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Editorial Farou by měla znít hudba

Vážení čtenáři,

v zářijovém čísle Zpravodaje jsme se za-
měřili na fary. Farní budovy, bývalé fary či 
farní centra, která se nově budují, leccos 
vypovídají o životě místní církve. Jsou za-
jímavé z mnoha hledisek. Na některá jsme 
zaměřili svou pozornost.

Aleš Pištora

V době, kdy jsem na začátku sedmdesátých let minulého století pů-
sobil na farách, bohužel nebylo možné mít je takové, jak bych si to 

představoval. Když jsem sloužil jako administrátor v Jáchymově, knihov-
nu, kancelář a  archiv jsem měl, ale organizovat na  faře setkávání far-
níků či mládeže nebylo možné. A tak jsme chodili na společná setkání 
na evangelickou faru v Nejdku k bratru Blahoslavu Šourkovi.

Těch kontaktů s evangelíky bylo samozřejmě více a já si tehdy všiml urči-
tého rozdílu. Českobratrské fary mi připomínaly spiritualitu Českých bra-
tří. Dnes se to už celkem proměnilo, ale tehdy, zatímco jsem na evange-
lické faře dostal čaj a sušenku, na katolické faře byla pohostinnost větší. 
Někdy bylo i víno. Ne že by byli českobratrští páni faráři lakomí, ale byl 
to určitý styl, jistá skromnost a životní přísnost, která je patrná z celého 
sborového života. Katolická fara v tomto bývala jiná.

Evangelická, ale ani katolická fara není dům, který slouží pouze k bydlení 
pana faráře Je to dům celého společenství a musí být uzpůsoben k při-
jímání hostů. Byt faráře nemůže být tedy mnišská cela, ale nepatří tam 
rozhodně ani luxus. Musí být útulný, aby se tam hosté mohli cítit přija-
ti. Nesmí tam být proto nepořádek ani kýč. Na faře samo sebou nemů-
že chybět kancelář, depozitář, archiv, a také společenská místnost. U far 
ve městech je dobré mít také větší sál, který může sloužit jak katechezi, 
tak pro přednášky, ale i ke společenskému setkávání například s umělci či 
literáty. Na faře nesmí chybět farní knihovna, jejíž součástí by měl být vý-
běr z klasické literatury národní a světové. A farou by měla znít také hudba.

Důležité je, aby byla fara řádně označena, s vyznačenými úředními ho-
dinami. Musí být na první pohled zřejmé, že je, stejně tak jako katolický 
kostel, otevřena všem lidem dobré vůle.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Paulínky představí český
překlad papežské exhortace
o rodině

V e středu 7. září 2016 se v pražském knihku-
pectví Paulínky (na Jungmannově nám. 18) 

při příležitosti vydání českého překladu uskuteční 
od 17.00 hodin prezentace postsynodální apo-
štolské exhortace o lásce v rodině „Amoris laetitia“ 
(Radost z lásky).

Pouť ke svaté Ludmile

V sobotu 17. září zve obec Tetín, Sdružení sv. Ludmily a farnost v Berouně 
na pouť ke sv. Ludmile. Od 11.00 hodin bude na Tetíně sloužit poutní 

mši svatou Mons. Zdenek Wasserbauer. Více na http://www.svataludmila.cz.
Oslava památky svaté Ludmily se koná také v bazilice sv. Jiří na Pražském 
hradě. Mši svatou bude 16. září od  18.00 hodin sloužit pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka OP.

Adorace za rodiny, 
kněžská a duchovní 
povolání

V ýstava Nejsvětější svátosti začíná 
v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru 

ve 14.00 hodin a od 15.30 hodin začíná 
společná adorace. Od 16.30 hodin násle-
duje mše svatá.
Více na www.hledampovolani.cz.

„Zanechte stopu,“ vyzval 
papež mladé v Krakově

Š est tisíc mladých Čechů se v  červen-
ci zúčastnilo Světového dne mládeže 

v Krakově. Setkali se tam s papežem Františ-
kem a více než dvěma milióny dalšími mla-
dými z  téměř 200 národů. „Pravda je však 
jiná, drazí mladí, nepřišli jsme na svět „vege-
tovat“, mít se pohodlně a dělat ze života po-
hovku, která nás uspává. Naopak, přišli jsme 
kvůli něčemu jinému. Abychom zanechali 
stopu,“ sdělil papež během tradiční sobotní 
vigilie. Dále mladé vyzval, aby si nenechali 
vzít svobodu. Mladí lidé měli během progra-
mu možnost navštívit řadu přednášek, kon-
certů, sportovních aktivit nebo vyzkoušet 
různé formy modlitby. V závěru nedělní mše 
svaté pozval papež František mladé lidi za tři 
roky do Panamy.

Až 120 tisíc mladých lidí se 
zastavilo cestou do Krakova v Praze 

K hojně navštěvovaným místům patřila především katedrála 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha a také kostel Pražského Jezu-

látka. Mezi nejpočetnější skupiny patřili věřící z francouzské-
ho Lyonu, které doprovázel lyonský arcibiskup kardinál Phi-
lippe Barbarin a mnoho dalších poutníků z asi 50 zemí světa. 
(Více na www.pragjesu.cz).

Tradiční setkání
příslušníků PTP

J iž dvacáté čtvrté setkání bývalých příslušníků po-
mocných technických praporů se bude konat 

15. září v Zaječově – Svaté Dobrotivé u Hořovic. Celý 
program již tradičně zahajuje mše svatá, kterou bude 
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit 
od 9.30 hodin v kostele Panny Marie a sv. Benigny.
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Výročí charity v Neratovicích

U příležitosti oslav 25. výročí založení Farní cha-
rity v Neratovicích bude 7. září od 11.00 ho-

din v kostele sv. Jakuba v Libiši celebrovat kardinál 
Dominik Duka slavnostní mši svatou. V  sídle Farní 
charity v Neratovicích v ulici U Závor 1458 pak bude 
připraven bohatý program.

Charita poskytuje 
potravinovou pomoc chudým

L idé v nouzi dostávají od července potraviny a další základní 
potřeby, a to díky programu Ministerstva práce a sociálních 

věcí, financovanému z  Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD). Pomoc je po celé ČR distribuována především 
prostřednictvím Charity a dalších neziskových organizací.

Česká nemocnice v Ugandě 
oslavila desáté narozeniny

D eset let uplynulo od chvíle, kdy kardinál Miloslav Vlk po-
světil v ugandském Buikwe Českou nemocnici. Postavila 

ji Arcidiecézní charita Praha ve vesnické oblasti, kde pomáhá 
potřebným dětem v programu Adopce na dálku®. Díky pod-
poře českých dárců ošetřila nemocnice od té doby téměř tři 
sta tisíc pacientů.

Mše svatá a zvonění za zavražděného 
francouzského kněze

N a začátku srpna byla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
sloužena mše svatá za zavražděného francouzského kněze Ja-

cquese Hamela ze Saint-Étienne-du-Rouvray u Rouenu a za ostatní 
oběti vražedných útoků, které se v několika předchozích týdnech 
udály ve Francii a v Německu.

X. celostátní katechetický 
kongres - Rodina a její role 
v náboženské výchově

K atechetická sekce ČBK zve všechny kate-
chety, učitele náboženství a další zájemce 

na  X. celostátní katechetický kongres s  téma-
tem Rodina a  její role v  náboženské výchově 
od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Kro-
mě odborných přednášek zde budou praktické 
semináře a nabídka tematických knih, pomůcek 
a dalších užitečných materiálů. Informace a při-
hlášky do 30.9.2016 na www.katecheze.cz.

Národní svatováclavská pouť 2016

K aždoroční svatováclav-
ská pouť za národním 

patronem do Staré Bole-
slavi se bude konat 28. září. 
Poutní mši svatou bude od 
10.00 hodin na Mariánském 
náměstí celebrovat brněn-
ský biskup Vojtěch Cikrle, 
kazatelem bude pražský 
arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP. Den před tím na 
Václavském náměstí v Pra-
ze proběhne od 17.00 hodin 
Svatováclavské duchovní 
zastavení a v 19.00 hodin 
dorazí relikvie sv. Václava do 
Staré Boleslavi. V den svátku 
sv. Václava bude ve svato-
vítské katedrále sloužena od 
18.00 hodin liturgie ze slav-
nosti národního světce.
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Korunovace posledního 
českého krále

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 
10. září sloužit od 11.00 hodin v katedrále sv. Víta mši 

svatou při příležitosti 180 let od korunovace posledního 
českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého.

Putovní výstava o kardinálu
Beranovi

V ýstava „Mi-
lovat dobro 

a odporovat zlu“, 
která je od červ-
na instalována 
na  Svaté Hoře, 
je věnována 
p o v á l e č n é m u 
pražskému arci-
biskupovi a  po-
litickému vězni 
kardinálu Josefu 
Beranovi. Na deseti panelech přibližuje životní mezníky 
kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí 
a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči to-
talitním režimům 20. století – nacismu a komunismu.

Korunovační slavnosti

N a  různých místech Prahy se 3. a 4. září u příležitosti 
700. výročí narození Karla IV. uskuteční několik akcí po-

řádaných Univerzitou Karlovou a Magistrátem hl. m. Prahy.
Na  odborné rekonstrukci korunovace Karla IV. českým 
králem se podílí také Arcibiskupství pražské v čele s praž-
ským arcibiskupem. Pouť Karla Lucemburského první den 
na Vyšehrad (slavnostní vstup se odehraje v  17.00 hodin), 
kde proběhnou církevní obřady v  předvečer korunova-
ce, bude završena průvodem na  Pražský hrad a  do  sva-
tovítské katedrály na  večerní pobožnost – nešpory 
(ve 21.45 hodin). Druhý den se (od 13.00 hodin) uskuteč-
ní samotná rekonstrukce korunovace v  bazilice sv. Jiří. 
Více na www.korunovacnislavnosti.cz.

Misijní kongres dětí 

S etkání Papežského misijního díla dětí z  celé ČR bude 
tentokrát v  pražské arcidiecézi a  uskuteční se 1. října 

v Nymburce. Registrace na http://in.apha.cz/adks.
Den otevřených dveří 
v Arcidiecézní charitě Praha

A rcidiecézní charita Praha zve 27. září od 10.00 do 
17.00 hodin Den otevřených dveří. Nahlédnout mů-

žete do těchto zařízení:  
Azylový dům Gloria a Středisko Magdala, Renoirova 
614/7, Praha 5; Azylový dům sv. Gerarda, Na prádle 192, 
Brandýs n. Labem – Stará Boleslav; Azylový dům sv. Te-
rezie, Pernerova 20, Praha 8; Centrum pro zdravotně 
postižené Fatima, Slaviborské nám. 4/3, Praha Třebora-
dice; Centrum zahraniční spolupráce a Středisko Migra-
ce, Londýnská 44, Praha 2; Domov pro seniory kardinála 
Berana, Charitní 26, Mukařov a Nízkoprahové denní cen-
trum, Na Dolíku 53/2, Brandýs n. Labem – Stará Boleslav 
(otevřeno 9.00–13.00 hodin).
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1. ŘÍJNA 2016 DO NYMBURKA
     Téma: „CELOU ZEMI AŤ NAPLNÍ BOŽÍ SLÁVA!“ (Žl 72,19)

ANEB

POJĎME POSTAVIT KOSTEL!
PROGRAM

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ČESKÉ REPUBLICE 
A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NYMBURK 

VE SPOLUPRÁCI S KATECHETICKÝM STŘEDISKEM V PRAZE 
ZVOU VŠECHNY MALÉ I VELKÉ NA: 

 9:00  Registrace

 10:00     Mše svatá s otcem biskupem Karlem Herbstem, při které bude obřad 
přijímání dětí do Papežského misijního díla dětí

 11:10 Misijní divadlo 

 12:00  Putování Nymburkem za postavami misionářů, hry inspirované 
skutky milosrdenství 

 16:15   Závěrečné požehnání, vyslání misionářů 
 Po celý den bude připraven Misijní jarmark® a Misijní koláč® na podporu 
projektů Papežských misijních děl.

-  Občerstvení z vlastních zásob a z místní nabídky.
-  Navštíví nás i sportovec hvězdného týmu nymburských basketbalistů. 
-  Přivezte s sebou plastová víčka od PET lahví, výtěžek za ně bude využit 

na projekty Papežského misijního díla dětí.
-  V pátek možnost přespání (50 Kč/os)  viz registrace: http://in.apha.cz/adks.
   Záštitu nad akcí převzal kardinál Dominik Duka OP a město Nymburk.

 Těšíme se na Vás!

MISIJNÍ KONGRES 2016 SE POŖÁDÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA NYMBURKA.
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ROZHOVOR6

 Vaší zatím poslední knihou je 
publikace o svatém Václavu a  jeho 
pomníku na  Václavském náměstí. 
Na co jste při psaní knihy přišla?
Nejsem historik, takže každý záměr 
napsat faktografickou nebo historic-
kou knihu mne stojí velkou přípravu. 
Musím studovat, prokousat se mno-
hými odbornými publikacemi a  na-
konec získat nějaký osobní pohled 
na dané téma. Jisté pochopení osob-
nosti sv. Václava se u mě dostavilo, už 
když jsem před lety psala knihu České 
nebe o  našich světcích. Zcela nová 
ale pro mne byla historie pomníku 
na Václavském náměstí a postoj J. V. 
Myslbeka k  tomuto dílu. Myslbekova 
píle, vytrvalost a  skromnost, s  nimiž 
na  pomníku přes třicet let pracoval, 
mne ohromily i  dojaly. Takové úsilí 
naše doba už chápe jen stěží, natož 
aby jej ocenila. 
 

 Jak dnes podle vás lidé vnímají 
sousoší se sv. Václavem na Václavá-
ku?
Obávám se, že pomník je vnímán spíš 
jako místo, to Třeštíkovo pověstné 
„mytické shromaždiště“, kde se psaly 
novodobé dějiny. To je škoda, proto-
že se jedná o nejvýznamnější pomník, 
který naše země má, a je na něm stále 
co zkoumat. Je inspirující jako umě-
lecké dílo, svým umístěním a  hlavně 
svou ideou.
 

 V  jednom rozhovoru jste řekla, 
že knihy Tichá srdce o  klášterech 
a  jejich obyvatelích jste psala hlav-
ně pro čtenáře, kteří nejsou věřící. 
Máte hodně besed i  ve  farnostech. 
Co myslíte, že může kniha přinést 
katolíkům?
Je to úsměvné, ale zrovna nedávno se 
mě ptal jeden katolík, jestli knihu čtou 
také nevěřící. A můj záměr byl přitom 
opačný, jak říkáte. Nakonec jsem došla 
k tomu, že je mi jedno, kdo knihu čte, 
hlavně že čtenáře obohacuje. Ohledně 
Tichých srdcí mi pořád píše hodně lidí, 
co všechno se dověděli a  co je chy-

tilo za srdce… Nejvíc čtenáře přitahují 
svědectví starších řeholníků – o  ko-
munistické totalitě, perzekuci, věznění 
a současně o odpuštění a radosti, kte-
ré jsou mnohem silnější, nad tím vším. 
Například tuto víceméně duchovní ro-
vinu knihy považuji za  inspirativní pro 
všechny, věřící i nevěřící.
 

 Z  debat s  vámi jsem pochopil, že 
si záměrně, navzdory vašemu ži-
vému vztahu k  víře a  křesťanství, 
navzdory úctě vůči mnoha duchov-
ním, kterou lze vyčíst z vašich textů, 
zachováváte od církve jistý odstup. 
Chápu, že je to vaše osobní věc, ale 
zajímá mě, jak vlastně zvenčí vnímá-
te církev?
Církev vnímám jako strukturovaný 
systém, který je nutný ke správě věcí. 
Podobně jako třeba stát. Pro mne je 
církev odosobněná, neumím ji vnímat 
jako živý organismus. Jistě je to způ-
sobeno mým pohledem zvenčí, navíc 
z  určitého odstupu. Co naopak vní-
mám živě, jsou společenství, řeholní 
nebo farní, to je zas dané možností 
tam pobývat. Když strávím nějaký čas 
s deseti, patnácti lidmi, cítím vnitřní dy-
namiku té skupiny, doslova ji zažívám. 
To mě obohacuje.

 Na čem teď pracujete?
Právě dokončuji knihu Karel IV. a jeho 
Praha, která by měla vyjít před Vánoci. 
To téma vlastně se sv. Václavem úzce 
souvisí, protože Karel IV. zdůrazňoval 
svatováclavský kult v  mnoha svých 
aktivitách, tuzemských i zahraničních. 
Námětem knihy je ale spíše město, 
středověká císařská Praha a  její kon-
krétní místa, kterým dal Karel IV. podo-
bu nebo jejich vývoj ovlivnil.

 Jak budete trávit svátek sv. Václava?
Přiznám se, že na  svátek sv. Václava 
obvykle poraženecky vyklízím Prahu 
a jedu někam do klidu. Ale na Václava 
si v ten den určitě vzpomenu.

  Aleš Pištora

 Myslbekova píle, vytrvalost 
a skromnost mne ohromily

V letošním karlovském 
roce vydalo pražské 
arcibiskupství knihu Svatý 
Václav a jeho pomník 
na Václavském náměstí. 
Publikace představuje 
českého národního 
patrona na pozadí legend 
i věrohodných historických 
faktů, sleduje proměny 
jeho kultu v tisícileté 
historii a popisuje více 
než tři desítky let trvající 
peripetie vzniku pomníku 
Josefa Václava Myslbeka. 
S autorkou publikace, 
renomovanou spisovatelkou 
Alenou Ježkovou, jsme 
mluvili nejen o této její 
poslední knize.
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Jak vznikala fara v Petrovicích

Farnost Praha-Petrovice zahrnuje dvě pražské městské části: Horní Měcholupy (nyní asi 
13 tisíc obyvatel) a Petrovice (asi 6 tisíc obyvatel), s původně románsko-gotickým kostelem 
zasvěceným apoštolovi sv. Jakubovi Staršímu. 

ci funkcí do jednotlivých prostor atp. 
Pro mě jako administrátora byly inspi-
rací i měsíce prožité na  farách v  za-
hraničí, zvláště v době studia v USA.

Když se farnosti po  dlouhých jedná-
ních podařilo s  podporou pražského 
arcibiskupství zakoupit pozemek mezi 
starým domečkem a kostelem, oslovili 
jsme několik architektonických ate-
liérů s žádostí o vypracování prvních 
návrhů. Samozřejmě souběžně pro-
bíhala ve  farnosti velmi bouřlivá dis-
kuse: nestačila by nám stará budova? 
Budeme mít na stavbu a pak na pro-
voz většího objektu? Nebo si raději 
pronajímat byt pro kněze a  sál k  se-
tkávání? Spokojit se s omezenými do-
savadními možnostmi i s vědomím, že 
organismus církve bude růst? Nestane 
se z nás tak zakrnělá bonsai v malém 
květináči? Našemu rozhodování na-
pomohlo i srovnání s dalšími farními 
centry podobných rozměrů, zejména 
s Pastoračním centrem sv. Tomáše v 
Dobříši. Odvahu začít nám dodala při-
slíbená podpora arcibiskupství.

Nyní už dům stojí. Z  několika archi-
tektonických návrhů jsme vybrali ten, 
který předpokládal nejnižší nákla-
dy na investici i na provoz. V přízemí 
jsme otevřeli sál pro několik desítek 
sedících, k  tomu přípravnu občerst-

vení, dětskou hernu a  sociální záze-
mí. V  prvním patře máme klubovnu, 
kancelář a byt duchovního. U vchodu 
ve  směru od  kostela je zvenku pří-
stupné WC pro návštěvníky kostela 
a  v  podkroví menší byt pro návště-
vy nebo případně dalšího bydlícího. 
Považovali jsme za  nutné vytvořit 
v  domě možnost druhého bydlení, 
aby duchovní správce nebyl automa-
ticky odsouzen k poustevničení.

Sál a  klubovna i  herna již hostí různá 
setkání, rodinné oslavy apod. Zahrada 
upravená farníky má být pokračová-
ním prostoru setkání v  přízemí, kte-
ré je určeno především pro setkávání 
veřejnosti, farníků i  hostí. Otevřenost, 
pohostinnost, preevangelizace i evan-
gelizace… tak jak k těmto službám farní 
společenství vyzraje. Dům se jmenuje 
„Camino“ (španělsky „cesta“), tak jak 
se nazývá tradiční svatojakubské pu-
tování, na  které jsme se i  my vydali. 
Současně s přípravou a realizací stav-
by jsme po etapách došli z Petrovic až 
do Španělska, už asi tři tisíce kilomet-
rů. A snad právě v  tomto domě, stej-
ně jako na cestě do Santiaga, mohou 
mnozí hledající nalézat duchovní smy-
sl životní cesty – v Ježíši Kristu, jemuž 
především má náš dům patřit.

  P. Miloš František Převrátil

D 
říve filiální kostel v  malé pří-
městské obci s  jednou mší 
svatou týdně se po  výstav-

bě okolních panelových sídlišť v  se-
dmdesátých a  osmdesátých letech 
naplnil věřícími. V  roce 1996 pražský 
arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk, usta-
novil novou farnost a  duchovní péči 
o ní svěřil polskému knězi Romualdovi 
Brudnowskému. Pro rozvíjející se farní 
život byly zpočátku využívány zapůj-
čené prostory, pomáhala městská část 
a sousední farnosti. Později byl zakou-
pen domeček sousedící s  kostelem. 
Roztomilý, ale v mnoha ohledech ne-
dostačující. Roky úvah o možnostech 
jeho přestavby a přístavby a zejména 
statické posouzení vedly k rozhodnutí 
o demolici a výstavbě nového objektu 
na stejném místě.

Stavební program – představa o roz-
ložení a  funkcích potřebných míst-
ností – vznikal postupnou diskusí 
skupin farníků, kteří mají objekt využí-
vat: kněz a pastorační asistentky, mat-
ky s dětmi, katechetický tým, jednot-
livá společenství (senioři, hudebníci, 
modlitební skupinky, mládež), muži 
i  ženy s  představou o  potřebných 
technických činnostech… Každá sku-
pina by ráda jednu nebo dvě místnosti 
pro nějaký účel – navazovaly úvahy 
o  možné kumulaci nebo kombina-
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ra„Tatínek není doma, má 
právě pohřeb,“ odpověděl 
do telefonu jeden farářský 
syn v dobách, kdy ještě 
nebyly mobilní telefony 
a byt faráře připomínal 
farní kancelář. Pro 
evangelickou faru je totiž 
typické, že v ní bydlí kromě 
faráře či farářky ještě 
jejich rodinní příslušníci. 
A pokud chápeme povolání 
duchovního jako službu, 
tak spolu s ním slouží i celá 
jeho rodina.

U 
ž není pravidlem, že je paní 
farářová stejného církevního 
vyznání jako její muž a auto-

maticky se zapojuje do  života sbo-
ru. Byly doby, kdy žila ve stínu své-
ho muže a přitom ve sboru obětavě 
pracovala. Pokud byla hudebně na-
daná, tak každou neděli doprovázela 
na  varhany při bohoslužbách nebo 
učila v  nedělní škole. Během týdne 
navštěvovala staré a nemocné členy 
sboru, účastnila se biblických ho-
din a  navíc musela být dobrou ku-
chařkou, protože na faře byly časté 
návštěvy.

Dnes mají partneři duchovních svá 
zaměstnání, někdy časově náročná, 
a  mnozí z  nich přinášejí do  rodin-
ného rozpočtu víc financí než du-
chovní. Někteří partneři farářek či 
farářů jsou jiného vyznání a v neděli 
se účastní bohoslužeb ve své církvi, 
do sborového života se zapojují jin-
dy a jinak. Stále však platí, že partneři 
duchovních vytvářejí tolik potřebné 
zázemí, ať už v podobě útulného do-

kým zvykem setkávat se na  faře 
k  vzájemným rozhovorům při kávě, 
čaji a drobném pohoštění. Na mno-
hých farách také probíhá paralelně 
s  bohoslužbami nedělní škola pro 
děti. V týdnu se na faře obvykle ko-
nají biblické hodiny pro děti a  do-
spělé, konfirmační cvičení, setkání 
mládeže a jednou měsíčně je schůze 
staršovstva.

Duchovní ve  farní kanceláři přijí-
mají členy sboru a  ty, kdo potřebu-
jí, k  pastoračním rozhovorům. Také 
zde probíhají rozhovory se snou-
benci a v neposlední řadě i s pozů- 
stalými. Na některých farách, zejmé-
na ve městech, se scházejí maminky 
s malými dětmi, jinde sbory pořádají 
kavárničky pro seniory či kurzy Alfa. 
A  protože jsou evangelické sbo-
ry misijně otevřené, snaží se, vedle 
hlavního úkolu zvěstování evangelia, 
aby byly sborové aktivity otevřeny 
i lidem zvenčí.

  Romana Čunderlíková

Evangelická fara je plná 
farářských dětí 

mova, nebo posekané farní zahrady 
a vyměněných žárovek. A protože je 
byt faráře součástí fary, musí si kaž-
dý duchovní stanovit mez, nakolik 
chce a může, obrazně řečeno, ote-
vřít dveře svého bytu lidem ze sboru 
a jiným.

Milou a  živou atmosféru evangelic-
kých far dotvářejí farářské děti. Roz-
lehlé půdy a sklepy starých far, veliké 
zahrady, kostel a  případně i  hřbitov 
vybízejí děti k  hrám a  dobrodruž-
stvím. Fara se pro ně stává domovem, 
a to na dobu, po kterou je rodič-farář 
ve sboru zvolen. S tím souvisí nemalý 
problém asi mnoha farářských dětí, 
že se v dospělosti nemají kam vracet.

Kromě bydlení pro duchovního 
a  jeho rodinu poskytuje většina 
evangelických far místo pro setká-
vání členů sboru všech generací. Ve-
dle farní kanceláře jsou to sborové 
místnosti, o  jejichž provoz se starají 
členové sboru. V  neděli po  boho-
službách je v  mnoha sborech hez-
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  Arcibiskupství je z jistého pohle-
du takovou větší farou. Jak vlastně 
funguje domácnost jejího „faráře“, 
pražského arcibiskupa?
Všichni si myslí, že je to něco zvláštní-
ho, ale je to normální práce – vaříme, 
uklízíme, pereme. Ze začátku jsme si 
říkaly: pomáhat kardinálovi, vařit pro 
něj… to bude určitě velmi náročné. 
Ale není, je to jako doma.

  Jak jste se vlastně k té práci do-
staly?
Pan kardinál Vlk v  roce 1997 hledal 
sestry, které by zde pracovaly místo 
sester Nejsvětější svátosti. V  té době 
jsme sloužily v  Bruselu na  nunciatu-

ře, kde jsme se společně setkali a on 
požádal naši představenou, abychom 
mohly jít do Prahy. A  tak jsme na Tři 
krále v roce 1998 nastoupily na praž-
ské arcibiskupství.

  Říká se, že kuchyň je srdce domu. 
Když funguje, tak se všechno nějak 
srovná. Polská kuchyně je ale jiná 
než česká. Jaká jídla jste vařily?
Ano rozdíl to skutečně je. Pan kardi-
nál Vlk nám ale řekl, co má rád a co 
ne. Na začátku nás i některá jídla na-
učil, např. kubu, kulajdu a bramboráky 
– ty má moc rád. On i  sám rád vaří, 
takže někdy, zejména na Vánoce, nás 
zastoupil.

V roce 2010 vystřídal pana kardiná-
la Vlka kardinál Duka. Změnilo se 
něco?
Vlastně ne. Oba dva jsou velmi 
skromní. Ani jeden z nich neměl žád-
né zvláštní požadavky.

A pan kardinál Duka také sám vaří?
Jeho jsem nikdy vařit neviděla. Ale on 
má ve svém bytě také kuchyňku, tak si 
možná něco ohřeje.

A co má rád?
Halušky s  brynzou, palačinky, rybu. 
Ale vůbec nemá rád kuře, vlastně žád-
nou drůbež, ani kachnu. To je trochu 
omezení, ale i tak se dá vymyslet pes-
trý jídelníček. Jeho sekretář říká, že 
vaříme česko-polsko-italsky. A má asi 
pravdu.

  S kým pan kardinál obvykle stoluje?
Se svými nejbližšími spolupracovníky, 
pokud není pozvána i nějaká návštěva. 
Snídá spolu s pány biskupy a panem 
generálním vikářem. Když je nějaký 
slavnostní oběd, servíruje se v prvním 
patře v audienční místnosti. Při štěd-
rovečerní večeři anebo jiných slav-
nostech zve víc lidí, někdy i  patnáct, 
dvacet hostů, a  to se potom stoluje 
ve větším sále.

  A jak jste se vlastně dostala k prá-
ci hospodyně? Dnes už moc farních 
kuchařek není.
Vstoupila jsem do Kongregace Ses-
ter od Andělů, které to mají jako své 
poslání. V  Čechách jsme tři Polky 
a  před třemi lety přišla nová česká 
sestřička. Naše kongregace vznik-
la před 128 lety ve Vilniusu. Bylo to 
v  době pronásledování, což mělo 
za následek, že chodíme i dnes bez 
hábitu. Naše spiritualita je pomoc 
kněžím v pastoraci. Není to sice pří-
má pastorace, ale myslím si, že kněz 
by měl mít vyžehlenou košili, nesmí 
mít hlad a také se za něj musí někdo 
modlit.

  Na co budete nejvíc vzpomínat? 
Byla na  arcibiskupství domácnost 
jako všude jinde?
Vzpomínat budu určitě na  návště-
vu papeže Benedikta XVI. a  celou tu 
přípravu, která s tím byla spojená. No 
a  potom asi na  Vánoce. Vždy jsme 
měly na  arcibiskupství stromeček 
a pod ním dárky. Jako děti.

  Erika Kroupová, Aleš Pištora

Vaříme česko-polsko 
-italsky

V červnu se ze své klauzury v Arcibiskupském paláci 
odstěhovaly po osmnácti letech tři polské sestry od Andělů, 
které pečovaly o domácnost kardinála Duky i kardinála Vlka. 
Jedna bude pracovat s romskými dětmi, druhá bude sloužit 
na Vranově a třetí bude hospodyní na biskupství v Brně. Jaké 
bylo vést takovouto netradiční domácnost, jsme se zeptali 
sestry Oly den před jejich odjezdem.
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P 
řipomeňme jen, že např. v Kle-
canech u  Prahy žil a  působil 
spisovatel a  vlastenecký kněz 

Václav Beneš Třebízský, kterého tam 
dnes připomíná pomník od  Ladislava 
Šalouna. Fara v  Ořechu je neodmys-
litelně spjata s  Jindřichem Šimonem 
Baarem a ta u sv. Vojtěcha v Praze zase 
s Josefem Bohuslavem Foersterem.

Představa překrásné barokní fary, jaké-
hosi malého zámečku s velikou zahra-
dou a menším hospodářstvím, se stá-
jemi pro koně, knihovnou a  pěkným 
přijímacím salonem, kde mohl místní 
farář uvítat vážené návštěvy, však už 
dnes úplně neodpovídá skutečnosti. 
Fary se proměnily, tak jako se promě-
nila doba a služba dnešních farářů. 

Z celkového počtu 250 farních budov, 
které bychom dnes na území pražské 
arcidiecéze našli, obývají kněží něco 
přes stovku. (Je potřeba rozlišovat 
„faru“ jako sídlo farnosti a dům, který 
byl kdysi postaven jako fara, ale k těm-

to účelům již nemusí sloužit.) Několik 
farních budov je pastoračně využí-
váno jinak a zbytek se pronajímá pro 
nejrůznější účely. Zatímco např. v pl-
zeňské diecézi se mnoho far proda-
lo, v  té pražské to byly spíše výjimky. 
Jednalo se vždy jen o  ty fary, u  kte-
rých bylo zřejmé, že je nebude možné 
do budoucna nijak pastoračně využít. 
Hodily se však třeba obecnímu úřadu, 
jako je tomu v Městečku u Křivoklátu.

Ve valné většině jsou nevyužívané fary 
pronajaty k trvalému bydlení nebo re-
kreaci. Občas se stávají depozitářem 
různých muzeí anebo je v nich expo-
zice, jako např. v Litni. Zatímco budo-
vu v  Ratenicích nedaleko Poděbrad, 
kde sídlila školka, si už obec odkoupi-
la, v Pyšelích ji má pronajatou skupina 
umělců, kteří v ní během několika let 
vybudovali živé kulturní a  společen-
ské centrum. Fara se tak opět stala 
důležitým místem pro život obce, tak 
jako tomu bylo, s výjimkou doby ko-
munismu, vždy.

Komunistický režim, který po  roce 
1948 zkonfiskoval církevní majetek, 
ponechal církvi kromě kostelů také 
fary. Ty však stihl podobný osud – 
chátraly. A  tak teprve po  roce 1989 
našla hospodárné využití např. farní 
budova ve  Štěpánské ulici, která je 
pronajata španělské ambasádě, býva-
lá fara u sv. Vojtěcha v Pštrosově ulici, 
kde sídlí Pražská filmová škola, nebo 
ta ve Spálené ulici, kde má své učeb-
ny Vyšší odborná škola publicistiky. 
Bývalá fara ve Sněmovní ulici je zase 
sídlem několika europoslanců.

Jednou z  nejzajímavějších vyslouži-
lých far pražské arcidiecéze je hrad 
Pirkenštejn v  Ratajích nad Sázavou. 
Dlouho zde hledali nadšence, který 
by dokázal středověký hrad (v 18. sto-
letí upravený na faru) smysluplně vy-
užít. A našel se. Pražský kavárník On-
dřej Kobza, který stojí za  zajímavými 
projekty, jako jsou piana v ulicích, má 
dům s třímetrovými zdmi v pronájmu 
na deset let. Otevřel ho veřejnosti pro 
různé umělecké a kulturní účely.

Mnoho far v pražské arcidiecézi pro-
šlo rekonstrukcí a bylo postaveno ně-
kolik zcela nových. Vznikla farní cent-
ra v Uhlířských Janovicích, na Dobříši 
nebo v pražských Petrovicích. Na vel-
kých pražských sídlištích v  Nových 
Butovicích a na Hájích vyrostla komu-
nitní centra, která nabízejí vedle pro-
storu pro modlitby a bohoslužby také 
prostor pro společenský a kulturní ži-
vot. Na ten se na socialistických sídli-
štích bez občanské vybavenosti příliš 
nemyslelo.

Farní budovy dnes vypadají jinak, než 
tomu bylo dřív. Pokud by někoho za-
jímalo, jaké to bylo na  faře na  pře-
lomu  19. a  20. století, může se vy-
pravit do  Kondrace u  Vlašimi. Obec 
zde ve  spolupráci s  arcibiskupstvím 
vybudovala „farní muzeum“. Je tam 
všechno, o čem můžeme číst v romá-
nech vlasteneckých kněží předminu-
lého století. A  nechybí ani bylinková 
zahrádka.

  Vladimír Mandle

Fary v pražské arcidiecézi

Kde je kostel, tam je fara. V obci vždy patřila 
mezi nejvýznamnější budovy a představovala 
nepřehlédnutelné intelektuální a duchovní centrum, 
přitahující lidi z širokého okolí, zejména když se mezi 
faráři objevila významná osobnost.
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F 
arář ve Vršovicích od husitských 
válek až do  roku 1864 nesídlil. 
Původní fara, změněná později 

na  hospodu „Na  staré faře“, už dáv-
no neexistovala. Obydlím faráře se 
tedy škola stala až někdy v  poslední 
třetině 19. století, kdy ji obec zapůj-
čila farnosti. Dodnes se tak potýkáme 
s  nevhodnou vnitřní dispozicí budo-
vy. Především dlouhá úzká místnost 
v patře, jedna z původních tříd, vyu-
žívaná dnes jako farní „sál“, rozděluje 
byt faráře na dvě části.

Už koncem 19. století přestal vršovický 
farní kostel sv. Mikuláše svou kapaci-
tou vyhovovat rostoucímu počtu oby-
vatel a  bylo přikročeno k  jeho rozší-
ření. Byla zbourána předsíň a loď byla 
prodloužena o několik metrů. Jednalo 
se však jen o  provizorní řešení. Když 
byly v  roce 1902 Vršovice povýšeny 
na  město, byl založen „Spolek pro 
výstavbu nového chrámu Páně“. Roz-
hodujícím impulzem byl v  roce 1925 
příchod faráře Stanislava Pilíka, jehož 
zásluhou bylo dílo dovedeno ke zdár-
nému konci. Nový „jubilejní“ kostel sv. 
Václava, postavený podle projektu Jo-
sefa Gočára, byl posvěcen v září 1930.

Farář Pilík začíná vydávat farní věstník 
a  v  něm pravidelně v  rubrice „Pohyb 

katolického obyvatelstva“ přináší pře-
hlednou statistiku křtů, svateb a  po-
hřbů. Jak roste počet obyvatel této 
nové pražské čtvrti, roste i počet kato-
líků. Nový velký kostel má proto samo-
statnou křestní i pohřební kapli a farář 
Pilík si ve věstníku libuje, jak díky tomu 
bude možné konat až tři různé obřa-
dy naráz. Plánuje se rozdělení stávající 
farnosti na dvě – u starého a u nového 
kostela. Samozřejmě se počítá s  vý-
stavbou nové fary u kostela sv. Václa-
va, která měla stát v horní části náměstí 
a symetricky na opačné straně měl být 
zbudován spolkový dům s obecní kni-
hovnou a divadelním sálem.

Spolek se ale potýká s  nedostatkem 
financí, na stavbu fary chybí prostřed-
ky. V  prvních letech po  vysvěcení se 
konají sbírky na  vybavení interiéru 
kostela, pořizují se boční oltáře, var-
hany, křížová cesta atd. A na sklonku 
roku 1938 (!) je z Gočárova podnětu 
na  průčelí kostela osazen nápis, se 
kterým ve svých plánech původně vů-
bec nepočítal: „Svatý Václave, nedej 
zahynouti nám ni budoucím.“ Vývoj 
dalších desetiletí není třeba komen-
tovat. Gočárův návrh fary zůstane asi 
navždy jen na papíře.

  Jan Rückl

Gočárova nerealizovaná fara

Kdo se octne 
na Vršovickém 
náměstí, všimne si 
jistě harmonické-
ho celku kostela 
sv. Mikuláše a fary. 
Málokdo ale tuší, 
že patrová klasi- 
cistní budova 
z roku 1818, 
krčící se pokorně 
v těsném soused-
ství kostela, byla 
původně obecní 
školou.
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V 
důsledku centralizačních re-
forem rakouské monarchie 
na přelomu 18. a 19. století za-

sáhl stát do koncepce výuky a přípra-
vy kněží. Faráři ustanovení ve  svých 
farnostech zcela běžně disponovali 
dobrými znalostmi z oblasti zeměděl-
ství, ekonomie a  hospodářství. Díky 
tomu se často starali o sady, včelíny, 
pole, a  kde to klimatické podmínky 
umožňovaly, pěstovali také vinnou 
révu a ovoce. Vedle těchto agrárních 
záležitostí se faráři často starali i o vý-

nosné zužitkování plodin, popřípadě 
vypomáhali zemědělcům s  finanční-
mi záležitostmi. Stát si tak pojistil, že 
bude mít i  v  nejposlednější vesnici 
v monarchii možnost určité kontroly. 
Vedle výše uvedených povinností do-
cházeli faráři do škol a vyučovali ná-
boženství. Nebylo ničím neobvyklým, 
že navštěvovali šest i osm škol v okolí. 
Když k těmto úkolům připočteme ješ-
tě samotné duchovní úkony, dojdeme 
k závěru, že byl farář 19. století velmi 
vytížený, multifunkční člověk.

Pokud jsme v první polovině 19. století 
mohli často zastihnout faráře na poli 
či v sadu, ve druhé polovině bychom 
jej našli spíše u psacího stolu. Samo-
zřejmě nemůžeme bezvýhradně tvr-
dit, že by každý farář byl spisovatelem 
či překladatelem, ale fara v tomto ob-
dobí každopádně představovala jakýsi 
intelektuální bod. Často se stala jedi-
ným místem, kde bylo možné sehnat 
knihu či v pozdější době i odbornou 
literaturu. Faráři na svých farách sepi-
sovali kroniky obcí, starali se o šíření 
náboženské literatury a sami po veče-
rech překládali knihy z  cizích jazyků, 
z nichž převládala němčina, francouz-
ština, latina, italština, ale i  angličtina. 
Nejeden farář ovládal v tehdejší době 
také jazyky Dálného východu, takže 
bychom ve  farních knihovnách našli 
i  překlady z  indických nebo semit-
ských jazyků.

Fara tedy byla pro vzdělanější vrst-
vy obyvatel jedinou možností, kde 
se mohli dozvědět o  nejnovějších 
poznatcích tehdejšího světa. I  když 
zmíněná doba již nabízela možnosti 
veřejných knihoven, cesta do  města 
mohla trvat i  den. Fary a  jejich faráři 
tak mnohdy napomáhali ke  zvýšení 
vzdělanosti obyvatelstva.

Všechny tyto aktivity vyvrcholily v na-
kladatelské činnosti, kterou kněží čas-
to podporovali, anebo se na vydávání 
knih dokonce sami podíleli. Ve druhé 
polovině 19. století tak vznikala velká 
katolická nakladatelství, jejichž poslá-
ním bylo šířit i mezi prostým lidem li-
teraturu, která se věnovala rozličným 
oborům. K  tomu je důležité pozna-
menat, že faráři nedisponovali velkým 
množstvím peněz a často se zadluži-
li jen proto, aby napomohli k  vydání 
nějaké publikace nebo pomohli chu-
dým rodinám k nákupu knih pro děti 
do škol.

Fara a  farář tedy tvořili dynamický 
organismus, jenž kromě své pra-
vé duchovní podstaty dohlížel také 
na  sociálně-mravní existenci spo-
lečnosti. Tento model fungování fary 
a  faráře ustupuje do  společenské-
ho pozadí především ke  konci  80. 
a v 90. letech 19. století, kdy se všemi 
vrstvami společnosti začíná namísto 
duchovního zájmu naplno prosazo-
vat zájem politický.

  Jakub Formánek

Fary v 19. století jako 
centra vzdělanosti

Kdybychom dnes měli možnost navštívit faru 19. století, 
zajisté bychom byli překvapeni hned několika zvláštnostmi. 
Poslání sloužit Kristu prošlo během 19. století značnou 
proměnou. Zatímco v první polovině dozníval vliv 
josefínských církevních a správních reforem, kdy se farář 
stal prodlouženou rukou státu a působil nejen v oblasti 
duchovní, ale také jako státní úředník, druhá polovina byla 
ve znamení farářů buditelů, intelektuálů. Podívejme se 
nejdříve na první případ.
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

4. 9. / 10.00
Praha-Strahov / kostel Nanebevze-
tí Panny Marie / mše sv. s udílením 
lektorátu

10. 9. / 11.00
Jablonné v Podještědí / bazilika sv. 
Vavřince a sv. Zdislavy / mše sv., pouť 
rodin

11. 9. / 10.00
Praha – Malá Strana / kostel sv. Karla 
Boromejského / mše sv.

17. 9. / 12.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství praž-
ské / mše sv., setkání s Mariinou legií

18. 9. / 10.15
Kouřim / kostel sv. Štěpána / mše sv., 
výročí posvěcení kostela

24. 9. / 10.30
Praha-Háje / Komunitní centrum Mat-
ky Terezy / mše sv., jáhenské svěcení

25. 9. / 9.30
Praha-Žižkov / kostel sv. Prokopa / 
mše sv., biřmování

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav / Mariánské náměstí / 
poutní mše sv.

28. 9. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / slav-
nostní nešpory

28. 9. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / poutní 
mše sv. 

2. 9. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše sv. za povolání

7. 9. / 18.00
Kostelec nad Orlicí / Klub Rabštejn / 
přednáška pro ČKA

9. 9. / 9.30
Olomouc / Teologický konvikt / mše 
sv. (Veni Sancte)

11.–14. 9.
Rakousko / Mariazell / pobyt s boho-
slovci pražské arcidiecéze

18. 9. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

18. 9. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

23. 9.–3. 10. 
USA, Kanada / návštěva krajanských 
katolických komunit v Chicagu 
a Torontu

3. 9. / 10.00
Hostýn / mše sv. / pouť Konfederace 
politických vězňů

6. 9. / 17.00
Praha-Libeň / kostel sv. Vojtěcha / 
mše sv. 

7. 9. / 11.00
Libiš / kostel sv. Jakuba / mše sv., 
25. výročí Farní charity Neratovice 

10. 9. / 11.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

15. 9. / 9.30
Svatá Dobrotivá / mše sv. / setkání PTP

15. 9. / 16.00
Praha-Kunratice / požehnání sousoší 
Tří svatých

16. 9. / 18.00
Praha-Hradčany / bazilika sv. Jiří / 
mše sv.

17. 9. / 14.00
Pletený Újezd / žehnání kaple

18. 9. / 9.00
Zvole / kostel sv. Markéty / mše sv.

20. 9. / 17.00
Rataje n. Sázavou / kostel sv. Matouše 
/ poutní mše sv.

27. 9. / 17.00
Praha / Václavské náměstí / Svato-
václavské duchovní zastavení

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav / Mariánské náměstí / 
poutní mše sv.

28. 9. /  18.00
Praha-Hradčany / katedrála / poutní 
mše sv.

30. 9. / 14.00
Praha – Nové Město / kostel sv. Voj-
těcha / mše sv.
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
 

 Společná příprava na manželství 
11. října až 6. prosince, vždy v úterý 
od 19.30 do 21.30 – podzimní kurz 
Společné přípravy na manželství. 
Přihlášky na http://www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka 
Další možnost přípravy v PS bude 
24. 1.– 14. 3. a 18. 4. – 6. 6. Myslete 
na přípravu včas, kapacita kurzu je 
omezená a na jaře pravidelně nestačí 
poptávce.

 Podzimní sobota pro ženy
8. října tradičně od 9.00 do 16.00 hod. 
v Pastoračním středisku – přednášet 
budou P. Pavel Pola OCD a PhLic. 
Kateřina Lachmanová Th.D. na téma 
Terezie z Lisieux – učitelka důvěry 
a lásky. Přihlášky na: www.apha.cz/
cpr-soboty-aktualni-nabidka.

 Křesťanská psychologická poradna
nabízí jednorázovou psychologickou 
intervenci i možnost psychoterapeu-
tické péče dospělým klientům, kteří 
přicházejí s problémy partnerskými, 
rodinnými, i osobními. Je nutné se 
objednat. Více na: www.apha.cz/
krestanska-psychologicka-poradna. 

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 Víkend pro nezadané
16.–18. září: Víkend pro nezadané, 
bezdětné katolíky - svobodné, vdovce/
vdovy nebo rozvedené s možností 
církevního sňatku ve věku 32 - 46 let. 
Je nutná účast na celém víkendu.
Více na: spolecne70@volny.cz nebo 
facebooku Společně70.

                       www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 10. září  9.30–16.00
v Sedlci-Prčici (pro mladší kluky cca 
od 7 do 15 let), zahájení v kostele sv. 
Jeronýma. Více: P. B. Hudema tel.: 
724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

 16.–17. září 
v Praze-Nuslích (pro starší kluky od 15 
do 25 let), zahájení v kostele sv. Vác-
lava v 18.00. Více: P. B. Hudema, tel.: 
724 209 774 (benedikthudema@atlas.cz).

       www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 každé první úterý v měsíci od 19.00 
– otevřené modlitební setkání v kláš-
teře v Tuchoměřicích.

 každé úterý od 19.00
– otevřené modlitební setkání 
u sv. Bartoloměje v Praze 1.

 17.–18. září:
Ora et labora: společná práce a mod-
litba v klášteře v Tuchoměřicích.

                              www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY 

 Matka Tereza
výstava od 30. 8. do 11. 9. (KCMT).

 4. září:
Modrobílá neděle – oslava svatořeče-
ní patronky KCMT, vezměme si dnes 
na bohoslužbu modrou nebo bílou. 
Od 17.00 možnost shlédnout záznam 
ze svatořečení Matky Terezy.

 8. a 22. září od 19.00:
Worship – chlapská modlitba chvály 
(klubovna KCMT). 

 18. září od18.00:
Židovské housle – koncert Alexandra 
Shonerta (kaple KCMT).

 21. září od 18.00:
Mše sv. pro děti, zahájení výuky nábo-
ženství (kaple KCMT). 

 24. září od 10.30:
Jáhenské svěcení Mgr. Ladislava Staňka. 
Celebruje Mons. Karel Herbst (KCMT)

 27. září od 18.45:
Večer chval (v kostele sv. Františka). 
Zájmové aktivity – na stránkách farnosti.

                                           www.kcmt.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

 Od 5. září do 21. října
bude probíhat výstava plakátů z mi-
nulých ročníků festivalu Dobříšské 
záření, které vytvořila místní výtvarnice 
Fanča Vandasová. V PC sv. Tomáše.

 4. září od 15.00
Hry a soutěže pro děti na zahradě 
evangelické fary. Divadelní předsta-
vení Čertovská pohádka v podání 
divadelního souboru Studna.

 10. září od 20.00
Pantomima - pohybové a hudební 
představení Michaely Dolákové, autor-
ská hudba Karolina Šustová. V evange-
lickém kostele v Dobříši, Husova 1556.

 10. září od 17.00
Koncert renesanční a barokní hudby 
Komorního souboru zobcových fléten 
Tibia Pragensis v kostele Nejsvětější 
Trojice v Dobříši.

                             www.farnostdobris.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR, LORETA

 Pozvání na výstavu
Příběh loretánského průčelí. Modely 
jednotlivých fází stavebního vývoje 
Lorety a soubor dobových vyobrazení.

 3. září od 18.00
Poutní sobota, po mši sv., následuje 
loretánská pobožnost v ambitu.
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 7. září od 19.00
Večery u kapucínů, vystoupí harfové 
duo ArpaDua Ivany Pokorné a Barbory 
Váchalové. Výtěžek benefice podpoří 
Nedoklubko – nestátní neziskovou 
organizaci podporující předčasně 
narozené děti a jejich rodiny v ČR.

          www.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO

 11. září od 11.00
poutní mše sv. Jména Panny Marie, 
kaplička Zdiměřice.

 15. září od 16.00
u zastávky U tří svatých v Kunraticích 
požehná sochu kardinál Dominik Duka.

 29. září od 19.00
zahájení Kurzů Alfa, dále každý čtvrtek.

                       www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA

 Pěkné stáří
Setkávání seniorů na zlíchovské faře, 
vždy 9.00–12.00.

 2. září:
P. Filip Maria Stajner – otázky a odpovědi.

 16. září:
Mudr. Marie Tupá – krize stárnutí.
Kontakt: mob. 607 870 457.

                   www.centrumbarrandov.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 9. září od 17.00
Vernisáž fotografií Josefa Czwartyn-
ského a obrazu Alfreda Offnera „Se-
stra Charitas“ a autogramiáda knihy 
Jaroslava Hájka „Šlechtična a loupež-
ník“. Refektář.

 11. září od 14.00
Vinobraní v klášteře s oslavou 20. výročí 

založení Domova sv. Karla Boro-
mejského a ženské věznice v Řepích 
(Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, 
Saxofonové kvarteto ze Zličína, taneční 
soubor Makotřaské Stařeny s kapelou, 
orchestr Archioni Plus, Jana Rychte-
rová a spol., občerstvení, vína, stánky, 
program pro děti). Zahrada domova.

 18. září od 9.00
oslavy 20. výročí založení Domova 
a farnosti sv. Martina, mši sv. celebruje 
Mons. Zdenek Wasserbauer. 

 od 17.00
koncert sboru Wagner Ensemble 
z Kalifornie. Kostel sv. Rodiny. 

 22. 9. od 15.30
Beseda s historikem Adamem Vo-
trubou, autorem knihy Václav Babin-
ský - život loupežníka a loupežnická 
legenda. Refektář. 

 25. 9. od 17.00
houslový recitál Pavla Ereta. Na pro-
gramu J. S. Bach, N. Paganini a P. Jan-
da. Kostel sv. Rodiny. 

 27. 9. od 18.00
Svatováclavský koncert v podání kvar-
teta Jiřího Žigmunda. Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Kulturní osmičky
                                                                  
8. září od 19.30 jste zváni na jubilejní 
koncert chlapeckého pěvecký sbor 
Bruncvík pod vedením Lenky Pištěcké. 
V kostele sv. Petra a Pavla, Praha 8. 
Více na: www.osmicky.cz nebo
www.facebook.com/starebohnice

Pouť na Hrádek 2016
                                                                  
10. září jste zváni na pouť Sekulárního 
františkánského řádu k Bráně milosr-
denství do Hrádku u Vlašimi. Mše sv. 

v 11.30 bude obětována za otce Aloise 
Moce OFM. Sraz u kapličky v lese před 
Hrádkem je v 10.45 hodin. Sraz na pěší 
pouť (5 km) je na dolním náměstí 
ve Vlašimi v 9.10 hodin. Podrobné 
informace: M. Müller tel. 732 744 953.

Poutní zájezd na Slovensko
                                                                   
16.–24. září pořádá farnost Vršovice 
poutní zájezd na Slovensko. Cena: 
4.900 Kč včetně polopenze,  45 € 
na vstupy. Více na  www.farnostvrso-
vice.cz; olga.polanska@seznam.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
19. září od 17.00 jste zváni na kon-
cert duchovní hudby.  Na programu 
jsou díla F. Liszta, J. G. Rheinbergra, 
F. Mendelssohna-Bartholdyho, J. 
Brahmse, C. Francka, G. Rossiniho. 
Účinkují: Valerie Růžičková Akewe 
– soprán, Jan Růžička – bas, Lucie 
Nováková – varhany. Kostel Panny 
Marie Pod řetězem, Lázeňská ulice, 
Praha – Malá Strana. 

Člověk v dialogu
                                                                  
20. září od 19.00 se koná přednáška 
Heleny Klímové: Do třetího a čtvrtého 
pokolení aneb cesta proměny trau-
matického zážitku v rodině. V kostele 
Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 
Praha – Malá Strana.

Kolegium katolických lékařů
                                                                   
21. září od 18.30 se koná přednáš-
ka Br. Martina Richarda Macka O.H., 
na téma: Řád Milosrdných bratří 
ve službě nemocným, chudým a po-
třebným, u nás i v zahraničí.
V knihovně (přízemí) III. interní kliniky 
VFN U Nemocnice 1, Praha 2.
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 

 V  sobotu 25. června 2016 přijali 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v  Praze kněžské svěcení jáhni praž-
ské arcidiecéze Štěpán Faber, Martin 
Chleborád, Michal Prívara a  Jiří Ze-
man. Světitelem byl kardinál Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský.

JMENOVÁNÍ ŘEHOLNÍHO 
PŘEDSTAVENÉHO

 Arciopat P. Edmund Rudolf Wagen-
hofer OSB, předseda Slovanské be-
nediktinské kongregace sv. Vojtěcha, 
jmenoval od 1. května 2016 do 30. dub-
na 2019 P. Augustina Ladislava Gazdu 
OSB, převora-administrátora opatství 
Rajhrad, převorem-administrátorem 
Benediktinského opatství Panny Marie 
a sv. Jeronýma v Emauzích. 

VOLBA DĚKANA KAPITULY

 JCLic. Mgr.  Ondřej Pávek byl od 
1. července 2016 do 30. června 2021 
jmenován děkanem Metropolitní ka-
pituly u sv. Víta v Praze.  

 Mgr.  Ing.  Michal Němeček byl 
27. června 2016 zvolen děkanem Krá-
lovské kolegiátní kapituly sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě  

ZRUŠENÍ USTANOVENÍ

 Ustanovení Mgr. Piotra Grzegorze 
Przechockého, kněze diecéze Lub-
lin, farním vikářem ŘKF Kralupy nad 
Vltavou bylo v návaznosti na osobní 
jednání zrušeno. Uvolnění z  funkce 
administrátora ŘKF Odolena Voda 
ke dni 1. 7. 2016 zůstává v platnosti, 
a  tudíž jeho služební poměr k  Arci-
biskupství pražskému končí k  témuž 
datu.

UKONČENÍ STUDIA

 ThLic.  Mariusz Kuźniar, Th.D., za-
vršil v r. 2016 pětiletý psychoterapeu-
tický výcvik v Institutu pro integrativní 
psychoterapii a  psychologické po-
radenství v  Olomouci a  ode dne 14. 
května 2016 je mu přiznána psycho-
terapeutická kvalifikace v  logoterapii 
a existenciální analýze.

 P. PaedDr. Bartoloměj Marián Čačík 
O.Præm. obhajobou licenciátní prá-
ce a  licenciátními zkouškami ukončil 
studium na  Katolické univerzitě Jana 
Pavla II. v Lublinu a dosáhl titulu JCLic. 

 Doc.  JUDr.  Stanislav Přibyl, Ph.D., 
JC.D., úspěšně obhájil dne 21. června 
2016 na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích di-
sertační práci.

REZIGNACE

 ThDr.  Jiří Svoboda, JC.D., se vzdal 
hlasovacího a volebního práva v Me-
tropolitní kapitule u  sv. Víta v  Praze, 
z  důvodu dosažení věku 75 let. Na-
dále zůstává členem kapituly s titulem 
„emeritní kanovník“. 

USTANOVENÍ

 P.  Pavel Bačo SJ byl od  1. srpna 
2016 jmenován a ustanoven admini-
strátorem ŘKF u  kostela sv. Štěpána 
Praha-Nové Město a rektorem kostela 
sv. Ignáce Praha-Nové Město, čímž 
se zároveň stává statutárním orgá-
nem ŘK duchovní správy u  kostela 
sv. Ignáce Praha-Nové Město. 

 JCLic. Mgr.  Zoltán Balga byl od 
1. července 2016 jmenován a  usta-
noven administrátorem ŘKF u  kos-
tela sv. Jindřicha Praha-Nové Město, 
administrátorem Slovenské ŘKF a byl 
pověřen duchovní péčí o  příslušní-
ky maďarské národnosti pobývající 
na území Arcidiecéze pražské.

 Mgr.  Jan Bartůšek byl s  účinností 
od 5. května 2016 do 30. srpna 2019 
jmenován členem Správní rady Do-
mova svaté Rodiny. 

 Mgr.  Pavel Budský byl od  1. čer-
vence 2016 jmenován a  ustanoven 
farářem v  ŘKF u  kostela sv. Remi-
gia Praha-Čakovice a  administráto-
rem excurrendo in materialibus ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Praha-Třeboradice. Od 1. srpna 2016 
byl uvolněn z  funkce administrátora 
excurrendo ŘKF u kostela Povýšení sv. 
Kříže Praha-Vinoř a od téhož data byl 
jmenován a ustanoven výpomocným 
duchovním ŘKF u kostela sv. Václava 
Praha-Prosek.

 Libor Bulín byl s  účinností od 
1. července 2016 uvolněn z  funkce 
faráře ŘKF Kolín a okrskového vikáře 
vikariátu Kolín a s účinností od téhož 
data byl jmenován a ustanoven fará-
řem ŘKF Stará Boleslav a  okrskovým 
vikářem vikariátu Stará Boleslav. 

 Don Giuseppe Sergio Ciucci, farář 
farnosti Santi Marcellino e Pietro al 
Laterano v  Římě, byl s  účinností od 
1. června 2016 jmenován a ustanoven 
čestným kanovníkem sv. Zdislavy Ko-

legiátní kapituly Nanebevzetí Panny 
Marie na hradě Karlštejně. 

 P.  Josef Čunek SJ byl od  1. srpna 
2016 uvolněn z  funkce faráře ŘKF 
u  kostela sv. Štěpána Praha-Nové 
Město a  rektora kostela sv. Ignáce 
Praha-Nové Město, čímž zároveň za-
niká jeho ustanovení statutárním or-
gánem ŘK duchovní správy u kostela 
sv. Ignáce Praha-Nové Město. 

 Martin Duchoslav byl od 1. červen-
ce 2016 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního vikariátu Benešov 
a z funkce rektora klášterní kaple Naší 
Paní nad Vltavou, Poličany, a s účin-
ností od  téhož data byl jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘKF Zruč nad Sázavou a vikariátu 
Vlašim. 

 Dr.  Vojtěch Eliáš byl od  1. června 
2016 pověřen duchovní péčí o české 
krajany pobývající v Londýně a Paříži. 
S  účinností od  1. července 2016 byl 
uvolněn z  funkce biskupského vikáře 
pro diakonii a z funkce prezidenta Li-
kvidace lepry. 

 ThMgr. Jerzy Gapski byl od 1. čer-
vence 2016 jmenován a  ustanoven 
rektorem kostela sv. Gabriela Pra-
ha-Smíchov, čímž se zároveň stává 
statutárním orgánem ŘK duchovní 
správy u  kostela sv. Gabriela Praha-
-Smíchov. 

 Mgr. Jan Gerndt byl od 1. července 
2016 uvolněn z funkce výpomocného 
duchovního ŘKF u kostela sv. Václava 
Praha-Smíchov. 

 Stanisław Góra byl od  1. červen-
ce 2016 uvolněn z funkce faráře ŘKF 
u  kostelů sv. Mikuláše a  sv. Václava 
Praha-Vršovice a od téhož data do 30. 
června 2019 byl jmenován a ustano-
ven biskupským vikářem pro diakonii 
a prezidentem Likvidace lepry.

 P.  ThLic.  Ján Halama SVD byl od 
1. července 2016 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘKF u kostela sv. Františka 
z Assisi Praha Chodov a  z  funkce vý-
pomocného duchovního ŘKF u  kos-
tela Všech svatých Praha-Uhříněves 
a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven farářem ŘKF Kolín. 

 Mgr.  Vít Horák byl s  účinností od 
1. srpna 2016 jmenován a ustanoven 
administrátorem ŘKF u kostela Pový-
šení sv. Kříže Praha-Vinoř.

 P. František Hylmar SJ byl od 1. srp-
na 2016 jmenován a  ustanoven far-
ním vikářem ŘKF u kostela sv. Štěpána 
Praha – Nové Město. 

 Martin Chleborád byl od 1. července 
2016 uvolněn z jáhenské služby v ŘKF 
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Kralupy nad Vltavou a  s  účinností 
od  téhož data byl jmenován a  usta-
noven farním vikářem ŘKF u  kostela 
sv. Václava Praha-Smíchov. 

 Mgr. Antonín Ježek byl od 1. srpna 
2016 uvolněn z funkce rektora filiální-
ho kostela Stětí sv. Jana Křtitele Pra-
ha-Dolní Chabry. 

 P. Miloslav Kabrda SDB byl od 1. čer- 
vence 2016 uvolněn z funkce spiritu-
ála Arcibiskupského semináře v Praze. 

 Mgr. Vladimír Kelnar byl od 1. čer-
vence 2016 do 30. června 2019 jme-
nován a  ustanoven okrskovým viká-
řem I. pražského vikariátu. 

 MgA.  Mgr.  Jaroslav Konečný byl 
od 1. června 2016 do 30. června 2019 
jmenován a ustanoven okrskovým vi-
kářem vikariátu Vlašim. 

 Mgr.  MUDr.  Jiří Korda byl od 
1. července 2016 do 30. června 2023 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
u kostela Panny Marie Královny míru 
Praha-Lhotka.

 Jaroslav Kučera byl s  účinností 
od 1. června 2016 do 30. června 2019 
jmenován a ustanoven okrskovým vi-
kářem vikariátu Kladno. 

 Mgr. Ing. Jan Kuník byl od 1. červen-
ce 2016 jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘKF u  kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Příbram II
-Svatá Hora. 

 ThLic. Mariusz Kuźniar byl od 1. čer-
vence 2016 uvolněn z  funkce výpo-
mocného duchovního ŘKF u  kostela 
sv. Filipa a  Jakuba Praha-Hlubočepy 
a z  funkce výpomocného duchovní-
ho II. pražského vikariátu a s účinností 
od téhož data byl jmenován a ustano-
ven administrátorem ŘKF Ořech. 

 Ing. Michal Kyncl byl do  30. srpna 
2019 jmenován členem Dozorčí rady 
Domova svaté Rodiny. 

 ThLic.  Adam Ryszard Lodek byl 
od 1. července 2016 uvolněn z funkce 
administrátora ŘKF u kostela sv. Jaku-
ba Staršího Praha-Stodůlky. 

 P.  Georges Makonzo Mondo SVD 
byl od  1. července 2016 jmenován 
a ustanoven farním vikářem ŘKF Kolín. 

 Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D., 
byl od  1. července 2016 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovního 
ŘKF u katedrály sv. Víta, Václava a Voj-
těcha Praha-Hradčany a  s  účinností 
od téhož data do 30. června 2023 byl 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
u  kostelů sv. Mikuláše a  sv. Václava 
Praha-Vršovice. 

 Mgr.  Ing.  Michal Němeček byl od 
1. června 2016 jmenován a ustanoven sí-

delním kanovníkem Královské kolegiátní 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 

 Mons. doc.  Ing.  Aleš Opatrný, 
Th.D.  byl od  1. července 2016 do 
31. prosince 2016 jmenován a  usta-
noven administrátorem ŘKF u kostela 
sv. Petra a Pavla Praha-Vyšehrad. 

 S.M. Mgr. MgA. Angelika Ivana Pintířo-
vá SCB byla od 1. června 2016 do 19. led-
na 2019 jmenována a ustanovena člen-
kou Pastorační rady Arcidiecéze pražské. 

 Mgr.  Michal Prívara byl od  1. čer-
vence 2016 uvolněn z jáhenské služ-
by v ŘKF Nymburk a od téhož data byl 
jmenován a  ustanoven farním viká-
řem ŘKF u kostela sv. Františka z Assisi 
Praha-Chodov. 

 Mgr.  Michal Procházka byl od 
1. července 2016 do 30. června 2023 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
Uhlířské Janovice a  okrskovým viká-
řem vikariátu Kolín.

 Doc.  JUDr.  Stanislav Přibyl, Ph.D., 
JC.D., byl od 1. července 2016 uvol-
něn z funkce výpomocného duchov-
ního ŘKF u kostela sv. Václava Praha-
-Smíchov a  z  funkce rektora kostela 
sv. Gabriela Praha-Smíchov, čímž zá-
roveň zaniká jeho ustanovení statu-
tárním orgánem ŘK duchovní správy 
u kostela sv. Gabriela Praha-Smíchov, 
a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven rektorem filiálního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie Pra-
ha-Nové Město, čímž se zároveň stá-
vá statutárním orgánem ŘK duchovní 
správy u  kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Praha-Nové Město. 

 Mgr.  Ladislav Radvanský byl od 
1. července 2016 uvolněn z  funk-
ce administrátora Slovenské ŘKF 
a z funkce administrátora ŘKF u kos-
tela sv. Jindřicha Praha-Nové Město. 

 P.  ThLic.  Jan Regner SJ byl od 
1. srpna 2016 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘKF u kostela sv. Štěpána Praha 
– Nové Město a  farního vikáře excu-
rrendo ŘK akademické farnosti Praha. 

 Ladislav Souček byl od 1. července 
2016 uvolněn z funkce farního vikáře 
ŘKF u kostela sv. Františka z Assisi Pra-
ha-Chodov a od téhož data byl jme-
nován a ustanoven rektorem klášterní 
kaple Naší Paní nad Vltavou, Poličany 
v ŘKF Křečovice. 

 Mgr.  Pavel Stajner byl od  1. čer-
vence 2016 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘKF Kolín a od  téhož data byl 
jmenován a  ustanoven farním viká-
řem ŘKF Stará Boleslav. 

 ThDr.  Jiří Svoboda, JC.D., byl od 
1. července 2016 uvolněn z  funkce 

rektora filiálního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Praha-Nové Město, čímž 
zároveň zaniká jeho ustanovení statu-
tárním orgánem ŘK duchovní správy 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Praha-Nové Město a  od  téhož data 
byl jmenován a  ustanoven rektorem 
in spiritualibus filiálního kostela sv. Jiří, 
Praha-Hrad.  

 ThLic. Michael Špilar byl od 1. čer-
vence 2016 do  30. června 2023 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
u kostela sv. Františka z Assisi Praha-
-Chodov.

 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D., byl 
od 1. července 2016 uvolněn z funkce 
administrátora ŘKF Ořech a od téhož 
data byl jmenován a ustanoven admi-
nistrátorem ŘKF u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Stodůlky.

 ThLic.  Vít Uher, Th.D., byl od 
8. května 2016 jmenován a ustanoven 
spirituálem zasvěcených panen Arci-
diecéze pražské. 

 P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vá-
cha O.Præm. byl od 1. července 2016 
do 30. června 2023 jmenován a usta-
noven farářem ŘKF Nové Strašecí.

 Mgr. Kamil Vrzal byl od 1. července 
2016 uvolněn z funkce faráře ŘKF Uh-
lířské Janovice a s účinností od téhož 
data byl jmenován a ustanoven fará-
řem ŘKF Odolena Voda. 

 Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek 
Wasserbauer, Th.D., byl od  8. května 
2016 uvolněn z  funkce spirituála za-
svěcených panen Arcidiecéze pražské. 

 Jiří Zeman byl od 1. července 2016 
uvolněn z  jáhenské služby v  ŘKF 
Roudnice nad Labem a  s  účinností 
od téhož data byl jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘKF u kostela sv. 
Jakuba Staršího Praha-Stodůlky. 

 Mons. Josef Žák byl od 1. července 
2016 jmenován a  ustanoven spirituá-
lem Arcibiskupského semináře v Praze. 

 P.  JCLic. Mgr.  Zoltán Balga byl od 
1. července 2016 do 30. června 2018 
jmenován a  ustanoven obhájcem 
manželského svazku Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské. 

 P.  Mgr.  František Blaha SDB byl 
1. září 2016 jmenován a  ustanoven 
farním vikářem ŘKF u kostela sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy. 

 P.  Mgr.  Josef Brtník SDB byl od 
1. září 2016 uvolněn z  funkce faráře 
ŘKF u kostela sv. Terezie od Dítěte Je-
žíše Praha-Kobylisy.

 P. PaedDr. JCLic. Bartoloměj Marián
Čačík O.Præm. byl od  1. září 2016 
jmenován a  ustanoven obhájcem 
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manželského svazku Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské. 

 P.  ThLic.  Pavel ČÁP SDB byl od 
1. července 2016 uvolněn z funkce ad-
ministrátora ŘKF u kostela Nanebevze-
tí Panny Marie Praha-Dolní Počernice. 

 P.  Ing.  Mgr.  Leo Pavel Červenka 
SDB byl od 1. července 2016 jmeno-
ván a ustanoven administrátorem ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Praha-Dolní Počernice. 

 Mgr. Štěpán Faber byl od 25. červ-
na 2016 jmenován a  ustanoven vý-
pomocným duchovním ŘKF u  ka-
tedrály sv. Víta, Václav a  Vojtěcha 
Praha-Hradčany a nemocničním kap-
lanem FN v Motole. 

 P. Mgr. ThLic. Martin Hobza SDB byl 
od 1. července 2016 jmenován a usta-
noven farářem ŘKF u  kostela sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy. 

ÚMRTÍ

 Mons. Vladimír Born, zemřel v Plzni 
dne 16. července 2016 ve věku 78 let, 
ve  49. roce své kněžské služby. Po-
hřben byl na hřbitově v Přimdě. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P.  Dr.  Bonaventura Jiří Štivar 
OFMCap., provinciál, 7. 9. 1991 (25 let)

 P.  Antonín Klaret Dąbrowski OFM, 
farář u Panny Marie Sněžné v Praze-
-Novém Městě, 14. 9. 1986 (30 let)

 Mgr.  František Martinek, trvalý já-
hen pražské arcidiecéze na odpočin-
ku, 21. 9. 1996 (20 let)

 Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek 
Wasserbauer, Th.D., generální vikář Ar-
cidiecéze pražské, 30. 9. 1996 (20 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 ThDr. Stanislav Prokop, administrá-
tor v Praze-Proseku, 9. 7. 1946 (70 let)

 P. Ph.Dr. Marek Pučalík O.Cr., Ph.D., 
administrátor v  Praze-Hloubětíně 
11. 7. 1976 (40 let)

 Mgr.  Zdeněk Skalický, administ-
rátor v  Praze-Radotíně, 16. 7. 1966 
(50 let)

 Karol Laburda, výpomocný du-
chovní v  Praze-Zbraslavi a  Praze-
-Modřanech, 23. 7. 1956 (60 let)

 Mgr. Vladimír Kelnar, okrskový vikář, 
farář u Matky Boží před Týnem v Pra-
ze-Starém Městě, 2. 8. 1961 (55 let)

 P.  Mgr.  Cyril František Molnár OP, 
farní vikář u  sv. Jiljí v  Praze-Starém 
Městě 3. 8. 1966, (50 let)

 P.  Mgr.  Norbert Milan Badal OP, 
administrátor v  Hostivici, 15. 8. 1956 
(60 let)

 P.  Ing.  Josef Kopecký SDB, farní 
vikář v  Praze-Kobylisích, 17. 8. 1956 
(60 let)

 Mgr.  Martin Vlček, administrátor 
v Sedlci-Prčici, 19. 8. 1976 (40 let)

 P. Hieronym Kaczmarek OP, Dr. fa-
rář Polské farnosti, 26. 8. 1961 (55 let)

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pro-
seku, 11. 9. 1932 (84 let)

 Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., farní vi- 
kář Akademické farnosti v Praze, 14. 9. 
1966 (50 let)

 Bořivoj Mošna, osobní děkan, 
na odpočinku v Staré Boleslavi, 19. 9. 
1925 (91 let)

 Václav Nekolný, kanovník, osob-
ní arciděkan, výpomocný duchovní 
v  Uhlířských Janovicích, 27. 9. 1934 
(82 let)

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY

VE SDĚLOVACÍCH 

PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

  4. září 
23. neděle v mezidobí (9.00): 
bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(P. Václav Snětina) 

  11. září 
24. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov 
(P. Vít Uher)

  28. září 
Slavnost sv. Václava (10.00): 
Mariánské náměstí, Stará Boleslav 
(kardinál Dominik Duka OP)

RADIO PROGLAS

  4. září 
23. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory 

  11. září 
24. neděle v mezidobí (9.30): 
kostela Narození Panny Marie, 
Vranov u Brna

  18. září  
25. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga) 

  25. září  
26. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno–Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

TELEVIZE NOE

  4. září 
23. neděle v mezidobí (10.30): 
Náměstí sv. Petra, Vatikán 
(papež František, svatořečení 
Matky Terezy)

  11. září  
24. neděle v mezidobí (10.00): 
Masarykovo náměstí, Valašské 
Klobouky

  18. září 
25. neděle v mezidobí (10.00): 
kostela sv. Jakuba, Trnava

  25. září 
26. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel Zvěstování Páně, Šternberk 
(Mons. Josef Nuzík)

 
změna vyhrazena

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení 
společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.

Úmysl evangelizační
Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu 
svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium. 

Úmysl národní
Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, 
učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním 
poslání a povolání.
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 4.–7. 9. 2016 / DC pro všechny
P. Miloslav Kabrda SDB / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 6.–10. 9. 2016 / Ignaciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 15.–18. 9. 2016 / DO pro seniory
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram-Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

 23.–25. 9. 2016 / DO pro seniory
P. Stanislav Peroutka SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 3.–7. 10 2016 / DC pro ty, kdo ještě nebyli na DC
P. David Horáček CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram-Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

 10.–14. 10. 2016 / DC pro muže - Král David
P. Václav Hypius CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram-Svatá Hora, / 
www.svata-hora.cz

 14.–16. 10. 2016 / Víkend pro seniory
P. Stanislav Peroutka SJ / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 20.–23. 10. 2016 / DO pro zdravotníky a pečující o druhé
MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová / DC sv. Františka z Pauly / Vranov 
u Brna / www.dc-vranov.cz

 21.–23. 10. 2016 / Víkend gregoriánského chorálu
Jiří Hodina / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz
23.–26. 10. 2016 / Úvod do křesťanské meditace
P. Jindřich Kotvrda / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO EKONOMA

 Požadavky: VŠ ekonomického směru, praxe s  řízením podnikové ekono-
mické administrativy, znalost účetnictví neziskové organizace, daňové pro-
blematiky (daň z příjmu, DPH, daň z nemovitostí), znalosti z oblasti finančních 
a  kapitálových investic, zkušenost v řídící funkci, morální a právní bezúhonnost.

 Nabízíme: stabilní zaměstnání, příjemné pracovní prostředí, možnost dalšího 
vzdělávání. Přihlášku, strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas s na-
kládáním s  poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení 
zašlete e-mailem na:  augustina.vankova@apha.cz do 15. září 2016.

JAK USPOŘÁDAT NAŠE EMOCE

 Pastorační středisko pořádá 4.–5. listopadu 2016 rekolekce s P. Józefem Au-
gustynem SJ, na  téma Jak uspořádat naše emoce, abychom ve všem hledali 
a nalézali Boha a jeho vůli. Program začíná v 18.00 registrací a v 18.30 slave-
ním eucharistie. Přihlašujte se písemně nejpozději do 27. října prostřednictvím 
formuláře na http://www.apha.cz/jak-usporadat-nase-emoce nebo na adrese 
Pastoračního střediska (Thákurova 3, 160 00 Praha 6). Podrobnější informace 
zašleme po obdržení přihlášky.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje další ročník Univer-
zity třetího věku – „Vybrané otázky teologie“. Výuka probíhá o od 9.00 do 12.00 
o osmi sobotách v období říjen 2016 – březen 2017. Přihlášky a další informace 
na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html nebo na tel. 220 181 383. Přihlášky je 
možné podat do 30. září.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

11. září 1316  
Zemřel český kronikář Petr Žitavský, 
cisterciácký mnich, opat Zbraslav-
ského kláštera a autor latinsky psané 
Zbraslavské kroniky.“

15. září 921   
Zemřela sv. Ludmila, česká kněžna 
z kmene Pšovanů, manželka českého 
vévody Bořivoje z rodu Přemyslovců, 
mučednice a  první národní světice. 
(* r. 860).

16. září 1936  
Zemřel Zikmund Rudl, mědirytec 
a  litograf, jenž své umění zaměřoval 
na  náboženskou tématiku. Pro kos-
tel sv. Cyrila a  Metoděje namaloval 
osm obrazů. Ve svatovítské katedrále 
jsou jeho obrazy ze života sv. Marie 
Magdalény, v  Arcibiskupském paláci 
vymaloval novogotický oltář a v bazi-
lice sv. Václava na Smíchově nástěn-
né malby, ilustrující výjevy z Písma sv. 
(* 7. 5. 1861).

22. září 1986  
Zemřel ThDr.  Jan Merell, katolický 
kněz, teolog, biblista a probošt kole-
giátní kapituly Všech svatých na Praž-
ském hradě. V  letech 1938–1939 byl 
docentem novozákonní biblistiky 
na  KTF UK, kde následně v  rozmezí 
let 1945 až 1950 působil jako profe-
sor. Byl prvním proděkanem na CMBF 
v Litoměřicích a od r. 1954 jejím dě-
kanem po celých 20 let. Působil jako 
teologický poradce na  Druhém va-
tikánském koncilu a  byl redaktorem 
a spoluautorem „Malého slovníku bo-
hovědného“ z r. 1963. (* 10. 5. 1904).

27. září 1366  
Nákladem císaře Karla IV. byla dokon-
čena kaple sv. Václava ve svatovítské 
katedrále, kterou začal Karel IV. stavět 
v roce 1358.

Arnošt Kelnar




