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Editorial Pomoc druhým je příležitostí 
k vlastnímu duchovnímu růstu

Vážení čtenáři,

v rozhovoru s doc. Jaroslavem Brožem 
o Matce Tereze, který je součástí tohoto 
čísla, jsme mluvili o úkolu charity všímat 
si těch, na které všichni zapomněli, včet-
ně nejrůznějších charitativních organizací. 
Na co se dnes zaměřují farní charity v naší 
arcidiecézi? Tři z nich slaví v říjnu kulatá 
výročí. Jejich stručné představení formou 
ankety doplňuje pohled na činnost cho-
dovské charity, která sídlí v Komunitním 
centru Matky Terezy.

Aleš Pištora

C harita je jedním ze tří základních pilířů církve, spolu s  hlásáním 
evangelia a slavením liturgie. Služba potřebným, chudým a nemoc-

ným je odpovědí na Kristovo: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto nepa-
trných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25, 40)

Po  roce 1989 některé z dobrovolných farních charit vnímaly jako po-
třebné svou službu v  křesťanském duchu profesionalizovat. V  Arci-
diecézní charitě Praha a ve čtyřech desítkách farních charit dnes působí 
na 500 profesionálních pracovníků a stovky dobrovolníků. Mají podporu 
tisíců dárců.  V letošním roce čtyři z farních charit pražské arcidiecéze 
slaví svá výročí, tři z toho v říjnu – Příbram a Neratovice 25 let, Roud-
nice nad Labem 20 a Kralupy nad Vltavou 15 let. Jejich práce je velmi 
oceňována. Přáním pražského arcibiskupa kardinála Duky je, aby také 
v každé farnosti existovaly dobrovolné charity. Mnohé rodiny, lidé staří či 
dlouhodobě nemocní, opuštění nebo ti, co se zrovna nalézají v těžkých 
životních situacích, potřebují pomoci. Církev to činila od svých počátků.

Všem lidem, kteří se nějakým způsobem zapojují do  charitní pomoci, 
patří veliký dík. Naším úkolem potom je motivovat ke spolupráci i mladší 
generace. Přeci jen jsou ti, kdo v charitách pracují, spíše vyššího věku. 
Pomoc druhým je přitom výjimečnou příležitostí k vlastnímu duchovní-
mu růstu a k rozvíjení schopností v mnoha oblastech, zejména v sociální.

P. Stanisław Góra, biskupský vikář pro diakonii 
a prezident Arcidiecézní charity Praha
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Zahradní mše a poutě 
v Českém Brodě

F arníci v Českém Brodě se rozhodli 
kromě devíti poutí do farního a fi-

liálních kostelů putovat ze Štolmíře 
do Staré Boleslavi a vzkřísit tak již za-
pomenutou tradici štolmířských pou-
tí. Začátkem října se vydají do  Želivu 
k bráně Božího milosrdenství a do Či-
hoště za  farářem Toufarem. Kromě 
toho pořádala českobrodská farnost 
první srpnovou neděli pouť do farního 
centra. Hlavní mše svatá byla výjimeč-
ně slavena na farní zahradě.

Lidé poděkovali za kanonizaci Matky Terezy

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP poděkoval v  září při mši 
svaté v libeňském kostele sv. Vojtěcha za kanonizaci Matky Terezy z Kal-

katy, která se konala 4. září na Svatopetrském náměstí v Římě. Bohoslužby se 
zúčastnila také libeňská komunita sester Matky Terezy.

Zádušní mše za oběti 
heydrichiády

V sobotu 22. října se v  katedrále 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 

uskuteční od  12.00 hodin již tradič-
ní zádušní mše za 294 zavražděných 
československých vlastenců – pří-
buzných a  spolupracovníků členů 
paraskupin Anthropoid, Silver A a Out 
Distance. Mši svatou bude celebrovat 
kardinál Dominik Duka OP.

Česká rapsodie Bohuslava Martinů a ekumenická modlitba za vlast

V e čtvrtek 27. října, v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu, se sejdou křesťané různých vyznání 
k ekumenické modlitbě za vlast, která začne v 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Zazní při ní „Česká 

rapsodie“ Bohuslava Martinů,kantáta pro baryton, smíšený sbor, velký orchestr a varhany na slova Žalmu 23, básně „Čechy“ 
Jaroslava Vrchlického a staročeský chorál „Svatý Václave“.

Za patronem lékařů do katedrály sv. Víta

A rcibiskupství pražské zve 18. října od 18.00 hodin všechny lékaře a lékař-
ky, zdravotní sestry a bratry, ošetřovatele, ošetřovatelky, lékárnice a lé-

kárníky a všechny pracovníky ve zdravotnictví na poutní mši sv. do katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svatou celebruje biskupský vikář pro diakonii 
P. Stanisław Góra, promluvu pronese P. Marek Vácha.

Rekviem za oběti maďarských událostí 
z roku 1956

V Praze na  Vyšehradě bude 
pražský kardinál Dominik 

Duka OP sloužit 23. října od 18.00 
hodin mši svatou za oběti „maďar-
ských událostí“. Pražský arcibiskup 
chce rovněž připomenout kardi-
nála Józsefa Mindszentyho, ostři-
homského arcibiskupa, který se stal 
symbolem maďarského odporu 
vůči komunistickému režimu.
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Památka zesnulých 
na Vyšehradě

K rálovská kolegiátní kapitula 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

srdečně zve na slavnostní bohoslužbu 
věnovanou památce zesnulých, která 
se koná ve středu 2. listopadu 2016 od 
17.00 hod. v bazilice svatých apoštolů 
Petra a Pavla. Předsedat jí bude praž-
ský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 
Po ní následuje pobožnost za zemřelé 
na Vyšehradském Slavíně.

Varhanní nešpory maltézských rytířů

V pondělí 17. října od 17.00 hodin se koná v kostele Panny Marie Pod ře-
tězem v Lázeňské ulici v Praze 1 koncert duchovní hudby. Na programu 

jsou díla J. S. Bacha,  Caldary, Mendelssohna-Bartholdyho, Guilmanta, Nelhy-
bela. Účinkují: Linda Čechová-Sítková - varhany, Jan Triebenekl - trombon.

Misionářka lásky

V  měsíci, kdy si církev připomíná misie, zve na-
kladatelství Paulínky na  prezentaci knihy Mi-

sionářka lásky, která zpracovává životní příběh 
o  Matce Tereze pro děti. Prezentace se koná 
12. října od  17 hodin v  knihkupectví Paulínky 
na Jungmannově nám. 18 v Praze. Na prezentaci 
bude přítomna autorka knihy Kateřina Šťastná, dále 
zástupkyně Papežských misijních děl Hana Kouka-
lová a zástupkyně Arcibiskupského katechetického 
střediska Lenka Jeřábková, přijdou rovněž sestry 
Misionářky lásky.

Jubilejní varhanní 
koncert

V  e čtvrtek 6. října od  18.00 hodin 
jste zváni do  kostela sv. Václava 

na Proseku na varhanní koncert. Za-
zní skladby F. Mendelssohna-Barthol-
dyho, C. Saint-Saënse a  A. Dvořáka. 
Účinkují: Josef Lecian – varhany a Ta-
mara Krascena – zpěv.

Misijní neděle 

Ř  íjen je v  církvi měsícem 
misií. V neděli 23. října mů-

žeme přispět nejen modlitbou, 
ale také finančně na  Papež-
ské misijní dílo šíření víry.  Už 
tradičně se v  kostelích objeví 
speciální sirky jako poděková-
ní za příspěvek. Zlepšit situaci 
dětí v misijních zemích může-
te také zakoupením Misijního 
kalendáře.

Čtyři farní charity oslaví svá výročí 

T    ři farní charity oslaví v říjnu významná výročí: Příbram – 25 let, Roudnice nad 
Labem – 20 let, Kralupy nad Vltavou – 15 let. Již v září si Farní charita Neratovice 

připomněla 25. výročí svého založení. Ředitelku charity Miroslavu Machovcovou při 
té příležitosti ocenil pražský arcibiskup kardinál Duka medailí biskupa Podlahy.

Na Karlově se rozezní tři nové zvony

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 30. října v  9.30 
hodin tři nové zvony pro kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Ve-

likého, které z města Přemyšl v polské Haliči dopluly do Prahy v červenci. 
Kostel žádné velké zvony nemá od druhé světové války, kdy je zabavily na-
cistické úřady. Největší z nových zvonů váží 1450 kilogramů a nese jméno 
Panna Maria. Prostřední Karel Veliký má hmotnost 800 kilogramů a nejmenší 
zvon o váze 420 kilogramů se jmenuje Albert Veliký.
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Benefiční koncert 
Arcidiecézní charity Praha

V e Smetanově síni Obecního domu pořádá Arci-
diecézní charita Praha svůj 25. benefiční koncert 

se slavnostním udílením Ceny Charity Česká republi-
ka. Sto procent z ceny každé vstupenky je příspěvkem 
na veřejnou sbírku pořádanou ve prospěch České ne-
mocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe. Zazní 
cyklus symfonických básní „Má vlast“ Bedřicha Smeta-
ny v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Začala generální oprava krovu 
a střechy Týnského chrámu v Praze

V letošním roce byla zahájena rozsáhlá a velmi nákladná ob-
nova krovu a střechy chrámu Matky Boží před Týnem na 

Staroměstském náměstí v Praze. Vzhledem k nevhodné opra-
vě bylo nutné bezodkladně přistoupit k těmto záchranným 
pracím, aby nedošlo k dalšímu ohrožení tohoto památného 
chrámu. Opravu střechy můžete podpořit i Vy. Cena 1 ks prejzy 
(krytina) je cca 23 Kč. Děkujeme. Komentované prohlídky Týn-
ského chrámu proběhnou 6. a 20. října od 15.30 hodin. Více na 
www.tyn.cz.

Veni Creator Spiritus

S lavnostní bohoslužba Veni Creator Spiritus k  zahájení akade-
mického roku se bude konat v kostele Nejsvětějšího Salváto-

ra. Mše svatá, kterou bude sloužit Mons. prof. Tomáš Halík, začíná 
4. října v 19.00 hodin. Liturgii zpěvem doprovodí Salvátorská schola.

Akademická duchovní správa

A kademická duchovní správa  ČVUT zve 12. října od 20.00 hodin 
všechny členy i příznivce na slavnostní bohoslužbu Veni Crea-

tor Spiritus, kterou bude celebrovat v kostele sv. Bartoloměje na Sta-
rém Městě pražském Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha. Ná-
sleduje setkání s otcem biskupem, s představiteli školy a se studenty.

Katechetický kongres v Třešti

K atechetická sekce ČBK a  diecézní katechetická 
centra zvou srdečně katechety, učitele nábožen-

ství, kněze, řeholníky, pastorační asistenty a všechny, 
kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a nábožen-
ského vzdělávání na jubilejní X. celostátní katechetický 
kongres ve dnech 27. až 29. října 2016 v Třešti u Jihla-
vy. Ústředním tématem kongresu je Rodina a její role 
v náboženské výchově. Přihlášky a program naleznete 
na www.katecheze.cz.

Modlitba za domov

V rámci oslav vzniku naší republiky se 28. říj-
na koná již 10. ročník kulturně-duchovního 

festivalu lidí dobré vůle „Modlitba za  domov“. 
Program v  Komunitním centru Matky Terezy 
na Hájích začíná v 9.30 hodin a koncert Spiri-
tuál kvintetu v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad v  15.00 hodin. 
Více na www.modlitbazadomov.cz.
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Slavnostní bohoslužba

Akademická farnost, Křižovnická 2, Praha 1

na zahájení akademického roku v kostele Nejsvětějšího Salvátora 
 

úterý 4. října 2016 v 19:00 hod. 

celebruje Mons. Tomáš Halík
hudební doprovod Salvátorská schola

po mši neformální setkání v sakristii

A K A D E M I C K Á
F A R N O S T
P R A H A

Veni Creator Spiritus

www.farnostsalvator.cz

KONCERT A PŘÍMÝ PŘENOS ČESKÉ TELEVIZE

15.00—16.30  »  PRAHA 3

Organizuje Hlavní mediální partner Partneři S podporou

KULTURNĚ–DUCHOVNÍ FESTIVAL PRO CELOU RODINU

PRINCEZNA A DRAK – divadlo pro děti
NEZMAŘI – koncert skupiny
Modlitby a požehnání domovům
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
Dětský program „Perly moudrosti“
Tržiště možností

SPIRITUÁL KVINTET
Komponovaný pořad se zajímavými hosty 
pro naši vlast v přímém přenosu ČT

9.30—13.30  »  PRAHA 11

Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

www.modlitbazadomov.cz

Vstup zdarma 
na všechny akce

MODLITBA 
ZA DOMOV

10. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle 
v rámci oslav vzniku naší republiky

„Díky za domov, 
díky za vlast“

28/10/2016 

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10 / +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2016 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 
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 Jak jste se dostala k této práci?
Ve  Farní charitě Praha 4 – Chodov 
jsem začala pracovat před necelými 
osmnácti lety jako zdravotní sestra. 
Po roce a půl se uvolnilo místo ředi-
telky a já se chopila kormidla. Začátky 
byly dobrodružné, neziskový sektor 
vyrostl z  nadšení obětavců. Bylo nás 
pět „úvazků“, zpočátku jsme přežívali 
z milosti Boží.
Zvrat přišel v roce 2005, kdy jsme zís-
kali dotaci z  EU. Během dvou let se 
naše charita rozrostla o  15 úvazků, 
vybudovali jsme základ našich profe-
sionálních služeb. Když v  roce 2007 
vešel v platnost nový zákon o sociál- 
ních službách, byli jsme připraveni. 
Naše služby se rozrůstají zhruba o 1,5 
úvazku ročně, jsme pravděpodobně 
největší církevní domácí péče v Praze.

 Jak vnímáte svou službu v souvis-
losti s Matkou Terezou?
Vážím si jí, je mi blízký prostý způsob 
její služby. Nemám ráda, když se ko-
lem pomoci dělá velký humbuk. Nej-

lepší je, když člověk prostě jde a udě-
lá, co je potřeba.

 Kdo jsou vaši klienti?
Naše pomoc je určena především 
seniorům a lidem s chronickým one-
mocněním. Nabízíme domácí zdra-
votní péči, pečovatelskou službu 
a osobní asistenci. 
Zdravotní sestry fakturují své služ-
by zdravotním pojišťovnám, klienti je 
mají zdarma. Péči předepisuje prak-
tický lékař, který přesně určí, jaké 
zdravotní výkony má sestra u  klienta 
vykonat, jejich četnost a rozsah.
Sociální služby poskytujeme na zákla-
dě dohody s klientem. Rozsah a náplň 
návštěv definuje smlouva o poskytová-
ní služeb. Pečovatelská služba zajišťu-
je konkrétní výkony, například pomoc 
s hygienou, zajištění stravy. Osobní asi-
stence se domlouvá na určitou dobu, 
kterou asistent s klientem tráví a prová-
zí ho dnem. Uživatelé sociálních služeb 
by měli pobírat příspěvek na péči, který 
slouží na zaplacení služby.

 Jaký je příspěvek klientů?
V  naší charitě klienti zaplatí 120 Kč 
za  hodinu služby, což pokryje asi 
třetinu nákladů. Zbytek potřebných 
financí získáváme z  dotací, grantů, 
nadačních darů. Pomáhají nám také 
dary soukromých dárců. Podporují 
nás především přátelé a příbuzní za-
městnanců nebo klientů a farníci spo-
lupracujících farností a sborů. Pořádá-
me také benefiční akce, v dubnu jsme 
například vydali knížku příběhů z pro-
středí domácí péče „Sestřičky na ces-
tách“. Informace o knížce můžete najít 
na www.sestricky-na-cestach.cz.

 V čem se liší církevní charita od ji-
ných organizací?
Profesionální služby jsou jasně defi-
novány zákonnými normami, kterých 
se musí držet všichni poskytovatelé. 
Od  spolupracovníků očekávám kva-
litní práci. Bohužel, praktikující věřící 
tvoří jen třetinu zaměstnanců. Přes-
to se snažíme vybírat pracovníky se 
sociálním cítěním a  jistým etickým 
přesahem. Nabízíme i duchovní služ-
by, spolupracujeme se třemi evan-
gelickými sbory a  osmi katolickými 
farnostmi.

 Jaké trendy vidíte v poskytování 
domácí péče?
Lidé se dožívají vyššího věku, díky 
moderní technice dokážeme pečo-
vat o  klienty, kteří by před několika 
lety museli být v nemocnici. Domácí 
péče má určitě budoucnost, je vy-
hledávaná, kapacita často neodpo-
vídá poptávce. Vytváří se tak prostor 
pro komerční subjekty, které začínají 
pronikat i do  terénních služeb. Tyto 
firmy nabízí zaměstnancům zajíma-
vější mzdové podmínky, je stále těžší 
najít a udržet si kvalitní zaměstnance. 
Možná by se dalo říct, že zůstávají ti, 
kterým záleží víc na lidech a kvalitní 
péči. Zatím se v charitě najde hodně 
lidí, kteří jsou ochotni naplňovat její 
poslání. Církev má zvěstovat a slou-
žit, která zvěst je lepší než dobrá 
služba?

  Erika Kroupová

Domácí péče má budoucnost

O radostné i náročné práci a zejména o domácí péči 
o seniory jsme si povídali s ředitelkou Farní charity 
Praha 4 – Chodov paní Evou Černou.
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 Nedávno jste se vrátil z  Kalka-
ty, která je neodmyslitelně spjata 
s  Matkou Terezou. Jak tam lidé 
prožívali její svatořečení?
Matka Tereza zanechala v  Kalkatě 
nemalou stopu. Místní obyvatelé si jí 
cení nezávisle na  jejich náboženství, 
a to jak chudí, tak špičky společnos-
ti. Den narození a  den úmrtí Matky 
Terezy je v  Indii oficiálním svátkem 
a oslavy svatořečení nepořádá pouze 
katolická církev. Církevní oslavy po-
řádá první neděli v  říjnu arcidiecéze 
v Kalkatě na stadiónu, na kterém před 
19 lety probíhalo poslední rozloučení 
s Matkou Terezou.

 Jaká je dnes situace v  Kalkatě? 
Matka Tereza v ní ve své době na-
lezla mnoho utrpení a krutosti. 
Myslím si, že od  doby prvních roků 
služby Matky Terezy se životní úro-
veň poněkud zlepšila, ale stále je to 
tak, že člověk z  Evropy, který tam 
přijede poprvé, zažije obrovský šok. 
Mnoho lidí žije v  naprosté chudobě, 
živí se tříděním odpadků na  sklád-
ce, která je součástí ulice, v  níž 
zároveň žijí.

 Co vás tam přivedlo?
Jezdím tam již několik roků pravidel-
ně, protože mě sestry Matky Terezy 
zvou, abych tam přednášel o  apo-
štolu Pavlovi a modlitbě v rámci jejich 
řeholního vzdělávacího semináře. Je 

to velmi intenzivní setkání, které má 
i svoji hlubokou duchovní rovinu.

 Kritice Matky Terezy, která se 
v  souvislosti s  jejím svatořečením 
objevila, asi nelze přikládat příliš 
velký význam. Mnozí jí např. vytý-
kali, že se nijak nestavěla proti reži-
mům, které byly příčinou chudoby. 
Jí šlo ale o něco jiného.
Jí šlo o  to nabídnout pomoc nej-
chudším z  chudých. Za  veliké ne-
štěstí současného světa považovala 
lhostejnost. Svým sestrám odkázala 
úkol zachytit opuštěné a  zapome-
nuté, na  které nikdo nemyslí. Takoví 
lidé jsou v  zemích chudých i  boha-
tých. I v zemích, kde existuje sociální 
spravedlnost, jsou lidé, kteří potřebují 
osobní rozměr pomoci. To je něco, co 
nelze zajistit zákonem. I mezi boháči 
jsou opuštění lidé, kteří trpí beznadějí.

 Úkoly, které v  minulosti plnila 
církev, dnes převzalo mnoho ji-
ných institucí, včetně charitativní 
činnosti. Mnohde takovou pomoc 
zajišťuje stát. Na co se zaměřovala 
Matka Tereza?
Pro ni byl zásadní právě osobní pří-
stup. Uznávala, že jsou organizace, 
které dokážou plánovat a  působit 
systematicky, ale ona říkala: „Po mně 
to Bůh nechce.“ Někdy její pomoc 
netrvala dlouho. Umírajícího člověka 
umyla, dala mu najíst. A ten člověk se 

rozzářil a řekl: „Žil jsem celý život jako 
zvíře a odcházím jako anděl.“ Chtěla 
lidem vrátit důstojnost. A zaměřovala 
se zejména na děti a na rodiny, které 
jsou i dnes velmi ohroženy.

 Jste v  kontaktu s  pražskými se-
strami Matky Terezy, sloužíte bo-
hoslužby v  libeňském kostele sv. 
Vojtěcha. O koho se starají libeňské 
sestry?
U  nás v  Praze sestry nejprve otevřely 
dům pro opuštěné matky s dětmi. Když 
potom vznikla charitní zařízení pro ta-
kové případy, tak začaly nabízet po-
moc lidem z ulice. Lidé se u nich mo-
hou najíst a ohřát nebo se jim dostane 
lékařské péče. A v poslední době se za-
měřily na  romské děti, které potřebují 
jak podporu sociální, tak duchovní.

 Jak vypadá řeholní život sester 
Matky Terezy?
Mnoho věcí lidem může připadat 
zvláštní. Ve  svých komunitách např. 
nemají televizi ani počítač či mobil. 
Ani pračku nemají, protože Matka Te-
reza říkala, že manuální práce sbližu-
je. A to přitom např. v Kalkatě je prach 
a obrovské horko, takže se tam pere 
velmi často. Přestože působí na  ce-
lém světě, chtějí si zachovat jednotu 
životního stylu, který je přibližuje ži-
votu těch nejchudších.

  Aleš Pištora

I mezi boháči jsou chudí

O Matce Tereze 
a sestrách z její 
kongregace jsme 
mluvili s P. Jaroslavem 
Brožem, knězem 
a biblistou na 
Katolické teologické 
fakultě UK, který 
pravidelně jezdí 
do Kalkaty a k sestrám 
Matky Terezy má velmi 
blízko.

ROZHOVOR
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  Proč jste si před 15 lety vybrala 
práci právě pro Charitu a  čím vás 
nejvíc naplňuje?
Charita si vybrala mě. S nabídkou prá-
ce mě oslovila tehdejší ředitelka Jitka 
Kirschnerová. Práce v charitě mě stále 
baví, protože vidím, že má smysl. Jsme 
mnohdy pro naše klienty tím posled-
ním útočištěm, kam se obracejí pro 
pomoc a vědí, že jim pomůžeme. Díky 
zkušenostem získaným v Charitě jsem 
si začala opravdu vážit mnoha věcí, 
které jsem do  té doby vnímala jako 
samozřejmost. Jsou to dary, o  které 
jsem se sama nezasloužila – šťastné 
a  bezstarostné dětství, fungující ro-
dina, dobré rodinné vztahy a zázemí, 
jistota, zdraví. Práce v Charitě mě vede 
k pokoře, k větší důvěře v Pána Boha, 
k úctě k lidem a k trpělivosti.

  Komu vaše Charita v uplynulých 
20 letech nejčastěji pomáhala?
Mnoha klientům – seniorům, invalidním 

důchodcům, maminkám s dětmi v nou-
zi, dětem a mládeži ze znevýhodněné-
ho prostředí, sociálně slabým rodinám 
s dětmi, bezdomovcům, lidem postiže-
ným povodněmi a dalším potřebným.

  Co považujete za největší úspěch, 
ať už váš osobní, či vaší Farní chari-
ty za dobu jejího fungování?
Podařilo se nám zaregistrovat čtyři 
sociální služby, vytvořit pro ně stan-
dardy, zajistit financování těchto slu-
žeb a  postupně je stále zkvalitňovat, 
navázat spolupráci s  dalšími charita-
mi, s potravinovou bankou a s Agen-
turou pro sociální začleňování, dále 
také aktivně pomáhat při povodních. 
Troufám si říct, že naše charitní dílo se 
daří. Není to zásluha jednoho člověka, 
ale je to díky obětavé práci všech pra-
covníků Charity, kterým patří mé díky 
za  jejich každodenní péči o  klienty, 
za  vytváření potřebného zázemí pro 
péči, za jejich osobní nasazení, profe-
sionalitu, obětavost, vytrvalost, trpěli-
vost, nadšení a pochopení. A k tomu, 
aby se nám dařilo, je samozřejmě ne-
zbytné Boží požehnání. Protože, jak 
říkávala moje babička: „Marné lidské 
namáhání bez Božího požehnání.“

Tři říjnová výročí farních charit

Pro lidi v nouzi jsme posledním útočištěm

Zdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem.

Na začátku bylo nadšení tří dobrovolníků

Barbora Kovářová, ředitelka Farní charity Kralupy nad Vltavou.

  Jak vzpomínáte na začátky Farní 
charity Kralupy nad Vltavou?
Ve  Farní charitě působím od  roku 
2001. Přihlásila jsem se jako dob-
rovolník. Vzhledem k tomu, že jsme 
se do  Kralup čerstvě přestěhovali, 
to pro mě byla příležitost k  zapo-
jení se do  aktivit farnosti a  k  se-
známení s  lidmi a  městem vůbec. 

K  velké změně došlo v  roce 2002 
během povodní, kdy mě oslovil 
tehdejší kralupský farář P.  Edward 
Walczyk, zda bych se nechtěla 
Charity ujmout. Tenkrát byla Chari-
ta v  Kralupech v  plenkách, působil 
zde jen ředitel a  pár dobrovolníků. 
Zpočátku jsme pomáhali při povod-
ních, ale postupně jsme začali roz-

ANKETA

Tři farní charity oslaví v říjnu významná výročí: Příbram – 25 let, Roudnice nad Labem – 20 let, 
Kralupy nad Vltavou – 15 let. V malé anketě přibližují ředitelé jejich činnost.
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víjet vlastní činnost a  hledat svoje 
místo v našem regionu.

  Jste blízko těm nejpotřebnějším 
v  naší společnosti. Co bývá často 
příčinou jejich problémů?
Společnost nejvíce trápí konzumní 
způsob života, finanční negramotnost, 
neschopnost rozeznat, co je důležité 
a co ne. Lidé se zadlužují, neschopni 
splácet končí na  okraji společnosti, 
bez peněz, domova, rodiny.

 Co považujete za největší úspěch?
Za  celou dobu své působnosti se 
nepřestávám divit, jak je možné, že 
za 15 let ze tří dobrovolníků dokáže 

Podstata naší práce zůstává stejná

Jiří Kala, ředitel Farní charity Příbram.

  Vzpomenete si, kdy jste poprvé 
zaregistroval Charitu jako organi-
zaci, v níž byste rád pracoval?
Bylo to na Svaté Hoře, kde jsem ten-
krát pracoval. Pamatuji si, jak do Čes-
ké republiky a na Svatou Horu přijel 
na  návštěvu biskup z  Ugandy, v  je-
hož diecézi Charita pomáhá. Setkání 
s ním pro mě bylo silným okamžikem, 
kdy jsem si uvědomil, že práce Cha-
rity je smysluplná. Na  Charitě se mi 
líbí její zaměření. Jsem rád, že mohu 
pracovat pro takto silnou a různoro-
dou organizaci, která ale má svůj řád 
a kde všichni vystupujeme pod „jed-
nou značkou“.

  Nakolik se během uplynulých 25 
let změnila činnost Farní charity 
Příbram?
Podstata naší práce zůstává stejná. 
Naše Charita již od počátku pomáhá 
nemocným a seniorům skrze domácí 
ošetřovatelskou péči a pečovatelskou 
službu. Proměnily se určitě některé 
potřeby našich klientů, jimž pomá-
háme. Dnes už například nechodíme 
vymetat kamna, ale stále jsme našim 
klientům nablízku v  jejich nemo-
ci nebo osamělosti. Postupem času 
se přidala služba pro rodiny s dětmi 
v tíživé životní situaci. Tato služba je 
potřeba stále více, protože se na nás 
obrací další a další rodiny.

  Jaké byste zmínil největší úspě-
chy a výzvy do budoucna?
Největším úspěchem je podle mě 
to, že Farní charita dokázala překo-
nat řadu překážek a  dnes je stabil-
ní profesionální organizací, která je 
věrná svému poslání. Jsem opravdu 

rád, že se nám povedlo najít kvalit-
ní zázemí pro naše služby, které naší 
Charitě dlouho scházelo. Další vý-
zvou je stěhování denního stacionáře 
a  rozšíření našich služeb o paliativní 
péči. Při pohledu zpět bych chtěl po-
děkovat všem dobrovolníkům, kteří 
stáli u zrodu naší Charity, protože oni 
udělali velký kus práce, na kterou my 
dneska můžeme navazovat.

  Převzato z Bulletinu 
Arcidiecézní charity Praha.

vzniknout charitní dílo provozující 
sedm sociálních služeb a  fungující 
jako významný zaměstnavatel v  re-
gionu. Je to jistě jen kapka v  moři, 
ale děláme, co můžeme a  umíme. 
Děkujeme Bohu a  všem, kteří nám 
pomáhají.

  Jaké máte plány do budoucna?
V  současné době se snažíme získat 
prostředky na nákup nového objek-
tu pro provoz sociálně aktivizační 
služby pro rodiny a nízkoprahového 
zařízení pro děti a  mládež. Stávající 
prostory jsou již nevyhovující, malé. 
Doufáme, že se nám to podaří a pří-
ští rok se budeme stěhovat.



10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

1. 10. / 10.00
Nymburk / kostel sv. Jiljí / mše sv., 
6. celostátní misijní kongres dětí

2. 10. / 10.30
Praha – Nové Město / kostel sv. Petra 
– mše sv. s jáhenským svěcením

7. 10. / 16.30 
Praha – Vinohrady / kostel sv. Ludmily  
/ mše sv. 

8. 10. / 11.00
Praha – Nové Město / kostel Panny 
Marie Sněžné / mše sv. s jáhenským 
svěcením

9. 10. / 8.30
Poříčí nad Sázavou / kostel sv. Havla /  
mše sv. s biřmováním

15. 10.  / 12.30 
Praha-Hradčany / AP / mše sv. / setká-
ní s Mariinou legií

16. 10. / 9.30
Zvole / kostel sv. Markéty / mše sv. 
s biřmováním

22. 10.  / 18.00 
Praha-Vinohrady / kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně  / mše sv.

23. 10.  / 10.30 
Tuchoměřice / kostel sv. Víta / mše sv. 
s biřmováním

30. 10. / 9.30 
Lysá nad Labem / kostel Narození sv. 
Jana Křtitele / mše sv. s biřmováním

2. 10. / 15.00 
Malé Svatoňovice / kostel Panny Marie 
Sedmiradostné / mše sv.

3. 10. / 9.00 
Praha – Staré Město / kostel Panny 
Marie před Týnem / mše sv., Veni 
Sancte KTF UK

5. 10. / 11.00 
Roudnice nad Labem / kostel Naro-
zení Panny Marie / mše sv., 20. výročí 
Farní charity Roudnice

11. 10.  / 15.00 
Příbram – Svatá Hora / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / mše sv., 
výročí 25. let Farní charity Příbram

12. 10 . / 18.00 
Praha-Háje / Komunitní centrum 
Matky Terezy / mše sv.

22. 10. /  12.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
rekviem za oběti heydrichiády
 

23. 10.  / 10.00 
Praha-Nebušice / kostel sv. Cyrila 
a Metoděje / mše sv. s biřmováním

23. 10.  / 18.00 
Praha-Vyšehrad / bazilika sv. Petra 
a Pavla / rekviem za oběti maďarských 
událostí 1956

27. 10.  / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / ekume-
nická modlitba za vlast
 

29. 10.  / 13.00 
Třešť / kostel sv. Kateřiny / mše sv. 
na zakončení 10. celostátního kate-
chetického kongresu

30. 10.  / 9.30 
Praha – Nové Město / kostel Panny 
Marie a sv. Karla Velikého / mše sv. 
a žehnání zvonů

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

5. 10. / 19.00
Praha, Václavské nám. / shromáždění 
k nedožitým osmdesátinám Václava 
Havla

6. 10. / 18.00
Praha-Nebušice / kostel sv. Cyrila 
a Metoděje / mše sv. (kanonická vizi-
tace farnosti)

 10.–12. 10.
Řím / valná hromada ČNS Velehrad

15. 10. / 8.30
Praha-Břevnov / bazilika sv. Markéty / 
mše sv. (sympozium Opus bonum)

16. 10.  / 10.30
Praha-Bubeneč / kostel sv. Gotharda / 
mše sv. s biřmováním

19. 10. /  17.30
Bílovice nad Svitavou / kostel sv. Cyrila 
a Metoděje / mše sv.

19. 10.  / 18.30
Bílovice nad Svitavou / místo bude 
upřesněno / přednáška pro ČKA

22. 10. / 10.00
Vižina / žehnání kaple

23. 10.  / 10.00
Smolnice / kostel sv. Bartoloměje /  
mše sv.

25. 10. / 9.00
Praha-Nové Město / MŠ a ZŠ sv. Vor-
šily / vizitace 
Praha-Nové Město / VOŠ publicistiky /
vizitace
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 5. 10. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 8. 10. / 9.00 / Sobota pro ženy*. 

P. P. Pola, K. Lachmanová
 11. 10. / 19.30 / Příprava na man-

želství*. CPR
 12. 10. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Mons. Michael Slavík. PS
 18. 10 / 19.30 / Příprava na man-

želství*. CPR
 19. 10. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 21. 10. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 22. 10. / 9.00 / Setkání pastorač-

ních asistentů*. PS
 25. 10. / 19.30 / Příprava na man-

želství*. CPR
 26. 10. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. P. Jan Houkal. PS

* jen pro přihlášené
Vstup do místa konání akcí je z Kolej-
ní ulice č. 4

 Jak uspořádat naše emoce
Pastorační středisko pořádá 4.–5. 
listopadu 2016 rekolekce s P. Józe-
fem Augustynem 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 slavením eucha-
ristie. Přihlašujte se písemně nej-
později do 27. října prostřednictvím 
formuláře na http://www.apha.cz/
jak-usporadat-nase-emoce nebo 
na adrese Pastoračního středis-
ka (Thákurova 3, 160 00 Praha 6). 
Podrobnější informace zašleme 
po obdržení přihlášky.

                                    www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 8. října od 9.00
Podzimní sobota pro ženy. Téma: 
Terezie z Lisieux – učitelka důvěry 
a lásky. Přihlášky na http://www.apha.
cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka.

 Od 11. října do 6. prosince
Společná příprava na manželství. 
Snoubenci se přihlašují na www.apha.
cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.

 12. listopadu od 15.00
Výchova ve víře v rodině. Přednáška 
s následnou diskusí. Přihlašovat se 
můžete na emailu cpr@apha.cz.

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 Škola modlitby
Pro letošní školní rok nabízíme nový kurz 
„Škola modlitby“ pro mladé 16-26 let. 
Program zahrnuje čtyři víkendová 
setkání týkající se modlitby a může být 
příležitostí pro prohloubení osobní 
modlitby a duchovního života. Přihláška 
je na www.adcm.cz do 9. října 2016. 

 7.–9. října
Víkendovka pro mladé 12–18 let. Při-
hlášky na www.centrumnazaret.cz.

 11. listopadu od 19.00
zveme na Arcidiecézní ples mládeže

 19. listopadu od 18.00
ve Sportovní hale Královka v Praze 7 – 
Bubenči nabídne svůj modlitebně-evan-
gelizační program GodZone. Více na 
www.godzone.sk a tour.godzone.sk.

                       www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 8. října  9.30–16.00
ve Vlašimi (pro mladší kluky cca od 7 
do 15 let), zahájení v kostele sv. Jiljí. 
Více: P. B. Hudema tel.: 724 209 774 
(ministranti@apha.cz). 

 14.–15. října
v Praze-Nuslích (pro starší kluky 
od 15 do 25 let), zahájení v kostele 
sv. Václava v 18.00. Více: P. Benedikt 
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 klášteře v Tuchoměřicích

 14.–16. října
Víkend pro mladé 18–30 let

 21.–23. října
Víkend pro mládež 14–18 let

 6.–13. listopadu
Duchovní cvičení v tichu podle 
sv. Ignáce 

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY 

 3. října od 19.00
Manželské večery. Vyjděte si osm-
krát na rande a udělejte něco pro 
svůj vztah. První setkání (fara u sv. 
Františka).

 4. října od 18.00
Výchova chlapců: výchovný seminář 
s Vlaďkou Bartákovou (KCMT).
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PROGRAMY

 5. října od 18.30
Kurz ALFA. Nutno se přihlásit na emailu: 
alfa.kcmt@gmail.com (jméno, věk) nebo 
tel. 733 770 847. První setkání (KCMT). 

 6. a 20.října
Worship. Chlapská modlitba chval 
(klubovna KCMT).

 8. října od 10.00
Farní den: mše svatá, hry pro malé 
i velké, společný oběd, opékání buřtů, 
od 15.00 divadlo Malý Princ (kostel 
sv. Františka).

 12. října
pastorační návštěva kardinála Mons. 
Dominika Duky. Od 16.15 žehnání kříže 
na místním hřbitově, od 18.00 mše svatá, 
následuje beseda s farníky. 

 14.–17. října
Burza dětského oblečení. MC Domeček.

 22. října  8.30–12.30
Dobroden. Přijďte nám pomoci uklidit 
naše kostely a jejich okolí. 

 23. října od 15.00
aneční čajové odpoledne (KCMT). 

 25. října od 18.45
Večer chval (kostel sv. Františka).

 28. října
Modlitba za domov. Program pro celou 
rodinu: 10.00 loutkové divadlo Princezna 
a drak, 12.20 koncert skupiny Nezmaři 
(KCMT).

 12. 9. – 13. 11
Výstava: Praha 21. srpen 1968. Foto- 
grafie Bohumila Dobrovolského – mož-
nost pro ZŠ domluvit si setkání a besedu 
s autorem (KCMT, info: 
hamalova@kcmt.cz; 733 770 847). 

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 Třináctého na třináctce 
13. října od 20.00 si tradiční hostitel 

večerů Slávek Klecandr pozve hu-
dební hosty, kterými budou Michal 
Němec a Marie Puttnerová, tedy duo 
Půljablkoň. V KC sv. Prokopa. Více 
na 13na13@centrum.cz, 
www.trinactnatrinact.blog.cz.

 Dušičková floristika
25. října od 11.00 budete mít možnost 
vyrobit si věnec či dekoraci se zkuše-
nou floristkou. V KC sv. Prokopa. 

 Pochod všech svatých
31. října pořádáme pro děti Pochod 
všech svatých. Děti se mohou převlék-
nout za jakéhokoliv světce a putovat 
s námi od kostela sv. Jakuba St. ve Sto-
důlkách ke KC na Hůrce. Cesta bude 
trvat asi hodinu. Vezměte s sebou 
lucerničku a nejméně tři čajové svíčky. 
Sraz u kostela sv. Jakuba je v 17.00.

                     www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

 12. října od 19.00
Už jste to četli?: Přednáškový cyklus 
setkání nad Katechismem katolické 
církve. Provází P. Karel Satoria. 
(PC sv. Tomáše)

 21. října od 19.00
Dernisáž (ukončení výstavy) Dobříšské 
záření na plakátech F. Vandasové. Dále 
společenský večer (v PC sv. Tomáše). 

 26. října od 19.00
Už jste to četli?: Přednáškový cyklus 
setkání nad Katechismem katolické 
církve. Provází P. Karel Satoria (PC 
sv. Tomáše)

 30. října od 10.30
Vernisáž a výstavu obrazů malíře Petra 
Ettlera s názvem Jihočeská krajina a po-
šumaví. PC sv. Tomáše – do 20. 11.).

                            www.farnostdobris.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR
LORETA

 Výstava: Loreta Dientzenhoferů
Příběh loretánského průčelí. K vidění 
jsou např. modely jednotlivých fází 
stavebního vývoje Lorety nebo sou-
bor dobových vyobrazení Lorety.

 1. října od 18.00
Poutní sobota: mše sv. v kostele 
Narození Páně v Loretě, následuje 
loretánská pobožnost v ambitu.

 5. října od 19.00 
Večery u kapucínů: Vystoupí Benne-
witzovo kvarteto se skladbami 
H. Wolfa, E. Schulhoffa a F. Schu-
berta. Výtěžek benefice podpoří 
denní stacionář a odlehčovací službu 
Centrum Seňorina, které pomáhá 
klientům se sníženou soběstačností 
z důvodu kognitivních poruch, jako 
jsou Alzheimerova choroba a jiné 
typy demence.

          www.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU

 9. října od 16.30 
Farní akademie. Deprese z pohle-
du pacientky: Neformální povídání 
s Bc. Ludmilou Křivancovou s před-
stavením její nové knížky pro pohla-
zení duše.

                        www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA SV. FILIPA 
A JAKUBA

 Pěkné stáří
Setkávání seniorů na zlíchovské faře, 
vždy 9.00–12.00.
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 7. října
Jiří Dědeček – slavíme, zpíváme, 
povídáme.

 21. října
Blanka Turturro – Slow Food. Jaké 
dědictví zanecháváme našim dětem.
Kontakt: mob. 607 870 457.

                   www.centrumbarrandov.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 3.-31. října
Čechy krásné, Čechy mé! Výstava 
fotografií Jaroslava Páska. Refektář.

 2. října od 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus pod 
vedením Michala Macourka, 
na programu: J. S. Bach, R. Binge, 
C. Debussy, J. Pachelbel, S. Proko-
fjev, Z. Fibich a další. Kostel 
sv. Rodiny.

 9. října od 17.00
Houslový koncert Dany Kláskové. 
Kostel sv. Rodiny.

 16. října od 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus 
pod vedením Michala Macourka, 
na programu: M. Ravel, E. Grieg 
a A. Dvořák. Kostel sv. Rodiny.

 20. října od 19.00
Dobročinná aukce Andělů na pod-
poru Domova sv. Karla Boromejské-
ho. Hotel Hilton, Prague Old Town. 

 30. října od 17.00
Koncert sopranistky Pavlíny Senič 
s doprovodem souboru Musica 
Festiva di Praga s natočením live CD. 
Generální zkouška za přítomnosti 
publika proběhne v 15.00 hod. Kos-
tel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

Klášter sv. Jiljí v Praze, vchod z ul. 
Jilská 7a, Praha 1 – Staré Město.

 6. října od 19.30 – Debata o veřej-
ném prostoru: Veřejný nebo společ-
ný prostor? Barokní refektář.

 12. října od 19.30 – Dominikánský 
knižní salón: Peter Kreeft: Tři filosofie 
života. Foyer barokního refektáře.

 20. října od 19.30 – Debata 
o veřejném prostoru: Krásno nebo 
prožitek? Barokní refektář.

 26. října od 19.30 – Podzimní kon-
cert u dominikánů: Virtuosní baroko 
pro housle a cemballo: Jaroslav Šon-
ský (housle), Gesine Tiefuhr (cemba-
lo). Barokní refektář.

                         www.dominikanska8.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Oslava sv. Terezie z Lisieux
                                                                  
1. a 2. října jste zváni do kostela sv. 
Benedikta, Hradčanské nám., Praha 1. 
na oslavu svátku sv. Terezie z Lisieux:
1. října – 7.15 mše sv. P. Jiří Skoblík; 
17.30 přednáška Kateřiny Lachmano-
vé: Sv. Terezie z Lisieux a její objevo-
vání milosrdného Boha; 18.30 mše 
sv. P. David Peroutka OCD
2. října – 17.30 Angelus a nešpory; 
17.55 přednáška P. Vojtěcha Kodeta 
O.Carm.: Sv. Terezie z Lisieux a její 
nauka o Božím milosrdenství; 18.50 
Litanie, adorace

Člověk v dialogu
                                                                  
4. října od 19.00
Kateřina Lachmanová, P. Pavel 
Pola OCD: Terezie z Lisieux – prorocký 

hlas pro naši dobu. Přednáška 
a představení nového českého vydání 
autobiografických spisů Terezie z Li-
sieux Příběh jedné duše. 
18. října od 19.00
Jan Poněšický: Život se stresem.  
Přednáška lékaře a psychotera-
peuta Jana Poněšického. V kostele 
Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 
Praha 1.

Kulturní Osmičky 
                                                                  
8. října od 20.00
představí Petr Linhart – tichý muž 
s tichou elektrickou kytarou – své 
nové album Rozhledna. V kostele sv. 
Petra a Pavla, Praha 8. Více na: www.
osmicky.cz a na facebooku
www. facebook.com/osmicky

Bohoslužba vděčnosti za stvoření
                                                                  
11. října od 18.00
zve Ekologická sekce ČKA k účasti 
na bohoslužbě vděčnosti za stvoření 
do sboru Českobratrské církve evan-
gelické, Dr. Z. Wintra 15/746, 
Praha 6. Kázáním poslouží Ing. Jiří 
Ort, farář sboru ČCE v Uhříněvsi, 
zpěvem pěvecký sbor pražského 
sboru Obce křesťanů. Následuje 
beseda se starostou Prahy 7 
Mgr. Janem Čižinským.

OZNÁMENÍ

Arcibiskupství pražské
                                                                   
vyhlašuje výběrové řízení na místo: 

  Vedoucí Odboru informačních 
technologií.

 Knihovník/knihovnice. 
Více na: www.apha.cz/zamestnani.
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ZŘÍZENÍ NĚMECKÉ 
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  

 Vzhledem k  potřebě samostatné 
pastorační péče o příslušníky němec-
ké, rakouské a  švýcarské národnos-
ti žijící na  území arcidiecéze praž-
ské zřídil kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský, od  1. října 2016 
Německou římskokatolickou farnost 
se sídlem: Jugoslávská 662/27, 120 00 
Praha 2. Farním kostelem je kostel 
sv. Jana Nepomuckého, Na  Skalce, 
Vyšehradská ul., Praha-Nové Město.

ZRUŠENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

 S  účinností od  1. září 2016 zrušil 
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup 
pražský, ŘK duchovní správu u koste-
la sv. Josefa Praha – Malá Strana, se 
sídlem: Josefská 43/4, Praha 1 – Malá 
Strana, vše přechází na ŘKF u kostela 
sv. Tomáše Praha, Josefská 28/8, Pra-
ha 1 – Malá Strana. 

VYHLÁŠENÍ STATUTU 
KLÁŠTERNÍHO KOSTELA

 Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, vyhlásil od  1. září 2016 
statut kostela sv. Josefa, Josefská 
ul., Praha – Malá Strana ve vlastnictví 
České provincie Congregatio Jesu, 
jako Klášterní kostel sv. Josefa Praha 
– Malá Strana.  

ZŘÍZENÍ FARNÍ CHARITY

 Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, vydal dne 15. srpna 2016 
Zřizovací listinu, kterou se s účinností 
od  1. září 2016 zřizuje církevní práv-
nická osoba s  názvem Farní charita 
Praha Barrandov se sídlem Na Zlícho-
vě 221/8, 152 00 Praha 5.

SLOŽENÍ FARÁŘSKÝCH ZKOUŠEK

 Dne 6. června 2016 úspěšně složil 
farářskou zkoušku P. Mgr. ThLic. Mar-
tin Hobza SDB.

UKONČENÍ STUDIA

 PhDr.  Mgr.  Radim Cigánek, admi-
nistrátor v  Sázavě-Černých Budách, 
Mons. PhDr.  Mgr.  Milan Hanuš, dě-
kan kapituly u  Všech svatých a  pro-
tosyncel Apoštolského exarchátu, 
Mgr.  Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan 
AČR, P.  Mgr.  David Kučerka O.Cr., 

administrátor exc. v  Praze-Slivenci, 
Mgr.  Jaroslav Miškovský, farní vikář 
v  Uhlířských Janovicích, Mgr.  Lucie 
Moravcová, advokátka MCS v  Praze, 
P.  Mgr.  Stanislav Bogusław Surma 
O.Præm., administrátor u  sv. Lud-
mily v  Praze-Vinohradech, Mgr.  Ště-
pán Šťastník, advokát MCS v  Praze, 
a  P.  Mgr.  Bc.  Timotej Maria Pavel 
Vácha O.Præm., farář v Novém Stra-
šecí, obhájením závěrečných pra-
cí a  licenciátními zkouškami dne 
22. června 2016 úspěšně ukonči-
li studium na  Fakultě kanonického 
práva Katolické Univerzity Jana Pav-
la II. v  Lublinu a  dosáhli titulu JCLic. 
Blahopřejeme.

JMENOVÁNÍ ŘEHOLNÍ 
PŘEDSTAVENÉ

 S. Františka Ludmila Kadlčíková 
SCM byla od 1. září 2016 jmenována 
provinční představenou České pro-
vincie Kongregace sester sv. Cyrila 
a Metoděje na druhé období šesti let. 

PERSONALIA

 P.  Petr Blecha OCD byl od  1. září 
2016 do 31. prosince 2016 jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘKF Dobříš.  

 JCLic. Stanislav Brožka byl od 
1. září 2016 jmenován a  ustanoven 
advokátem Metropolitního církevního 
soudu Arcidiecéze pražské.  

 Mgr.  Jiří Čepl O.Melit. byl od 
1. srpna 2016 do 30. června 2019 jme-
nován a  ustanoven farářem ŘKF Bu-
dyně nad Ohří.  

 Dr.  Vojtěch Eliáš byl od  1. srpna 
2016 uvolněn z  funkce koordináto-
ra dobrovolníků Arcidiecézní charity 
Praha.  

 Mgr. Jan Gerndt byl od 1. října 2016 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
u  kostela sv. Jakuba Staršího Praha-
-Zbraslav.  

 Stanisław Góra byl od 1. srpna 2016 
jmenován a  ustanoven koordináto-
rem dobrovolníků Arcidiecézní chari-
ty Praha.  

 P. Mgr. Ludvík Vít Grundman OP byl 
od 1. září 2016 uvolněn z funkce kap-
lana Arcibiskupského gymnázia.  

 JCLic. Rudolf Hušek byl od  1. září 
2016 jmenován a ustanoven advoká-
tem Metropolitního církevního soudu 
Arcidiecéze pražské.  

 P.  ThMgr. Mieczysław Antoni 
Józwiak CMF byl od  1. září 2016 

uvolněn z  funkce farního vikáře ŘKF 
u kostela sv. Matěje Praha-Dejvice.

 Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., byl od 
28. července 2016 do 18. března 2020 
jmenován a ustanoven členem Sboru 
poradců Arcidiecéze pražské.  

 Karel Kunzl byl od  1. října 2016 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
Smečno.  

 P.  Mag. Dr.  Theol. Martin Leitgöb 
CSsR byl od  1. října 2016 jmenován 
a  ustanoven administrátorem Ně-
mecké římskokatolické farnosti.  

 JCLic. Mgr.  Ondřej Pávek byl od 
1. září 2016 do 30. června 2021 jme-
nován a ustanoven farářem ŘKF u ka-
tedrály sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 
Praha-Hradčany. 

 P. Ing. Jozef Ržonca OSA, Ph.D., byl 
od 1. září 2016 uvolněn z funkce rekto-
ra in spiritualibus ŘKF u kostela sv. Jo-
sefa Praha – Malá Strana a s účinností 
od téhož data byl jmenován a ustano-
ven rektorem klášterního kostela sv. 
Josefa, Praha – Malá Strana.  

 Pavel Semela byl od  1. září 2016 
do 30. června 2021 jmenován a usta-
noven farářem ŘKF u kostela sv. Anto-
nína Praha-Holešovice.  

 Vojtěch Smolka byl s  účinností 
od  28. července 2016 do  23. května 
2017 jmenován a  ustanoven členem 
Kněžské rady Arcidiecéze pražské. 

 P.  Hyacint Petr Ullman OP byl od 
1. září 2016 byl jmenován a ustanoven 
kaplanem Arcibiskupského gymnázia.

ÚMRTÍ

 Lubomír Neugebauer, osobní fa-
rář, zemřel v Praze dne 1. srpna 2016 
ve věku 92 let. Poslední rozloučení se 
konalo v Přerově nad Labem, pohřben 
byl na  místním hřbitově. Zesnulý byl 
členem CCC. R.I.P.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Jan Löffelmann, JC.D., kněz čes-
kobudějovické diecéze, soudce Met-
ropolitního církevního soudu v Praze, 
12. 10. 1991 (25 let)

 Václav Pícha, JC.D., kněz českobu-
dějovické diecéze, zástupce soudního 
vikáře Metropolitního církevního sou-
du v Praze, 12. 10. 1991 (25 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 ThMgr. Jerzy Gapski, kanovník, 
farář v Praze-Smíchově, 3. 10. 1961
(55 let)
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KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  9. října 
28. neděle v mezidobí (9.00): 
Tanvald, kostel sv. Františka z Assisi 
(P. Michal Podzimek)

  23. října 
30. neděle v mezidobí (9.00): 
Pardubice, kostel sv. Bartoloměje 
(P. Antonín Forbelský)

RADIO PROGLAS

  2. října 
27. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory

  9. října 
28. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  16. října 
29. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  23. října 
30. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

  28. října 
slavnost sv. Václava (9.00): 
kostel sv. Václava, Mikulov

  30. října 
31. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Augustina, Brno 

TELEVIZE NOE

  2. října 
27. neděle v mezidobí (8.00):  
Baku, Ázerbájdžán (papež František) 

  9. října 
28. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel sv. Josefa, Dubňany 
(P. Pavel Zahradníček)

  16. října 
29. neděle v mezidobí (10.15): 
Náměstí sv. Petra, Vatikán 
(papež František)

  23. října 
30. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  30. října 
31. neděle v mezidobí: 
Švédsko (papež František)

 
změna vyhrazena

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě 
a vytříbeným smyslem pro etiku. 

Úmysl evangelizační
Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských 
společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia. 

Úmysl národní
Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají 
odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

 3.-7. 10. / 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 / DC pro muže - Král David
P. Václav Hypius CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram-Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

 14.-16. 10. / Víkend pro mladé (18-30)
Komunita Chemin Neuf / Tuchoměřice u Prahy / www.chemin-neuf.cz

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

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

 21.-23. 10. / Víkend pro mladé (14-18)
Komunita Chemine Neuf  / Tuchoměřice u Prahy / www.chemin-neuf.cz

 21.-23. 10. / Víkend gregoriánského chorálu
Jiří Hodina / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 23.-26. 10. / Úvod do křesťanské meditace
P. Jindřich Kotvrda / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

 27.-30. 10. / DO pro seniory
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram-Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz

 28.-30. 10. / DO
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 4.-6. 11. / DO pro svobodné ženy a dívky (15-37)
Sestra M. Markéta / Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod 
ochranou Svaté Rodiny v Brně / Brno / pokojadobro@frantiskanky.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

(NEJEN) CHLAPI VYŘEZÁVAJÍ BETLÉM

 4.–6. listopadu se pořádá v  Rožmitále pod Třemšínem 
v  arcibiskupském penzionu Panský dům řezbářský kurz pro 
začínající a mírně pokročilé řezbáře. Součástí pobytového ba-
líčku bude vedle plné penze a ubytování i  špalíček lipového 
dřeva, výuka základů řezby, cenné rady, konzultování pracov-
ních postupů a zlepšovací nápady, které vám poskytne zkuše-
ný řezbář Ondřej Drábek (http://rezbar-ondrej.webnode.cz/). 
V případě zájmu se hlaste na  polackova@apha.cz.

LITERATURA A DUCHOVNÍ ŽIVOT

 10.–13. listopadu jste zváni do Panského domu v Rožmitále pod Třemšínem 
na duchovní cvičení s názvem Literatura a duchovní život. Doprovází P. Petr Beneš 
CSsR. Více na http://panskydumrozmital.cz/aktuality/.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ



HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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Velký diář 
na rok 2017

Brož., 408 str., 200 Kč

eVangelium na každý 
den 2017

Brož., 479 str., 99 Kč

máš-li mě rád, 
nedoVol mi Všechno

Amedeo Cencini
Brož., 160 str., 249 Kč

neViditelná díVka

Mariel Hemingway
Brož., 104 str., 199 Kč

Y-BiBle  
Bible katolické církve 

pro mládež
Váz., 431 str., 590 Kč

exotem na této zemi

 
Ladislav Heryán
Brož., 144 str., 199 Kč

oBěť případu BaBice

Jan Bula 1920-1952
František Kolouch
Váz., 310 str., 399 Kč

Boha neokecáš

Josef Mixa, Vít Hájek
Váz., 172 str., 249 Kč

na cestách duše

Paul Keenan
Brož., 152 str., 225 Kč

koukej, mami!

Františka Böhmová
Brož., 140 str., 199 Kč

noVéna se sVatou 
terezií z lisieux

Pavel Pola
Brož., 37 str., 49 Kč

  K
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I

jak si zpackat žiVot 
snadno a rYchle

Isabelle Prêtre
Brož., 120 str., 149 Kč

1. říjen 1991   
Na  základě nově schválených stanov 
České katolické charity byla zřízena 
Arcidiecézní charita Praha.

2. říjen 1881  
Byl slavnostně posvěcen kostel sv. Remi-
gia v Praze-Čakovicích. Jedná se o jediný 
kostel v Česku zasvěcený sv. Remigiovi.

6. říjen 1861   
Řádu redemptoristů byla svěřena du-
chovní správa na Svaté Hoře u Příbrami.

8. říjen 1911   
Byl slavnostně posvěcen nový kostel 
sv. Anny v  Praze-Žižkově dle projektu 
architekta Eduarda Sochora.

14. říjen 1771  
Zemřel František Xaver Brixi, varhaník 
a  hudební skladatel. Byl varhaníkem 
u  sv. Havla na  pražském Starém Měs-
tě a od  ledna 1759 působil jako ředitel 
chrámového kůru katedrály sv. Víta. 
Je autorem kolem 500 chrámových 
skladeb.  (* 2. 1. 1732).

15. říjen 1781   
Byl slavnostně položen základní kámen 
ke stavbě kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Hradčanech.

18. říjen 1801   
Byl slavnostně posvěcen nový kostel 
sv. Gotharda v  Praze-Bubenči podle 
projektu architekta Šmahy.

25. říjen 1601   
Slavný dánský astronom Tycho de Bra-
he byl slavnostně pochován v  chrámu 
Matky Boží před Týnem, kde mu byl vy-
budován stálý mramorový náhrobek.

Arnošt Kelnar


