

tie ve chvíli, kdy ji lámal, skanuly kapky 
krve, která potřísnila korporál. V  blíz-
kém Orvietu tou dobou právě dlel papež 
Urban IV. Záhy se o  tomto zázraku do-
zvěděl a  vypravil na  jeho místo zbožný 
průvod, v  němž byla relikvie přinesena 
s  velkou úctou do  katedrály v  Orvietu. 
O  dva roky později, roku 1264, papež 
rozšířil slavnost Těla a krve Páně na celou 
církev a  sv. Tomáše Akvinského pověřil 
sestavením bohoslužebných textů.

Zázrak v  Bolseně není ojedinělý, už 
 v 8. století se udál podobný v italském 
Lancianu, roku 1331 v  Blanot ve  Fran-
cii, roku 1345 v  Amsterodamu, 1730 
v  Sieně. Až jednou uvidíme v  plnosti, 
jak mnoho v nás Bůh byl v tomto živo-
tě činný a  za  co všechno mu vděčíme, 
uvidíme, že vlastně není nic, co bychom 
nebyli dostali. Svou účast v  eucharis-
tickém průvodu Božího Těla můžeme 
tedy pojmout jako viditelný výraz naší 
vděčnosti za Boží lásku nám nabízenou 
(nejen) v Eucharistii, která je „zdrojem 
a vrcholem křesťanského života”.

P. Tomáš Roule

Foto: Roman Albrecht

Katedrála v Orvietu. Foto: Tomáš Roule
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LEPŠÍ JE DĚLAT CHYBY, 
NEŽ NIC NEZKUSIT

 Proč vlastně něco takového jako 
pastorační plán vzniklo? Čemu má 
sloužit?
Pastorační plán vznikl z podnětu kněží, 
kteří chtěli, aby farnosti svou činnost 
vzájemně koordinovaly. Od  roku 2012 
do  roku 2013 jsme se setkávali s  jed-
notlivými vikariáty a během diskusí po-
stupně vykrystalizovala důležitá témata. 
Druhým hlavním impulzem pro vznik 
pastoračního plánu byla exhortace pape-
že Františka „Evangelii gaudium“, která 
předkládá jisté konkrétní výzvy. Naším 
úkolem bylo tyto dvě inspirační roviny 
skloubit. Výsledný text nepřináší hotová 
řešení, ale předkládá priority a základní 
směry, jimiž by se měla řešení ubírat.

 Kde se impulzy kněží pražské ar-
cidiecéze setkaly s výzvami apoštol-
ské exhortace? Co je těmi základní-
mi tématy plánu?

První otázkou, na niž bude třeba hledat 
odpověď, je vztah arcibiskupského úřa-
du k farnostem. S tím jsou spojeny úkoly 
vyplývající z  nové situace hospodaření 
církve. Kněží stále hledají způsob, jak 
nemuset přítomnost ve farnosti obětovat 
byrokratickým úkolům, které musí plnit.
Dalším důležitým tématem je důraz 
na  evangelizaci, ale také na  lidi, kteří 
jsou otevřeni pro křesťanské hodnoty, 
ale stojí mimo církev. Těch témat je sa-
mozřejmě více. Uspořádali jsme je podle 
tří základních funkcí církve a  v  pětile-
tém plánu chceme vždy na jedno z nich 
klást důraz.

 Jedním z  témat je skupina lidí, 
kteří – jak to formuluje pastorační 
plán – „nežijí v  jednoznačné vazbě 
na místní církev“. Ta bude podle vše-
ho stále větší. Jak tyto lidi plánujete 
oslovit?

Biskupský vikář pro pastoraci P. Michal Němeček 
v rozhovoru přibližuje Pastorační plán Arcidiecéze 
pražské, který má být pomůckou pro práci kněží 
v duchovní správě, ale má rovněž pomoci v orientaci 
každému věřícímu pražské arcidiecéze.

Je celá řada lidí, kteří splňují formální 
požadavky církve, ale pravými křesťany 
nejsou. Na druhé straně jsou lidé, kteří 
jsou nám nakloněni, ale ony požadavky 
nesplňují. K  oběma skupinám musíme 
hledat cestu. Praxe ukazuje, že lidé ne-
stojí o poučování, ale rádi přijmou mod-
litbu či požehnání.
Na příští rok konkrétně plánujeme v Pra-
ze „městskou misii“. To je jedna z  cest, 
kterými se chceme vydat. Bude to náš 
příspěvek k Husovskému jubileu. Dal-
ší rovinou jsou aktivity typu Betlémské 
světlo, žehnání vánočního stromu, Noc 
kostelů a  další vznikající tradiční akce, 
s nimiž máme velmi dobrou zkušenost. 
Ukazuje se při nich, že ve společnosti je 
jistá touha po hlubší rovině života.

 Neskýtá spojování se s  různými 
oslavami také mnohá nebezpečí?
Jistě, musíme se mít na  pozoru, aby-
chom neopustili rovinu křesťanství, to 
ale neznamená, že evangelium nemá-
me hlásat na veřejnosti a že se nemáme 
modlit za svět. Symbol světla v Betlém-
ském světlu mluví k  mnoha lidem bez 
ohledu na to, zda jsou či nejsou křesťa-
ny. Chceme aktivně vyhledávat člověka, 
nejen čekat někde na faře. Líbí se mi, co 
říká papež František: „Preferuji církev 
havarovanou, raněnou a špinavou, pro-
tože vyšla do ulic, spíše než církev, kte-
rá ochořela uzavřeností a  pohodlností 
a drží se vlastních jistot“.

 Patří mezi tyto způsoby, jak na-
vázat na  přirozené potřeby každé-
ho člověka, také to, co bych nazval 
„paraliturgickými“ aktivitami, žeh-
náním novorozenců, „modlitbou“ 
nevěřících atp.?
S  lidovou zbožností pracovat chceme, 
ale bráníme se tomu, co by mohlo být Foto: Richard Horák
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zaměněno za svátosti. „Žehnání občán-
ků“ je stejně problematické jako žehnání 
nevěřícím, kteří se berou. Přesto prosit 
Boha, aby jednal v životě každého člově-
ka, můžeme vždycky.

 Dalším tématem, které jste zmínil, 
je přítomnost kněží ve  farnostech. 
Napomůže tomu budování farních 
center?
Ze zkušenosti z Janovic, Stodůlek, Dob-
říše a  dalších míst víme, že pokud je 
farní centrum otevřené, přitahuje lidi. 
Chceme budovat místa, kam lidé budou 
moci přijít. Stále existuje mnoho sídlišť – 
Petrovice, Barrandov, Lhotka – kde není 
adekvátní místo k setkávání. Je otázkou, 
zda model multifunkčního centra, kde 
se z farního sálu udělá na neděli kostel, 
je správným řešením.

 Mnohé sociologické studie mluví 
o tom, že založit u nás rodinu je čím 
dál těžší. Jak má vypadat podpora 
rodin? Hovoří se o tom, že krize rodi-
ny souvisí s krizí náboženství.
Není v  našich silách nabídnout rodi-
nám komplexní pomoc. Chtěli bychom 
ale být nápomocni rodičům v předává-
ní víry dětem. Problém vidím v tom, že 
u nás jsou v rodinách věci víry záležitos-
tí matek. Jen málokdy je otec tím, kdo 
se za  svou rodinu modlí a  žehná svým 
dětem... Chceme podpořit sebevědomí 
otců při předávání víry.

 Pastorační plán si klade otázku, 
zda stávající forma vztahu arcibis-
kupského úřadu a  jednotlivých far-
ností je tou nejlepší, zejména s ohle-
dem na novou ekonomickou situaci. 
Převezmou něco z odpovědnosti du-
chovních správců také farníci?
Správa jakéhokoli majetku znamená 
odpovědnost a  ta se musí vždy vázat 
na  konkrétní osobu, která za  majetek 
a  hospodaření ručí. My jsme vázáni 
kodexem kanonického práva platného 
pro celou církev. Podle něj je to obvyk-
le farář, který farnost spravuje nejen 
duchovně, ale i materiálně. A také pro 
arcibiskupský úřad musí být partne-
ry konkrétní lidé, kteří nesou zodpo-
vědnost. Ostatní jsou v  roli pomocní-
ků, kterým by ale mělo velmi záležet 
na  tom, jak se v  dané farnosti hospo-
daří. Proto by každá farnost měla mít 
ekonomickou radu. 

 Jak by měl do  budoucna vlastně 
vypadat vztah mezi oblastí pasto-
race a  hospodaření církve? Třeba 
i na mediální rovině.
Pastorační plán a  naše debaty ukázaly, 
že promyslet tyto věci je úkol, který ještě 
stojí před námi. Dokud nebude vrácen 
majetek, je to zatím trochu předčasné, 
ale přiznávám, že situace se do jisté míry 
promění a  budeme muset vztah těchto 
dvou rovin nově formulovat. 

(ap)

Foto: Michal Němeček

2014/2015
Hlásání evangelia (sv. Anežka Česká)

  25 let znovuzískání svobody, vý-
ročí svatořečení Anežky České

   evropské setkání hnutí Taizé 
v Praze

  městská misie v Praze
  600 let od  upálení Mistra Jana 

Husa

2015/2016
Nově pojatá spoluodpovědnost 
farností a křesťanů (sv. Jan Pavel II.)

  eucharistický kongres v Brně
  700 let od narození Karla IV.
  250 let od narození Jakuba Jana 

Ryby

2016/2017
Vzdělanost a rodina (sv. Vojtěch)

  670 let od  založení Univerzity 
Karlovy

  1020 let od smrti sv. Vojtěcha

2017/2018
Kněžství (sv. Jan Nepomucký)

  100 let od komunistické revolu-
ce v Rusku

  500 let od vyvěšení tezí Martina 
Luthera

2018/2019
Vlast a  angažovanost křesťanů 
ve světě (sv. Václav)

  100 let od  vzniku českosloven-
ského státu

TÉMATA
A PATRONI
JEDNOTLIVÝCH 
ROKŮ
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MALÉ ZAMYŠLENÍ K 670. VÝROČÍ 
VZNIKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Foto: Richard Horák

Č íslice 670 může být důvodem pro 
připomenutí výročí, ale přiznej-
me si, že to není číslice moc silná. 

Argument, že se letošní připomínkou bu-
dou kompenzovat ne dost oslavené výročí 
šestiset padesáti let a znemožněné oslavení 
výročí šestistého by nestačil. Letošní při-
pomínka vzniku arcibiskupství pražského 
je vyvolána potřebou velmi aktuální, totiž 
potřebou uvědomit si, jakou hodnotou je 
existence arcidiecéze.

V době, kdy se Karlu IV. podařilo docílit 
povýšení pražského biskupství na arcibis-
kupství, šlo o poslední krok, a  tedy zavr-
šení konstituování plné státní suverenity. 
Až do  té doby jsme, neodborně řečeno, 
nebyli zcela soběstační. Mnohé věci bylo 
třeba předkládat arcibiskupu v  Mohu-
či. Plná státní suverenita vznikala teprve 
tím, že země byla uznána za samostatnou 
církevní provincii. Vzpomeňme přitom 
na  vznik prvého plnoprávního státního 
útvaru na našem území. Bez Metodějovy 
arcidiecéze by jím Velká Morava nebyla. 

Vznik arcidiecéze přinesl však i význam-
nou změnu vnitrostátní. Na scéně se ob-
jevil primas český, tedy hlavní představitel 
moci duchovní stojící vedle krále, hlavní-
ho představitele moci světské.

Na  samém počátku existence pražského 
arcibiskupství panovala skvělá spolupráce 
panovníka s  arcibiskupem. Jejími plody 
byly nejenom dodnes obdivované stav-
by církevní (katedrála, kostel na Karlově, 
chrám Panny Marie Sněžné, …) a světské 
(Karlův most, Karlštejn, …), ale i nové in-
stituce, z nichž Univerzita Karlova zname-
nala samostatnost a uznání Čech ve smys-
lu vědeckém, a korunovační řád a klenoty 
ideové zakotvení království. Je dobře zná-
mo, že v průběhu dějin spolupráce mezi 
panovníky a arcibiskupy tak dobrá nebyla, 
což se vždy negativně projevilo na životě 
společnosti. Přitom byla ona mimořádná 
shoda z doby Karla IV., Arnošta z Pardu-
bic a Jana Očka z Vlašimi známa jako ide-
ál obdobný svatováclavskému ideálu dob-
rého vladaře a existuje mnoho pražských 

arcibiskupů, kteří se snažili ho naplňovat.
Letošní výročí je významné proto, že pro-
cházíme údobím vleklého napětí mezi 
státem a  církví, které v  moderní demo-
kratické parlamentní zemi nastoupilo 
namísto středověké formy napětí dvou 
osob. Dnes nejde o vztah prezident – ar-
cibiskup. V tomto napětí hraje silnou roli 
nepochopení zásadních otázek vztahu 
horizontálního řízení časných problémů 
společnosti (stát, moc světská) a duchovní 
péče o hodnoty a spravedlivé jednání lidí 
(moc duchovní, církev). Stát i církev mají 
svou část zodpovědnosti o  celou společ-
nost, a to v celém rozsahu života. Tahani-
ce o majetek ukazuje, jak to funguje. Cír-
kev hájí nikoli své zájmy, ale spravedlnost 
jako takovou. Krádež je zločin. Někteří 
politici překračují právní řád a  porušují 
demokracii. Církev se zastává těchto důle-
žitých hodnot. Co je zapotřebí? Ujasnit si, 
jak k sobě patří stát, církev a společnost. 
Že totiž společnost je celek, v  němž stát 
a církev žijí a mají své role. 

prof. Petr Piťha
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ZA STAVBU FARNÍHO CENTRA
SE MODLÍME KAŽDÝ DEN
Vytvořit nové farní centrum, o to usiluje několik pražských farností, s jejichž projekty 
bychom vás rádi seznámili.

P raha-Petrovice je farnost, kterou ustanovil v roce 1996 tehdejší arcibiskup kardinál 
Miloslav Vlk a která, jak říká současný duchovní správce P. Miloš František Převrá-

til, se dále rozrůstá. Nová farnost však stále nemá odpovídající farní budovu, kněz bydlí 
v pronajatém bytě a přilehlý domeček občas praská ve švech. Po několika letech příprav  
se již blíží vydání stavebního povolení. Nové farní centrum má nabídnout sál pro farní 
shromáždění a menší kulturní akce, hernu, klubovnu, kancelář, kuchyň a byt. Finanční 
náklady na stavbu byly vyčísleny na 20,2 mil. Kč. „Již jsme začali s úsilím o získání fi-
nančních prostředků pořádáním veřejné sbírky, benefičními koncerty i shromažďováním 
příspěvků ´chudých vdov´. Modlíme se za naši farnost i její dobrodince,“ říká P. Převrátil.
Přispět lze na účet  číslo 188731509/0300. Fond na farní centrum: var. s. 153. Více na 
webu: www.farnost.petrovice.org

N a území Římskokatolické farnosti Praha-Hlubočepy žije cca 40 000 obyvatel. Na-
chází se zde malý farní kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, který svou kapacitou 

80 lidí nedostačuje. „Na úmysl stavby se modlíme každý všední den od 6.00 do 7.00 
hodin ráno v kostele na Zlíchově a v rámci pravidelné adorace ve středu večer“, sděluje 
místní kněz P. Josef Ptáček a dodává, že „zasvěcení budoucího kostela Kristu Spasiteli 
představuje pozvání pro všechny, kdo hledají řešení svých životních obtíží a nejistot“.
Stavba má být dvoupodlažní a  její součástí bude i věž se zvonem. Kostel bude sloužit 
výhradně bohoslužebným účelům, další prostory budou určeny pro zázemí farnosti 
a kulturní účely. Počítá se i  s malou kavárnou, která bude přiléhat k dětskému hřišti. 
Podklady tvořila pastorační rada farnosti a  následně vznikl společný tým složený ze 
zástupců farnosti a Arcibiskupství pražského. Předběžné náklady na celou stavbu činí 
96 mil. Kč. V  současné době probíhají jednání s  cílem zajistit další potřebné pozem-
ky ke stavbě a postupně se shromažďují finanční prostředky. Souběžně probíhají práce 
na finální podobě celého projektu, výběr vhodného uměleckého ztvárnění důležitých 
stavebních prvků a  interiéru. Přispět lze na  účet 2100194446/2010. Více na webu: 
 www.CentrumBarrandov.cz                        (ek)

FARNOST U KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA NA ZLÍCHOVĚ

Vizualizace Barrandov

Vizualizace Lhotka

Vizualizace Petrovice

FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO PRAHA-PETROVICE

L hotecká farnost patří mezi největší v Praze. Nedělní bohoslužby navštěvuje tisí-
covka lidí, pravidelné aktivity přes týden více jak sto dětí a několik desítek do-

spělých, informuje místní farář P.  Jiří Korda. Kostel s  kopií sochy Panny Marie ze 
svrženého Mariánského sloupu a  Stádníkovou křížovou cestou je však malý a  far-
ní prostory tvoří jediný sál pro třicet lidí. „Plánujeme nejdříve postavit farní cent-
rum s  velkým sálem, učebnami, suterénem a  dvěma bytovými jednotkami. Pak by 
na řadu přišla rekonstrukce a rozšíření kostela. Studie stavby, byla různými odborní-
ky označena za velmi zdařilou. Velkým dílem je to také zásluha farníků, kteří strávili 
nad vznikem projektu mnoho hodin. Ideálně by stavba mohla začít za rok,“ plánuje 
P. Korda. Celkové náklady se odhadují na necelých 70 miliónů Kč. Přispět lze na účet 
74326329/0800. Více na webu: www.lhoteckafarnost.cz

FARNOST PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU NA LHOTCE



KOSTEL JAKO
VÝZVA A ŠANCE
Úvaha Norberta Schmidta, architekta a vedoucího Centra 
teologie a umění při Katolické teologické fakultě, nad 
současnou situací sakrálních staveb v pražské arcidiecézi.

Foto: Richard Horák

KŘESŤANÉ KOSTELY NUTNĚ 
NEPOTŘEBUJÍ, ALE…
Bez kostelů se křesťané mohou dobře obe-
jít. Ukazují to první staletí po Kristu, kdy 
se věřící scházeli po soukromých domech 
a kdy později používali ke shromažďování 
a slavení eucharistie světské druhy staveb, 
jako byly například baziliky. A ukazují to 
také zkušenosti ze všech období, kdy křes-
ťané trpěli pronásledováním.

Nutno však také hned dodat, že se ne-
méně jasně ve 20. století ukázalo, že když 
se křesťané příliš rychle z  vlastní inicia-
tivy zbaví svých historických staveb, jak 
ukazuje zkušenost např. z  Holandska, 
ve prospěch sociálních projektů a do sebe 
uzavřeného života malých aktivních sku-
pin, tak se nutně nedostavuje kvalitní 
pomalý růst. Naopak se tím paradoxně 
může jen urychlit proces vykořeňová-
ní, ztráty identity celého křesťanského 
společenství. A nejen jeho. Kostel, jak se 
ve  svých mnoha podobách vyprofiloval 
v  naší společnosti, přece jen je také ne-
přehlédnutelnou provokativní otázkou 

(či vykřičníkem?) po smyslu a cíli života, 
existenciální otázkou, která se v různých 
fázích života dotkne každého.

KOSTEL NENÍ MUZEUM! 
V  pražské arcidiecézi se za  posledních 
skoro pětadvacet let událo opravdu mno-
ho dobrého. Hodně kostelů se podařilo 
zachránit a opravit. Na několika místech 
mnohá farní či řeholní společenství napl-
nila novým křesťanským životem desítky 
starých doslova ruin. Nicméně je nutné 
si přiznat, že přece jen tu a tam zápasíme 
i s otázkou, jak opravené kostely, v mnoha 
případech krásné památky naší kultury, 
adekvátně a aktivně používat.

Kostel jako místo bohoslužby, místo vrst-
vení paměti je mnohem víc než muzeum 
naší minulosti. Nesmíme podlehnout plí-
živé muzealizaci, pocitu ustrnulé nedo-
tknutelnosti každého starého či staršího 
předmětu. Otevírá se před námi možnost 
znovu objevit jak úctu a hluboké porozu-
mění pro dochované liturgické vybavení, 
tak ale i schopnost dynamicky kostely ro-

zehrát v závislosti na konkrétní liturgické 
době, svátku či dané události. Dříve se 
staré retábly otevíraly a  zavíraly, obrazy 
a  sochy se měnily a  dokonce na  dlouhá 
období postu zakrývaly. Proč bychom 
nemohli z  této tradice více a  důsledněji 
čerpat? Proč by měl být kostel například 
při každé bohoslužbě nasvícený stejně? 
Nemohla by se „výzdoba“ kostelů během 
roku více měnit? Nebojme se větších pa-
raliturgických a  uměleckých intervencí 
a  kulturních programů. Proč na  čas bě-
hem Velikonoc nepostavit do středu kos-
tela veliký kříž, podobně jako se ještě tu 
a  tam staví o  Vánocích veliké betlémy? 
Proč víc nedůvěřovat dočasným, ale pro-
myšleným úpravám?

OBNOVA LITURGICKÉ KRAJINY
STARÝCH KOSTELŮ JAKO HLAVNÍ 
ÚKOL DNEŠKA
Kostely neplní jen funkci bohoslužebnou. 
Jsou to „existenciální prostory“, místa 
mezních slavností v  životě člověka, ale 
i  místa pravidelného setkávání lidí. To, 
že i dnes mají kostely veliký městotvorný 
sociální potenciál, si uvědomují mnozí 
představitelé samosprávy. Na mnoha mís-
tech je evidentní, že by město či vesnice 
byly i kulturně a společensky významně 
chudší, kdyby tu neexistovalo společen-
ství aktivních křesťanů, kdyby v sídle ne-
měli faráře, či kdyby se řeholní komunita 
rozhodla náhle přestěhovat jinam. Jako 
nezpochybnitelné příklady tohoto oživu-

Foto: Petr Janžura
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adekvátní bohoslužebné využití a přede-
vším dostatečné ekonomické zázemí, aby-
chom je zachránili. Ale ani tam, kde se si-
tuace zdá být beznadějná a není žádného 
výhledu, že by se na té či oné vesnici po-
dařilo obnovit křesťanský život, není nut-
né propadat beznaději, ale spíš povzbudit 
místní lidi, aby se sami rozhodli, jak a co 
s  „nepotřebnými“ kostely vlastně dělat, 
a třeba našli i  vhodnou novou funkci. 
Sám jsem osobně zažil, že se v jedné ves-
ničce nedaleko Prahy nedávno záchrany 
kostela ujali místní „nevěřící“, díky hlasu 
komunistického zastupitele se dokonce 
povedlo přesvědčit zbytek místního za-
stupitelstva. Kostel má dnes zcela novou 
fasádu, opravená je věž i střecha. Pan sta-
rosta a místní spolupracují při Noci kos-
telů a  hledají další možnosti, jak stavbu 
v centru obce naplnit životem.

Bude se to zdát k  výše řečené výzvě 
po  hledání širšího „využití“ kostelů pa-
radoxní, ale rád bych na  závěr vyzdvihl 
skutečnost, že kostely nemusí být vždy 
naplněny aktivitou a  aktivismem. Už Le 
Corbusier říkal, že kostel je ta nejvíce 
svobodná stavba, kde je její funkce re-
dukována jen na výsostnou službu Bohu. 
Svůj smysl má, i  když je prázdná, nebo 
poskytne přístřeší jedinému člověku, aby 
se mohl poklonit Tomu, který je mu bližší 
než on sám sobě a zároveň ho nekonečně 
přesahuje. Buďme zvláště u složitých pří-
padů trpěliví a udělejme jen to nejnutněj-
ší, co je v našich silách.

Norbert Schmidt

Foto: Petr Janžura

jícího charakteru můžeme uvést klášter 
karmelitánů ve Slaném, který je výraznou 
institucí s  širokým společenským dopa-
dem. Taktéž například farnost na Dobříši 
se svým novým pastoračním centrem či 
farnosti v Řevnicích či v Českém Brodě 
a mnohde jinde rozvinuly široké pole pů-
sobení a aktivit.

S  tímto hlubším uchopením přirozené 
role starého křesťanského kostela sou-
visí úkol, který já osobně považuji dnes 
za nejdůležitější a nejakutnější. Je to úkol, 
který se dotýká samotného jádra stavby 
kostela, a  tím není nic menšího než ob-
nova liturgické krajiny starých kostelů. 
Záměrně neříkám „liturgická úprava“, 
jako by šlo jen o  to všude nějak umístit 
nový oltář a ambon, jak se mnohde sche-
maticky a  příliš zjednodušeně vykládá 
požadavek Druhého vatikánského konci-
lu na aktivní účast všech věřících při bo-
hoslužbě. Jde spíše o to pozorně naslou-
chat jak požadavkům liturgické obnovy, 
tak ale i plně pochopit přednosti a krásu 
starého prostoru.

KVALITA NOVOSTAVEB
Po roce 1989 nastala komplikovaná situ-
ace, kontinuita křesťanského života byla 
v minulých letech zpřetrhána, a to včetně 
liturgického a  architektonického tázá-
ní po tom, jak by měl vypadat současný 
kostel. Přesto se podařilo nečekané, ně-
která pražská sídliště dostala nové koste-

ly a celá pastorační centra, která bytostně 
roky postrádala (Nové Butovice, Strašni-
ce, Chodov, Kbely). I mimo Prahu byla 
postavena nová komunitní centra, která 
vyzařují daleko do svého okolí (Dobříš, 
Uhlířské Janovice). To jsou jednoznačně 
veliké úspěchy. Přiznejme si ale, že se za-
tím nepodařilo navázat na vysokou umě-
leckou kvalitu sakrálních staveb, jakou tu 
máme dochovanou z  minulosti (např. 
Gočárův kostel sv. Václava či Plečnikův 
kostel Nejsv. Srdce Páně).

Protože je potřeba nových kostelů téměř 
naplněná, nelze očekávat v budoucnosti 
mnoho novostaveb, o to víc by se u těch 
několika málo projektů, co nás ještě če-
kají, mělo dbát v první řadě na vysokou 
kvalitu jak urbanistického, tak architek-
tonického ale i  liturgického návrhu. Je 
nutné ještě více vytříbit celý proces, jak 
nejvyšší mety dosáhnout, jak ji rozpo-
znat a zprostředkovat. Novostavbu totiž 
nestavíme jen pro nás, či pro třista čtyři-
sta lidí, kteří se za úspěch nového kostela 
upřímně a poctivě modlí, ale stavíme ji 
pro celé budoucí generace, a to nejen vě-
řících.

OPUŠTĚNÉ KOSTELY
V  souvislosti s  úpadkem venkova a  de-
mografickým vývojem kombinovaným 
s  častou lhostejností a  nekulturností 
i  dnes stojíme před nezvratnou skuteč-
ností, že ne pro všechny kostely najdeme Foto: Petr Neubert
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Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná se o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

1. 6. 10.00 Řezno – mše sv. na závěr 99. ročníku Katolických dnů

5. 6. 11.30 Pardubice – Dny chleba

6. 6. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za duchovní 
povolání

7. 6. 20.00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumen. modlitební vigilie 
Letnic

8. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Seslání  
Ducha svatého

13. 6. 19.30 Litomyšl, zámek – zahájení festivalu Smetanova Litomyšl

15. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. ke cti sv. Víta a 670 let 
od položení prvního kamene katedrály

19. 6. 17.00 Praha-Hradčany, katedrála – Boží Tělo

23. 6. 16.00 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie pod Řetězem – mše sv. 

24. 6. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – rekviem za oběti 1. světové války

26. 6. 17.30 Roudnice nad Labem – rekviem za arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic

27. 6. 18.00 Praha-Staré Město, kostel Panny Marie před Týnem 
 – mše sv. pro Opus Dei

28. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením

18.00 Konopiště, zámek – rekviem za Ferdinanda d´Este

30. 6. 18.00 Pardubice, kostel Zvěstování Panny Marie – rekviem 
za arcibiskupa Arnošta z Pardubic

1. 6. 11.00 Praha-Staré Město, kostel 
Nejsvětějšího Salvátora – mše sv. 
s biřmování ve francouzské komunitě

3. 6. Dobříš – rekolekce ředitelů církev. škol

4. 6. Praha-Hradčany, Arcibiskupství 
– přijímací řízení kandidátů bohosloví

7.-8. 6. Augsburg – 65. Sudetoněmecké dny

15. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála sv. – mše 
sv. ke cti sv. Víta a 670 let od položení 
prvního kamene katedrály

18. 6. 9.00 Svatý Jan pod Skalou, VOŠ 
pedagogická – účast na absolutoriích

19. 6. 9.00 Praha-Nové Město, VOŠ publicistiky 
– účast na absolutoriích

18.00 Líbeznice, kostel sv. Martina – mše sv.

22. 6. 9.00 Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce 
– mše sv. s biřmováním

25. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. 
pro církevní školy

28. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – kněžské 
svěcení

29. 6. 11.00 Slivice, kostel sv. Petra – mše sv. 
s biřmováním

1. 6. 10.00 Praha-Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru – mše sv. 
s biřmováním

7. 6. 12:30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské – mše sv., 
setkání s Mariinou legií

18.00 Stará Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. 
s biřmováním

8. 6. 10.30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – mše sv. 
s biřmováním

13. 6. 18.00 Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním

14. 6. 10.00 Slavkov u Brna, kostel Vzkříšení Páně – mše sv. s kněžským 
a jáhenským svěcením

15. 6. 9.00 Praha-Bubeneč, kostel sv. Gotharda – mše sv. s biřmováním

14.30 Praha-Libeň, kostel sv. Vojtěcha – mše sv. s biřmováním

19. 6. 17.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Těla a Krve Páně

21. 6. 17.00 Praha-Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – mše sv. s biřmováním

22. 6. 10.00 Fryšták, kostel sv. Mikuláše – mše sv. s biřmováním

28. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením

29. 6. 9.00 Příbram-Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. 

O prázdninách si připomínáme také řadu svatých: 
 3. 7. sv. Tomáše, apoštola  11. 7. sv. Benedikta, patrona 

Evropy    23. 7. sv. Brigity, patronky Evropy    25. 7. sv. Jakuba 
Staršího, apoštola  9. 8. sv. Terezie od Kříže (Edith Stein), 
patronky Evropy  10. 8. sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

 24. 8. sv. Bartoloměje, apoštola

8. 6. slavnost Seslání Ducha svatého

15. 6. slavnost Nejsvětější Trojice

19. 6. slavnost Těla a krve Páně

24. 6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

27. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

28. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie

29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Svatopetrská sbírka na bohoslovce

5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, státní svátek

6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa, státní svátek

6. 8. svátek Proměnění Páně

15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
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ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

www.centrumnazaret.cz

Buď Boží!

6.–8. června na  téma Buď Boží! Víken-
dovka o tom, že být Boží se vyplatí. Za-
čátek v pátek 6. června v 18.00 v kostele 
sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: spacák, 
vhodné oblečení (včetně sportovního), 
přezůvky, Bibli a  buchty od  maminky. 
Účastnický poplatek: 300 Kč (sleva pro 
sourozence 250 Kč/osoba).
Přihlášky na 733 161 614 nebo na mailu: 
nazaret@apha.cz

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

14. června v  Praze-Kunraticích (pro 
mladší kluky cca od 7 do 15 let). Zahájení 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 9.30. 
Téma: svěcení. Program: nácvik minis-
trantské služby, mše svatá, hry, soutěže, 
fotbálek. S  sebou: 70 Kč na  jídlo, obleče-
ní a  obuv do  tělocvičny a  pokud možno 
ministrantské oblečení. Ukončení v 16.00. 
Kontakt: P. Benedikt Hudema 
(ministranti@apha.cz; tel: 724 209 774)

Starší ministranti

20.–21. června v Praze-Kunraticích (pro 
starší kluky cca od  15 do  25 let).  Pro-
gram: zahájení v pátek mší svatou v kos-
tele sv.  Jakuba v  Kunraticích v  18.00. 
V  sobotu ráno mše svatá, příležitost 
ke  svátosti smíření, duchovní program, 
fotbálek, film. S  sebou: 200 Kč na  jídlo, 
sportovní a ministrantské oblečení. 
Info P. Benedikt Hudema (tel.: 724 209 774, 
e-mail: benedikthudema@atlas.cz)

Alpy pro ministranty 

13.–23. července, Maria Rast – jsi minis-
trant mezi 14 a 25 lety? Chceš zažít ně-
jaké dobrodružství v rakouských Alpách 
se svými vrstevníky? Tak právě tahle akce 
je pro tebe! Alpská usedlost na poutním 
místě Maria Rast, skvělá kuchyně, výšla-
py do hor, fotbálek v údolí, koupání, kva-
litní duchovní program a mnoho dalšího 

Tě čeká, pokud najdeš odvahu vyrazit. 
Info P. Benedikt Hudema (tel.: 724 209 774, 
e-mail: benedikthudema@atlas.cz)

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

www.chemin-neuf.cz

Exodus (14 - 18 let)

29. června – 5. července jste zváni na let-
ní camp Exodus. Cesta ke svobodě! Nebuď 
sám! Přidej se! Zkus to... Budeme hledat, 
poznávat, hrát si, modlit se, zpívat a tan-
covat, poslouchat a  naslouchat si, spor-
tovat, sdílet   se a  to všechno společně!!! 
V Tuchoměřicích.

Komunitní stáž (18 – 30 let)

5. července – 17. srpna v opatství Haute-
combe, Savojské Alpy, Francie. Biblicko-
teologická formace, život ve společenství, 
služba, výlety, duchovní doprovázení... 
Skvělá příležitost, jak „zajet na  hlubinu“ 
a rozlišit, kam Tě Pán volá.

Duchovní cvičení podle sv. Ignáce              

6.–13. července jste zváni do ticha na Ig-
naciánská duchovní cvičení. Součástí je 
osobní a  společná modlitba, přednášky 
a  duchovní doprovázení. Můžete se jich 
zúčastnit s  cílem se zastavit, přebývat 
s Bohem, znovu objevit správný směr ži-
vota či naslouchání Božímu hlasu spoje-
né s  duchovním rozlišováním. Nedílnou 
součástí čtyři časy osobní modlitby den-
ně. Proto je důležité, aby účastníci již měli 
předchozí zkušenost s modlitbou.

Kána

20.–26. července v  Tuchoměřicích jste 
zváni na  manželská setkání Kána. Bu-
dete mít příležitostí udělat si čas jeden 
pro druhého. Může to být pravý prostor 
ke znovuobjevení a prohloubení jednoty 
vašeho manželství. Během setkání Kána 
je čas: zamyslet se nad smyslem manžel-
ství a  nad dnešní úlohou rodiny, poho-
vořit si o  tématech jako je komunikace, 
odpuštění, sexualita, závazek..., podělit 
se ve  vzájemné otevřenosti o  radosti, 
těžkosti a  otázky nás všech..., otevřít se 
Stvořiteli, který stvořil muže a ženu a stá-
le znovu je utváří. 

Welcome to paradise (18 - 30 let)

3.–10. 8. Mezinárodní festival mládeže: 
v opatství Hautecombe, Francie. Festival 
šitý na míru - sám si vyber, co chceš dělat: 
sport, ateliéry, přednášky, večery chval, 
zábava, ztišení...mezi mladými z  celého 
světa, v  krásném prostředí hor a  jezer... 
Tlumočení do  češtiny zajištěno.Více na:  
www.welcometoparadise.fr

KOMUTNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz

Bohoslužby o  prázdninách v  KCMT: 
st. 18.00, ne. 9.30, kostel sv. Františka:  
pá. 18.00 a ne. 8.00 a 20.00

 8. června od  14.00 – Balónková osla-
va dne dětí – program pro malé i  velké. 
Divadélko pro děti. Vstupné děti 20,-Kč, 
dospělý 30,- Kč
 17. června od 17.00 – MINIARTFEST 

– prezentace amatérských uměleckých 
souborů
 19. června od  18.00 – Mše svatá 

pro děti na  závěr katechetického roku, 
od 16.00 možnost svátosti smíření 

LEť s GO

14. – 18. července – LEť s GO – příměst-
ský tábor s  angličtinou, Božím slovem 
a stavěním lega.
Info na: www.cb.cz/jizni.mesto

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR
LORETA

www.kapucini.cz; www.loreta.cz

Každou neděli jste zváni do  klášterního 
kostela Panny Marie Andělské od  15.00 
do 17.00 na tichou adoraci.

Skrytá tvář Loretánského pokladu

Od  13. června bude v  Loretě probíhat 
výstava, která návštěvníkům představí 
cenná umělecká díla z historického sou-
boru pokladu, doposud skrytá v depozi-
tářích Lorety.

 3. června od  19.30 – studentská mše 
sv. v klášterní kapli sv. Vavřince. Více na  
facebookovém profilu Studentské (o)mše
 4. června od 19.00 – benefice Večery 
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u  kapucínů, vystoupí soubor historické-
ho tance Anello a žáci hudebního oboru 
ZUŠ U Půjčovny, Praha 1. Výtěžek bene-
fice bude věnován občanskému sdružení 
Smíšek, které pomáhá dětem a  mládeži 
ohrožením sociálním vyloučením
 7. června – „Poutní sobota“, od 18.00 

mše sv. v kostele Narození Páně v Loretě
 14. června od 18.00 – při mši zazpívá 

Komorní vokální sdružení pod vedením 
varhaníka Tomáše Hály, následuje krátký 
koncert duchovní hudby
 18. června od  19:00 – koncert sou-

boru Societas Musicalis „Adam Michna 
z Otradovic jako Básník Loutny z Jindři-
chova Hradce“, v refektáři kláštera
 28. června od 19.00 – Loretánský hu-

dební podvečer. Program: Podvečer sva-
tých Petra a  Pavla v  podání varhaníka 
Aleše Noska

ŘKF U KOSTELA 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz

Romana Rotterová „Soustředění“

Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout 
tři cykly, které autorka nazvala „Vzta-
hy“, „Cesty světla“ a „Uzavření“. Jedná se 
o  grafické práce na  papíře (suchá jehla, 
plastický tisk). Tvorba autorky je vel-
mi niterná a  střídmá, vyjadřuje intimní 
prožitky a pocity. Většina děl je černobí-
lých nebo jen s  jednobarevnými akcen-
ty. Poprvé zde také zazní verše Romany 
Rotterové. Galerie Josipa Plečnika se 
nachází v  prostorách unikátní podzem-
ní krypty kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně, součástí prostor je také kaple. Ote-
vřeno: st-ne 15-18 hod., vstup zdarma.  
Více najdete našich webových stránkách:  
www.srdcepane.cz; www.artium-os.cz 

 9. června od 19.00 proběhne v koste-
le Svatodušní ekumenická bohoslužba 
představitelů křesťanských církví a  spo-
lečenství Prahy 2, 3 a 10
 10. června od 19.30 proběhne prezen-

tace knihy Jana Šedivého „O kontempla-
ci“. Prezentace se uskuteční ve videosále 
v  1. patře zadního traktu kostela, vstup 
přes zahradu
 11. června od 19.30 jste zváni na koncert 

k  110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka. 
(Účinkují: Sbor Zvonky Praha, Miroslav 
Vilímec – housle, Jakub Janšta – varhany, 
skupina Libora Vilímce – smyčce)
 16. června od 19.30 se uskuteční lite-

rární večer s P. Petrem Benešem

Kurzy Alfa

Od  23. 9. do   2. 12. 2014 pořádáme už  
3. běh kurzů ALFA. Jsou určeny pro každé-
ho, kdo hledá svoji duchovní cestu a chce 
se seznámit s křesťanstvím, klade si otázky 
o smyslu života, ale také např. ten, kdo se 
v průběhu života vzdálil od víry a chce se 
vrátit. O Alfu je velký zájem. Přes 18 mi-
lionů lidí ve 167 zemích světa, kteří kurzy 
Alfa absolvovali v  restauracích, církvích, 
obývacích pokojích, se shodují v  tom, že 
jde o zkušenost, která stojí za to. Setkání 
začíná vždy společnou večeří, následuje 
promluva na dané téma a poté je možnost 
rozmluvy ve  skupince. ALFA kurzy jsou 
zdarma. Pozvěte své přátele, příbuzné či 
kolegy, je třeba se přihlásit předem. 
S  případnými dotazy se obracejte na  ve-
doucí kurzů ALFA Danu Muškovou: 
 tel. 736 767 510; srdcepane@seznam.cz

ŘKF U KOSTELA
NEPOSKVRNĚNÉHO 

POČETÍ PANNY MARIE
www.farnoststrasnice.cz

Výročí posvěcení kostela

17. června uplyne již 20 let, kdy byl po-
svěcen kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie v Praze 10 Strašnicích, jeden 
z prvních kostelů v porevolučním období 
u nás a první katolický kostel v metropoli 
po půl století. V letošním roce také uply-
ne 85 let od založení farnosti. 

 12. června se od  19.00 hodin koná 
v Divadle Miriam (sál u kostela) beseda 
s  bývalým dlouholetým farářem straš-
nické farnosti P.  Marianem Klenerem 
s názvem Strašnická farnost v jubilejním 
roce 2014. P.  Marian připomene život 
farnosti v období totality i peripetie vý-
stavby kostela. K vidění bude také výsta-
va vzácných předmětů z farního archivu. 
Na  programu je dále přednáška P.  Jana 
Houkala, který také ve  farnosti působil.  
K prodeji bude poprvé i kniha „Historie 
a současnost strašnické farnosti“ (Portál 
2014). Vzpomínkový večer se uskuteční 
v rámci cyklu Iniciativa 17-11
 21.  června v  11.00 vyvrcholí oslavy 

slavnostní mší svatou. Hlavním celebran-
tem bude J. Em. kardinál Miloslav Vlk. 
Následuje občerstvení, v  16.00 v  Diva-
dle Miriam zahraje divadlo Máj pohád-
ku „Vodník Mařenka“. Program završí 
od 18.00 koncert skupiny Oboroh

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

Potkala jsem cestou

23. 6. - 23. 8. výstava obrazů Michaely 
Leglerové (oleje a  pastely inspirované  
přírodou, zákoutí staré Prahy, střechy, 
komíny... vše, co autorka potkala cestou 
svým životem a zaujalo ji tak, aby výtvar-
ně ztvárnila), výstava je prodejní, refek-
tář, vstup volný

 1. června od  14.00 – Dětská pouť, za-
hrada Domova, vstupné dobrovolné
 8. června od 17.00 – koncert norského 

smíšeného sboru Vivace pod vedením Re-
idun Vorpenes na hostování v ČR, kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 11. června od 19.30 – Je jen jedna hud-

ba – koncert premiér Jakuba Zahradníka 
na podporu Domova (účinkují: harfenist-
ka Kateřina Englichová, Daniel Mikolášek, 
Musica Pro Anima s vedoucí Ritou Čepur-
čenko, Ensemble Kapelluken, Dětský pě-
vecký sbor Českého rozhlasu pod vedením 
Blanky Kulínské, Kühnův smíšený sbor se 
sbormistrem Markem Vorlíčkem, Bubu-
reza – sbor Gymnázia a Hudební školy hl. 
m. Prahy pod vedením Miloslavy Vítkové, 
herečka Lenka Vychodilová, dětští muzi-
káloví herci Natálie Grossová a Filip Anto-
nio a další. Slovem provází Lukáš Hurník. 
Klášter sv. Anežky České, Praha 1, vstupné 
490 Kč (vstupenky možno zakoupit v  síti 
Ticketportal nebo ve vrátnici Domova, re-
zervace na e-mail: kultura@domovrepy.cz; 
(mob. 774 401 337)
 15. června od  17.00 – Rodinný kon-

cert (účinkují: Marek a  Vladimír Sůvo-
vi – violoncello, Dmitrij Večer - housle  
(na programu skladby J. S. Bacha, E. Ysa-
ye, J. Iberta, V. Hálka a  J. Zahradníka), 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 19. června od  15.30 – Čeští velikáni 

v podání studentů prof. Virginie Waltero-
vé z Gymnázia a hudební školy Hl. města 
Prahy (klavírní doprovod: prof.  Martin 
Plas, na programu: A. Dvořák, B. Smeta-
na, L. Janáček, B. Martinů aj.), refektář, 
vstupné dobrovolné
 20. června od  17.00 – Letní koncert 

žáků Zuzany Hrbkové (flétna a  klavír), 
refektář, vstupné dobrovolné
 22. června od 17.00 – My Way – nej-

slavnější písně Franka Sinatry v  podání 
orchestru Archioni Plus pod vedením 
Michala Macourka, zazpívá Josef Štágr, 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.



chači mají také široký prostor pro diskusi. 
Součástí programu jsou i  koncerty, filmy 
a  večerní posezení u  ohně. Letos to bu-
dou Bratři Ebenové či divadlo Na tahu … 
a mnozí další.
Celá akce se koná venku pod širým ne-
bem, na  louce obklopené lesy. V  případě 
nepříznivého počasí nebo použití promí-
tací techniky probíhají přednášky v  hale. 
Potkávají se tu důchodci, mládež, věřící 
i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé 
s  různými názory a  obohacují se navzá-
jem. Setkání provází nevšední velmi přá-
telská atmosféra a mnozí účastníci z růz-
ných koutů republiky přijíždějí znovu.  
Informace a přihlášky na:
www.akademicketydny.info

Staň se pozorovatelem

Od 31. srpna do 14. září pořádá Ekologic-
ká sekce České křesťanské akademie v Ga-
lerii Josefa Adamce v Praze 7, Na Špejcha-
ru 3 výstavu fotografií a  dětských kreseb 
na  téma Staň se pozorovatelem! Výstava 
bude otevřena vždy ve  středu od  15.00 
do  19.00 a  v  neděli po  bohoslužbě Obce 
křesťanů, tj. cca od 11.30 do 14.30.

Exercicie pro pastorační pracovníky!

  Duchovní cvičení pro pastorační pra-
covníky ve  farnostech (lektory, akolyty, 
osoby pověřené k  podávání sv. přijímání 
apod.), muže i ženy, se uskuteční letos opět 
v  Exercičním domě na  Svaté Hoře u  Pří-
brami. Jde o exercicie podle sv. Ignáce, při 
nichž je třeba zachovávat mlčení. Rozjí-
mavou osobní modlitbu je možno dopl-
nit osobním  rozhovorem s  exercitátorem. 
Od pondělí 8. září večer do soboty 13. září 
2014 ráno. Cena 470,- Kč  na osobu a den. 
Exercitátorem bude P. Vojtěch Suchý SJ.  
Přihlášky a  dotazy: Mgr.  Zdeněk Dubský, 
trvalý jáhen u sv. Ignáce, Praha 2, Ječná  2. 
Tel: 221 990 200, 603 522 288. Pouze závaz-
né přihlášky do 15. června 2014.

POZVÁNKY

OZNÁMENÍ

15PROGRAMY

Amatérský běh křesťanů Corpus Domini

7. června od  13.00 se uskuteční běžecká 
etapa od kostela sv. Antonína v Praze-Ho-
lešovicích přes Letnou a  zpět (2 km) jako 
součást akce Corpus Domini (běh Praha-
Řím-Orvieto). Jde o  humorně laděnou 
sportovní akci pro kněze i  laiky, muže 
i  ženy, dospělé i  děti, kterou pořádá IV. 
pražský vikariát. Srdečně zveme spolubra-
try (neprofesionály), kteří se nebojí udě-
lat si legraci ze sebe, aby se svými farníky 
přišli ke kostelu sv. Antonína, kde se bude 
od 13.00 konat prezentace a následně bude 
odstartována etapa, doprovázená vozy Po-
licie ČR. Přihlaste se na e-mailové adrese: 
IV.vikar.Pha@gmail.com; ale přijít můžou 
i zájemci na poslední chvíli.

Zlatá Praha

15. června od  16.00 zveme Vás a  Vaše 
přátele na  piknik „Zlaté Prahy”, který se 
uskuteční na farní zahradě, Vinořské nám. 
16, Praha-Vinoř (vchod dřevěnou branou 
vedle budovy fary). Vstupné dobrovol-
né, změna programu vyhrazena, více na   
http://www.focolare.cz

Koncert v kapli Sv. Kříže

16. června od 18.00 pořádá Společnost pro 
duchovní hudbu spolu s  Vedením Všeo-
becné fakultní nemocnice koncert v kapli 
Sv. Kříže (v  budově Gynekologicko – po-
rodnické kliniky VFN, Apolinářská 18, 
Praha 2). Zazní díla B. Smetany, Z. Fibicha, 
P. Křížkovského, J. B. Foerstera, B. Marti-
nů, Z. Lukáše, A. Dvořáka. Účinkuje Foer-
strovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav 
Brych – sbormistr, Ludmila Čermáková – 
klavír. Projekt probíhá za podpory Městské 
části Praha 2. Vstup na koncert je volný.

Varhanní nešpory maltézských rytířů

17. června od  18.00 uspořádá Suverénní 
Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzalé-

ma, Rhodu a  Malty a  Společnost pro du-
chovní hudbu za  podpory Městské části 
Praha 1 v  zahradě Maltézského paláce 
(v případě nepříznivého počasí v řádovém 
kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeň-
ské ulici v Praze 1 – Malé Straně na koncert 
duchovní hudby. Na programu budou díla 
S. Schmidta T. Susata, Kryštofa Haranta 
z Polžic, Paul Peurla, Claudie Gervaise, J. S. 
Bacha, J. Ch. Demantiuse. Účinkují Praž-
ské žestě. Vstup na koncert je volný.

Exercicie pro manželské páry

13.–19. července pořádá Centrum pro 
manželství a rodinu exercicie pro man-
želské páry v Domě setkání v Albeřicích 
v Krkonoších.  Exercitátor: P.  ICLic. Ka-
rel Moravec, který se dlouhodobě věnuje 
pastorační práci s  manželi. Téma exer-
cicií:  Evangelii gaudium Ubytování: Sa-
mostatný pokoj pro manželský pár. Stra-
vování: Plná penze. Cena pobytu: pokoj 
se sociálním zařízením na  patře 5800 Kč 
na manželský pár, sociální zařízení na po-
koji 7500 Kč na manželský pár. Bližší infor-
mace a přihlašovací formulář na:
manzelstviarodina.cz

Akademické týdny

Od  25. července do  2. srpna jste zváni 
do  Nového Města nad Metují na  již 24. 
ročník „Akademických týdnů“. Kultur-
ně vzdělávací setkání je otevřené všem, 
kdo nejsou lhostejní ke  svému okolí ani 
k  sobě. Poutavou formou je poslucha-
čům zprostředkován odborný pohled 
na  nejrůznější témata z  psychologie, fi-
lozofie, historie a  přírodních věd. Letos 
to budou např. RNDr.  Jiří Grygar, CSc., 
P. Mgr. Jan Linhart, PhDr. Jiřina Prekopo-
vá, RNDr. František Mikloško, Mgr. Lenka 
Zlámalová, Prof.  PhDr.  Jan Sokol, PhD., 
CSc., P.  Mgr.  Marek Orko Vácha, Ph.D., 
P. Mgr. Karel Satoria OCSO, Mgr. Matyáš 
Zrno, MUDr. Roman Joch a další. Poslu-

Oznámení přijímacího řízení

Zájemci o studium na Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v  Praze, kteří 
chtějí začít studium v  akademickém roce 
2014/2015, mohou podat přihlášku do  
17. 7. 2014. Nabízené studijní obory:
 Katolická teologie (magisterské studi-

um, prezenční, 5 let)

 Teologické nauky (bakalářské studium, 
kombinované, 4 roky)
 Teologické nauky (navazující magister-

ské studium, kombinované, 2 roky)
 Aplikovaná etika (navazující magister-

ské studium, prezenční, 2 roky)
 Dějiny křesťanského umění (bakalář-

ské studium, prezenční, 3 roky)
 Dějiny křesťanského umění (navazující 

magisterské studium, prezenční, 2 roky)
 Dějiny evropské kultury (bakalářské 

studium, prezenční, 3 roky)
 Dějiny evropské kultury (navazující 

magisterské studium, prezenční, 2 roky).
Podrobnosti týkající se přijímacího řízení 
a ostatní informace o studiu na KTF UK 
jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan



JUBILEÁŘ – ČERVEN

  Ing. Mgr. Robert Hanačík, okrskový 
vikář, kanovník, farář v Řevnicích, 
3. 6. 1959 (55 let)

  Alois Špulák, kněz pražské arcidiecéze 
na odpočinku, 4. 6. 1934 (80 let)

  Václav Kružík, farář v Petrovicích u Ra-
kovníka, 6. 6. 1954 (60 let)

  Ing. Jan Kofroň, nemocniční kaplan, 
rektor u sv. Václava v Praze-Bohnicích, 
8. 6. 1944 (70 let)

  P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, farní vikář 
u Panny Marie Sněžné v Praze, 
10. 6. 1979 (35 let)

  Mgr. František Masařík, administrátor 
v Kralupech nad Vltavou, 13. 6. 1969 
(45 let)

  Mgr. Kamil Vrzal, farář v Uhlířských 
Janovicích, 17. 6. 1974 (40 let)

  Gilbert Antonín Plíšek O.Præm., jáhen 
v Praze-Strahově, 20. 6. 1959 (55 let)

  Lubomír Neugebauer, osobní farář, 
na odpočinku v Staré Boleslavi, 21. 6. 
1924 (90 let)

  Bedřich Blažek, osobní arciděkan, vý-
pomocný duchovní v Kolíně, 30. 6. 1928 
(86 let)

  Mgr. Pavel Hraba, farář v Jincích, 
30. 6. 1944 (70 let)

USTANOVENÍ PATRONA FARNOSTI 

VYKONÁNÍ FARÁŘSKÉ ZKOUŠKY 

Na základě žádosti P. Hieronima Kaczmarka OP, faráře Polské římskokatolické farnosti, 
ustanovil dne 27. dubna 2014 kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, patronem 
Polské římskokatolické farnosti sv. Jana Pavla II.

Mgr. Pavel Alois Porochnavec vykonal farářskou zkoušku a s účinností od 1. května 2014 do 
30. dubna 2019 byl jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem.

USTANOVENÍ

  S  účinností od  12. dubna 2014 byli jme-
nováni duchovními rádci mládeže: 
Mgr.  Piotr Henryk Adamczyk ve  vi-
kariátu Benešov, P.  Mgr.  ThLic.  Mar-
tin Hobza SDB ve  IV. pražského vi-
kariátu, P.  Mgr.  David Horáček CSsR 
ve  vikariátu Příbram, ThLic.  Jan Hou-
kal Th.D.  ve  vikariátu Stará Boleslav,  
Mgr. Peter Kováč ve vikariátu Podřipsko, 
P.  Pavel Pola OCD ve  vikariátu Klad-
no, Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L. 
ve  vikariátu Rakovník, Martin Sklenář 
ve vikariátu Kolín, Vojtěch Smolka ve vi-
kariátu Vlašim, P. Mgr. Bc. Timotej Maria 
Pavel Vácha O.Præm. ve vikariátu Jílové, 
Mgr. Stefan Michal Wojdyła ve vikariátu 
Beroun.  

  JCLic. Mgr.  Eva Vybíralová byla 
s  účinností od  1. července 2014 do   
30. června 2019 jmenována a ustanovena 
advokátkou Metropolitního církevního 
soudu Arcidiecéze pražské.  

  ThLic.  Ing.  Zdenek Wasserbauer, 
Th.D. byl s účinností od 1. května 2014 do 
30. dubna 2017 jmenován a  ustanoven 
okrskovým vikářem III. pražského vika-
riátu.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

  JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponichtera, 
farář v Praze-Hostivaři, 2. 6. 1984 (30 let)

  ThDr. Ján Andrej Ph.D., administrátor 
v Slivici-Milíně, 8. 6. 1974 (40 let)

  P. Ing. Dr. Ladislav Heryán SDB, kaplan 
Salesiánského střediska mládeže, 18. 6. 1994 
(20 let)

  Mgr. Pavel Stajner, farní vikář v Kolíně, 
18. 6. 1994 (20 let)

  Mgr. Michal Vaněček, výpomocný du-
chovní v Mnichovicích, 18. 6. 1994 (20 let)

  P. Andrea Barbero FSCB, administrátor 
u sv. Apolináře v Praze, 19. 6. 2004 (10 let)

  P. Mgr. Krystof Henriko OMI, farní vikář 
v Uhlířských Janovicích, 19. 6. 2004 (10 let)

  Ing. Jiří Kratochvíl, kněz pražské arcidie-
céze uvolněný pro Dílo Mariino, 19. 6. 2004 
(10 let)

  Mgr. Pavel Reumann, jáhen v Praze-Straš-
nicích, 19. 6. 2004 (10 let)

  P. Anselm Miroslav Kopecký OFM, na od-
počinku v Staré Boleslavi, 20. 6. 1948 (66 let)

  Mgr. MUDr. Jiří Korda, administrátor 
v Praze-Lhotce, 20. 6. 2009  (5 let)

  P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., 
na odpočinku v Praze, 20. 6. 1948 (66 let)

  P. Florián František Štětina OFM, osobní 
farář, výpomocný duchovní v Bystřici u Be-
nešova, 20. 6. 1948 (66 let)

  Jan Birka, osobní farář, na odpočinku 
v Staré Boleslavi, 22. 6. 1969 (45 let)

  Mgr. Petr Antoš, kněz pražské arcidiecéze 
ve výslužbě, 23. 6. 1979 (35 let)

  Mgr. Pavel Maria Baxant, kněz pražské 
arcidiecéze působící mimo AP, 23. 6. 1979 
(35 let)

  P. Petr Blecha OCD, farní vikář v Dobříši, 
24. 6. 1989 (25 let)

  P. doc. Mgr. Michal Kaplánek SDB, Th.D, 
ředitel vyšší odborné školy JABOK, 24. 6. 
1989 (25 let)

  P. Antonín Krasucki OP, administrátor 
u sv. Jiljí v Praze, 24. 6. 1989 (25 let)

  Mgr. Josef Pecinovský, děkan karlštejnské 
kapituly, farář v Praze-Modřanech, 24. 6. 
1989 (25 let)

  RNDr. Mgr. Vladimír Kalík, farní vikář 
v Praze-Strašnicích, 26. 6. 1999 (15 let)

  Mgr. František Masařík, administrátor 
v Kralupech nad Vltavou, 26. 6. 1999 (15 let)

  Mgr. Michal Procházka, kanovník, okrs-
kový vikář, farář v Staré Boleslavi, 26. 6. 
1999 (15 let)

  Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda, farní 
vikář v Praze-Smíchově, 26. 6. 1999 (15 let)

  František Bureš, kněz královéhradecké 
diecéze na odpočinku v Staré Boleslavi, 
27. 6. 1948 (66 let)

  Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
27. 6. 1964 (50 let)

  P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP, 
výpomocný duchovní u sv. Jiljí v Praze, 
27. 6. 1964 (50 let)

  František Benda, farář v Ořechu, 29. 6. 
1952 (62 let)

  Ing. Mgr. Viktor Frýdl, kaplan Charitního 
domova v Mukařově, 29. 6. 1974 (40 let)

  Oldřich Gengela, kněz pražské arcidiecéze 
ve výslužbě, 29. 6. 1954 (60 let)

  Josef Moulík, osobní děkan, výpomocný 
duchovní v Berouně, 29. 6. 1974 (40 let)

  Lubomír Neugebauer, osobní farář, na od-
počinku v Staré Boleslavi, 29. 6. 1947 (67 let)

  Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., 
prelát, kanovník, docent KTF UK, 29. 6. 
1974 (40 let)

  P. Michael František Pometlo OFM, 
na odpočinku v Praze, 29. 6. 1974 (40 let)

   P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, 
administrátor u sv. Františka z Assisi v Pra-
ze-Starém Městě, 29. 6. 1951 (63 let)

  Jiří Rozmajzl, výpomocný duchovní 
v Příbrami-Březových Horách, 29. 6. 1969 
(45 let)

  P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Præm., 
nemocniční kaplan v Praze, 29. 6. 1999 
(15 let)

  P. Ladislav Škrňa CSsR, na odpočinku 
na Svaté Hoře u Příbrami, 29. 6. 1969  
(45 let)

  P. Marek Václav Žilinský OP, na odpočin-
ku v Praze, 29. 6. 1946 (68 let)
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KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

   1. 6. – 7. neděle velikonoční  
(9.00): kostel sv. Františka z Assisi, 
Tanvald (P. Michal Podzimek)

  15. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice 
(9.00): chrám svatých Kosmy a Damiá-
na, Praha (Mons. Ladislav Hučko)

  29. 6. – slavnost Petra a Pavla 
(9.00): katedrála sv. Ducha, Hradec 
Králové (Mons. František Hladký)

RADIO PROGLAS

  1. 6. – 7. neděle velikonoční  
(9.00): kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Havlíčkův Brod  
(P. Pavel Hroznata Adamec)

  8. 6. – Boží hod svatodušní  
(9.00): kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  15. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice 
(9.00): kostela Všech svatých, 
Litoměřice (P. Józef Szeliga)

  22. 6. – 12. neděle v mezidobí  
(9.00): duchovní centrum,  
Brno-Lesná (P. Pavel Hověz)

  29. 6. – slavnost Petra a Pavla 
 (9.00): kostel sv. Augustina, Brno 
(P. Pavel Šenkyřík)

TELEVIZE NOE

  1. 6. – 7. neděle velikonoční  
(10.15): bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie, Sv. Hostýn (P. Jiří Šolc SJ)

  8. 6. – Boží hod svatodušní  
(10.30): kostel sv. Václava, Ostrava 
(P. Marián Kalina)

  15. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice 
(10.30): kostel sv. Antonína Ostrava-
Kunčičky (P. Vojtěch Kodet O.Carm.)

  19. 6. – slavnost Těla a krve Páně 
(19.00): Lateránská bazilika, Řím 
(František 1)

  22. 6. – 12. neděle v mezidobí  
(10.00): Slovensko

  29. 6. – slavnost Petra a Pavla (9.30): 
Náměstí sv. Petra, Řím (František 1)

 
                                                                     Změna vyhrazena.                   

1. července od 19.00 / Eva Bublová (C. Franck, O. Messiaen)
8. července od 19.00 / Stephan Beck (J. S. Bach, M. Reger, J. G. Rheinberger, J. Brahms, C. Franck)
15. července od 19.00 / Karel Hiner (J. Reubke, M. Reger, M. Dupré, M. Slavický, K. Slavický)
22. července od 19.00 / Josef Rafaja (F. Liszt, L. Vierne, C. Franck, F. Peeters)
29. července od 19.00 / Linda Čechová Sítková (P. Eben, G. Litaize, Ch. M. Widor) 

Festival není financován z žádných grantů ani dotací a je koncipován jako nekomerční aktivita 
při zachování cenově dostupného vstupného.

19. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL  

L etošní 19. Mezinárodní varhanní festival se koná k  poctě pedagoga, varhanního vir-
tuoza a  skladatele Jiřího Reinbergera, od  jehož narození letos v  dubnu uplynulo 

100 let. Celý festival bude provázet výstava dokumentů z  jeho profesního i  osobního ži-
vota. Největší pražské varhany v  bazilice sv. Jakuba na  Starém Městě pražském rozezní 
ruce varhaních umělců z  celého světa. Jejich vystoupení se konají v  době od  7. srpna do   
25. září, každý čtvrtek vždy od 19 hodin. Díky kamerovému systému mohou posluchači zá-
roveň i sledovat umělce na plátně umístěném v přední části baziliky. Svatojakubské varhany 
byly postaveny v roce 1705 mistrem Abrahámem Starckem z Lokte. Dodnes můžeme obdi-
vovat jejich krásnou barokní skříň, která byla i na svou dobu unikátní. Během let došlo ně-
kolikrát k přestavbě nástroje až do dnešní podoby, kdy varhany umožňují provedení skladeb 
všech stylových epoch. Spolu s interiérem a jedinečnou akustikou vytvářejí úžasný prostor 
pro chrámové koncerty, které svou vysokou uměleckou úrovní přispívají k věhlasu Prahy.
Více na: www.auditeorganum.cz, www.facebook.com/aomvf                

Irena Chřibková

Metropolitní kapitula 
u sv. Víta ve spolupráci 
se Správou Pražského 
hradu a pod záštitou 
kardinála Dominika Duky 
pořáda letos již čtvrtý 
ročník mezinárodního 
varhanního festivalu 
v katedrále sv. Víta 
na Pražském hradě. 
Šéfdramaturgem 
festivalu je MgA. Josef 
Kšica – hudební ředitel 
a titulární varhaník 
svatovítského dómu.

Program

Více na www.svvv.cz

17MÉDIA

D ne 3. června od 18.00 zve ZUŠ Sedlčany, ZUŠ Sed-
lec a  iniciativa Cesta sedmi kostelů na  mezigene-

rační představení s  názvem Kořeny a  křídla sv. Ludmily. 
Premiéra pohybového divadla se uskuteční v  Kulturním 
domě Josefa Suka v  Sedlčanech. Cílem celoročního pro-
jektu je vytvořit v procesu prožitku a hledání cest do mi-
nulosti za  sv. Ludmilou netradičně pojaté pohybové di-
vadlo, které chce připomenout Matku našeho národa 
a  zároveň zaktivizovat náš zájem o  tuto první ženu naší 
historie, kterou známe jménem. Na jevišti spolu vystupuje 
padesát pět účastníků, při představení se setkávají vnuč-
ky s  babičkami a  matky s  dcerami, typické je propojení 
tanečního, hudebního, výtvarného a  divadelního oboru. 

KOŘENY A KŘÍDLA SV. LUDMILY



2.–6. 6. Kam jdeš, člověče? P. Krzysztof Strzelczyk CSsR ŘKF Svatá Hora 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

5.–8. 6. Duchovní obnova 
pro manžele 

ICLic Karel Moravec Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

6.–8. 6. Duchovní obnova  
svatodušní 

jáhen Jan Špilar Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

9.–12. 6. Setkání zdravotníků MUDr. Marie Svatošová Středisko Eljon Špindlerův Mlýn
www.eljon.cz

12.–15. 6. Exercicie pro rozvedené  
i znovu sezdané

Mons. doc. Ing.  
Aleš Opatrný, Th.D.

ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

13.–14. 6. Duchovní obnova 
pro podnikatele 

jáhen Jan Špilar Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

14. 6. Jednodenní duchovní obnova 
pro mládež

bratři pauláni Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

15.–21. 6. Duchovní cvičení 
pro řeholnice

Mons. Josef Šich ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

16.–20. 6. Uzdravení v Duchu 
svatém

P. Josef Michalčík CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

19.–22. 6. Duchovní obnova pro 
zdravotníky, pracovníky 
charity a dobrovolníky

P. Bohumír Vitásek Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

27.–29. 6. Duchovní obnova 
 formou večeřadla 
pro rodiny a mládež

jáhen Jiří Maxa 
P. Štěpán Martin Filip OP

ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

29. 6.–5. 7. Exodus (pro mladé 14–18 let) Komunita Chemin-Neuf Tuchoměřice www.chemin-neuf.cz

29. 6.–3. 7. Duchovní obnova 
pro mládež I. 

P. Karel Hanslík
s. Veronika Řeháková

Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

1.– 6. 7. Radost evangelia se  
sv. Františkem z Assisi

P. Augustin Šváček OFMCap. Klášter kapucínů Praha kapucini.ulorety@seznam.cz

4.–20. 7. Oáza (pro mladé 14–30 let) Hnutí Světlo-Život Čachrov na Šumavě www.svetlo-zivot.cz

6.–13. 7. Duchovní cvičení v tichu
pro dospělé

bratři a sestry z Komunity 
Chemin Neuf

klášter Komunity Chemin 
Neuf

Tuchoměřice u Prahy 
www.chemin-neuf.cz

6.–13. 7. Duchovní cvičení podle
sv. Ignáce (pro všechny)

Komunita Chemin-Neuf Tuchoměřice www.chemin-neuf.cz

6.–11.7. Duchovní cvičení pro dívky 
od 18 do 35 let

P. Bohuslav Richter Lomec kongregace@lomec.cz

6.–12. 7. Opravdický klášter
(kluci 15–25 let)

Klášter dominikánů Olomouc amiculum.op.cz
opravdickyklaster@op.cz

6.–12. 7. Netradiční pobyt v klášteře 
(kluci 18–30 let)

Klášter kapucínů Sušice www.kapucini.cz
br.dominik@seznam.cz

7.–13. 7.
24.–31. 7.
25.–31. 8.

Modlitba a služba
(dívky 15–35 let)

S.M. Lucie Horáková Moravské Budějovice www.boromejky
lucie@boromejky.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
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ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, 
kterou potřebují k důstojnému životu.

Úmysl národní
Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali 
ke svému životu i práci.

Úmysl evangelizační
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět 
nalezla své křesťanské kořeny.Č

ER
V
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9.–13. 7. Katolická charismatická
konference

P. René-Luc a další… Výstaviště BVV Brno www.konference.cho.cz

13.–19. 7. Evangelii gaudium
(pro manžele)

P. ICLic Karel Moravec Albeřice v Krkonoších www.manzelstviarodina.cz

13.–18. 7. Duchovní cvičení pro dívky 
od 16 do 30 let

P. Marek Polačik sestry boromejky Hutisko-Solanec (Beskydy) 
http://www.boromejky.cz

13.–17. 7. Duchovní cvičení pro všechny Mons. doc. Ing. 
Aleš Opatrný, Th.D.

ŘKDS Stojanov Velehrad www.stojanov.cz

14.–18. 7. Rozeznání řeholního povolání 
(pro muže)

P. Josef Michalčík CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

17.–20. 7. Duchovní cvičení pro lékaře 
a zdravotníky

Mons. doc. Ing. 
Aleš Opatrný, Th.D.

ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

20.–26. 7. Kána (pro manžele) Komunita Chemin-Neuf Tuchoměřice www.chemin-neuf.cz

27.–31. 7. Duchovní cvičení pro všechny P. Antonín Dabrowski OFM ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

28. 7.–1. 8. S vděčností Matce Boží P. Zdeněk Šilhánek CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

30. 7.–2. 8. Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

5.–15. 8. Kontemplativní exercicie P. Cyril John SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Český Těšín
www.exercicie.cz

11.–15. 8. Oživ zas plamen Božího daru 
(Únava, stereotyp a nový začá-
tek na cestě os. povolání)

P. Petr Beneš CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

12.–17. 8. Duchovní obnova 
pro mládež II. 

P. Libor Všetula SDB Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

17.–21. 8. Duchovní cvičení pro varhaní-
ky a chrámové zpěváky

P. Marcel Javora ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

18.–22. 8. Tajemství radosti P. Jan Sokulski CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

19.–23. 8. Duchovní obnova 
 „O modlitbě“ 

P. Karel Satoria Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

24.–29. 8. Duchovní cvičení  
pro vysokoškoláky

P. Michal Altrichter SJ ŘKDS Stojanov Velehrad 
www.stojanov.cz

24.–29. 8. Duchovní cvičení pro trvalé 
jáhny a jejich manželky

P. Antonín Krasucki OP ŘKDS Stojanov Velehrad www.stojanov.cz

25.–30. 8. Duchovní cvičení 
(pro dívky 18–35 let)

P. Bernard Slaboch sestry boromejky Maria Hilf, Zlaté hory 
www.boromejky.cz/43.htm
www.hledampovolani.cz

28.–31. 8. Duchovní obnova
pro ženy, matky 

P. Pavel Konzbul Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

8.–13. 9. Exercicie pro pastorační  
pracovníky

P. Vojtěch Suchý SJ Svatá Hora
Exerciční dům

Zdeněk Dubský
Tel.: 221 990 200, 603 522 288

19POZVÁNÍ

Úmysl všeobecný
Aby sportovní události vždy přispívaly k roz-
voji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti.

Úmysl národní
Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří 
hlásají evangelium v nejchudších zemích.

Úmysl evangelizační
Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří 
jsou v rozepři, se obrátili k lásce.Č

ER
V
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EC

Úmysl všeobecný
Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů 
nalezli ochranu a získali příslušná práva. 

Úmysl národní
Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat 
víru lidem na svém kontinentu.

Úmysl evangelizační
Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, 
který je cestou, pravdou a životem.SR

PE
N
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Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 

Knižní novinky

Strach ze Svobody
Erich Fromm

Brož., 240 str., 399 Kč
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6. ČERVEN 1134 – Zemřel sv. Norbert, ka-
tolický kněz-premonstrát, arcibiskup v Mag-
deburgu, zakladatel premonstrátského řádu. 
Jeho tělesné ostatky v  r. 1627 převezeny 
do Prahy a uloženy v premonstrátském kláš-
teře na  Strahově. Patron českého království. 
(*kolem r. 1082)

10. ČERVEN 1854 – Slavnostně položen 
základní kámen ke  stavbě kostela sv. Cyrila 
a  Metoděje v  Praze-Karlíně, který posvětil 
pražský arcibiskup kardinál Bedřich Josef ze 
Schwarzenberga, za  účasti císaře Františka 
Josefa I. a jeho choti Alžběty.

13. ČERVEN 2004 – Slavnostně posvěcen 
nový kostel sv. Alžběty v Praze-Kbelích podle 
realizačního projektu Ing. Jana Korenčíka.

17. ČERVEN 1994 – Slavnostně posvěcen 
nový chrám Neposkvrněného početí Panny 
Marie v Praze-Strašnicích pražským arcibis-
kupem kardinálem Miloslavem Vlkem. 

20. ČERVEN 1884 – Zemřel Václav Beneš 
Třebízský, katolický kněz, spisovatel, vlastenec. 
(* 27. 2. 1849)

29. ČERVEN 1374 – Zemřel Jan Milíč z Kro-
měříže, katolický kněz a teolog, kazatel. Plně 
se věnoval kazatelství v  pražských kostelích 
a  to u  sv. Mikuláše, sv. Jiljí a  Panny Marie 
před Týnem. Usiloval o nápravu církve i spo-
lečnosti. (*mezi r. 1320-1325).

30. ČERVEN 1364 – Zemřel Arnošt z Par-
dubic, katolický kněz a kanovník metropolit-
ní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Dne  
30. dubna 1344 jmenován prvním pražským 
arcibiskupem. Korunoval Karla IV. čes-
kým králem, po  založení pražské univerzity  
r. 1348 se stal jejím kancléřem. V době svého 
episkopátu r. 1349 vyhlásil církevní zákoník, 
podílel se na založení Nového Města pražské-
ho, zavedl svátky sv. Cyrila a Metoděje (1349) 
a  Povýšení sv. Kříže (1355). Položil základ-
ní kámen ke  stavbě nové pražské katedrály.  
(* 25. 3. 1297)

Arnošt Kelnar

o pSychologii bytí 
Abraham H. Maslow

Brož., 320 str., 499 Kč

NejSilNější zbraň
R. Wenzl, T. Heying
Váz., 144 str., 239 Kč

Modlitby jaNa pavla ii. 
Zenon Ziółkowski (ed.)

Brož., 246 str., 189 Kč  K
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Můj život beze MNe
Osvaldo Poli

Brož., 184 str., 229 Kč
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chlapec, který Se Stal 
papežeM
Fabiola Garzová
Váz., 64 str., 149 Kč

rozMluvy 
S boheM 

F. Fernández-Carvajal
Váz., 376 str., 259 Kč

Síla Modlitby 
teeNagera

Stormie Omartianová
Brož., 240 str., 199 Kč

Matka Modlitby  
 
Tereza z Kalkaty
Brož., 16 str., 30 Kč

zpátky u tatíNka 
  

Pavla Koucká
Brož., 16 str., 38 Kč

otec pio – poSelStví 
boží láSky

Myšlenky a modlitby
Brož., 48 str., 35 Kč

Nebojte Se života
John Eldredge
Brož., 120 str., 215 Kč


