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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Vážení čtenáři,
prostřednictvím paní ředitelky 
Mgr.  Daniely Špinkové Vám před-
stavujeme Církevní základní a  ma-
teřskou školu logopedickou Don 
Bosco v Praze 8 – Bohnicích a slovy 
vedoucího Jaroslava Nekla penzion 
U sv. Kryštofa, který v Praze 10 pro-
vozuje Arcidiecézní charita Praha. 
Nabízíme i některé novinky církevní 
turistiky pro případné letní putování.

Stanislav Zeman

často můžeme slyšet, že církev dává ženě vždy jenom druhořadou roli, a to 

především v kuchyni u plotny. Slavíme-li liturgii, v prvním kánonu při mod-

litbě „V tomto společenství“, spočteme-li jména svatých mučedníků - mužů 

a svatých mučednic - žen, jsme v rovnováze. V církvi uctíváme světice; ano 

matky, vdovy, panny, dokonce mladičké dívky, ale máme také i Učitelky círk-

ve! Ještě jsem se v životě nesetkal s Učitelkami marxismu-leninismu. Myslím, 

že je to samozřejmé, protože žena - matka není rozsévatelkou závisti a ne-

návisti, ale mateřské lásky. 

Člověk byl stvořen podle prvních stránek Bible jako muž a žena, je Božím 

obrazem, podobou, ale v  komplementaritě. Jak chápat ono Zjevení Boha 

v oplodněném vajíčku? Boha nikdy nikdo neviděl. Tedy jakou můžeme mít 

představu o Bohu? Upřímně řečeno, nemůžeme! Tak jako oplodněné vajíčko 

nepřipomíná člověka, ani muže, ani ženu. Ale je v něm obrovská potencialita, 

je v něm ukryta možnost, schopnost stát se a být plně člověkem, mužem či 

ženou. A to je důvod, proč chráníme lidský život od jeho počátku, od onoho 

zlomku vteřiny, v kterém je přítomen genom ženy či muže. 

Zamýšleli jsme se někdy nad touto cestou Božího Syna k nám? Bůh k nám 

nepřichází, aby byl naším vládcem, tyranem, despotou. Přichází k nám, aby 

nám rukou Ježíše Krista nabídl pomoc a ve smlouvě lásky zpečetěné jeho 

Krví a vydáním jeho Těla jsme i my zváni do tohoto Božího společenství. To je 

smysl Nanebevstoupení Páně, i smysl srpnové Slavnosti Nanebevzetí Panny 

Marie, což je de facto nejstarší mariánský svátek. Termín Theotokos, odborný 

teologický výraz efezského koncilu, se stává symbolem římské baziliky Santa 

Maria Maggiore, kde byl schválen překlad Písma svatého a liturgických knih, 

které přeložili do staroslověnštiny naši věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj.

Dominik kardinál Duka OP
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Editorial Loučí se soudní vikář

Koncem června roku 2019 doběh-
ly a byly opět prodlouženy man-

dáty většině soudců Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze. Kvůli 
zhoršenému zdravotnímu stavu však 
soudní vikář prof. JUDr. Ignác Antonín 
Hrdina, DrSc., O.Praem. poprosil mo-
derátora soudu, Jeho Eminenci pana 
kardinála Dominika Duku OP, arcibis-
kupa pražského, aby na příští pětileté 
funkční období jmenoval soudním vi-
kářem jiného ze soudců. Ten prosbě 
vyhověl a prof. Ignác Hrdina ve svém 
děkovném dopise mimo jiné napsal:
„Na prvním místě děkuji panu kardiná-
lovi, že si při své sotva představitelné 
vytíženosti na nás vždycky udělal čas, 
aby spolu s námi slavil eucharistickou 
oběť (bývalo to k  naší radosti pravi-
delně v  samém srdci arcidiecéze – 
v kapli sv. Václava v pražské katedrále) 
a povzbudil nás svým pastýřským slo-
vem. Vždycky jsme cítili jeho podporu 
a jsme mu za ni vděční. 

Děkuji kolegům soudcům, že při 
svém nemalém vytížení v pastoraci si 
vždycky našli čas na všechno, co prá-
ce soudce obnáší – není toho málo. 
Obhájcům/obhájkyním manželského 
svazku pak za  to, že (jak jim to zá-
kon ukládá) rozumně argumentova-

Kněžská svěcení
Na svátek sv. Víta v sobotu 15. června 

2019 přijal kněžské svěcení v křižov-

nickém kostele sv. Františka u Karlo-

va mostu z rukou biskupa Mons. Karla 

Herbsta SDB jáhen MUDr. Martin Mo-

ravec O.Cr.

V sobotu 22. června 2019 v katedrá-

le sv. Víta, Václava a  Vojtěcha přijali 

vkládáním rukou a  modlitbou arci-

biskupa pražského, kardinála Domi-

nika Duky OP, kněžské svěcení jáhni 

František Čech, Ondřej Kapasný, Ja-

roslav Mrňa a Václav Revenda. Téhož 

dne přijal v římské bazilice Santa Ma-

ria Maggiore kněžské svěcení jáhen 

pražského Křesťanského gymnázia 

Marek Mikuláštík FSCB. Světitelem 

byl moskevský arcibiskup Mons. Pa-

olo Pezzi.

O slavnosti sv. Petra a Pavla v sobotu 

29. června 2019 v  bazilice Nanebe-

vzetí Panny Marie na  Strahově přijal 

kněžské svěcení skrze vkládání ru-

Milí přátelé, 
li ve  prospěch platnosti manželství, 
které se těší přízni práva, a nejednou 
tak poskytovali soudcům vodítko pro 
spravedlivé rozhodnutí. 

Milým notářkám vděčím za spolehlivý 
výkon povolání, starého jako justice 
sama, a  v  neposlední řadě za  vytvá-
ření vynikající atmosféry u  soudu, 
kterou by nám leckde mohli závidět. 
Moderátorce soudní kanceláře navíc 
za  precizní vedení kompletní soudní 
agendy, bez něhož by řádná činnost 
soudu nebyla možná.

Advokátům/advokátkám církevního 
soudu děkuji za to, že hájili oprávně-
né zájmy svých klientů lege artis; čas-
to to významně urychlovalo průběh 
soudního řízení. Soudním znalcům/
znalkyním pak vděčím za  jejich od-
borné znalecké posudky, bez nichž se 
v  manželských záležitostech činnost 
soudu dnes ve  většině případů neo-
bejde.

Svou práci jste vykonávali mnohdy 
jen za  symbolickou odměnu, zcela 
nesrovnatelnou s platy ve světské jus-
tici, a to vedle množství další práce ať 
v pastoraci nebo jinde, jen abyste po-
máhali na svět spravedlnosti. Chci vás 

ujistit, že jsem si toho vždycky velmi 
vážil a často na vás pamatoval u Kris-
tova oltáře.
Ale ona je ještě jiná, lepší odměna: 
„Kdo přijímá spravedlivého“ (my by-
chom mohli říct: kdo se ujímá spra-
vedlivého a  jeho nároku), „dostane 
odplatu spravedlivého“ (Mt 10, 41). 
A  tu vám ze srdce přeji – už tady, 
na  zemi, a  jednou v  míře vrchovaté 
v  Ježíšově království spravedlnosti, 
lásky a pokoje.

Váš Ignác Hrdina O.Praem.,  
do 30. 6. 2019 soudní vikář“

Oslavy sv. Cyrila  
a Metoděje v Karlíně
Den slovanských věrozvěstů sv. Cy-
rila a  Metoděje můžete oslavit nejen 
na Velehradě, ale i  v pražském Karlí-
ně. 5. července tu v kostele sv. Cyrila 
a  Metoděje budou mše svaté v  9.30 
a v 18.30 hod., obě s uctěním ostat-
ků sv. Cyrila. Po obou bohoslužbách 
bude možnost výstupu do věže kos-
tela. Více na www.farnost-karlin.cz

kou a konsekrační modlitbu biskupa 

Mons. Karla Herbsta SDB fr. Štěpán 

Jakub Tichý O.Praem.
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Koncerty v chrámu  
sv. Mikuláše
Chrám sv. Mikuláše, který stojí spolu s  bý-
valým jezuitským profesním domem upro-
střed pražského Malostranského náměstí, 
patří k nejcennějším stavbám baroka na sever 
od Alp. Na díle se podílely tři spřízněné ge-
nerace velkých barokních architektů – otec, 
syn a zeť: Kryštof Dientzenhofer, Kilián Ignác 
Dientzenhofer a Anselmo Lurago. V interiéru 
můžeme obdivovat velkolepé sochy i fresky, 
na  emporách chrámu je rozvěšen vynikají-
cí cyklus deseti obrazů s  tématikou Kristova 
utrpení od  Karla Škréty. Na  zdejší varhany, 
jejichž autorem je jezuita Thomas Schwarz, 
hrával za svého pobytu v Praze W. A. Mozart. 
V  průběhu léta se v  chrámu pravidelně ko-
nají koncerty převážně barokní hudby. Více 
na www.stnicholas.cz

Tipy na výlet 
v pražské arcidiecézi
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha najdete mimo jiné stříbrné, 320 
kilogramů vážící sousoší sv. Vojtě-
cha, Radima a  Radly od  Karly Vobi-
šové-Žákové. Bylo zde instalováno 
v dubnu 2018, v okamžiku, kdy rakev 
s ostatky kardinála Berana opouštěla 
Svatopetrskou baziliku v Římě. 

V zámeckém areálu hotelu Clara Fu-
tura v  Dolních Břežanech můžete 
navštívit opravenou kapli Máří Mag-
daleny. Zde, v  bývalém Arcibiskup-
ském zámku vedl kardinál Josef Be-
ran za 2. světové války bohoslovecký 
seminář.

V  Panenských Břežanech zrekon-
struoval Středočeský kraj první Santi-
niho samostatnou kapli sv. Anny, kte-
rou si nechaly postavit benediktinky 
od sv. Jiří. 

Opravená barokní 
fara v Bubenči
Po  rok trvající celkové rekonstrukci 
ožívá barokní fara u  kostela sv. Go-
tharda v Bubenči. V  jejích prostorách 
se otevírá farní komunitní centrum, 
které bude sloužit rodinám, dětem, 
setkání dospělých či seniorů i jako zá-
zemí pro sociální i charitativní pomoc.
Slavnostní mší, kterou celebroval pa-
pežský nuncius Daniel Balvo, byl 26. 
května 2019 zahájen provoz zrekon-
struované barokní fary a komunitního 
centra. Farář Miloš Szabo říká: „Uká-
zalo se, že místní farní společenství 
nejsou jen anonymní věřící, kteří se 
v  neděli přicházejí do  kostela modlit 
na mši, ale že jde o partu lidí, která se 
umí sejít a trávit spolu čas i přes růz-
nost povah, věku a  názorů. A  právě 
pro ně a jejich aktivity bylo nutné vy-
budovat odpovídající zázemí.“
Součástí fary je kuchyňka, velká pro-
pojitelná místnost jako učebna, sklep, 
nové toalety, upravený dvorek a  za-
hrada. Na  faře se budou pravidelně 
scházet dětské skupiny, dospívající 
dívky či chlapci, kteří ministrují. Vnitřní 
prostory jsou potřebné také pro celo-
ročně probíhající přednášky, biblické 
hodiny, zkoušky sboru anebo setkání 
lidí, kteří hledají svoji duchovní cestu. 
Zázemí tu najde i  farní charita, která 
chce nabízet aspoň nárazovou po-
moc těm nejpotřebnějším na Praze 6. 
„Chceme, aby fara a  přilehlé prosto-
ry sloužily například i  jako místo, kde 
mohou farníci oslavit životní jubileum, 
křtiny svých dětí anebo si tam s přá-
teli dají po mši kafe či ugrilují maso,“ 
přemýšlí o budoucnosti zrekonstruo-
vaných prostor místní farář.

Svatovítské varhanní večery
Mezinárodní varhanní festival v katedrále sv. Víta na Pražském hra-
dě Svatovítské varhanní večery vstupuje do svého devátého ročníku. 
Ve čtyřech festivalových večerech (úterky 9. – 30. 7. vždy v  19.00 
hod.) se představí se svými varhanními recitály čtyři renomovaní 
varhaníci s  pestrými programy, zahrnujícími díla různých období, 
stylů i žánrů. Letos se festival bude konat pravděpodobně naposle-
dy na stávajících Mölzerových varhanách, neboť 15. června příštího 
roku by měl být uveden do provozu nový nástroj na západní kruchtě, 
a  jubilejní 10. ročník festivalu by tak měl proběhnout ve  znamení 
představování možností nových velkých katedrálních varhan. Záštitu 
nad festivalem převzal již tradičně duchovní otec projektu kardinál 
Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Na webových stránkách fes-
tivalu www.svvv.cz zájemci najdou podrobný přehled o programu 
a účinkujících i možnost zakoupit vstupenky.

Tetín a  jeho tři kostely se připravu-
jí na  výročí 1100 let od  zavraždě-
ní kněžny sv. Ludmily, které si zde 
budeme připomínat v  roce 2021. 
Probíhá rekonstrukce Muzea Tetín 
a  budují se prvky interpretace kul-
turně-historického dědictví. www.
svataludmila.cz

Říp má za  roudnickou farnost no-
vého pastoračního pracovníka, kte-
rý se stará o poutníky a návštěvníky 
v románské rotundě sv. Jiří a sv. Voj-
těcha. Je církevní i národní kulturní 
památkou a patří mezi nejstarší do-
chované stavby v Česku. http://far-
nostroudnice.cz/rotunda-rip/

Na  Mariánsko-františkánské poutní 
cestě z  Prahy do  Hájku byla opra-
vena další kaplička, která spojuje 
pražskou Loretu na  Hradčanech 
s  loretou ve  františkánském klášte-
ře u obce Červený újezd u Unhoště. 
www.poutnicestahajek.cz.
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ní i z domova. Naštěstí na něj čekala 
jeho dívka, která společně s  učitelkou 
S. donutily, aby si dodělal výuční list 
a  začal podnikat. Dnes má svoji fir-
mu, s onou statečnou dívkou se vzali 
a žijí spokojeně. Pravidelně se k nám 
do  školy vrací, víme o  sobě a  jsme 
rádi, že vzpomíná na  šťastné dětství, 
které u nás prožil.

H. se dostala do naší školy až v 6. třídě. 
Uzlíček neštěstí, který se bál promlu-
vit, nevěřila si vůbec v ničem a hlav-
ně matematika pro ni byla nepřeko-
natelnou překážkou. Její diagnózou 
byla vývojová dysfázie a  dyskalkulie. 
Měla však skvělé, spolupracující rodi-
če, kteří se okamžitě zapojili do spe-
ciálně pedagogického systému výuky 
na naší škole. Společnými silami jsme 
ji zbavili všech děsů ze školy a s mate-
matikou jsme si začali hrát. H. postup-
ně získala důvěru k učitelům, našla si 
ve třídě kamarády. Objevil se u ní skry-
tý vypravěčský talent, s chutí a úsilím 
se pustila i do angličtiny, když se do-
zvěděla, že s  rodinou pojede na  ně-
kolik let do zahraničí. Čtyřky postup-
ně mizely a  z  H. se stala premiantka 
třídy s vyznamenáním. V matematice 
směla používat různé převodové ta-
bulky a další pomůcky, na řešení úloh 

potřebovala více času, počítala méně 
příkladů, ale zkoušky na  střední ško-
lu v  zahraničí udělala, vystudovala 
a  maturitu složila v  anglickém jazy-
ce. Po návratu do ČR studovala VOŠ 
s ekonomickým zaměřením, úspěšně 
získala titul Bc.  a  práci v  zahraniční 
firmě. Vyrostla z  ní krásná, odvážná 
mladá žena, která se určitě ve  světě 
neztratí; při našich každoročních se-
tkáních teď už jen čekáme, kdy přine-
se svatební oznámení.

Škola je rozložena do třech budov.
Jak se Ti daří vše koordinovat a co 
pedagogy motivuje k této práci?
V současné době škola sídlí dokonce 
ve  čtyřech objektech v  bohnickém 
sídlišti. Budovy jsou pronajaté za  vy-
soké nájemné od  Prahy 8, dřevěný 
domeček je navíc jen provizorní stav-
bou v  naprosto nevyhovujícím tech-
nickém a hygienickém stavu. Snažím 
se hledat co nejvíce příležitostí k se-
tkávání a k práci na společných pro-
jektech. V roce 2016 to byl celoškolní 
projekt „Hledej pokoj a  usiluj o  něj“, 
zabýval se Benediktiny a jejich vlivem 
na Evropu, rok 2018 byl věnován au-
torskému muzikálu ke  stoletému vý-
ročí naší vlasti „Tančíme republice“. 
Tradicí se staly letní duchovní a  for-

mační kurzy pro pedagogy, pořáda-
né v rakouských Alpách a dalších za-
hraničních destinacích. Nemohu své 
zaměstnance dostatečně finančně 
ohodnotit, nabízím jim ale nadstan-
dardní vztahy a  spolupracující tým 
na  pracovišti, kde se z  povolání stá-
vá poslání. Noví lidé buď odpadnou 
do jednoho roku, nebo naopak zůstá-
vají velmi, velmi dlouho.

Máte dostatek kvalifikovaných 
učitelů?
Kvalifikovaných učitelů pro naší spe-
ciální školu je jako šafránu. Kvalifikací 
pro nás je totiž absolutorium studia 
speciální pedagogiky, na 2. stupni pak 
ještě v kombinaci s aprobací. Takové 
studijní kombinace ani neexistují, řeší-
me je tedy opačně, stateční učitelé si 
dodatečně dodělávají speciální peda-
gogiku externím studiem při zaměst-
nání. Další cestou je získávání nových 
nadšenců z  řad asistentů pedagoga, 
kteří začnou studovat, nebo ze stu-
dentů, kteří prošli odbornou praxí 
na  naší škole. Velký odliv pedagogů 
hrozil v minulých letech, kdy byly vý-
razně zvyšovány platy učitelů ve stát-
ním školství, tuto situaci jsem musela 
řešit adekvátním navýšením mezd 
na  úkor vybavení školy, odborných 

ROZHOVOR ROZHOVOR

Pracujeme na komunikačních 
schopnostech dětí

Jak bys jako ředitelka představila 
školu?
Logopedická škola se stala nedílnou 
součástí mého života, beru ji jako dar 
a velký úkol. Jak jinak, vždyť jsem v je-
jích službách už 39. rok, začínala v  ní 
hned po  skončení studií, prožila tu 
mnoho krásných i  pohnutých událostí 
a posledních 15 let se snažím držet ře-
ditelské kormidlo. Jaká je tedy „moje“ 
škola? Založil ji profesor Sovák před 
80 lety jako první logopedickou školu, 
do té doby se děti s vadami řeči vzdělá-
valy společně s neslyšícími. V roce 1992 
byla škola spolu s  budovou kláštera 
předána Salesiánům a stala se tak ško-
lou církevní, od 1. dubna 1996 je naším 
zřizovatelem Arcibiskupství pražské.

Čím je škola specifická?
Přijímáme děti a žáky od 3 do 15 let 
s narušenou komunikační schopnos-
tí: vývojovými poruchami řeči - dysfá-
zií, koktavostí, patlavostí, opožděným 
vývojem řeči a  speciálním porucha-

mi učení z celých Čech. Máme 5 tříd 
mateřské školy, 18 tříd základní školy, 
internát, školní družinu a školní klub. 
Hlavní důraz klademe na komunikaci 
a její rozvoj. Výuka je vedena speciál-
ními pedagogy – logopedy ve třídách 
po 10 žácích. Do týmu spolupracov-
níků patří i  školní psycholog a  školní 
kaplan. Jsme fakultní školou PedF UK. 
Ve škole pracuje logopedická porad-
na pro žáky i pro veřejnost. 

Co žákům nabízíte?
Péče začíná už od tříletých dětí v ma-
teřské škole, řečová terapie je tu propo-
jena speciálními programy se stimulací 
pohybových dovedností, paměti a po-
zornosti.  Každé dítě postupuje podle 
svého tempa a  možností, nezbytná je 
velmi těsná spolupráce s rodinou.  Na-
vazující základní škola je v našem pojetí 
ostrovem bezpečí a spolupráce, snaží-
me se o vytvoření dobrých vztahů mezi 
dětmi, žáky, pedagogy. Zapojujeme se 
do  mnoha výukových projektů: etická 

výchova s  každoročním týdenním vý-
jezdem, poznávací výjezdy do zahrani-
čí, Figurková školička, divadelní projek-
ty, ekologická výchova. Podporujeme 
zájmové aktivity žáků čtenářskými klu-
by, sportovními, výtvarnými a hudební-
mi kroužky. 

Záměrem je maximálně zlepšit komu-
nikační schopnosti dětí, pokud je řeč 
upravena, mohou se vrátit zpět na spá-
dovou školu. Žáci, kteří potřebují pra-
covat intenzívněji, docházejí do  školní 
logopedické poradny, ta je k  dispozici 
i  veřejnosti. Mimopražští žáci mohou 
být ubytování na  internátě. S  pomocí 
nadace Proměny jsme zde vybudovali 
jedinečnou logopedickou Zahradu Don 
Bosco, která slouží k výuce i relaxaci.

Máš nějaký konkrétní příběh, o který 
se můžeš s čtenáři podělit?
S. chodil do naší školy kvůli koktavosti 
od 3. do 9. třídy. Měl rozvedené rodiče, 
matka o něj nejevila valný zájem, pro-
to byl umístěn na  internát. Díky tomu 
mohl žít jako ostatní spolužáci, jen 
ve  „větší“ rodině. Ve  škole byl spoko-
jený, nikdo se mu nevysmíval pro jeho 
silnou koktavost s  velmi nápadnými 
průvodními projevy v  chování. Při řeči 
celý zčervenal, házel hlavou, vykopával 
nohou. Ukončil úspěšně devátý ročník 
a nastoupil do učiliště na obor truhlář. 
Tady ho však čekaly obrovské problé-
my, S. se začal opět propadat do  be-
znaděje, na kruté poznámky a posměch 
spolužáků byl stále více citlivý. Jedno-
ho dne přišel jeho bývalé třídní učitel-
ce dopis z vězení, S. psal, že se popral 
v restauraci s klukem, který se vysmíval 
jeho koktání. Ublížil mu asi dost, byl 
odsouzen na pár měsíců. S učitelkou si 
stále psal, líčil svou beznaděj, vyhodili 
ho z učení a matka po návratu z věze-

Mgr. Daniela Špinková je ředitelkou Církevní základní školy 
logopedické Don Bosco a mateřské školy logopedické 
v Praze 8 – Bohnicích. Přesto, že je škola rozdělena 
do několika objektů na dílčí menší části, poskytuje 
komplexní službu těm, kteří to potřebují.
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pomůcek a odměn. Naštěstí mám ko-
lem sebe dost lidí, kteří neváhají při-
ložit ruku k dílu, když je třeba a pře-
klenout tak období, kdy se nám právě 
těch potřebných rukou nedostává.                                                     

Jak se z pohledu speciální školy dí-
váš na inkluzi?
Důležité pro rodiče je mít volbu, 
není možné jim inkluzi nařídit nebo 
zakazovat. Dobré školy zařazova-
ly do  svých tříd hendikepované děti 
odedávna a  bylo to dobré. Zajíma-
vá byla i  inkluze opačným směrem, 
zdravé děti dělaly zázraky mezi dětmi 
ve  speciálkách. Naše škola má spí-
še zkušenost se záchranou nepo-
dařených inkluzí, na  počet zájemců 
o umístění inkluze vliv nemá, naopak, 
v posledních letech musíme z  kapa-
citních důvodů odmítat víc a více dětí. 
Takže inkluze ano, jako paralelní, voli-
telná možnost.                                                                                                                                

Co Tě jako ředitelku tíží?
Škola se v  současné době nachází 
ve vážné, existenci ohrožující situaci, 
bude se muset v  co nejkratší době. 
S  tím souvisí nutnost medializace, 
fundraisingu, stabilizace pedagogic-
kého sboru. Přebujelost administrati-
vy ve školství je také kapitola sama pro 
sebe. To vše jde na úkor přímé práce 

s  dětmi a  zaměstnanci, kterou mám 
tolik ráda.

Arcibiskupství pražské jako zřizo-
vatel plánuje pro vaši školu výstav-
bu nové budovy. Jaké jsou plány?                                                                                           
S obcí Klecany byly směněny pozem-
ky tak, aby na nich mohl být postaven 
komplex pro všechny složky školy.  Je 
rozpracována architektonická studie 
m4 architekty s  předběžným rozpo-
čtem 113 miliónů Kč. Pozitivem je 
i skutečnost, že obec a farnost s naší 
školou chtějí úzce spolupracovat. 

Mohou čtenáři výstavbu nové školy 
podpořit?
Snem nás všech je, aby škola dostala 
důstojnou podobu moderní evrop-
ské školy pro děti, které mají ztížené 
životní startovní podmínky. Prosíme 
všechny lidi dobré vůle, aby nám ten-
hle sen pomohli uskutečnit: pomůže 
nám propagace stavby nové školy, 
jakákoliv forma sponzoringu, částka 
na dárcovský účet KB 931 544 081/0
100.                                                                                           

Co Ti dělá na Tvé práci radost a čím 
Tě obohacuje?
Je za  mnou bezmála 40 let práce, 
radostí i  smutků, prošlo mi rukama 
několik set dětí, vzpomínám na kole-

gy, kteří již nejsou mezi námi. Během 
všech těch let bylo okolo mne spole-
čenství lidí nesobeckých, ochotných 
více dávat než brát, věnovat své síly 
a vědomosti dětem s komunikačními 
problémy. Děkuji za  to, že mne pro-
vází sehraný tým lidí, kteří svými po-
stoji a  vzájemnými vztahy dávají dě-
tem příklad ryzího člověčenství. Mé 
poděkování patří i dětem, za  to, jaké 
jsou, kolik úsilí musí věnovat tomu, 
aby se vyrovnaly svým zdravým vrs-
tevníkům, za to, že mne stále překva-
pují a inspirují.

Co bys škole popřála?
Přeji všem malým i  velkým z  Dona 
Bosca radost ze společného díla 
a krásnou moderní budovu, do které 
se všichni vejdeme nejméně dalších 
sedmdesát pět let, protože: „Tam, 
kde jsou Tví bratři, kde jsou Tvé sny 
a přání, kde jsou Tvé povinnosti, kde 
je to, co je nejdůležitější, tam je Tvé 
místo setkání s Pánem Ježíšem. Mů-
žeš být svatý ve všem, co děláš, když 
do toho vložíš celé své srdce…“/Gio-
vani Bosco/ 

K  přání se Danielo, připojuji a  děkuji 
za rozhovor.

Mgr. Monika Vagenknechtová

ROZHOVOR CHARITA

Jaká je historie penzionu?
Historie objektu, v níž se Penzion U sv. 
Kryštofa nachází, je skutečně výji-
mečná. Byl postaven v roce 1907 jako 
Dům pro opuštěné a osiřelé děti. Z té 
doby se nám na zdi penzionu zacho-
vala pamětní deska na zakladatelku J. 
K. Parmovou. Osobně jsem se setkal 
s lidmi, kteří zde vyrostli a vzpomínali 
v dobrém na prožité roky. Domov byl 
zrušen kolem roku 1950. Věřím, že 
historie stejně jako současné působe-
ní Charity v  tomto objektu, pozitivně 
ovlivňuje zdejší atmosféru. Mnoho 
hostů se i v tomto smyslu vyjadřuje.       
V období 1950 – 1989 spravoval bu-
dovu školský úřad. Po roce 1989 byla 
v  restitucích vrácena   ve  špatném 
technickém stavu Charitě. V roce 1991 
– 1993 proběhla velká rekonstrukce 
a byl zde zahájen provoz penzionu.

Penzion ale působí jako nově zre-
konstruovaný…
V roce 2013 zasáhly penzion povod-
ně. Během osmi minut zaplavila voda 
celou rozlehlou zahradu včetně tří 
charitních aut parkujících na  spod-
ním parkovišti. Následovala celková 
rekonstrukce. Proto je dnes penzion 

krásně opravený. Před tím, než byl 
znovu otevřen, jej požehnal otec kar-
dinál Dominik Duka.

Komu penzion nejčastěji slouží 
a jaké nabízí zázemí?
Nejčastěji ubytováváme zaměstnan-
ce firem z  okolí, kteří přijíždějí z  re-
gionů do Prahy na školení či porady. 
Výhodou je pro ně hlídané bezplatné 
parkoviště v  areálu penzionu. Často 
přicházejí také turisté. Do  centra se 
dostanou snadno a  rychle městskou 
hromadnou dopravou pomocí auto-
busu a metra. Zabere to necelou půl 
hodinu. Penzion je proto vhodný pro 
návštěvníky Prahy i poutníky. Nachá-
zejí zde klidnou atmosféru mimo ruš-
né centrum a přitom dobrou dostup-
nost do centra města. 
Penzion také slouží potřebám Arci-
diecézní charity Praha. Probíhají zde 
porady a  školení. Zajišťujeme samo-
zřejmě ubytování pro charitní hosty. 
V nedávné době například pro prezi-
denta Charity Uganda otce arcibisku-
pa Cypriana Lwangu z Kampaly. Nebo 
pro sestru Marii Goretti z  Indie, kte-
rá je naším dlouholetým partnerem 
v pomoci těm nejchudším.

V čem je penzion U sv. Kryštofa vý-
jimečný?
Hosté oceňují nejčastěji vysoký komfort, 
snídaně formou švédských stolů a velmi 
vstřícný personál. Můžeme se pochlubit 
téměř nejvyšším možným hodnoce-
ním, které hosté udělují na vyhledávači 
Booking.com. Návštěvou našeho penzi-
onu navíc podpoříte práci Charity. 

Jaké jsou plány do budoucna? 
Vedle penzionu bychom chtěli vybu-
dovat kapli, která by sloužila lidem při 
duchovní obnově. Máme již architekto-
nický plán. Chybí však finance. Rádi by-
chom také v penzionu instalovali výtah.

Jak dlouho penzion vedete? V  čem 
je tato práce pro Vás naplňující? Co 
Vás na ni nejvíc baví? 
Penzion vedu již skoro dvacet let. 
Prožil jsem zde lepší i  horší období. 
I když se to na první pohled nezdá, je 
to práce podobná práci kolegů, kteří 
pracují v sociálních službách Charity. 
I v našem provozu  sloužíme druhým 
lidem. Má to svá specifika, ale základ 
je stejný. Proto mě vždy naplňuje ra-
dostí, když hosté odcházejí spokojení 
a opět se k nám vracejí.

Chystáte se na  výlet, za  kulturou nebo pracovními 
povinnostmi do hlavního města? Využijte služeb penzionu 
U  sv. Kryštofa, který v  Praze 10 provozuje Arcidiecézní 
charita Praha. Budete příjemně překvapeni a  stejně jako 
většina hostů se budete rádi vracet. Požádali jsme o rozhovor 
dlouholetého vedoucího penzionu Jaroslava Nekla.

Charita zve k návštěvě 
penzionu v Praze 10

Navštivte penzion,  
který pomáhá

Penzion U sv. Kryštofa
Provozovatel:  

Arcidiecézní charita Praha
Záběhlická 72/60, Praha 10

Tel.: 272 769 371
E-mail: penzion@krystof.cz

www.krystof.cz
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

5. 7. – 6. 7.  
Velehrad / Národní pouť, Dny lidí 

dobré vůle a plenární zasedání ČBK

7. 7. / 9.30 

Nové Strašecí / kostel Narození 

Panny Marie / mše sv. s uvedením 

nového administrátora

14. 7. / 11.00 

Hrádek u Vlašimi / prostranství před 

kostelem sv. Matouše / mše sv.

24. 8. / 12.00 

Putim / kostel sv. Vavřince / mše sv. 

(setkání rodičů a přátel časopisu pro 

děti DUHA)

1. 7. / 18.00 
 Příbram / kostel sv. Jakuba Staršího 
/ mše sv. s uvedením nového 
administrátora

2. 7. / dopoledne 
Karlovy Vary / účast na 54. ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary

2. 7. / 19.00 
Rosenthal bei Kamenz / mše sv.  
pro Lužické Srby

4. 7. – 6. 7.  
Velehrad / Národní pouť, Dny lidí 
dobré vůle a plenární zasedání ČBK

7. 7. / 11.00  
Hrádek u Vlašimi / prostranství před 
kostelem sv. Matouše / mše sv.

27. 7. / 17.00 
Chotěborky / kostel Nanebevzetí 
Panny Marie / mše sv.

10. 8. / 10.00 
Vavřineček u Domažlic / kostel 
sv. Vavřince / mše sv.

11. 8. / 10.00 
Jilemnice / kostel sv. Vavřince / mše 
sv. u příležitosti 290. výročí založení 
kostela a 110 let od smrti Jana 
Nepomuka hr. Harracha

14. 8. / 14.00 
Praha-Klárov / pietní akt věnovaný 
letcům RAF

15. 8. / 18.00 
Praha-Strahov / Strahovský klášter / 
mše sv.

22. 8. / 17.00
Zásmuky / mše sv. pro ministrantský tábor

23. 8. / 9.00 
 Praha / Kongresové centrum / 
návštěva kongresu Komunity sv. 
Jana Křtitele u příležitosti 40. výročí 
založení komunity

26. 8. / 12.00 
Havlíčkova Borová / návštěva 
ministrantského tábora za účasti 
válečných veteránů

4. 7. – 6. 7. 
Velehrad / Národní pouť, Dny lidí 
dobré vůle a plenární zasedání ČBK

7. 7. / 10.00 
 Příbram-Březové Hory / kostel sv. 
Vojtěcha / mše sv.

20. 7. / 10.00 
Mníšek pod Brdy (Skalka) / mše sv.

25. 7. / 7.00  
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

3. 8. / 11.00 
Maková Hora u Příbrami / kostel 
sv. Jana Křtitele a Panny Marie 
Karmelské / mše sv.

4. 8. 
ŘKF Zdislavice / mše sv. (8.00 
Zdislavice / 9.45 Pravonín / 11.00 
Načeradec)

8. 8. / 7.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

10. 8. / 10.00 
Vavřineček u Domažlic / kostel sv. 
Vavřince / mše sv.

14. 8. – 17. 8.  
Chotěboř / Setkání animátorů

18. 8. / 10.00 
Třebíč / bazilika sv. Prokopa / mše sv.

22. 8. / 7.00  
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

29. 8. / 7.00 
 Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO 
MLÁDEŽ
 

 13. – 18. srpna  
Celostátní setkání animáto-
rů v  Chotěboři. Více informací na  
https://csa2019.signaly.cz/
                                          www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 4. – 10. srpna
Setkání pro páry – Kána v Kroměříži. 
Více informací na www.kana4you.cz. 
 
                             www.chemin-neuf.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 21. července 
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele 
– Titulární slavnost kongregace re-
demptoristů.

 1. srpna od 17.00 
Mše svatá – svatý Alfons Maria de Li-
guori CSsR – zakladatel redemptoris-
tů. Svatohorští redemptoristé obnoví 
své řeholní sliby.

 2. srpna 
Pouť bez bariér – pouť nemocných 
a  zdravotně postižených. Mše svatá 
od 10.00 bude spojena s udělováním 
svátosti pomazání nemocných, cele-
bruje ThDr. Jan Balík PhD., biskupský 
vikář pro diakonii.

 15. srpna 
Nanebevzetí Panny Marie, titulární 
slavnost svatohorské baziliky. 

 17. srpna od 19.30 
Poutní slavnost – vigilie. Po mši svaté 
následuje světelný průvod.

 18. srpna od 9.00 
Poutní slavnost. Hudba při mši svaté: 
S. Jelínek – Mešní proprium. 

 27. srpna 
346. výročí posvěcení baziliky.

                                www.svata-hora.cz

HRÁDEK U VLAŠIMI – POUTNÍ MÍSTO

 7. července 
První hrádecká pouť. Mše sva-
tá od  9.00, celebrant P.  Jiří Ptáček 
MIC, správce poutního místa Hrádek. 
Od 11.00 hlavní mše svatá – celebruje 
kardinál Dominik Duka OP. Od  15.30 
mariánská pobožnost u  poutní stu-
dánky. Program zakončí mše svatá 
od 16.00, kterou celebruje P. Mgr. To-
máš Kábele, administrátor farnosti Če-
chtice.

 14. července 
Druhá hrádecká pouť. Mši svatou 
od 9.00 bude sloužit P. Roman Maxi-
milián Rylko O.Praem., administrátor 
farnosti Keblov. Od 11.00 hlavní mše 
svatá – celebruje Mons. Václav Malý. 
Od 13.30 následuje koncert křesťan-
ské skupiny Good Work. Od  15.30 
proběhne mariánská pobožnost 
u poutní studánky. Od 16.00 mše sva-
tá – celebruje P. ThDr. Miloslav Kněz, 
farář farnosti Divišov.

 21. července 
Třetí hrádecká pouť. Mše svatá 
od  9.00, celebrant P.  Jerzy Cyma-
nowski MIC, farní vikář na  Hrádku. 
Od 11.00 hlavní mše svatá – celebruje 
Mons. Karel Herbst SDB. Od 15.30 ná-
sleduje mariánská pobožnost u poutní 
studánky. Program zakončí mše svatá 

od 16.00, bude se jednat o pouť vla-
šimského vikariátu, celebruje P. MgA., 
Mgr. Jaroslav Konečný, vlašimský fa-
rář a vikář.   

                             www.hradek.speaker.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 1. září od 15.30
Světová a  japonská hudba – klavírní 
koncert Julie Okaji. Na  programu: F. 
Chopin, K. Hirai, N. Ikeda, H. Haya-
saka, J. Hissaishi, T. Nakajima a  B. 
Smetana. Refektář. 
                                      www.domovrepy.cz

ŘKF U  KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 14. září od 13.00
Lhotecký běh – motto: „Sport a  víra 
může být pro všechny.“ Třetí ročník 
závodu letos proběhne opět v  lese 
u  hřiště FC Tempo. Připravené jsou 
různé délky tras (dětské trasy, 2 km, 
5 km a  7 km). Na  závodníky umístě-
né na  stupních vítězů čekají věcné 
ceny. Připravené jsou také hry pro 
děti, skákací hrad a  možnost setkání 
a přátelského popovídání. Více infor-
mací ke konání akce a mapa jednotli-
vých tras se nachází na internetových 
stránkách www.lhoteckybeh.cz. Zde 
je také možnost se do  sportovního 
klání registrovat, případně se můžete 
přihlásit až v den závodu v místě ko-
nání akce.
 
                            www.lhoteckafarnost.cz 
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FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 13. července od 11.00 
Za pronásledované křesťany, mši sva-
tou celebruje Mons. Josef Žák, spiritu-
ál Arcibiskupského semináře v Praze.

 2. srpna od 18.00
Svátek Panny Marie Královny Andělů-
-Porciunkule. Po mši svaté celebrova-
né P. Jakubem Sadílkem OFM násle-
duje festival františkánských schol.

 3. srpna od 9.00 
Sobotní památka Panny Marie, mši 
svatou slouží P.  Jan Maria Vianney 
Dohnal OFM.

 17. srpna od 11.00 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 
Mši svatou celebruje P.  Daniel Ja-
náček O.Praem., opat strahovského 
kláštera.

 21. – 25. srpna 
New Dawn – charismatické setkání.

                                  www.hajek.ofm.cz
ŘKF MODŘANY 

 25. srpna od 9.30 
Pouť uprostřed ruchu velkoměsta. 
Malá kaple sv. Bartoloměje v  Pra-
ze-Hodkovičkách se na  sklonku 
prázdnin promění v  poutní místo. 
Kaple spadá pod modřanskou du-
chovní správu a společenství se spo-
juje v  modlitbě ke  sv. Bartoloměji. 
V  loňském roce procházela kaple 
celkovou rekonstrukcí a letos se bude 
skvít v plné kráse a poutníci se mohou 
navíc potěšit pohledem na výjimečné 
umělecké dílo – Strom života.

                       www.modranskafarnost.cz

ŘKF SÁZAVA – ČERNÉ BUDY

 4. července 
Slavnost svatého Prokopa. Od  8.30 
poutní mše svatá farnosti Kolín v Sá-
zavském klášteře, celebruje P. Franti-
šek Čech, novokněz. Od 10.30 poutní 
mše svatá v  Sázavském klášteře, ce-
lebruje P. Vít Uher, farář u sv. Prokopa 
v Praze. Od 19.00 pobožnost ke sva-
tému Prokopovi v kostele sv. Martina. 
Od 19.30 do 22.00 eucharistická ado-
race rovněž v kostele sv. Martina.

 7. července
Velká svatoprokopská pouť. Od 10.30 
slavnostní mše svatá v  Sázavském 
klášteře. Celebrantem bude P.  Jan 
Kotas, rektor Arcibiskupského semi-
náře v Praze a kanovník. 
                           www.svprokop-sazava.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

 11. – 13. září 
Kostelnický kurz. Soubor přednášek 
pro zlepšení kostelnických doved-
ností pod vedením P.  Jana Kotase, 
P. Michala Němečka, P. Vladimíra Kel-
nara a P. Radka Tichého.

                    www.panskydumrozmital.cz

CÍRKEVNÍ TURISTIKA
        
Připravuje se publikace o  poutních 
místech Středočeského kraje, kterou 
bude doplňovat kalendář 2020 pro 
turisty a poutníky pražskou arcidiecé-
zí. K dispozici budou přibližně od října 
na https://eshop.apha.cz/.

                             www.cirkevnituristika.cz  

POZVÁNKY, NABÍDKY

Oslavy svátku sv. Prokopa v kapitul-
ním chrámě Všech svatých na Hradě 
Pražském
                                                                
V neděli 30. června od 15.00 Mole-
ben ke svatému Prokopovi. Od 15.30 
Svatá liturgie, hlavní celebrant Mons. 
Ladislav Hučko, biskup – apoštolský 
exarcha. 
Ve  čtvrtek 4. července od  17.30 
Modlitba nešpor. Od 18.00 Mše sva-
tá, hlavní celebrant P. Prokop Siostr-
zonek, OSB. 
Při bohoslužbách bude možnost 
uctít ostatky sv. Prokopa Divotvůrce. 
Bohoslužby doprovodí zpěvem sbor 
řeckokatolické farnosti Nejsvětější 
Trojice v Praze.

Skalecká pouť
                                                                
V  sobotu 20. července se koná 
v  Mníšku pod Brdy Skalecká pouť. 
Program začíná procesím na Skalku, 
po  kterém následuje od  10.00 slav-
nostní mše svatá, celebruje Mons. 
Zdenek Wasserbauer. Bohoslužba 
bude s  doprovodem rodinné kape-
ly Familion. Na náměstí F. X. Svobo-
dy vystoupí finalisté Brdského kosa 
2019, Jana Kirschner a kapely Circus 
Problem a Dead Daniels. Dříve naro-
zeným zazpívá na farní zahradě Pav-
lína Filipovská.
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MEDIÁLNÍ PORADCE AP
 Mgr.  Štěpán Rob vykonává od   

1. června 2019 funkci mediálního po-
radce Arcibiskupství pražského, a  to 
na základě dohody o pracovní činnosti.

UKONČENÍ STUDIA
 Mgr.  Michal Prívara úspěšně složil 

dne 16. května 2019 státní rigorózní 
zkoušku na  Teologické fakultě Jiho-
české univerzity v Českých Budějovi-
cích a dosáhl titulu ThLic.

USTANOVENÍ TRIBUNÁLU FAVOR 
FIDEI

 Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, ustanovil na dobu tří let, 
tj. od 15. září 2019 do 14. září 2022 tri-
bunál pro vyšetření žádostí o papež-
skou dispens ke zrušení manželského 
svazku ve  prospěch víry v  případech 
spadajících do  Arcidiecéze pražské 
v tomto složení:
JUDr. Marie Kolářová, Th.D.  
– instruktorka, JCLic. Mgr. Miloš Szabo, 
Th.D. – obhájce manželského svaz-
ku, Mgr. Markéta Jungová – notářka, 
Mgr. Michaela Jungová – notářka

USTANOVENÍ
 ThDr.  Jan Balík, PhD., byl s  účin-

ností od  1. července 2019 jmenován 
a  ustanoven farářem Římskokatolické 
farnosti u  katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha Praha-Hradčany a zároveň 
byl také ustanoven kanovníkem peni-
tenciářem Metropolitní kapituly u  sv. 
Víta v Praze.

 P.  Mgr.  Artur Bilyk CSsR byl na  žá-
dost svého řeholního představeného 
s  účinností od  1.  září 2019 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovního 
Římskokatolické farnosti u  kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá 
Hora, z  funkce nemocničního kaplana 
Oblastní nemocnice Příbram a z funkce 
charitního kaplana Farní charity Příbram.

 P. Filip Štěpán Boháč OP byl na žá-
dost svého řeholního představeného 
s účinností od 1. července 2019 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Jiljí Praha-
-Staré Město.

 P.  Mgr.  František Boldy CSsR byl 
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. července 2019 
uvolněn z  funkce farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti u  kostela Nane-
bevzetí Panny Marie Příbram-Svatá 
Hora a  z  funkce rektora klášterního 
kostela sv. Josefa v Obořišti (v Římsko-
katolické farnosti Dobříš).

 Libor Bulín byl s účinností od 1. čer-
vence 2019 do 30. června 2022 jme-
nován a ustanoven okrskovým vikářem 
vikariátu Stará Boleslav.

 P.  Isabelo Carloman jr. OSA byl 
na žádost svého řeholního představe-
ného s  účinností od  15. května 2019 
uvolněn z  funkce farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. To-
máše v Praze-Malé Straně.

 František Čech byl s  účinností od   
1. července 2019 uvolněn z  jáhenské 
služby v Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Vojtěcha Praha-Nové Město 
a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a  ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Fran-
tiška z  Assisi PrahaChodov. Současně 
byl s  účinností rovněž od  1. července 
2019 ustanoven zodpovědným za péči 
o ministranty v Arcidiecézi pražské.

 Mgr.  Jiří Čepl O.Melit. byl se sou-
hlasem svého diecézního biskupa 
s  účinností od  1. července 2019 do 
30. června 2024 jmenován a ustano-
ven farářem Římskokatolické farnosti 
Budyně nad Ohří.

 Jan Dlouhý byl s účinností od 1. čer-
vence 2019 uvolněn z funkce admini-
strátora excurrendo Římskokatolické 
farnosti Jince.

 Mgr.  Štěpán Faber byl s  účinností 
od 1. července 2019 uvolněn z funkce 
administrátora excurrendo in spiritua-
libus Římskokatolické farnosti Smečno 
a  s  účinností od  téhož data byl jme-
nován a  ustanoven administrátorem 
Římskokatolické farnosti Hostivice.

 ThDr.  Jiří Huber byl s  účinností od   
1. července 2019 uvolněn z  funkce 
výpomocného duchovního Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Václava 
Praha-Prosek.

 Benedikt Hudema byl s  účinností 
od 1. července 2019 zproštěn zodpo-
vědnosti za péči o ministranty v Arci-
diecézi pražské.

 P. Hieronim Kaczmarek, Dr., OP byl 
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. července 2019 
uvolněn z funkce faráře Polské římsko-
katolické farnosti a  z  funkce zpověd-
níka sester mnišek kazatelského řádu, 
komunity kláštera se sídlem Lysolajské 
údolí 106/21, 165 00 Praha 6.

 Ing. Ondřej Kapasný byl s účinností 
od 1. července 2019 uvolněn z  jáhen-
ské služby v  Římskokatolické farnosti 
Kralupy nad Vltavou a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven far-
ním vikářem Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Václava Praha-Smíchov.

 Mgr. Vladimír Kelnar byl s účinnos-
tí od 1. července 2019 do 30. června 
2022 jmenován a  ustanoven okrsko-
vým vikářem I. pražského vikariátu. 

 Mgr.  Karel Kočí byl s  účinností od   
1. července 2019 do 30. června 2024 
jmenován a  ustanoven farářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela Nepo-
skvrněného Početí Panny Marie Praha-
-Strašnice.

 MgA.  Mgr.  Jaroslav Konečný byl 
s  účinností od  1. července 2019 do   
30. června 2022 jmenován a ustanoven 
okrskovým vikářem vikariátu Vlašim.

 Mgr.  Jaroslav Krajl byl s  účinnos-
tí od 1. září 2019 do 30. června 2024 
jmenován a  ustanoven farářem Řím-
skokatolické farnosti Nymburk.

 Jindřich Krink byl s  účinností od   
1. července 2019 uvolněn z funkce fa-
ráře Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Jakuba Staršího Příbram.

 Jaroslav Kučera byl s  účinností od   
1. července 2019 uvolněn z  funkce 
administrátora excurrendo in materia-
libus Římskokatolické farnosti Smeč-
no. S účinností rovněž od 1. července 
2019 do 30. června 2022 byl jmenován 
a ustanoven okrskovým vikářem vikari-
átu Kladno.

 P. Ing. Mgr. Jan Kuník CSsR byl na žá-
dost svého řeholního představeného 
s  účinností od  1.  září 2019 jmenován 
a ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti u  kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Příbram-Svatá Hora. 

 MUDr. Miroslav Malý byl s účinnos-
tí od 1. září 2019 do 30. června 2022 
jmenován a ustanoven okrskovým vi-
kářem vikariátu Jílové. 

 P.  Mgr.  Konstantin Petr Mikolajek 
O.Praem. byl se souhlasem svého ře-
holního představeného s  účinnos-
tí od 1. září 2019 do 30. června 2024 
jmenován a  ustanoven farářem Řím-
skokatolické farnosti Říčany u Prahy.

 P. Marek Mikuláštík FSCB byl se sou-
hlasem svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. září 2019 uvolněn 
z jáhenské služby v Křesťanském gym-
náziu a  s  účinností od  téhož data byl 
jmenován a ustanoven kaplanem Křes-
ťanského gymnázia, se sídlem Kozino-
va 1000/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař.

 P. Mgr. Cyril František Molnár OP byl 
na  žádost svého řeholního předsta-
veného s  účinností od  1.  srpna 2019 
uvolněn z  funkce faráře Římskokato-
lické farnosti u  kostela sv. Jiljí Praha-
-Staré Město.

 P.  MUDr.  Martin Moravec O.Cr. byl 
na žádost svého řeholního představe-
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ného s  účinností od  15.  června 2019 
jmenován a ustanoven farním vikářem 
Římskokatolické farnosti u  kostela sv. 
Petra Praha-Nové Město.

 PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D. byl 
s  účinností od  1. září 2019 jmenován 
a ustanoven kaplanem Církevní mateř-
ské školy Srdíčko, se sídlem Podpěrova 
1879/2, 155  00 Praha 13 – Stodůlky. 
S  účinností od  1. července 2019 byl 
uvolněn z  jáhenské služby v  Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Kunratice a s účinností 
od téhož data byl jmenován a ustano-
ven farním vikářem Římskokatolické 
farnosti u  kostela sv. Jakuba Staršího 
PrahaStodůlky.

 P. Maciej Niedzielski OP byl se sou-
hlasem svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. července 2019 do  
31. srpna 2020 jmenován a ustanoven 
farářem Polské římskokatolické farnosti.

 P. Jozef Novák ml. CSsR byl na žá-
dost svého řeholního představeného 
s účinností od 1. července 2019 jmeno-
ván a  ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie Příbram-Svatá Hora. 
Současně byl s účinností od téhož data 
jmenován a ustanoven rektorem kláš-
terního kostela sv. Josefa v  Obořišti 
(v Římskokatolické farnosti Dobříš).

 Mgr. Jaromír Odrobiňák byl s účin-
ností od  1. července 2019 uvolněn 
z  funkce farního vikáře Římskokato-
lické farnosti u  kostela sv. Antonína 
Praha-Holešovice a  z  funkce farního 
vikáře excurrendo Římskokatolické 
farnosti u  kostela sv. Václava Praha-
-Prosek a s účinností od téhož data byl 
jmenován a  ustanoven administráto-
rem Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Václava PrahaProsek.

 Mgr. Lukáš Okurka byl s účinností od  
1. července 2019 uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti 
Vlašim a z funkce administrátora excu-
rrendo Římskokatolické farnosti Veliš 
u Vlašimi a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven administrátorem 
Římskokatolické farnosti Zdislavice.

 P.  doc.  PhDr.  Libor Ovečka, Th.D., 
SDB byl se souhlasem svého řehol-
ního představeného s  účinností od   
1. července 2019 jmenován a ustano-
ven administrátorem Římskokatolické 
farnosti u  kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Praha-Dolní Počernice.

 JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl s účin-
ností od  1. července 2019 uvolněn 
z funkce faráře Římskokatolické farnos-
ti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

O.Carm., rektor filiálního kostela sv. 
Havla v  Praze-Starém Městě, 2. 8. 
1969 (50 let)

 Mgr.  Antonín Juriga, trvalý jáhen 
v  Tuchoměřicích a  v  Praze-Nebuši-
cích, výkonný ředitel Arcibiskupství 
pražského, 4. 8. 1974 (45 let)

 P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 
na odpočinku v Praze, 5. 8. 1922 (97 
let)

 Mons. Anton Otte, emeritní kanov-
ník, 15. 8. 1939 (80 let)

 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, eme-
ritní kanovník, prelát Jeho Svatosti, 
rektor klášterního kostela sv. Benedikta 
v Praze-Hradčanech, 16. 8. 1932 (87 let)

 P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, 
Ph.D., O.Praem., opat Královské kano-
nie premonstrátů na  Strahově, 17. 8. 
1969 (50 let)

 P.  Hyacint Petr Ullman OP, kaplan 
Arcibiskupského gymnázia, 19. 8. 
1989 (30 let)

 Mgr.  Pavel Táborský, kněz pražské 
arcidiecéze na odpočinku, 20. 8. 1943 
(76 let)

 Mgr.  Petr Fiala, kněz ostravsko-
-opavské diecéze, vojenský kaplan, 
rektor Římskokatolické duchovní sprá-
vy u  kostela sv. Jana Nepomuckého 
v Praze-Hradčanech, 22. 8. 1974 (45 let)

 František Říha, administrátor v Lou-
ňovicích pod Blaníkem, 22. 8. 1933 
(86 let)

 P.  Ing.  Miloslav Fiala O.Praem., 
na odpočinku v Praze, 28. 8. 1928 (91 let)
 
VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Václav Kružík, farář v  Petrovicích 
u Rakovníka, 1. 7. 1984 (35 let)

 Mgr.  Ing.  Václav Slavíček, trvalý já-
hen v Kladně, 3. 7. 2004 (15 let)

 P.  Ing.  Jozef Ržonca, Ph.D., OSA, 
rektor klášterního kostela sv. Josefa
v  Praze-Malé Straně, farní vikář u  sv. 
Tomáše v  Praze-Malé Straně, 12. 7. 
2014 (5 let)

 P. Dominik Maria Eremiáš OSB, rek-
tor opatského kostela Panny Marie 
a sv. Jeronýma v Praze-Novém Městě 
(Emauzy), 13. 7. 1994 (25 let)

 P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze-Kobylisích, 25. 7. 1967 
(52 let)

 Mons. prof.  PhDr.  Petr Piťha, CSc., 
Dr. h. c., probošt kapituly, kaplan Jeho 
Svatosti, 26. 8. 1969 (50 let)

 P.  Mgr.  JCLic. David Kučerka O.Cr., 
administrátor u  kostela sv. Františka 
z Assisi v Praze-Starém Městě, 28. 8. 
2014 (5 let)

ÚMRTÍ
 Jaroslav Vyterna, emeritní probošt 

mělnický, zemřel v Charitním domově 
ve  Staré Boleslavi dne 4.  června 2019 
ve věku nedožitých 92 let, v 65. roce své 
kněžské služby. Poslední rozloučení se 
konalo 13. června 2019 v proboštském 
chrámu sv. Petra a  Pavla na  Mělníce, 
pohřben byl do  hrobky mělnických 
proboštů na  mělnickém hřbitově sv. 
Václava na Pražské ulici. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 7. 7. (9.00)  Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)

 14. 7. (9.00) Mše svatá z Katolické 
charismatické konference 
v Brně (Mons. Vojtěch Cikrle, biskup 
brněnský)

 21. 7. (9.00) Kostela Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 28. 7. (9.00) Duchovní centrum 
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

 4. 8. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)

 11. 8. (9.00) Kostel Panny Marie 
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf 
Smahel)

 18. 8. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 25. 8. (11.00) Poutní mše 
svatá z kostela sv. Bartoloměje 
v Bystrovanech (P. Rudolf Smahel)
 

TELEVIZE NOE

 7. 7. (10.00) Kostel Božího Těla 
ve Slavonicích (záznam primiční mše 
svaté P. Štěpána Trčky) 

 14. 7. (11.00) Mše svatá z Katolické 
charismatické konference 
v Brně (Mons. Vojtěch Cikrle, biskup 
brněnský)

 21. 7. (10.00) Kostel sv. Janů 
v Brně, (záznam primiční mše svaté 
P. Petra Macháčka) 

 28. 7. (10.00) Kostel sv. Jakuba 
v Trnavě

 4. 8. (10.00) Ostrava-Mariánské 
Hory (záznam primiční mše svaté 
P. Jiří Klose)

 11. 8. (10.00) Klokočov, Slovensko 
(řeckokatolická liturgie) 

 15. 8. (12.20) Kaple Televize Noe 
v Ostravě

 18. 8. (10.00) Veřovice (záznam 

primiční mše svaté P. Lukáše Dořičáka)
 25. 8. (10.00) Klášterní zahrada 

v Uherském Brodě (záznam primiční 
mše svaté P. Ondřeje Talaše)

Změna vyhrazena.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 15. 7. – 19. 7. Duchovní cvičení 

„Boží slovo v životě křesťana II.“ 
Mons. Josef Žák / Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz 

 25. 7. – 28. 7. Duchovní cvičení 
pro lékaře a zdravotníky. Mons. Aleš 
Opatrný / Stojanov / http://stojanov.cz

 4. 8. – 7. 8. Duchovní cvičení pro 
pedagogy a katechety. P. Jan Gacík 
SDB / Stojanov / http://stojanov.cz

 5. 8. – 9. 8. Duchovní cvičení „Vím, 
komu jsem uvěřil“. P. Petr Beneš CSsR 
/ Rožmitál pod Třemšínem /  
www.panskydumrozmital.cz

 5. 8. – 9. 8. Duchovní cvičení 
pro mladé muže a ministranty od 17 
do 40 let, kteří hledají své životní 
povolání. P. Karel Janů / Arcibiskupský 
kněžský seminář v Olomouci / 
www.knezskyseminar.cz  

 12. 8. – 16. 8. Duchovní obnova se 
svatou Alžbětou od Trojice (prožívaná 
v mlčení). P. Angelo Scarano, S.S.L. / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

ČERVENEC
Všeobecný úmysl  
Poctivost v soudnictví: Aby všichni, 
kdo spravují soudnictví, jednali poctivě 
a aby nespravedlnost, přestože ve světě 
i vítězí, neměla poslední slovo.

Národní úmysl
Ať všichni lidé mají možnost 
odpočinku pro tělo i pro duši a ať 
všude objevují radost z Boží blízkosti.

SRPEN
Všeobecný úmysl  

Rodiny – školy lidského zrání: Aby se 
rodiny zásluhou života modlitby a lásky 
stávaly stále více „školami“ skutečného 
lidského zrání.

Národní úmysl
Ať věrnost, láska a odpovědnost 
doprovázejí všechny manžele, stejně 
jako vytrvalost při společné modlitbě 
v rodinách.

Praha-Hradčany a s účinností od téhož 
data byl také uvolněn z funkce kanov-
níka penitenciáře Metropolitní kapituly 
u  sv. Víta v  Praze. S  účinností rovněž 
od  1. července 2019 byl jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Vojtěcha Praha-Nové Město. 

 P.  Mgr.  Jindřich Martin Poláček OP 
byl na  žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. srpna 2019 
jmenován a  ustanoven administráto-
rem Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Jiljí Praha-Staré Město.

 Mgr. Bc. Jan Primus byl s účinností 
od 1. července 2019 uvolněn z funkce 
administrátora Římskokatolické far-
nosti Zdislavice a s účinností od téhož 
data byl jmenován a ustanoven admi-
nistrátorem Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram.

 ThLic. Mgr. Michal Prívara byl s účin-
ností od  1. července 2019 uvolněn 
z funkce farního vikáře Římskokatolické 
farnosti u  kostela sv. Františka z  Assisi 
Praha-Chodov a  s  účinností od  téhož 
data byl jmenován a  ustanoven far-
ním vikářem Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Antonína PrahaHolešovice.

 Mgr.  Michal Procházka byl s  účin-
ností od 1. července 2019 do 30. červ-
na 2022 jmenován a ustanoven okrs-
kovým vikářem vikariátu Kolín.

 Mgr. Václav Revenda byl s účinností 
od 1. července 2019 uvolněn z jáhen-
ské služby v  Římskokatolické farnosti 
u  kostela sv. Václava Praha-Smíchov 
a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti Vlašim a admini-
strátorem excurrendo Římskokatolické 
farnosti Veliš u Vlašimi.

 Dr.  Ondřej Salvet byl s  účinnos-
tí od 1. září 2019 do 30. června 2024 
jmenován a  ustanoven farářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela Povýše-
ní sv. Kříže Praha-Koloděje.

 Pavel Semela byl s  účinností od   
1. července 2019 uvolněn z  funkce ad-
ministrátora excurrendo Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Václava Praha-Prosek.

 Mgr. Zdeněk Skalický byl na žádost 
svého diecézního biskupa s  účinností 
od 1. července 2019 uvolněn z funkce 
administrátora Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Petra a Pavla PrahaRadotín 
a  z  funkce administrátora excurrendo 
Římskokatolické farnosti Třebotov.

 P. ThLic. Irenej Robert Šiklar OP byl 
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. července 2019 
jmenován a  ustanoven farním viká-

řem Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Jiljí Praha-Staré Město.

 JCLic. Mgr. Mikuláš Uličný, MBA, byl 
s účinností od 1. července 2019 jme-
nován a  ustanoven administrátorem 
Římskokatolické farnosti Smečno.

 P. JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel 
Vácha O.Praem. byl na  žádost svého 
řeholního představeného s  účinností 
od 1. července 2019 uvolněn z funkce 
faráře Římskokatolické farnosti Nové 
Strašecí a z funkce duchovního rádce 
mládeže vikariátu Rakovník a  s  účin-
ností od téhož data do 30. června 2024 
byl jmenován a  ustanoven farářem 
Římskokatolické farnosti u  kostela sv. 
Petra a Pavla Praha-Radotín a admini-
strátorem excurrendo Římskokatolické 
farnosti Třebotov.

 Mgr. Mariusz Stanisław Walczak byl 
s účinností od 1. července 2019 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Antonína 
Praha-Holešovice a s účinností od té-
hož data byl jmenován a  ustanoven 
administrátorem Římskokatolické far-
nosti Jince.

 Mgr.  Jiří Zeman byl s  účinností od   
1. července 2019 uvolněn z  funkce 
farního vikáře Římskokatolické farnosti 
u  kostela sv. Jakuba Staršího Praha-
-Stodůlky a s účinností od téhož data 
byl jmenován a  ustanoven admini-
strátorem Římskokatolické farnosti 
Nové Strašecí. S  účinností rovněž od   
1. července 2019 byl uvolněn z funk-
ce kaplana Církevní mateřské školy 
Srdíčko, se sídlem Podpěrova 1879/2, 
155 00 Praha 13 – Stodůlky a s účin-
ností od  téhož data byl jmenován 
a ustanoven duchovním rádcem mlá-
deže ve vikariátu Rakovník.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P. Tomáš Pavel Genrt OFM, působí-

cí v Praze, 3. 7. 1932 (87 let)
 František Klíma, kněz pražské arci-

diecéze ve výslužbě, 7. 7. 1933 (86 let)
 P.  Mgr.  Oldřich Prachař OFMConv., 

rektor klášterní baziliky sv. Jakuba 
Staršího v  Praze-Starém Městě, 8. 7. 
1936 (83 let)

 Dr. Ondřej Salvet, farář v Praze-Ko-
lodějích, 14. 7. 1974 (45 let)

 P.  Mgr.  Michael Josef Pojezdný 
O.Praem., působící v Praze, 17. 7. 1943 
(76 let)

 P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem., 
rektor klášterního kostela Panny Ma-
rie pod řetězem v Praze-Malé Straně,  
23. 7. 1974 (45 let)

 P.  Mgr.  Antonín Marek Příkaský 
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KŘESŤANSTVÍ 
A OKULTNÍ 
PRAKTIKY
Vojtěch Kodet
Brož., 128 str., 169 Kč

ETICKÉ ASPEKTY 
U PŘEDEXILNÍCH 
MALÝCH PROROKŮ
Adam Mackerle  
Brož., 368 s., 400 Kč

MONASTICKÝ POKOJ 
Thomas Merton
Brož., 92 s., 110 Kč

PAPEŽ PAVEL VI., 
ČLOVĚK DIALOGU

Agostino Casaroli, 
Jaroslav Šebek

Brož., 84 str., 169 Kč

VELEBÍ MÁ DUŠE 
HOSPODINA
Jaroslav Brož
Brož., 64 str., 99 Kč

9 DNÍ MODLITEB 
ZA VNITŘNÍ POKOJ

Jacques Philippe
Brož., 80 str., 84 Kč

RADĚJI SMRT NEŽ 
HŘÍCH – PŘÍBĚH 

ANKY KOLESÁROVÉ
Magdaléna Rusiňáková 

Brož., 128 str., 199 Kč
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SEDM KROKŮ 
K DOBRÉ ZPOVĚDI

Michal Zamkovský 
Brož., 72 str., 110 Kč

SALVE 4/2018 
Skrytost

Brož., 148 s., 100 Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

2. července 1699
Byla dokončena tzv. Diamantová 

monstrance (označována též jako 

Pražské slunce). Jedná se o  pro-

slulé barokní zlatnické dílo, ulože-

né je v klenotnici pražské Lorety. 

9. července 1609
Vydán Rudolfův majestát, listina 

zaručující náboženskou svobodu 

v Českém království. Rudolf II. tak 

potvrdil do  té doby pouze ústně 

slíbenou Českou konfesi Maxmili-

ána II.

10. července 1609
Bavorský kurfiřt Maxmilián I. založil 

Katolickou ligu, jednalo se o proti-

váhu protestantské unie. 

12. července 1364
Jan Očko z  Vlašimi jmenován 

pražským arcibiskupem.

15. července 1099
Vojska první křížové výpravy doby-

la baziliku Svatého hrobu v Jeruza-

lémě.

27. července 1549
Svatý František Xaverský začal mi-

sijně působit v Japonsku.

30. července 1419
Proběhla první pražská defenestra-

ce, protihusitští novoměstští radní 

byli vyhozeni z okna Novoměstské 

radnice. Tato událost se považuje 

za počátek husitských válek.

15. srpna 1534
Svatý Ignác z Loyoly založil Tova-

ryšstvo Ježíšovo. Papež řád schvá-

lil v roce 1540.

19. srpna 1279
Pražský biskup Tobiáš z  Bechyně 

společně s  Hynkem z  Dubé svo-

lal sjezd české šlechty do  Prahy. 

V té době spravoval zemi po smrti 

Přemysla Otakara II. Ota V. Brani-

borský, který měl s  biskupem i  se 

šlechtou napjaté vztahy. 

27. srpna 1894
Velký požár konventu v Plasech.

Vít Kochánek


