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Vážení čtenáři, 

na  konci letošního roku si budeme 
připomínat 25 let od  pádu komuni-
smu. I  kdyby platilo, že se totalitní 
režim zhroutil sám od sebe, nelze za-
pomínat na to, kdo dal Sametové re-
voluci smysl a kdo určil další směřo-
vání naší společnosti. Třebaže to tak 
dnes možná na první pohled nevypa-
dá, byla to mezi jinými také katolická 
církev. V říjnovém čísle bychom chtě-
li připomenout tři tehdejší, dodnes 
nezapomenutelné okamžiky spjaté 
s  pražskou arcidiecézí: svatořečení 
Anežky České, první návštěvu pa-
peže Jana Pavla II. a pražské setkání 
mladých v roce 1990. Jaké jiné výzvy 
se za  čtvrtstoletí objevily, můžeme 
vyčíst nejen z  rozhovoru o  letošním 
setkání mladých, ale i ze zprávy o ces-
tě biskupů Ad limina.

Aleš Pištora

SLOVO  ARCIBISKUPAEDITORIAL
Milí čtenáři,

přestože se na 25. výročí návratu svo-
body a  suverenity do  naší vlasti, kte-
ré si budeme v  listopadu připomínat, 
dívají někteří lidé s  určitými rozpaky, 
já patřím k  těm, kdo za  tento dějinný 
okamžik neustále děkují Bohu a všem, 
kdo se před totalitou nesehnuli. Po ko-
munistickém puči v  roce 1948 mnozí 
prorokovali komunismu jeden, maxi-
málně dva roky. Přesto se ani po  mě-
nové reformě v roce 1953, která nebyla 
ničím jiným než státním bankrotem 
zapříčiněným politickým i  hospodář-
ským diletantismem, ani po  řadě stá-
vek a nepokojů komunismus nezhrou-
til. Jako každý jiný totalitní režim totiž 
věnoval veškeré úsilí holdování svým 
idolům, které mělo svádět masy oby-
vatelstva k  neustálému nadšení. Tak 
frenetických oslav se nedostalo ani mu-
žům 17. listopadu ani sv. Anežce České 
kanonizované roku 1989.

Byla to opravdová víra, co spojova-
lo Jana Pavla II., Ronalda Reagana 
a  Margaret Thatcherovou, tedy jakýsi 
duchovní a politický motor demokrati-
zace ve světě a zároveň opora  pro nese-
hnuté, kteří nepodlehli totalitním lžím. 
Společný zápas o  svobodu nakonec 
vyústil v to, že u nás téměř milión ob-
čanů, věřících i  sympatizujících, mohl 
přivítat na Letenské pláni polského pa-
peže Jana Pavla II. Nepochybuji o tom, 
že to byl zázrak, že to byl dar svobo-
dy, za který vděčíme Bohu a přímluvě  
sv. Anežky, o které pověst vyprávěla, že 
její svatořečení bude znamenat návrat 
dobra do naší vlasti.

Jedinečné setkání křesťanské mládeže 
pořádané v  roce 1990 komunitou Tai-
zé, kdy mohlo naše hlavní město uvítat 
desetitisíce ideologií nepokřivených 
mladých lidí, bylo radostným potvr-

zením, že Evropa znovu začíná hovo-
řit společnou řečí, že má jedno srdce 
a  jednu duši. Letošní setkání mláde-
že organizované po  čtvrtstoletí opět 
v  Praze je příslibem do  budoucna, že 
Evropa i  dnes, kdy čelí novým nebez-
pečenstvím, zůstane jednotná. Zajisté, 
že duch tohoto setkání bude jiný, ale 
věřím, že se neztratí vědomí odpověd-
nosti za dar svobody.

Můžeme se připojit ke  slovům, kte-
rá nám zanechal Václav Havel: „Milá 
Anežko, děkujeme Ti za  ochrannou 
ruku, kterou jsi nad námi držela 25. 
listopadu 1989. Prosím, měj ruku i na-
dále připravenou, třeba ji ještě budeme 
potřebovat…“
 

Kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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OSM DUCHŮ ZLA – REKOLEKCE 
S P. JÓZEFEM AUGYSTYNEM SJ 

P astorační středisko pořádá 
ve  dnech 7. – 8. listopadu 2014 

rekolekce s  P.  Józefem Augustynem 
SJ na  téma Osm duchů zla – zpyto-
vání svědomí a  rozlišování duchů 
podle Evagria z  Pontu. Program za-
číná v  Pastoračním středisku (Kolej-
ní 4, Praha 6-Dejvice) v  18.00 regis-
trací a  v  18.30 slavením eucharistie. 
Přihlášky zasílejte do  3. listopadu na: 
http://www.apha.cz/osm-duchu-zla 
nebo na  adresu Pastoračního stře-
diska (Thákurova 3, 160 00 Praha 6), 
podrobnější informace vám zašleme 
po přihlášení.                                    (ek)

100. VÝROČÍ KOSTELA SV. ANTONÍNA 

K ostel svatého Antoní-
na Paduánského v  Pra-

ze - Holešovicích si 25. října 
2014 připomene 100. výročí  
svého posvěcení. Když kon-
cem 19. století prudce stoupal 
počet obyvatel této městské 
části, vznikl Spolek pro posta-
vení kostela. V době, kdy kla-
deme důraz na  společenství, 
je dobré právě toto si uvědo-
mit. Stavbu chrámu provázelo 
od  počátku mnoho těžkostí. 
Dík obětavosti duchovního 
správce P.  Antonína Nepila, 
intervencí poslance A. C. Sto-
jana, štědrostí mnoha dárců 
mohl být kostel dokončen. 
Svěcení proběhlo tři měsíce 
po  začátku války, která měla 
tak nedozírné následky pro 
duchovní vývoj. To, že se 
můžeme dosud shromažďo-
vat kolem oltáře a žít sedmdesát let bez války, nás naplňuje vděčností. Není to 
samozřejmost!
Farnost si v tomto roce zejména o prvních pátcích připomíná úsilí těch, kdo zde 
působili. Dva z „našich“ kněží byli povoláni k biskupské službě (P. Jan Baxant, 
P. Václav Malý). Snažíme se být důstojnými nástupci všech, kdo v nelehkých ča-
sech nesli plamének víry. Jak je zřejmé ze snímku zachycujícího nedělní atmo-
sféru, chceme si zasloužit označení: farnost přátelská k rodinám s dětmi. 
Připomínka stého výročí se nemůže omezit na jednu slavnostní příležitost: přes-
to vás zveme, abyste spolu s  naší farností Pánu poděkovali v  sobotu 25. října 
2014 v 15.00 hodin, kdy bude slavit mši svatou pražský arcibiskup otec kardinál 
Dominik Duka OP.

 Jiří Beran           

ve prospěch projektu

Sponzorství Nemocničního lůžka
Česká nemocnice sv. Karla Lwangy
v Ugandě

31. října
v 19.30 hodin
ANTONÍN DVOŘÁK
OTTORINO RESPIGHI
JOHAN HALVORSEN
LEOŠ JANÁČEK

Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr: Petr Fiala
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Dirigent: Jan Kučera

Koncert se koná pod záštitou 
pražského arcibiskupa 
kardinála Dominika Duky OP

23. 

BENEFIČNÍ
KONCERTFoto: Anežka Beranová

Foto: Michal Němeček

Obecní dům Praha
Smetanová Síň

Arcidiecézní 
charita Praha
pořádá

Kontakt:
Arcidiecézní charita  Praha
T: 224 246 519(573)
E: praha@praha.charita.cz
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
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V předvečer Dne vzniku samo-
statného československého státu 

se v  pondělí 27. října 2014 sejdou 
křesťané různých vyznání k  eku-
menické modlitbě za  vlast, kte-
rá začne v  18.00 hodin v  katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Poté bude 
provedeno Oratorium sv. Ludmila od   
Antonína Dvořáka.

                                                                (ap) 

D  ne 4. října od 15.00 přátelé kostela 
v Počaplech zvou na vernisáž výsta-

vy o historii kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Králově Dvoře–Počaplech s ná-
zvem „Počapelský kostel v  běhu dějin“. 
Těšit se můžete na přednášku o historii 
kostela, koncert pěveckého sboru a leh-
ké občerstvení. Na malé děti čeká tvořivý 
koutek, na větší děti i dospělé kvíz se zají-
mavou odměnou. Výstava bude přístup-
ná veřejnosti v otevírací době bohoslu-
žeb nebo kdykoli po předchozí domluvě 
na  tel.: 606  627  636 nebo na  e-mailu: 
kostel.pocaply@seznam.cz      

                          Stanislava Vitoňová

„Vzývám ještě jednou Ducha svatého a prosím jej, aby přišel obnovit církev, otřást jí 
a podnítit ji k odvážnému vyjití ze sebe, aby hlásala evangelium všem národům.“ 

Papež František - Evangelii Gaudium čl. 261

M ěsíc říjen máme považovat za měsíc všeobecné misie, předposlední neděli pak 
za Světový den misií. V tento den si křesťané uvědomují svou společnou zod-

povědnost za evangelizaci světa. Výtěžek sbírky má být věnován na fond Papežských 
misijních děl (srov. Stanovy PMD). Aby však tento den nebyl jen „vhozením penízku 
do kasičky“, ale abychom si své bratry a  sestry v Kristu ve  světě jaksi „adoptovali 
do svého srdce“, připravili jsme pro vás, jako už v předchozích letech, krabičky s „mi-
sijními zápalkami“.  Na krabičce najdete kontakt na web, kde se můžete dovědět, kde 
a  jak vaše peníze pomohou. Nově najdete i krátká videa ze života církve ve světě. 
K podstatným prostředkům práce PMD patří také modlitba. S každou zápalkou mů-
žete vzpomenout, byť jen krátkou modlitbou, na misie a misionáře.
Děkuji sestrám z  řeholních společenství, které se na  přípravě zápalek podíle-
ly. K  dispozici jsou také již osvědčené misijní kalendáře, letos věnované Keni. Je-
jich zakoupením pomůžete zlepšit život dětí v misiích. Více informací najdete na:  
http://www.cirkev.cz/cirkev-pomaha/mapy-pomoci-ve-svete/

SM. Angelika Pintířová

MISIJNÍ NEDĚLE – 19. ŘÍJNA

POČAPELSKÝ KOSTEL V BĚHU DĚJIN 
SETKÁNÍ NAD HUDBOU 

V KATEDRÁLE

EKUMENICKÁ  
MODLITBA 
ZA VLAST

OTTO STRITZKO
 MARIE STRITZKOVÁ – FLORIANOVÁ

KRESBY A GRAFIKA
1. – 31. 10. 2014

Na výstavu Vás srdečně zve
Knihkupectví U Sv. Vojtěcha, Praha 6, Kolejní 4

Po - Pá  8.30-18.00

Již druhá konference na  téma 
hudby v katedrále, která se koná
 

9. října 2014
od 13.00 hodin 

v  Mladotově domě na  Pražském 
hradě, si klade za cíl přispět k pro-
hloubení teorie i praxe vztahu sta-
ré i nové hudby a katolické liturgie 
a to nejen v pražské katedrále, ale 
také v ostatních kostelech.

O gregoriánském chorálu a Olivie-
ru Messiaenovi promluví prof. Lou-
is-Marie Vigne a na hudební pro-
dukci v pražské katedrále během 
20. století se zřetelem k současné 
hudbě se zaměří Tomáš Slavický, 
Ph.D.  Následovat bude panelová 
diskuze na téma Soudobý hudeb-
ní jazyk versus liturgický provoz. 
Moderátor Jan Baťa, Ph.D.  přizve 
k  diskuzi zástupce z  řad soudo-
bých skladatelů, hudebníků, litur-
giků a muzikologů.

Setkání vyvrcholí zpívanými latin-
skými nešporami za  přítomnos-
ti kardinála Dominika Duky OP, 
které v  katedrále sv. Víta začínají 
v 18.00 hodin a na jejichž hudební 
stránce se bude podílet katedrál-
ní varhaník Josef Kšica a  Pražská 
katedrální schola pod vedením Ji-
řího Hodiny. V rámci nešpor bude 
provedena nová varhanní sklad-
ba složená Slavomírem Hořínkou 
speciálně pro tuto příležitost. 

Norbert Schmidt
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V zářijovém čísle Act curiae byla publikována souhrnná zpráva o letošní návštěvě 
biskupů ve Vatikánu. Ze sedmidenní cesty Ad limina apostolorum („K prahům apoštolů“), 
která se koná pravidelně ve zhruba pětiletém intervalu, se biskupové vrátili již 17. února. 
Setkali se během ní s papežem Františkem a navštívili vatikánské kongregace.

OHLÉDNUTÍ ZA CESTOU AD LIMINA

Foto: Roman Albrecht

J edním z  nejdůležitějších bodů 
cesty bylo společné setkání s  pa-
pežem. Předseda biskupské kon-

ference kardinál Duka při něm hovo-
řil o  životě církve v  České republice 
a  zejména o  její obnově po  roce 1989. 
Papež ve  své odpovědi zdůraznil, že 
církev musí být církví misionářskou. 
Velkou roli tedy hraje jazyk homilie 
a  osobní zájem kněží o  druhé. V  sou-
vislosti s probíhajícím majetkovým na-
rovnáním připomněl povinnost církve 
pomáhat potřebným a žít ve skromnos-
ti. Kardinál státní sekretář Pietro Paro-
lin (jeho úřad zhruba odpovídá úřadu 
předsedy vlády) s radostí přijal pozvání 
do České republiky na oslavy 25. výročí 
kanonizace sv. Anežky České a návratu 
svobody. Ve svatovítské katedrále bude 
15. listopadu předsedat slavnostní li-
turgii a setká se při té příležitosti s pre-
zidentem Milošem Zemanem a premi-
érem Bohuslavem Sobotkou.

Na  jednotlivých kongregacích bisku-
pové projednávali různé aktuální otáz-
ky. Některé z  nich byly společné všem 
diecézím, jiné se dotýkaly přímo praž-
ské arcidiecéze. Diskutovalo se o  litur-
gické reformě, kauze arcibiskupa Bezá- 
ka, o  nové evangelizaci a  její formě či 
dokončení a  ratifikace smlouvy mezi 
Svatým stolcem a ČR. Byla kompromis-
ně vyřešena otázka možnosti civilního 
sňatku v liturgicky málo užívaných kos-
telech (s  ohledem na  nebezpečí zámě-
ny bude sňatek uzavírán mimo prostor 
presbytáře) a mluvilo se např. i o  tom, 
že právo požadovat obřad ve starém ritu 
nezakládá povinnost vyhovět každému.

Pro pražskou arcidiecézi bylo důležité, že 
prefekt kongregace pro svatořečení kar-
dinál Angelo Amato vybídl k  uzavření 
diecézní fáze kanonizace kardinála Bera-
na, aby mohla být odeslána do Říma. Se 
sympatiemi byla přijata zamýšlená kauza 
lidického faráře Josefa Štemberky pod ti-

tulem Martyr caritatis (mučedník lásky). 
Tato beatifikace nevyžaduje zázrak a má 
velký společenský význam.

Jednání probíhala také v  papežských 
radách. Na  půdě papežské rady pro 
jednotu křesťanů se hovořilo o součas-
né práci husovské komise pro přípravu 
oslav jubilea v roce 2015. Sekretář rady 
pro laiky arcibiskup Clemens byl obe-
známen s  knihou P.  Jana Balíka „Jan 
Pavel II. v  dialogu s  mladými“. Ocenil 
nejen knihu, ale i samotnou práci s mla-
dými u nás. Papežská rada pro rodinu 
je zaměstnána přípravou synody, kde je 
očekáván i kardinál Duka. Jejím účelem 
je nově promyslet instituci manželství. 
Podle předsedy Papežské rady pro rodi-
nu Vicenzo Paglii je však již dnes zřej-
mé, že i u nás je zapotřebí větší aktivita 
v pastoraci mládeže a v přesvědčování 
politiků ohledně uznání významu rodi-
ny. V rámci rozhovorů v Papežské radě 
pro pastoraci migrantů byla podrob-
něji probírána situace pastorace Romů 
u  nás, která není podle kardinála Ve-

glia moc příznivá. Chybí více nadšení 
a  lidé, kteří by byli ochotni se této ne-
lehké problematice věnovat.

Pro pražskou arcidiecézi není bez vý-
znamu, že předseda Papežské rady 
Iustitia et Pax kardinál Turkson ocenil 
zahraniční aktivity biskupa Malého 
na podporu křesťanů v zemích, kde jsou 
utlačováni. Kardinál Ravasi, který vede 
Papežskou radu pro kulturu, připomněl 
svou nedávnou návštěvu Prahy (zejmé-
na televizní diskuzi v  pořadu Václava 
Moravce) a vyjádřil přání návštěvu Pra-
hy zopakovat. (Podobně by se do Prahy 
rád vrátil také předseda rady pro mé-
dia arcibiskup Claudio Celli.) Ravasi 
také s  uznáním komentoval zprávu 
o  péči o  církevní památky zpracova-
nou konzervátorem pražské arcidiecéze  
P. Vladimírem Kelnarem. Byl vyjádřen 
rovněž souhlas s převáděním nevyuží-
vaných kaplí a kostelů na obce, bude-li 
ve smlouvě záruka adekvátního zachá-
zení s těmito objekty.                       

 (ap)
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CÍRKEV SE PO REVOLUCI  
TĚŠILA VELKÉMU RESPEKTU
Jednou z pamětnic evropského setkání komunity Taizé v Praze v roce 1990 je také Martina 
Hošková. Spolu se svými rodiči, ale i dalšími blízkými stála u prvního navazování kontaktů 
s touto komunitou. V dnešní době jsou mladí lidé sice přesyceni přemírou nabídek, ale tak 
jako před pětadvaceti lety touží i dnes podle ní po opravdovosti.

Bratr Roger a Marie Kaplanová, 1981. Foto: archiv M. Hoškové

 Co Vám nejvíc utkvělo v paměti ze 
setkání komunity Taizé v Praze roku 
1990? Jak Vás ovlivnilo?
Setkání Taizé v Praze v roce 1990 se ko-
nalo po velkých změnách ve společnosti. 
Lidé ještě prožívali nadšení z  „vítězství 
pravdy a lásky“, instituce a úřady byly této 
události nakloněny a zapojovali se i lidé, 
kteří jinak s církví 
nežili, např. ar-
máda se podílela 
na  distribuci jídla 
na  Letné, jedná-
ní s  dopravními 
podniky o  posí-
lení dopravy šlo 
hladce, ubytování 
ve školách rovněž, 
lidé byli rádi, že se 
otevíráme světu, 
a  byli na  to hrdí. 
Navíc se tehdy 
církev po  revolu-
ci těšila velkému 
respektu, hlavně 
díky pevnému 
postoji kardinála 
Tomáška, pro-
n á s l e d ov aný c h 
a  vězněných laiků 
i kněží a jejich disidentské činnosti.

 Podílela jste se na  organizaci celé 
akce. Co všechno předcházelo teh-
dejšímu setkání? Jaké bylo povědo-
mí o komunitě v Taizé?
Setkání Taizé v roce 1990 nespadlo z nebe, 
kontakty s  komunitou bratří se datují 
od roku 1969, kdy k nám přijel jako jeden 
z prvních bratr Rudolf (nyní působí přes 
20 let v  malé fraternitě v  Brazílii). Teh-
dy se rovněž vytvořily jeho pevné vazby 
s pastorem Alfrédem Kocábem a posléze 
i s mými rodiči, manželi Susovými a dal-
šími. Můj otec Jiří Kaplan pak překládal 
deníky bratra Rogera a  zajišťoval sami-

zdatový tisk a distribuci se skupinou an-
gažovaných laiků. Tak se „Listy z Taizé“ 
dostaly do  povědomí našich křesťanů, 
kteří byli napojeni na podzemní církev.
Když bylo známo, že bratr Roger bude 
na  setkání v  Polsku a  NDR, mířily tam 
skupiny lidí od  nás a  neváhaly cestovat 
třeba celou noc a podrobovat se hranič

ním kontrolám. V roce 1981 přijel bratr 
Roger se dvěma spolubratry do  Prahy, 
ale mohl být pouze „obyčejným“ turis-
tou. Později jsme zjistili, jak důkladně byl 
sledován. Oficiální vystoupení bylo za-
kázáno. Přesto byly pražské kostely, které 
navštívil, plné k prasknutí a lidé mu v ti-
chosti tiskli ruku. Byl silně dojat, že s ml-
čící církví může mlčet a v tichu se modlit.

 Jak jste udržovali kontakty?
Různá místa naší republiky navštěvo-
valy dvojice mladých lidí vyslaných 
bratry a  k  modlitbám se zpěvy z  Taizé 
se scházela malá společenství. Skrytou 
cestou se k  nám dostala ikona velkého 

kříže, u kterého probíhaly páteční mod-
litby. V roce 1988 přijel bratr Roger ještě 
jednou do Prahy a opět nemohl veřejně 
vystoupit, setkal se však s  významnými 
představiteli duchovního života, mezi 
jinými též s pozdějším prezidentem Vác-
lavem Havlem.

 V  čem podle Vás 
bude letošní setkání 
jiné? Jakým výzvám 
čelí mládež dnes?
Po  pětadvaceti letech 
je dnes situace jiná, ale 
o  to více naše společ-
nost potřebuje zaku-
sit naději a  prožitek 
společenství. Mladí 
lidé nejsou vyprahlí 
po  rozletu, spíše jsou 
přesyceni přemírou 
nabídek a atraktivních 
programů. Zároveň 
touží po opravdovosti. 
Když se nás bratr Alois 
(nynější představitel 
komunity) dotazoval 
na možnost uskutečnit 
setkání v  Praze, byli 
jsme vzhledem ke stavu 

naší společnosti dost skeptičtí. Nakonec 
usoudil, že právě proto má smysl setkání, 
které se tak může stát impulzem nejenom 
pro křesťany, konat v Praze. Jsme rádi, že 
se do příprav setkání aktivně zapojili před-
stavitelé církví a nakonec i města, kardinál 
Dominik Duka byl osobně pozvat do Pra-
hy tisíce mladých lidí při loňském setkání 
ve Štrasburku.
„Pouť důvěry“, jak se setkání nazývá, zve 
ke společné modlitbě, otevírání domovů, 
přijímání hostů, ke  vzájemnému sdílení 
a  budování důvěry. Jsem přesvědčena, 
že tato osobní zkušenost zasáhne srdce 
všech a křesťané naší společnosti se sta-
nou solí země.                                        (ek, ap)
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 Proč se evropská setkání konají?
To byl nápad bratra Rogera. Mladí lidé 
začali docela neočekávaně přijíždět 
do  Taizé. Vyvstala otázka, co jim na-
bídnout. Bratr Roger nechtěl, aby se 
na nás vázali. Přijímáme je tedy na  tý-
den modliteb a výměny názorů, ale tr-
váme na  tom, aby se vraceli do  svých 
místních společenství a  tam se snažili 
přispívat k  vytváření 
solidárnějšího světa. 
Abychom je nějak při 
návratu do  všedního 
života doprovázeli, 
připravujeme jednou 
ročně evropské se-
tkání. Na ně přijíždějí 
desítky tisíc mladých 
lidí. Jsou ale také dal-
ší setkání. Například 
na  konci září se jed-
no menší uskuteční 
v  Rize, potom v  říjnu 
na Kubě, Haiti a Santo 
Domingu. „Pouť dů-
věry“ umožňuje ales-
poň na  nějakou dobu 
doprovázet mladé lidi 
v  jejich hledání. Toho 
je dnes hodně zapo-
třebí.

 Připomínáme si čtvrt století 
od  pádu komunismu, kdy u  nás 
může církev žít svobodně. Po  čtvrt 
století se také do Prahy vrací setkání 
komunity Taizé. Jaké podle Vás toto 
setkání bude?
O  něco starším bratřím se předcho-
zí evropské setkání v  Praze, které se 
konalo v  roce 1990, zapsalo hluboko 
do  paměti. Velké nadšení a  radost ze 
znovunabyté svobody tehdy navzdory 
velký obtížím umožnily ubytovat de-
sítky tisíc mladých lidí. Překvapuje nás, 
jak mnoho lidí v Praze si na to setkání 
dodnes pamatuje.

Věříme, že pro všechny účastníky bude 
i  letošní setkání znamenat zkušenost 
společenství. A  tam, kde je společen-
ství, tam je víc naděje.

 Co vše bude součástí setkání? Exis-
tuje již nějaký předběžný program?
Účastníci se do  Prahy sjedou 29. pro-
since (dobrovolníci již 27. prosince) 

a zůstanou zde do 2. ledna. Naším přá-
ním je, aby bylo co nejvíc lidí ubytováno 
v rodinách z Prahy a okolí. Z perspektivy 
36 předchozích evropských setkání vidí-
me, že se jedná o jedinečnou příležitost 
budovat přátelské vztahy mezi lidmi 
a  překonat stereotypy. Nevylučujeme 
však využití škol v  případě, že počet 
účastníků bude vyšší.
Mladí hosté budou trávit dopoledne 
v hostitelských farnostech a sborech. Tuto 
dobu vyplní společná modlitba, sdílení 
v malých mezinárodních skupinách a se-
tkávání s  lidmi, kteří ostatním přinášejí 
naději. V poledne všichni dorazí do ně-
kolika kostelů v centru Prahy na společné 

KDE JE SPOLEČENSTVÍ, 
TAM JE VÍC NADĚJE 
Jedním z členů přípravného týmu, který organizuje evropské setkání  
mladých v Praze nazvané „Pouť důvěry“, je bratr Marek z komunity Taizé. 
V rozhovoru přibližuje smysl a podobu letošního pražského setkání.

modlitby. Pak se rozjedou po městě na te-
matická setkání, v  podvečer dostanou 
ve výstavních halách v Letňanech večeři 
a  balíček s  obědem na  další den a  pak 
bude v těchto halách a v katedrále sv. Víta 
následovat společná modlitba.
Přelom starého a nového roku se bude 
slavit v hostitelských farnostech. Nejpr-
ve modlitbou za mír ve světě a pak ra-

dostným svátkem 
národů. Na Nový 
rok bude mož-
né pozvat mladé 
hosty na  sváteční 
oběd a  2. ledna 
před polednem se 
účastníci vydají 
na cestu domů.

 Jak probíhají 
přípravy? Jak 
se do  nich mo-
hou zapojovat 
pražští farníci?
Tým z  Taizé – 
bratři a  sestry, 
které s bratry spo-
lupracují, a  dob-
rovolníci z  růz-
ných zemí, jsou 
v  Praze od  polo-

viny září. Organizační centrum se na-
chází v  Kafkově domě na  nám. Franze 
Kafky a  od  25. září zve každého k  ná-
vštěvě. Ale především samotní bratři 
a dobrovolníci budou nyní navštěvovat 
farnosti a křesťanská společenství v Pra-
ze a  v  okolních obcích a  městech, aby 
našli co nejvíce lidí ochotných spolu-
pracovat. Doufáme, že vznikne asi 200 
lokálně působících přípravných týmů, 
s nimiž budeme hledat pohostinství pro 
účastníky a chystat dopolední program. 
Přípravu budou doprovázet každodenní 
společné modlitby v organizačním cen-
tru a v kostelech v centru města.                            

(ek)

                                                                                                                                              Foto: Michal Němeček   
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ZAČÍNÁ POSLEDNÍ 
ETAPA PŘÍPRAV  
EVROPSKÉHO  
SETKÁNÍ MLADÝCH 
V PRAZE

Po  prvních jarních informač-
ních schůzkách s bratry z Ta-
izé se v  průběhu léta mladí 
Češi účastnili mezinárodních 
setkání v  Taizé. Od  poloviny 
září se přípravy přesunuly 
do  Prahy. Z  Taizé přijela asi 
25-členná přípravná skupina, 
která zde zůstane až do kon-
ce setkání. Centrum příprav 
se nachází v  Kafkově domě 
(nám. Franze Kafky) a  bude 
přístupné všem zájemcům 
od  úterý do  soboty, v  době 
10.00–12.00 a  14.00–18.00, 
počínaje 25. zářím. Přípravy 
budou doprovázet pravidel-
né modlitby s  bratry z  Taizé 
v centru Prahy:

 každé pondělí v 19.15, 
29. září, 6., 13., 20. a 27. října) 
v kostele sv. Josefa 
(nám. Republiky, Praha 1)

 každou středu ve 12.15,
(1., 8., 15., 22. a 29. října) 
v kostele sv. Martina ve zdi 
(Martinská, Praha 1)

 od úterý do soboty
(od 25. září) v 9.15 a v 12.15 
(kromě středy) v centru 
příprav (nám. Franze Kafky 
24/3, 1. patro) 

V  každé pražské farnosti 
a  také ve  farnostech kolem 
Prahy, zvláště na  severu, by 
měla vzniknout lokální mís-
ta příjmu poutníků. Cílem je 
ubytovat maximum mladých 
lidí.
Více na: www.taizepraha.cz 
a www.facebook.com/Taize 
Praha2014 

bratr Wojtek

Anketní otázka: Jak vzpomínáte na první návštěvu papeže 
u nás, která se konala bezprostředně po pádu komunismu?

z BARBARA PSOHLAVCOVÁ

Návštěva papeže pro mě byla obrovským zážitkem už jenom z toho dů-
vodu, že Jan Pavel II. byl můj rodák. Když jsem se dozvěděla, že přijede 
do Prahy, tak mi soused sehnal lístek na Letnou. Na takové slavné akci 
jsem byla poprvé. Papež byl úžasný člověk se srdcem na dlani a s lidmi 
uměl dobře mluvit. Jeho charisma dokázalo lidi přitáhnout. Po jeho ná-
vštěvě jsem začala daleko intenzivněji prožívat víru a celkově chození 

do kostela, také už to bylo ve svobodnějších poměrech více možné. Velmi na mě zapů-
sobilo, když papež projížděl mezi uličkami poutníků na Letné. Celý den sice propršel, já 
jsem si to pak odmarodila, ale rozhodně ničeho nelituji.

z MICHAL VÍT

V době první papežovy návštěvy jsem byl ještě školák, ale velmi dobře 
si pamatuji, jak se na cestu do Prahy chystal můj táta. Koupil si mapu 
Prahy, kterou máme dodnes doma, a zakreslil si do ní trasu, kudy bude 
chodit. Vyrazil s jedním ze spolužáků ze studií a nás nechal doma s ma-
minkou a ženou jeho spolužáka. Od někoho si dokonce vypůjčili i vi-
deokameru, což byla tehdy vzácnost. Další víkend se pak u nás doma 

pořádalo velké promítání, na které přišli další lidi z kostela, ale i sousedi, kterým křes-
ťanství moc neříká. Ještě jsem tomu tenkrát moc nerozuměl, ale i jako malému mi bylo 
jasné, že se děje něco mimořádného. V roce 1997 jsme pak se spolčem vyrazili do Hradce 
Králové na třetí návštěvu papeže Jana Pavla II., ale to už by bylo na jiné povídání.

z MARIE BLÁHOVÁ

Bylo to úžasné. Nově jsem začala sloužit na recepci Arcibiskupství. Byla 
to urychlená návštěva, protože papež chtěl, aby jeho návštěvu zažil ještě 
i kardinál Tomášek jako odměnu za vše, co musel za totality pro církev 
vytrpět. Byl přípravný výbor, papeži se muselo připravit spaní, jelo se také 
nakoupit do Vídně, protože tehdy ještě v obchodech hodně věcí nebylo, 
připravovaly se suvenýry, pozvánky pro farnosti a další náležitosti. Na Let-

né se pak postavil provizorní oltář z lešení a ve spolupráci s Pražským hradem se připravo-
valy formality a bezpečnostní opatření. Papeže jsem potom několikrát mohla vidět, když 
prošel přes recepci. Když jsem mu podala ruku, řekla jsem mu, že ho máme rádi. On se 
usmál a odpověděl: „já vás také.“

z P. MILAN BADAL

Jednou večer mne v našem dominikánském klášteře v Praze oslovil teh-
dejší provinciál Dominik Duka s tím, že dostal od prezidenta za úkol 
napsat zvací dopis pro papeže. Poprosil mne, zda bych nenapsal kon-
cept dopisu v jakési „havlovštině“. Což o to, když se člověk vžil do spe-
cifického prezidentova vyjadřování a  slovníku, šlo to docela dobře. 
Horší bylo co napsat, aby to bylo diplomaticky správně. Protože jsme 

v té době byli naivní a já ještě ke všemu drzý, dovolil jsem si napsat pozvání pro papeže 
a propašovat do něj pasáž, ve které se Václav Havel přimlouvá, aby až Svatý otec přijede, 
svatořečil blahoslavenou Zdislavu. Pan prezident Havel v dopisu změnil dvě slova, jinak 
všechno přijal a podepsal. Když pak papež Jan Pavel II. skutečně přijel na svou první 
návštěvu a potom při své druhé návštěvě svatořečil i paní Zdislavu, mohl jsem si myslet, 
že jsem k téhle události svou hubatostí trochu přispěl i já.                                Josef Nerušil

NÁVŠTĚVA JANA PAVLA II.  
V ČESKOSLOVENSKU V ROCE 1990
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CÍTÍME PŘÍCHOD  
TĚCHTO LEPŠÍCH DOB
Dne 13. listopadu 1989 pronesl Tomáš Halík v audienční síni Pavla VI. ve Vatikánu před 
zahájením setkání českých a slovenských poutníků s papežem Janem Pavlem II. u příležitosti 
svatořečení Anežky České řeč, ze které přinášíme tu část, jež se všem nejvíce vryla do paměti.

Foto: xxxxxxxxxxxxxx

. . . A nežka, tato nejmariánštěj-
ší z  našich světic? Také 
ji můžeme připodobnit 

k hvězdě u paty Kříže, jitřence a zároveň 
večernici. Ona byla jitřenkou velikého 
díla křesťanského milosrdenství v  naší 
vlasti, v  němž se křesťanství zjevilo ne 
jako ideologie, nýbrž jako blízkost člo-
věku, zvláště trpícímu člověku, blízkost 
vyvěrající z blízkosti Bohu. Ona byla také 
večernicí – jasnou hvězdou na  setmě-
lém nebi v chmurné hodině našich dějin 
po  porážce na  Moravském poli, kdy se 
na národ hnala těžká bouře hladu, moru 
a vnitřního rozvratu.

Mluvíme často o  tisíciletém dědictví 
Cyrila a Metoda, o  tisíciletém panování 
knížete Václava v našich dějinách. Může-
me také mluvit o staleté službě Anežčině. 
Anežka stála jistě pod křížem naší círk-
ve a křížem národa v dobách nejtěžších 
a přimlouvala se za nás. A dnes, v den je-
jího svatořečení, září jako jitřenka naděje 
na lepší budoucnost naší církve i našeho 
národa. Myslíme na proroctví, že tehdy, 
až bude Anežka svatořečena, bude v Če-
chách konečně dobře. Cítíme příchod 
těchto lepších dob ve vzduchu jako jarní 
vánek dotýkající se už našich srdcí.

Ne náhodou jsme právě Anežce, hvězdě 
naděje, zasvětili první rok díla „Deseti-
letí duchovní obnovy národa“. Prvoti-
nu díla, které nás všechny má sjednotit 
na  společné cestě – nejen uvnitř církve, 
nýbrž i mezi církvemi, ano, i s těmi, kteří 
třeba ještě nejsou věřící, kterým však jde 
stejně jako nám o mravní zdraví národa. 
Díla desetiletí, které nás má připravit ne-
jen na  milénium svatovojtěšské, ale také 
a  především na  dobrý vstup do  třetího 
tisíciletí křesťanských dějin.

Jsme ve  věčném městě skropeném krví 
apoštola Petra a  Pavla, ve  městě posvě-
ceném utrpením pronásledovaných 
prvních generací křesťanů, ve  městě, 
kde z  katakomb církev vyrostla a  dala 

vykvést nesmírné šíři, hloubce a  kráse 
katolické kultury, se kterou se tu všude 
kolem setkáváme a  snad nejlépe ji mů-
žeme prožít v hlavních bazilikách tohoto 
nádherného města.

... Na  těchto hrobech jsem se modlil 
za uzdravení jizev minulosti našeho náro-
da, za naši budoucnost a zejména za naše 
biskupy, ty současné i  ty, které očekává-
me. Aby to byli pastýři stateční a moudří. 
Aby dovedli promlouvat k  srdci tohoto 
národa v síle Ducha Svatého. Aby dovedli 
hlásat evangelium nově, přesvědčivě – 
ano, prorocky. Myslím na  proroka Eze-
chiela, který byl přiveden do údolí plného 
suchých kostí, a  bylo mu uloženo takto 
k  nim prorokovat: „Suché kosti, slyšte 
Hospodinovo slovo!“ A ty suché kosti se 
silou Božího ducha oděly masem a koží, 
mrtví byli naplněni duchem – a nakonec 
tu stálo nové pokolení Božího lidu. Tako-
vými proroky a křísiteli budou muset být 
naši biskupové!

Modlil jsem se za to, aby byli opravdový-
mi staviteli mostů – jak titul pro biskupa, 
pontifex, naznačuje – aby stavěli mosty 
uvnitř církve, mezi církvemi, mezi církví 

a  národem, mezi minulostí a  budouc-
ností, mezi námi a Evropou a celým křes-
ťanským světem. Aby moudře, statečně 
a  velkoryse konali tuto službu dialogu 
a  sjednocování, aby v  církvi a  v  národě 
rozněcovali světla naděje.

Bratři a  sestry, vzpomínám na vyprávě-
ní o  rytíři, který přenesl světlo rozžaté 
od  lampy u Božího hrobu v  Jeruzalémě 
až sem do  Říma. Kolik odvahy, kázně 
a starostlivé péče to stálo! My všichni teď 
máme být takovými rytíři – a nést svět-
lo roznícené Anežčiným svatořečením, 
hvězdu naděje ukřižované a  zmrtvých-
vstalé, od  „prahů apoštolských“ z  Říma 
do  naší vlasti. A  tam tímto plamenem 
rozsvítit světla u  našich oltářů a  svato-
stánků, rozsvítit naše rodiny, naše spo-
lečenství, celou naši zem. Jen tak bude-
me svědky Toho, který řekl: „Oheň jsem 
přišel vrhnout na  zem – a  jak prahnu 
po tom, aby už vzplanul!“ Amen.

prof. Tomáš Halík

(Text, který je redakčně krácen, je pře-
vzat z knihy T. Halíka Obnov tvář země, 

která vychází v Nakl. Lidové noviny 
v listopadu 2014)

Foto: archiv M. Bláhové
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Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná se o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

1. 10. památka sv. Terezie z Lisieux,  
panny a učitelky církve, patronky misií

Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den hudby

2. 10. památka sv. andělů strážných, Den nenásilí

4. 10. památka sv. Františka z Assisi

7. 10. památka Panny Marie Růžencové

15. 10. památka sv. Terezie od Ježíše,  
panny a učitelky církve

17. 10. památka sv. Ignáce Antiochijského, 
biskupa a mučedníka

18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty

pouť lékařů, katedrála (18.00)

19. 10. Misijní neděle, sbírka na misie

22. 10. nezávazná památka bl. Jana Pavla II.

26. 10. změna letního času na zimní (3.00 na 2.00)

28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Den vzniku samostatného čsl. státu (1918), 
státní svátek

1.–5. 10. Řím, zasedání CCEE

9. 10. 13.00 Mladotův dům – konference Hudba 
v katedrále

12. 10. 10.30 Sázava – mše sv. v klášterním kostele, 
žehnání opraveného hřbitova

13. 10. 9.00 Praha, konference Forum 2000

20. 10. 18.00 Praha-Nové Město, kostel sv. Vojtěcha – mše 
sv., rekviem za biskupa Kajetána Matouška

23. 10. 17.00 katedrála, rekviem za oběti Heydrichiády

24. 10. 9.30 Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie – mše sv. pro celostátní setkání 
animátorů seniorů

25. 10. 15.00 Praha-Holešovice; kostel sv. Antonína 
– mše sv., 100. výročí posvěcení kostela

27. 10. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická 
modlitba za vlast

29. 10. 10.00 Praha, IKEM – zahájení konference o etických 
otázkách dárcovství orgánů

31. 10. 19.30 Praha-Staré Město, Obecní dům 
– Benefiční koncert Arcidiecézní charity

26. 9. – 7. 10. Kanada – návštěva krajanů

11. 10. 9.00 Praha-Chodov, KC Matky Terezy – 
konference Hnutí Modlitby matek

12. 10. 11.00 Úhonice, kostel Panny Marie 
– mše sv. s biřmováním

13. 10. 11.15 Praha, Goethe-institut -  Forum 2000

18. 10. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 
pouť lékařů ke sv. Lukášovi

19. 10. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

17.00 Praha-Hradčany, katedrála –nešpory

20.–22. 10. Řím, Velehrad - valná hromada

23. 10. 17.00 Praha-Nové Město, kostel sv. Voršily 
– mše sv., vizitace farnosti

24. 10. 10.00 Praha-Nové Město, ZŠ sv. Voršily 
– vizitace 

28. 10. 18.30 Praha-Nové Město, kino Lucerna 
– předání Ceny Příběhů bezpráví

29. 10. 17.30 Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána 
a Šebestiána – mše sv. a vizitace

31. 10. 19.30 Praha-Staré Město, Obecní dům 
– Benefiční koncert Arci. charity

2. 10. 19.00 Praha-Vinohrady, KDM Francouzská ul., – mše sv.,  
20. výročí založení KDM

3. 10. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. 
za povolání

4. 10. 12.00 Praha-Krč, kostel sv. Františka z Assisi – mše sv. 
s kněžským svěcením

5. 10. 8.30 Louňovice pod Blaníkem, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie – mše sv.

9. 10. 18.00 Senohraby, kaple sv. Vojtěcha – mše sv. s biřmováním 

11. 10. 10.00 Praha-Vinohrady – účast na kurzu varhaníků

12.30 Praha-Hradčany, AP – mše sv. setkání, s Mariinou legií

18. 10. 17.00 Svárov, kostel sv. Lukáše – poutní mše sv.

19. 10. 10.30 Slaný, klášterní kostel Nejsvětější Trojice – mše sv. 
s jáhenským svěcením

14.00 Praha-Krč, Thomayerova nemocnice – ekumenická 
bohoslužba s vysláním nemocničních kaplanů 

23.–28. 10. Kazanlak, Bulharsko – oslava 20. výročí působení 
salesiánů

31. 10. 17.00 Praha-Hradčany, kaple AP – slavnostní předávání 
dekretů absolventům varhanního kurzu
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PROGRAMY
PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps

   4. 10.    9.00   Duchovní obnova pro ženy*
    7. 10. 19.30   Příprava na manželství*
    8. 10.    9.30   Akademie nejen pro senio-

ry, Církevní hudba, Dr. Jaroslav Eliáš
  17.–19. 10.      Setkání pastoračních 
asistentů, Příbram-Svatá Hora*

 14. 10. 19.30   Příprava na manželství*
 21. 10. 19.30   Příprava na manželství*
  22. 10.    9.30   Akademie nejen pro senio-
ry, Sedm kostelů, P. Benedikt Hudema 
Vstup z Kolejní ulice č. 4 
* jen pro přihlášené

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

www.centrumnazaret.cz

Animátorský kurz pro mladé lidi

17.–19. října se uskuteční první víkend 
prvního ročníku Animátorského kurzu. 
Kurz zajišťuje ADCM a jeho hlavním cílem 
je motivovat a vybavit mladé lidi ke službě 
v  rámci církve. Kurz je tříletý, každý rok 
představuje samostatnou část. První je za-
měřená na  osobní a  duchovní růst, sebe-
poznání a  porozumění skutečnému jádru 
křesťanství. Druhá se soustředí na  rozvoj 
konkrétních dovedností a  orientuje se již 
výrazně na  praxi a  službu. Ve  třetí čás-
ti pak účastníkům bude umožněn hlubší 
vhled do  různých témat čerpajících např. 
z  psychologie, pedagogiky, teologie nebo 
managementu. Zájemci se mohou účastnit 
jednoho, dvou, nebo všech tří let. Kurz zahr-
nuje pět víkendů v roce a účastní se jej mladí 
lidé od 16 do 24 let. Další informace a při-
hlášky na www.adcm.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

www.centrum butovice.cz

Třináctého na třináctce 

13. října od 19.30 zveme na koncert z cyklu 
Třináctého na  třináctce, kde si Slávek Kle-
candr pozval trio Skoumal - Nejezchleba 
- Kovács. Komunitním centru sv. Prokopa 
na  Slunečním náměstí v  Nových Butovi-
cích (metro Hůrka). Doporučené vstupné 
100 Kč, bezbariérový vstup. Rezervace na: 
13na13@centrum.cz; více na:
http://www.trinactnatrinact.blog.cz

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

11. října od 9.30 v Sedlci-Prčici (pro mladší 
kluky cca od 7 do 15 let). Zahájení v kostele 
sv. Jeronýma. Program: nácvik ministrant-
ské služby, mše svatá, hry, soutěže, fotbá-
lek. S sebou: 70 Kč na jídlo, oblečení a obuv 
do  tělocvičny a  pokud možno ministrant-
ské oblečení. Ukončení v 16.00. Bližší info: 
P.  Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, 
tel: 724 209 774)

Starší ministranti

17.–18. října od 18.00 v Praze-Kunraticích 
(pro starší kluky cca od 15 do 25 let). Pro-
gram: zahájení v pátek mší svatou v kostele 
sv. Jakuba v Kunraticích. V sobotu mše sva-
tá, příležitost ke  svátosti smíření, duchov-
ní program, fotbálek, film. S  sebou: 200 Kč 
na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. 
Bližší info: P. Benedikt Hudema
(benedikthudema@atlas.cz, tel: 724 209 774)

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz

Kurzy trénování paměti 

od 2. 10. do 4. 12. vždy ve čtvrtek od 9.30 
do 11.30 jste zváni na kurzy trénování pamě-
ti. V základním kurzu se v 10 lekcích naučíte 
jednoduché postupy a moderní metody, kte-
ré pomáhají udržet paměť svěží. Přihlášky 
osobně v kanceláři KCMT nebo na e-mail: 
fried@kcmt.cz; cena 500 Kč.

Manželské večery

Osm setkání s  příjemnou večeří pro dva 
při svíčkách. Následuje promluva na  jedno 
z témat, pouze spolu sami pak téma večera 
prodiskutujete (skupinová diskuse není sou-
částí kurzu). Termíny: pondělky od 6. 10. do  
24. 11., 19.00–21.00 ve farním sále u kostela 
sv. Františka z Assisi, nebo čtvrtky od 9. 10. 
do 27. 11., 19.00–21.00 ve Vinárně a restau-
raci U  Papežů, Starochodovská 28, Praha 
4-Chodov. Přihlášky (jméno, příjmení, tel. 
kontakt a  vybraný kurz) zašlete e-mailem 
na  adresu mcdomecek@seznam.cz; cena: 
1500 Kč za pár, platba předem.
 2. října od 19.00 - „Nejde-li o život …“ 

další z cyklu zastavení u Matky Terezy, ten-
tokrát s  knězem a  trapistickým mnichem, 

disidentem, čestným a  mravně nekompro-
misním člověkem P. Karlem Satoriou 
 4. října – farní den – svátek sv. Františka: 

10.00 – poutní mše svatá (kostel sv. Fran-
tiška); setkání na farní zahradě a ve farním 
sále; společný oběd; hry pro malé i  velké; 
14.00 divadlo „František blázen“(kostel); 
a pak ještě můžeme spolu pobýt... 
 13. října od 16.00 – „Islám a křesťanství“ 

– Prof. PhDr. Luboš Kropáček -  přednáška 
sdružení křesťanských seniorů
 18. října – 8.30-12.00 – „Dobrovolnický 

den u kostela sv. Františka a KCMT – uvítá-
me každou pomocnou ruku
 18. října od 7.00 – výlet nejen pro senio-

ry (Jihlava, Brtnice, Telč a Pelhřimov). Více 
na webových stránkách
 19.–22. října – Burza oblečení pro charit-

ní účely v KCMT. Více na webových str.
 19. října – 15.00–17.00 – Keramická díl-

na – výroba misek a  zvonků. Přihlašování 
u Jany Domšové (janadomsova@gmail.com; 
mob. 603 281 864)
 28. října – Modlitba za domov – celoden-

ní akce Ekumenické rady církví (v KCMT). 
9.30 společná modlitba 14 církví za  rodi-
ny a domovy; 10.00 divadlo pro děti Princ 
Egyptský; 11.00 kapela Neon; 12.00 koncert 
Javory beat – Hana a Petr Ulrychovi. Po ce-
lou dobu výtvarné a  tvůrčí dílny pro děti, 
doprovodný program. Vstup zdarma

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

www.farnostdobris.cz

 2. října v 19.30 zveme na setkání s repor-
térem a fotografem Janem Šibíkem a na jeho 
povídání s promítáním s názvem  „Příběhy 
často víc než dramatické z neklidných částí 
světa“. PC sv. Tomáše, vstupné dobrovolné
 5. října v  10.30 zveme na  ukončení 

výstavy fotografií s  názvem (K) VIDĚNÍ 
a  na  setkání s  autorkou Hanou Rysovou. 
PC sv. Tomáše 
 11. října v  18.00 se koná koncert vo-

kálně instrumentálního souboru LINHA 
SINGERS – v zrcadlovém sále dobříšského 
zámku. Vstupné: dospělí 150 Kč, děti a stu-
denti 80 Kč,  děti do 5 let zdarma. Předprodej 
lístků je v PC sv. Tomáše, v Městském infor-
mačním středisku na náměstí a v informač-
ním středisku zámku Dobříš
 24. října od 18.45 zveme na vernisáž vý-

stavy „Vize a  tušení z výtvarné tvorby Kar-
la Rechlíka“. Brněnský výtvarník představí 
soubor osmi velkých pláten známých pod 
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názvem Krédo, které vystavoval také v  ka-
tedrále v  St. Pölten v  Německu. Zahájení 
v 18.45 v kostele Nejsvětější Trojice v Dob-
říši (po mši sv.), pokračuje v PC sv. Tomáše, 
od 19.30 pak povídáním „Úkol umění v lid-
ském životě“. Více na: www.karelrechlik.cz
 4. listopadu v 19.30 jste zváni na setkání 

a  přednášku s  biskupem Václavem Malým 
na téma „Potřebuje církev reformu?“ v Pas-
toračním centru sv. Tomáše

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ
SPRÁVA

www.ads.cvut.cz

Před přednáškou a besedou je vždy v 19.00 
mše sv.
 8. října v  19.00 – kostel sv. Bartolomě-

je: Veni Creator Spiritus, zahájení akade-
mického roku na ČVUT v Praze, celebru-
je rektor ADS ČVUT v Praze, P. Vladimír 
Slámečka
 15. října od 20.00 – Doc. Josef Jettmar, 

prorektor ČVUT: Když archivy promlu-
vily … Večer věnovaný zakladateli ČVUT 
Prof. Willenbergovi 
 22. října od  20.00 – Prof.  Jan Sokol: 

Křesťan a demokracie. Povídání s kandidá-
tem na prezidenta o naší zemi, lidech v ní 
a o tom, co vše je potřeba k tomu abychom 
mohli žít svobodně a spokojeně 
 29. října od 20.00 – Janko Siroma:  Křes-

ťanský život v Srbsku 

KARMEL EDITH STEIN 

karmelitky@gmail.com

 6. října od  19.00 – Zahájení nového 
akademického roku, mše sv., po ní násle-
duje agapé
 10.–12. října – víkend v Luké. Sobotní 

dopoledne je vyhrazeno pro práci s dětmi, 
další program bude uzpůsoben konkrét-
ním účastníkům víkendu
 15. října od  18.30 – Terezie od  Ježíše, 

slavnostní mše sv. předsedá P.  František 
Hylmar SJ
 20. října od 19.00 – Dialogy (u) karme-

litek: teologie a  zvířata. Po  mši sv. dialog 
s P. Janem Houkalem na téma spásy zvířat
 22. října od 19.00 – četba z díla klasiků 

duchovní literatury: Jan od Kříže – čteme 
a komentujeme spis Temná noc
 1. listopadu – rekolekce s  filmem Jiná 

země (USA, 2011). Doprovází filmový his-
torik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) 
a sestry karmelitky z Karmelu Edith Stei-
nové. Přihlášky na meditace@gmail.com

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR
LORETA

www.kapucini.cz; www.loreta.cz

Skrytá tvář Loretánského pokladu

Výstava „Skrytá tvář Loretánského pokladu“ 
představuje návštěvníkům cenná umělecká 
díla z historického souboru pokladu, skrytá 
doposud v depozitářích Lorety.

 1. října od 19.00 – benefice Večery u ka-
pucínů. Vystoupí vokální soubor Oktet. Vý-
těžek bude věnován občanskému sdružení 
Parkinson-Help
 4. října Slavnost svatého Františka, mše 

sv. od 18.00 v klášterním kostele Panny Ma-
rie Andělské
 7. října bude sloužena od 19.30 v klášterní 

kapli sv. Vavřince studentská mše sv. Dopro-
vodný program na  facebookovém profilu 
Studentské (o)mše
 11. října od  18.00 doprovodí mši  

sv. Chrámový sbor u  sv. Jana Křtitele pod 
vedením sbormistra Petra Pajera. Po boho-
službě krátký koncert duchovní hudby
 18. října od  19.00 v  kostele Narození 

Páně slavnostní koncert souboru Societas 
Musicalis
 25. října od 19.00 – Loretánské hudeb-

ní podvečery. Vystoupí Vítězslav Ochman 
(housle), Vít Janata a  Radek Rejšek (var-
hany); duchovní slovo ke  Všem svatým 
a Všem věrným zemřelým v podání Marie 
Samkové

ŘKF U KOSTELA 
SV. FILIPA A JAKUBA

www.centrumbarrandov.cz

Slavnost na Zlíchově

5. října od 10.15 jste zváni na oslavu 300 
let od  stavby kostela sv. Filipa a  Jakuba 
na  Zlíchově. Slavnostní mši sv. celebruje 
v  P.  Damián Němec OP, kříž před koste-
lem požehná ve 14.30 pan kardinál Milo-
slav Vlk. Následuje společné setkání s po-
hoštěním. 

Pěkné stáří

V  rámci projektu „Pěkné stáří“ jste zvá-
ni na  setkávání seniorů na  zlíchovské faře, 
Na Zlíchově 221/8 Praha 5, vždy 1. a 3. pátek 
v měsíci od 9.00 do 12.00 s paní Jaroslavou 
Trajerovou a hosty.
 3. října se spisovatelkou Petrou Braunovou
 17. října – duchovní obnova s P. Angelo 

Scaranem, Th.D. Kontakt: 607 870 457

ŘKF U KOSTELA
PANNY MARIE SNĚZNÉ

http://pms.ofm.cz
- 
Františkánská burza v klubu u PMS

3.–5. října zveme na  každoroční burzu 
do Klubu u Panny Marie Sněžné (Jungman- 
novo nám.). 
Přijímat a nabízet budeme různé drobné věci 
a  předměty, kromě ošacení, obuvi a  knih. 
Příjem věcí je zdarma. Výtěžek burzy bude 
věnován sociálně slabým rodinám.
Shromažďování věcí: 3. 10. (15.00–18.00), 
4. 10. (10.00–12.00). Burza: 4. 10. (10.00–
18.00), 5. 10. (10.00–16.00)

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

Zátiší a zákoutí 

 1.–31. října jste zváni na výstavu fotogra-
fií Jaroslava Páska. Refektář, vstup volný
 4. října od 20.00 – Spirituál kvintet – be-

nefiční koncert legendární české folkové 
skupiny kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovol-
né (doporučené 100 Kč)
 12. října od 17.00 – Duo Dacapo (flétna 

Kateřina Hlaváčová – Macourková, klavír 
Michal Macourek), na programu J. S. Bach, 
F. Schubert a A. Dvořák. Kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné
 16. října od 18.30 – Besharmonie – pě-

vecký sbor pod vedením Libora Sládka 
s  repertoárem od  středověku po  jazzovou 
hudbu (na programu skladby Jana Nováka, 
Zdeňka Lukáše, Kirbyho Shawa a  dalších). 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 18. října od  15.30 – Tomášské decho-

vé kvinteto (Krb krále René od  Daria 
Milhauda, ze Suity od Marca Lavryho), sou-
částí je přednáška s promítáním o mnišském 
státě Athos. Refektář, vstupné dobrovolné 
 26. října od 17.00 – Valčíky a jiné tance 

– orchestrální řada Archioni Plus pod ve-
dením Michala Macourka, na programu B. 
Smetana, J. Strauss ml., J. Brahms a A. Dvo-
řák. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 29. října od 15.30 – Procházka muzikály 

(zpěv: Daniela Radosa a Tamer Bunni, kla-
vírní doprovod: Šárka Knížetová), na  pro-
gramu melodie z muzikálů Fantom Opery, 
West Side Story, Bídníci a dalších. Refektář, 
vstupné dobrovolné 
 2. listopadu od 17.00 – Dušičkový kon-

cert smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad 
Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
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POZVÁNKY

OZNÁMENÍ

Večer s papežem Františkem

1. října od 19.15 jste zváni do  kostela sv. 
Antonína v  Praze-Holešovicích. Při příle-
žitosti 100 let od posvěcení kostela pořádá 
místní farnost ve  spolupráci s  nakladatel-
stvím Paulínky diskusní večer, jehož hos-
ty budou: Ludvík Armbruster SJ, historik 
Jaroslav Šebek a redaktorka nakladatelství 
Anna Mátiková FSP. Večerem provází Ire-
na Pulicarová. Hudební doprovod: Jitka 
Rosypalová (zpěv) a Soňa Vimrová (kyta-
ra). Vstupné dobrovolné.

Modlitba se svatou Terezií

6. října od 18.00 jste zváni do kostela sv. Be-
nedikta, Hradčanské nám., Praha 1 na první 
setkání o modlitbě u příležitosti pětistého na-
rození sv. Terezie od Ježíše. Téma: Modlit se 
– proč? Přednáší P. Vojtěch Kodet O. Carm.

Ekologická sekce ČKA

14. října od  18.00 zve Ekologická sekce 
České křesťanské akademie na  Bohosluž-
bu vděčnosti za  stvoření, která se bude 
konat ve  sboru Československé církve 
husitské v Praze 6, Wuchterlova 5 (metro 
A Dejvická). Kázat bude doc. ThDr. Pavel 
Hošek z  Evangelické teologické fakulty 
UK. Zpěvem poslouží pěvecký sbor Obce 
křesťanů. Před bohoslužbou od  17.30 
proběhne vyhlášení výsledků výtvarné 
soutěže na  téma „Staň se pozorovatelem“. 
Po  bohoslužbě (přibližně od  19.00) bude 

následovat beseda s  ředitelem soukromé-
ho gymnázia „Přírodní škola“ v  Praze 7 
Mgr. Františkem Tichým. 

Víkend pro mládež

17.–19. října jsou zváni mladí 18.–30 let 
do  kláštera Komunity Chemin Neuf v  Tu-
choměřicích u Prahy. Téma: Teologie vztahů 
– vztahy, tělo, láska, sexualita... jak se dívá 
křesťan aneb jak se dívá Jan Pavel II.
Více na: www.chemin-neuf.cz;  
sekretariat.mladezeccn@gmail.com

Indie křesťanská i nekřesťanská 

19. října od 16.30 jste zváni na přednášku 
paní Shiny Mariamma Klepetko na  téma: 
„Indie křesťanská i  nekřesťanská. Pohled 
indické katoličky žijící v  Čechách“. Konat 
se bude v kostele P. Marie Královny míru, 
Praha 4-Lhotka, Ve Lhotce 36. 
 
Zlatá Praha

19. října od 16.00 do 18.00 bude pokračo-
vat v  zasedacím sále úřadu Městské části 
Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5-Smíchov 
cyklus Zlaté Praha. Pod názvem „Summer-
job – cesta k druhým“ zažijeme znovu letní 
dobrovolnickou brigádu s  jejími přímými 
účastníky, dokumentárním filmem a hud-
bou. Po programu bude možnost společné-
ho posezení v blízké restauraci.
Vstupné dobrovolné, změna programu vy-
hrazena. Více na http://www.focolare.cz

Metodik - kontrolor

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici Metodik – kontrolor.
Požadavky: VŠ, 5 let praxe, systémové 
myšlení, orientace v  daňových zákonech, 
znalost způsobu vedení účetnictví nezisko-
vých organizací výhodou.
Schopnost týmové i  samostatné práce, 
znalost MS Office, orientace v  církevním 
prostředí výhodou, morální a  občanská 
bezúhonnost.
Náplň činnosti: Postupné zavádění proce-
sů v  právnických subjektech Arcidiecéze 
pražské, analýza účetních dat, monitoro-
vání legislativy a správa písemností odboru 
kontroly a metodiky.
Strukturovaný životopis, motivační dopis 

a  souhlas s  nakládáním s  poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto výběro-
vého řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb. o  ochraně osobních údajů, ve  znění 
pozdějších předpisů posílejte do  23. října 
2014, e-mailem: vankova@apha.cz; nástup 
dle dohody.

Referent/ka pro náboženskou 
pedagogiku

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové 
řízení na místo: Referent/ka pro nábožen-
skou pedagogiku.
Požadavky: kvalifikace učitele náboženství, 
nebo učitele 1. či 2. stupně ZŠ, nebo učite-
le střední školy podle zákona č. 563/2004 
Sb., 3 roky praxe, pedagogická kreativita, 

orientace v  církevním prostředí výhodou, 
morální a občanská bezúhonnost.
Náplň činnosti: tvorba a  realizace vzdělá-
vacích programů s náboženskou tematikou 
pro školy všech druhů a stupňů, metodická 
a organizační podpora výuky náboženství, 
obsahové a organizační zajištění vzděláva-
cích akcí pro pedagogické pracovníky, or-
ganizačně-administrativní práce na referá-
tu církevního školství. Úvazek 0,5. 
Strukturovaný životopis, motivační do-
pis, doporučení správce farnosti a souhlas 
s  nakládáním s  poskytnutými osobními 
údaji pro účely tohoto výběrového řízení 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních údajů, ve  znění pozdějších 
předpisů. Posílejte do: 2. 11. 2014 e-mai-
lem: vankova@apha.cz; nástup dle dohody.

Varhanní nešpory maltézských rytířů

21. října od 17.00 uspořádá Suverénní Ry-
tířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, 
Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní 
hudbu za  podpory Městské části Praha 1 
v  řádovém kostele Panny Marie Pod ře-
tězem v  Lázeňské ulici v  Praze 1 – Malé 
Straně osmý koncert cyklu duchovní 
hudby LAUDATE DOMINUM OMNES 
GENTES. Na  programu budou díla J. S. 
Bacha, G. F. Händela, G. Muffata a dalších. 
Účinkují: Astrid Schnittnerová – housle, 
viola, flétna, Jiří Chlum – varhany. Vstup 
na koncert je volný.

Život v gulagu

23. října od 19.00 jste zváni do  Knihovny 
Václava Havla (nově na  adrese Ostrovní 
13, Praha 1) na moderovaný večer na téma 
Život v gulagu při příležitosti vydání knihy 
Waltera Ciszka „S Bohem v Rusku“. Hosté 
večera: Jan Plovajko (válečný veterán oce-
něný prezidentem republiky 28. října 2010 
Řádem Bílého lva za  mimořádné zásluhy 
o  obranu a  bezpečnost státu a  vynikající 
bojovou činnost, vězněn v ruském gulagu) 
a  Štěpán Černoušek (rusista, publicista, 
cestovatel, předseda občanského sdružení 
Gulag.cz, působí v Ústavu pro studium to-
talitních režimů). Moderuje Jiří Podzimek, 
hudebně doprovází Marie Fuxová. Pořá-
dá nakladatelství Paulínky ve  spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních režimů. 
Vstup volný.



USTANOVENÍ

  P.  Matěj Jaroslav Baluch O.Præm., 
byl s účinností od 1. září 2014 jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem ŘKF 
Říčany u Prahy.

 
  P.  ThLic.  Ladislav Banďouch SDB, 
byl s  účinností od  1. září 2014 jme-
nován a  ustanoven farním viká- 
řem ŘKF u  kostela sv. Terezie od   
Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.

  P.  Ing.  Dr.  Ladislav Heryán SDB, 
byl s účinností od 1. září 2014 uvol-
něn z  funkce kaplana Salesiánské-
ho střediska mládeže o.p.s., Praha- 
Kobylisy.

  P.  Mgr.  Václav Jiráček SDB, byl 
s  účinností od  1. září 2014 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovního 
Římskokatolické duchovní správy 
u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město. 

  P. Antonín Krasucki OP, byl s účin-
ností od  1. srpna 2014 uvolněn 
z funkce administrátora ŘKF u koste-
la sv. Jiljí Praha-Staré Město a z funk-
ce kaplana ZŠ sv. Voršily v Praze. 

  P.  Vít Mariusz Marciniec OSA, byl 
s  účinností od  1. září 2014 uvolněn 
z  funkce administrátora ŘKF u  kos-
tela sv. Tomáše Praha-Malá Strana  
a kaplana MŠ a ZŠ sv. Augustina. 

  P.  Jaroslav Mikeš SDB, byl s  účin-
ností od 1. září 2014 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘKF u  kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Praha-Dolní 
Počernice a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním ŘK duchovní správy 
u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město. 

  P. Mgr. Mag. Christian Martin Pše-
nička O.Præm., byl s  účinností od   
1. září 2014 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘKF u kostela sv. Ludmily Pra-
ha-Vinohrady a  kaplana Arcibiskup-
ského gymnázia v Praze.  

  Doc.  JUDr.  Stanislav Přibyl, Ph.D., 
JC.D., byl s  účinností od  1. srpna 
2014 do  14. června 2015 jmenován 
a  ustanoven zástupcem instruktora 
tribunálu pro případy vyšetření žá-
dostí o papežský dispens ve prospěch 
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platného a  nedokonaného manžel-
ství. 

  Ing.  Jozef Ržonca OSA, Ph.D., byl 
s  účinností od  1. září 2014 jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem ŘKF 
u  kostela sv. Tomáše Praha-Malá 
Strana a rektorem in spiritualibus ŘK 
duchovní správy u  kostela sv. Josefa  
Praha-Malá Strana, kaplanem MŠ 
a  ZŠ sv. Augustina, Hornokrčská 
709/3, 140 00 Praha 4 – Krč.

  P. Savio Pavel Řičica OP, byl s účin-
ností od  1. srpna 2014 jmenován 
a  ustanoven farářem ŘKF u  kostela 
sv. Jiljí Praha-Staré Město. 

  Zikmund David Šrom O.Præm.,  
byl s  účinností od  1. září 2014  
ustanoven k  jáhenské službě v  ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Praha-Strahov.

  PhDr.  Radek Tichý, Ph.D., byl 
s  účinností od  1. září 2014 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovního 
ŘKF u  kostela sv. Františka z  Assisi 
Praha-Chodov a s účinností od téhož 
data byl jmenován a  ustanoven far-
ním vikářem ŘKF u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Stodůlky. 

  P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha 
O.Præm., byl s  účinností od  1. září 
2014 uvolněn z  funkce farního vik-
áře ŘKF Říčany u Prahy a s účinností 
od  téhož data byl jmenován a  usta-
noven farním vikářem ŘKF u  kostela 
sv. Ludmily Praha-Vinohrady. 

  P.  Ing.  Mgr.  Jaroslav Vracovský 
SDB, byl s účinností od 1. září 2014 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘKF 
u  kostela sv. Terezie od  Dítěte Ježíše 
Praha-Kobylisy a  z  funkce farního 
vikáře ŘKF u kostela sv. Petra a Pavla 
Praha-Bohnice. 

  P. Mgr. Petr Zelinka SDB, byl s účin-
ností od 1. září 2014 uvolněn z funkce 
farního vikáře ŘKF u  kostela sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy 
a  s  účinností od  téhož data byl jme-
nován a ustanoven výpomocným du-
chovním ŘK duchovní správy u kos-
tela sv. Kříže Praha-Nové Město. 

JUBILEÁŘ – ŘÍJEN

  P.  Mgr.  Stanisław Bogusław Surma 
O.Præm., administrátor u sv. Ludmily, 
Praha-Vinohrady, 2. 10. 1974 (40 let)

  RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., adminis-
trátor v Českém Brodě, 11. 10. 1969 
(45 let)

  Karel Šubrt, kněz pražské arcidiecéze 
na odpočinku v Staré Boleslavi, 14. 10. 
1930 (84 let)

  Libor Bulín, probošt, okrskový vikář, 
farář v Kolíně, 15. 10. 1959 (55 let)

  P. Francis Dang Hoa CSsR, farní vikář 
na Svaté Hoře v Příbrami, 29. 10. 1969 
(45 let)

  JCLic. Mgr.  Ondřej Pávek, děkan ka-
pituly, farář katedrální farnosti v Praze,  
30. 10. 1969 (45 let)

  Jindřich Krink, farář u sv. Jakuba Star-
šího v Příbrami, 31. 10. 1944 (70 let)

Kongregace pro nauku víry udělila dne 
30. 6. 2014 dispenz od  celibátu spolu 
s propuštěním z duchovní služby a dis-
penzí od řeholních slibů P. Peteru Jánu 
Wachovi OFM, který působil též v naší 
arcidiecézi. 

LAICIZACE

  S. Marie-Anna Veronika Linhartová  
OSU, byla ke  dni 1. července 2014 
jmenována provinční představenou 
Českomoravské provincie Římské 
unie řádu sv. Voršily. 

  S. M. Krista Ludmila Chládková OP, 
byla dne 25. července 2014 zvolena ge-
nerální představenou České kongrega-
ce sester dominikánek. 

VOLBA PŘEDSTAVENÉ

P.  Mgr.  Petr Vaculík SDB, provinciál 
Salesiánské provincie Praha, jmenoval 
s účinností od 1. srpna 2014 P. Dr.  Ing. 
Aloise KŘIŠŤANA SDB, Th.D., ředitelem 
školské právnické osoby JABOK – Vyšší 
odborná škola sociálně pedagogická a te-
ologická. 

JMENOVÁNÍ ŘEDITELE



DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

6.–9. 10. Duchovní obnova (pro seniory 
a seniorské manželské páry)

P. Jan Rybář SJ Marianum Janské Lázně 
www.dcshk.cz

6.–10. 10. Duchovní cvičení s Pannou Marií P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov Velehrad 
www.stojanov.cz

7.–11. 10. Pociťovat velkou radost s Kristem 
vzkříšeným (Ignaciánské exercicie)

P. František Lízna SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn 
www.hostyn.cz

11. 10. Jednodenní duchovní obnova 
pro mládež

bratři pauláni Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

18.–21. 10. Duchovní obnova 
pro všechny – radost

P. Antonín Klaret  
Dabrowski OFM

Dcery Božské Lásky
Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou 
kdbl.jiretin@volny.cz

13.–17. 10. Exercicie s Terezií z Avily P. David Horáček CSsR ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora 
www.svata-hora.cz

24.–26. 10. Víkend pro seniory P. Stanislav Peroutka SJ ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

24.–26. 10. Duchovní obnova pro dívky P. Lukáš Engelmann Dcery Božské Lásky
Dolní Životice

ceciliefdc@seznam.cz

26.–29. 10. Úvod do křesťanské meditace P. Jindřich Kotvrda Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

KATOLICKÉ  BOHOSLUŽBY  VE  SDĚLOVACÍCH  PROSTŘEDCÍCH

 ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

   19. 10. – 29. neděle v mezidobí (9.00): kostel sv. Bartoloměje, Pardubice (P. Jiří Šlégr)

 RADIO PROGLAS

    5. 10. – 27. neděle v mezidobí (9.00): kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň-Bory (P. Miroslav Martiš)

  12. 10. – 28. neděle v mezidobí (9.00): kostel Panny Marie Pomocnice, Olomouc. (P. Rudolf Smahel)

  19. 10. – 29. neděle v mezidobí (9.00): kostel Všech svatých, Litoměřice (P. Józef Szeliga)

  26. 10. – 30. neděle v mezidobí (9.00): duchovní centrum Brno-Lesné (P. Pavel Hověz)

 TELEVIZE NOE

    3. 10. – (16.30): katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň (Mons. František Radkovský)

    5. 10. –   27. neděle v mezidobí (10.00): nám. sv. Petra, Řím (František I.)  
 (16.00): kostel Ducha Sv., Staré Město u Uh. Hradiště (Mons. Pavel Posád)

  12. 10. – 28. neděle v mezidobí (10.30): kostel sv. Mořice, Olomouc (František Hanáček)

   19. 10. –  29. neděle v mezidobí (10.30): nám. sv. Petra, Řím (František I.), beatifikace papeže Pavla VI.

     26. 10. –  30. neděle v mezidobí (10.00): kostel sv. Jakuba, Trnava                                                                                                                                      Změna vyhrazena                   
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Úmysl všeobecný
Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim 
Pán daroval pokoj a mír.

Úmysl národní
Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči 
Božímu slovu a k pohotové službě bližním.

Úmysl evangelizační
Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém 
věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.Ř
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Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 

Knižní novinky

Život Dona Boska

Teresio Bosco
Brož., 48 str., 129 Kč
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Motivační rozhovory 
 v praxi

Jan Soukup
Brož., 152 str., 289 Kč

oBjíMat vyhaslá srDce
Matka Elvíra
Brož., 112 str., 139 Kč

Být Ženou
Katrina J. Zenová

Brož., 152 str., 159 Kč  K
A
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nepokojný plaMen
Louis de Wohl

Váz., 256 str., 269 Kč

  P
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LÍ
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K

Y

Řeholní Život v českých 
zeMích 

Váz., 400 str., 499 Kč

Bohatství prostého 
Života 

Paulus Terwitte
Brož., 104 str., 139 Kč

BaBičky jsou  
nejMouDŘejší

Eduard Martin
Brož., 152 str., 139 Kč

u Mne je vŽDy otevŘeno 
 
Papež František
Váz., 164 str., 185 Kč 

BoŽí pŘítelkyně 
  

Příběh o Terezii z Ávily
Váz., 296 str., 285 Kč

tváŘí v tváŘ utrpení

Guy Gilbert
Brož., 96 str., 149 Kč

1. ŘÍJEN 2004 – Pražský arcibiskup kardinál 
Miloslav Vlk zřídil Římskokatolickou aka-
demickou farnost u  sv. Salvatora se sídlem 
na Křížovnickém náměstí v Praze 1. Je osobní 
farností a společenstvím studentů, akademic-
kých pracovníků a dalších zaměstnanců vyso-
kých škol.

19. ŘÍJEN 1994 – Zemřel Mons. ThDr. Ka-
jetán Matoušek, katolický kněz a teolog. V le-
tech 1940 – 1950 působil jako administrátor 
v  Praze-Nuslích a  od  1. 11. 1950 nepřetržitě  
u sv. Vojtěcha na Starém Městě. V r. 1949 byl 
tajně vysvěcen ThDr.  Antonínem Eltschkne-
rem na  pražského světícího biskupa. Komu-
nistický režim mu nedovolil výkon pastýřské 
služby, až 26. 7. 1968 obdržel státní souhlas. 
V letech 1968 až 1969 se stal ředitelem České 
katolické charity.  (* 7. 8. 1910)

20. ŘÍJEN 1844 – Slavnostně vysvěcen nový 
kostel sv. Floriana a Šebastiána v Praze-Liboci 
místním farářem a vikářem Františkem Lam-
pou. Kostel je postavený v klasicistním slohu 
podle architekta Wahla, obrazy pro interiér 
vytvořil malíř Josef Hellich. Od r. 1996 je far-
nost v péči karmelitánů. Od r. 1958 je objekt 
kulturní památkou.

20. ŘÍJEN 1954 – Narozen Alois Kánský, 
katolický kněz a publicista. Začínal jako kap-
lan v Plzni, dále působil v kostele sv. Marké-
ty v  Praze-Břevnově, v  kostele sv. Gotharda 
v  Praze-Bubenči, jako farář v  Roztokách 
u Prahy a od roku 1999 v kostele sv. Antoní-
na v Praze-Holešovicích. Od prosince 1989 až 
do října 1990 byl šéfredaktorem Katolického 
týdeníku. (V 31. 10. 2008)

25. ŘÍJEN 1914 – Slavnostně vysvěcen kos-
tel sv. Antonína v  Praze-Holešovicích, který 
vyprojektoval architekt František Mikš, spo-
lupracovník Mockerův. Chrám tvoří 3 lodi 
stejné výšky a 2 věže, vysoké 59 m podle vzoru 
Týnského chrámu. Od roku 1923 chová kostel 
unikátní slovanský betlém od Václava Cvekla. 

Arnošt Kelnar

jeDeMe v toM spolu 
 

Kateřina Šťastná
Brož., 95 str., 135 Kč


