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Podobu Prahy utvářejí i cizinci

J sou nepřehlédnutelné – kated-
rála sv. Víta, Týnský chrám, Husův 

pomník, ale možná i prázdné mís-
to po mariánském sloupu či hlavní 
dominanta Václavského náměs-
tí, tedy sousoší se sv. Václavem, 
a mohl bych pokračovat dál a dál. 
Podoba hlavního města je ovlivně-
na historií našeho národa, který se 
zrodil jako národ křesťanský. Ně-
kdo by si mohl říci, že vlastně mlu-
vím o dominanci církve nad veřej-
ným prostorem Prahy. Uvědomme 
si však, že vertikála katedrály je 
nemyslitelná bez horizontály Praž-
ského hradu. Protipólem Týnského 
chrámu je Staroměstská radnice a pozadí svatováclavského pomníku tvo-
ří Národní muzeum. Tato tři místa vypovídají o soužití a spolupráci církve 
nejen se státem, ale také se samosprávou a občanskou společností.

Dějiny Evropy, tak jako i dějiny naší země a našeho hlavního města, vždy 
byly kromě jiného také zápasem o rovnováhu mezi mocenským a duchov-
ním principem života. Bylo by nepravdivé nepřiznat, že církev někdy vedle 
svého poslání usilovala také o světskou dominanci, podobně jako světská 
moc mnohdy chtěla ovládnout také rovinu duchovní. Druhý vatikánský 
koncil v pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et Spes při-
pomněl, že posláním církve je služba. Jejím úkolem je pokračovat ve služ-
bě toho, který řekl: „Nepřišel jsem, aby se mi sloužilo, ale abych sloužil.“

Siluety našich klášterů, ale i půdorys jejich zahrad, chrámy, hospice a dal-
ší charitativní objekty vyjadřují toto úsilí. Církevní budovy, které do Prahy 
přijíždějí obdivovat miliony turistů z celého světa, jsou mlčenlivými svědky 
tohoto velikého úkolu církve. Ale nejsou to jen mrtvé stavby. Mezi námi 
jsou stále přítomni muži a ženy, kteří pomoci potřebným zasvětili celý svůj 
život – sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký a další. Vedle 
historických postav je to i současný život církve, služba pečovatelek cha-
ritní služby, pedagogů církevních škol, sester a bratří v hospicích, ale také 
služba umělců, kteří zvou k návštěvě chrámů.

Považuji za významné, že společenství církve, které spoluutvářelo prostor 
Prahy, bylo vždy mezinárodní. Architekti, sochaři, malíři, ale i další umělci 
formující podobu hlavního města tak, aby ono samo promlouvalo o služ-
bě církve potřebným, byli lidé z celého světa. Tento mezinárodní rozměr 
církev nikdy neztratila ani u nás. Dnes o tom vypovídá např. výrazný počet 
duchovních nejrůznějších národů. Možná že právě tento univerzální roz-
měr církve je nyní aktuální připomínat.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Editorial

Vážení čtenáři,

v říjnovém čísle Zpravodaje si všímáme ros-
toucího zájmu o  veřejný prostor hlavního 
města. Ze tří různých úhlů pohledu se ptá-
me na to, jakou úlohu církev hraje v životě 
Prahy dnes a jakou hrála v minulosti. Hlavní 
téma doplňuje článek o aktuálních formách 
pomoci uprchlíkům ze strany Arcidiecézní 
charity Praha. Nechybí přehled toho nejdů-
ležitějšího z  dění v  pražské arcidiecézi ani 
program zajímavých akcí.

Aleš Pištora
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Setkání 
k uprchlické  
krizi

V reakci na výzvu papeže 
Františka, aby farnosti 

a  řády přijaly rodiny uprch-
líků, se na pražském arcibis-
kupství 10. září sešli předsta-
vitelé katolické církve. Znovu 
potvrdili připravenost k  po-
dílení se na  pomoci lidem, 
kteří jsou nuceni utíkat ze 
svých domovů, a  požádali 
farnosti a  řády v  naší zemi, 
aby cestou připravovaného 
registračního formuláře na-
bídly svou pomoc. Garan-
tem pro tuto otázku se stal 
biskup Václav Malý.

Prague Cello  
Quartet  
zahraje klasiku 
i rock

V sobotu 31. října se ve  Smeta-
nově síni Obecního domu koná 

každoroční benefiční koncert Ar-
cidiecézní charity Praha. V  podání 
Prague Cello Quartet a Symfonické-
ho orchestru hl. m. Prahy FOK zazní 
hudba Petra Iljiče Čajkovského, An-
tonína Dvořáka či Freddieho Mer-
curyho. Příjmy ze vstupného jsou 
určeny na podporu nemocnice v af-
rickém ugandském městě Buikwe.  
Více na http://praha.charita.cz.                                                                              
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Ekumenická modlitba za vlast

V předvečer Dne vzniku samostatného československého státu se 27. října 
setkají křesťané různých vyznání k  ekumenické modlitbě za  vlast, která 

začne v 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Misijní neděle

V rcholem misijního úsilí církve bude Světový den misií, u nás známý jako 
Misijní neděle, která se letos slaví 18. října. Sirky se speciálními nálepkami 

a misijní kalendáře jsou poděkováním za příspěvek do sbírky na fond solidarity 
Papežského misijního díla. Více na www.missio.cz.
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V Arcibiskupském paláci se po   
prázdninách opět sešel Nadační 

fond Svatovítské varhany. K  setkání 
byli přizváni také zástupci nadačního 
fondu Bohemian Heritage Fund, kteří 
přišli se zajímavým nápadem vytvořit 
skupinu podporovatelů projektu no-
vých varhan pro katedrálu.

Encyklika 
 „Laudato si´“

V budově Akademie věd ČR (Národ-
ní třída 3) se 5. října od 18.00 ho-

din koná představení českého vydání 
encykliky papeže Františka Laudato si´. 
Více informací najdete na
http://paulinky.cz.

Zádušní mše za oběti heydrichiády

V sobotu 31. října se v  katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha uskuteční 
od  12.00 hodin zádušní mše za  294 zavražděných československých 

vlastenců – příbuzných a spolupracovníků členů paraskupin Anthropoid, Sil-
ver A a Out Distance. Mši svatou bude celebrovat kardinál Dominik Duka OP.

Koncert pro hospice

V pátek 2. října 2015 se v  Arcibis-
kupském paláci od  19.00 ho-

din koná benefiční koncert Vlachova 
kvarteta na podporu Asociace posky-
tovatelů hospicové paliativní péče. 
Koncert otevírá kampaň ke  Světové-
mu dni hospiců a paliativní péče, který 
se letos koná 10. října. Více informací 
na http://asociacehospicu.cz.
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Boromejky  v ženské věznici

D omov sv. Karla Boromejského pořádá při příležitosti 150. výročí založení 
ženské trestnice v Řepích od 5. do 31. října výstavu o působení borome-

jek u odsouzených žen. Více na www.domovrepy.cz.                       
F arníci z vršovické farnosti si 18. září 

v  kostele sv. Václava připomněli 
85. výročí posvěcení kostela a 70. vý-
ročí smrti architekta Josefa Gočára.

Výročí architekta  
Gočára a vršovického 
kostela
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Konference o misii Prahy

N a začátku června letošního roku se v Praze konaly Dny víry. Tento evan-
gelizační týden přinesl celou řadu zkušeností cenných pro další podob-

né aktivity. Arcibiskupství pražské pořádá 23. a 24. října v Pastoračním středis-
ku (Kolejní 4) konferenci věnovanou právě reflexi této misijní akce. K účasti je 
třeba přihlásit prostřednictvím webového formuláře na www.apha.cz.

Svatovítské varhany
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Zbořil zeď,  
která rozděluje

Když se mluví  
o veřejném prostoru 
v souvislosti s utvářením 
městského prostředí  
nebo architektonickou 
tvorbou, dostává se 
do popředí jeho fyzická 
stránka.

 Text  Fr. Benedikt Mohelník OP

S 
amozřejmě to předpokládá, že 
materiální utváření veřejného 
prostoru vychází z teoretických 

debat a  jistě i  z  vědeckých bádání 
různých oborů. Pokud bych však měl 
vstoupit do těchto debat z pozice teo-
loga, rád bych vzal celou věc za úplně 
jiný konec a hledal východisko v tom 
nejzásadnějším: v Božím slově.

Celé dějiny spásy směřují od povolání 
jednotlivých patriarchů přes vyvole-

ní izraelského národa až k  universál-
ní spáse všech lidí v  Kristu. Ježíšovo 
kázání se stále obrací na všechny lidi. 
Křesťanství se nešíří tak, že by do své-
ho ohraničeného prostoru přivádělo 
nové lidi a postupně by svou hradební 
zdí zabíralo čím dál větší prostor. Cír-
kev jde do  širého světa a  hlásá Boží 
slovo na všech místech, kde ještě ne-
zaznělo a  nebylo vírou přijato.  Kde 
zvěst evangelia zapustí kořeny, přináší 
světlo a pokoj. Tímto „zaháněním tem-
not“ církev roste. Misijním působením 
si církev nevytváří jakýsi svůj prostor, 
ale naopak ukazuje, že je otevřeným 
prostorem, do  něhož mohou všich-
ni svobodně vstoupit. Už od  Skutků 
apoštolů prožívá církev svou otevře-
nost jako obtížný úkol. S teologickým 
rozpracováním této zkušenosti raných 
křesťanských komunit přichází apoštol 
Pavel. V listě Efesanům obsáhle vyklá-
dá důsledky Ježíšovy výkupné smrti, 
díky níž se z Židů i pohanů stal jediný 
lid, dokonce jediné tělo. Pavel ve svém 
výkladu naráží na dispozici jeruzalém-
ského chrámu, v němž zeď oddělova-

la nádvoří pro Židy od prostranství pro 
pohany. Ježíš tuto přehradu symbo-
licky zbořil a  vytvořil jeden otevřený 
prostor. To, jak radikální je Pavlova na-
uka, ukazuje dodnes třaskavá situace 
na Blízkém východě.

Můžeme tak obrazně říct, že církev 
je veřejným prostorem, který je všem 
lidem volně přístupný, je ke  všem li-
dem přívětivý a  přátelský a  má všem 
lidem sloužit. Stojí za  povšimnutí, že 
některé starověké křesťanské chrámy 
vznikly transformací veřejných budov, 
např. tržiště. Církvi nebylo cizí, že je 
Boží slovo určeno všem lidem, a bo-
hoslužby slova se mohl účastnit prak-
ticky kdokoli. Neznamená to, že by 
se starokřesťanské baziliky staly tržišti 
názorů a  že by si v  nich každý mohl 
říkat a dělat, co se mu zlíbilo. Církev se 
ostražitě starala o  věroučnou čistotu 
hlásané nauky a slavení eucharistie se 
nemohli účastnit než pokřtění.

Církev je díky Božímu slovu veřejným 
prostorem. Rozhodně ovšem není 
prázdným prostorem, který by na své 
ztvárnění teprve čekal. Je prostorem 
jasně definovaným právě poselstvím 
evangelia, ale stejně tak je prostorem 
svobodným. Vidět ve světle evangelia 
a nechat se prostoupit pokojem musí 
každý sám za sebe.  Zůstaneme-li při 
svých úvahách v  Praze, není potřeba 
zvlášť zdůrazňovat, jak jsou kostely 
v městské krajině dominantními a se-
bevědomými prvky. A  přitom nejsou 
povýšené ani pyšné. Do veřejného pro-
storu se promítají nejen svým působe-
ním na vnější okolí. I vnitřek kostelů je 
svým způsobem veřejným prostorem. 
Mocnější vliv na veřejný prostor města 
mají kostely tehdy, když se vnější život 
může rozlévat do kostelních interiérů. 
Není třeba se bát, že se z kostelů sta-
nou „průchoďáky“, pokud kostely ne-
budou vydány napospas náhodným 
návštěvníkům. Kulturní a duchovní se-
bevědomí budov do sebe musí nejpr-
ve absorbovat a potom také předávat 
ti, kdo jsou v kostelích doma (od du-
chovního správce až po  farní obec). 
Důvěra v  sílu Božího slova nás zba-
ví strachu z  prostupování veřejného 
prostoru do  kostelů a  církve obecně. 
Spíše než konkrétní návody se mi jeví 
jako důležité připomenout pavlovskou 
mentalitu zbořené hradební zdi.
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S architektem Petrem Hlaváčkem,  
pedagogem fakulty architektury ČVUT 
(od roku 2010 proděkanem pro rozvoj) 
a ředitelem Institutu plánování a rozvoje  
hl. m. Prahy (IPR), jsme mluvili o veřejném 
prostoru Prahy a působení církve 
v hlavním městě.

Náměstí a Bůh 
patří všem

  Aleš Pištora

 Pražský Institut plánování a  roz-
voje poměrně nedávno představil 
Manuál tvorby veřejných prostran-
ství. Uvažuje se v  něm také nějak 
o působení církve ve veřejném pro-
storu?

My na IPR říkáme, že Manuál je tako-
vá architektonická kuchařka – nena-
bízí už hotový „dort“, ale spíš ukázky 
dobrých receptů, které můžou vést 
k  tomu správnému výsledku. V  první 
řadě se pochopitelně zabývá veřejný-
mi prostory typu náměstí, ulic a parků, 
ale záběr Manuálu se postupně rozši-
řuje o další témata, aktuálně se napří-
klad připravují doporučení pro pražské 
hřbitovy. Budovy veřejných institu-
cí a  jejich okolí jsou také velké téma. 
Do této kapitoly by logicky mohly spa-
dat třeba pražské kostely.

 Patří vlastně kostel k veřejnému 
prostoru?

Domnívám se, že ano. Záleží však 
na  církvích, jakou formu své přítom-
nosti ve  veřejném prostoru si zvolí. 
Dám příklad - tzv. „Nolliho plán Říma“ 
ze 17. století zahrnuje vnitřní prostory 
kostelů a  veřejných budov do  celku 
veřejného prostoru města. Vtip je ale 
v tom, že kostely, aby mohly být sou-
částí veřejného prostoru, musí být, tak 
jako je tomu v Itálii, otevřené.

 Věřící se po konci komunismu 
snaží opět vystoupit z kostelů do ulic. 

Myslíte si, že jejich působení odpo-
vídá současnému chápání veřejného 
prostoru?

To je velmi vážná otázka. Jednotli-
vé aktivity církve se odvíjejí od  úkolu 
zvěstovat evangelium. Časem se může 
stát, a děje se to nepochybně i dnes, že 
se na vlastní smysl trochu zapomene 
a dbá se víc na formu. Já osobně vel-
mi kvituji, když se naopak „ulice“ snaží 
vstoupit do kostela. To může mít mno-
ho různých podob. Velmi inspirativní 
mi třeba přijdou intervence součas-
ných skvělých výtvarníků v  sakrálních 
prostorách. V  Praze se to třeba děje 
u Nejsvětějšího Salvátora nebo u do-
minikánů na Starém Městě.  

 Zaměříme-li však svou pozornost 
do ulic, jakou roli by církev měla hrát 
při utváření Prahy?

Veřejný prostor je primárně pro všech-
ny, včetně bezdomovců, ať se to ně-
komu líbí, nebo ne. Vždy, když se to 
přežene, když se idea nahradí pouhou 
formou, přijde nějaká reakce. To se po-
dle mě stalo například v baroku nebo 
i  během komunismu v  druhé půlce  
20. století. Existuje pravidlo, že jde o sdí-
lený prostor. Do něho na jedné straně 
vstupují aktivity, tedy například procesí, 
turisté, kavárny, a na druhé straně sta-
bilní věci, jako jsou třeba sochy.
 
O takových fenoménech je třeba hod- 
ně diskutovat. Některé pomníky ne-

musí mít formu sochy, ale může to být 
klidně i zvuk. V Berlíně mají na Bebel-
platze zajímavý památník připomínají-
cí pálení knih židovských autorů a ne-
přátel říše v  roce 1933. V zemi je pod 
průhledným sklem místnost, kde jsou 
knihovny bez knih. Je to vlastně něco 
téměř nepostřehnutelného, ale záro-
veň nás to vede k hlubokému zamyšle-
ní. Zdá se mi, že by církev o svém vstu-
pu do veřejného prostoru města měla 
uvažovat podobným způsobem. Jinak 
bude odsouzena k nepochopení.

 V  minulosti církev neovlivňova-
la pouze veřejný prostor, ale pro-
střednictvím liturgického kalendáře, 
svátků, denní modlitby atd. zejmé-
na čas. Dnes už čas neodbíjejí zvo-
ny. Není ústup veřejného času, tedy 
času pro to společné, také ústupem 
veřejného prostoru?

Je pravda, že zejména během komuni-
smu byli nejen věřící, ale všichni lidé za-
tlačeni do soukromí. Normalizace celý 
společný prostor velmi dehonestovala. 
To vlastně přetrvává do dneška. Dnes 
jsme spolu s Ruskem, Finskem a Švéd-
skem na nejvyšší příčce na světě ve ví-
kendovém bydlení. Ti, kdo odjíždějí 
na chalupy, nechávají městský prostor 
prázdný.

Teprve teď lidé začínají společné věci 
vnímat jako pozitivní hodnoty. I vznik 
Manuálu veřejných prostranství je sig-
nál, že je o to zájem. Lidé čím dál víc 
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aktivně vstupují do veřejného prostoru, 
vlastně podobně, jako tomu bylo dřív 
při církevních svátcích. V  Praze jsme 
však v tomto procesu tak trochu poza-
du oproti západním metropolím.

 Poměrně novým fenoménem Pra-
hy jsou náplavky. Umíte si představit, 
že tam bude církev nějak přítomná?

Aktivity na  náplavce vznikaly spon-
tánně, tzv. „zespodu“. Na obnoveném 
zájmu Pražanů o řeku se následně po-
kouší vydělat mnoho dalších, třeba 
vyloženě komerčních projektů. Jenže 
tohle většinou nefunguje. Myslím si, že 
církve by měly zkusit jít vlastní cestou 
a oživit jiné prostory, které jsou v tuto 
chvíli navzdory zájmu lidí uzavře-
né, případně se jeví jako zanedbané, 
neatraktivní.

 Víte v  Praze o  nějakém takovém 
prostoru?

Otevřel bych nějaký málo využívaný 
kostel, například sv. Haštala nebo sv. 
Havla na Starém Městě. Oba dva chrá-
my jsou kontemplativní místa, která 
nejsou pod tak velkým náporem tu-
ristů. Stačilo by před kostelem udělat 
předzahrádku s kavárnou, kde se bude 
mluvit o křesťanských hodnotách. Zdá 
se mi, že se místo takové nenásilné for-
my často investuje energie do zbyteč-
ně masivních akcí, které se však většinou 
setkávají s neporozuměním. Možná to 

někdo může považovat za znevážení, 
ale v raném středověku se v kostelích 
například běžně odehrávaly svatební 
hostiny a nelze říct, že tehdy byla víra 
menší než dnes.

 Novodobými veřejnými prostory 
jsou zejména v  Praze nákupní cen-
tra. Patří do nich kostel?

Já jsem přesvědčen o  tom, že kostel 
je výsledkem potřeby nějaké komuni-
ty. Naopak to většinou nejde. Mohou 
být výjimky, jako například metropo-
litní katedrála Oscara Niemeyera, která 
se později věřícími skutečně naplnila. 
A  druhá věc je, že Praha je zajímavá 
tím, že má sice různá lokální centra, ale 
ideově je monocentrická, všichni nějak 
mentálně či duševně, chcete-li, smě-
řují do centra. Kostely tedy mohou zů-
stávat v centru a nemusí se nutně dávat 
do obchodních center na periferii.

 Kde je podle vás duchovní cen- 
trum Prahy?

To vím naprosto přesně. Jedno cen-

Já osobně 
 velmi kvituji,  

když se „ulice“ snaží 
vstoupit do kostela.

trum má Praha historicky u  brodu, 
tam přirozeně vše směřuje. Je to 
uprostřed kotliny, kde bylo možné 
překročit řeku. Od Klárova vedla přes 
řeku karolínská cesta, po  níž přichá-
zeli obchodníci z Norimberku a Řez-
na. Na dnešním Palachově náměstí je 
tzv. pražská vidlička. Zde se cesta roz-
větvovala – jedna cesta vedla na Vy-
šehrad, druhá k  Ungeltu, což bylo 
první místo, které se nezatopilo při 
povodních. Třetí cesta šla do  židov-
ského města. To je genetický kód Pra-
hy, který se dále rozvíjí. Druhé, jakési 
duchovní centrum, se nachází v  po-
myslném trojúhelníku mezi kostelem 
sv. Ducha, evangelickým Salvátorem 
a Španělskou synagogou.

 Zaujalo mě, že jste nezmínil kated-
rálu sv. Víta… Měl byste nějaký nápad, 
jak toto přirozené duchovní centrum 
rozvíjet?

Z mé dlouholeté zkušenosti architekta 
jednoznačně vyplývá, že veřejný pro-
stor se dá smysluplně rozvíjet pouze 
za předpokladu, že na něm obyvate-
lům města skutečně záleží. A záležet 
na něm lidem bude jedině tehdy, když 
bude otevřený a  bude v  něm místo 
skutečně pro každého. To samé platí 
o  duchovním „prostoru“. To nejhor-
ší, co se může dnešním církvím stát, 
je, že se budou stále víc a víc uzavírat 
do sebe. Protože stejně jako náměstí 
i Bůh zkrátka „patří“ všem.

Fo
to

: F
ili

p
 J

an
d

o
u

re
k 

N
o

lli
h

o
 p

lá
n

 Ř
ím

a



8

Baroko utváří veřejný  
prostor dodnes

Svatí na mostech.  
Morové sloupy. Sochy 
držící věčnou stráž 
na úpatí schodišť i drobné 
Madony ve výklencích 
starých zdí. Církev měla až 
do 19. století zásadní vliv 
na podobu našich měst.
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 Text  Kristýna Drápalová

V 
elkorysé urbanistické zásahy 
spojené s  výstavbou kostelů 
a klášterů dodnes určují jejich 

tvář. Lze však najít i na první pohled 
nenápadnější, jemnější, a přesto stá-
le živé stopy, které církev ve  veřej-
ném prostoru zanechala.

„Barokní sochy jsou dodnes přiro-
zenou součástí veřejného prostoru 
a  my je akceptujeme,“ říká historik 
umění Richard Biegel. „A to dokonce 
méně problematicky, než pomníky 

19. století. Navzdory tomu, že pří-
běhy svatých už neznáme a  nevní-
máme, že světci jsou lidé, kteří za-
žili silný osobní příběh. I  přes staletí 
propagandy i relativizace a dnešního 
‚nezbožštění‘ je stále respektujeme. 
A to je mnohem víc, než by se mohlo 
zdát.“ Starobylé sochy jsou stále ně-
čím, co v  alespoň trochu vnímavých 
kolemjdoucích budí úctu – mnohdy až 
nábožnou, řeklo by se. I ateista v koste-
le obvykle cítí cosi, co ho přesahuje – 
a totéž lze zažít i před barokní sochou.

Sochy ve  veřejném prostoru českých 
měst pocházejí většinou z období ba-
roka a z „dlouhého“ 19. století, končící-
ho první světovou válkou. „Myslím, že 
je zásadní rozdíl mezi tím, jak vnímáme 
třeba pomník Jungmannův a jak na nás 
působí Jan Nepomucký na mostě. Po-
mníky 19. století společnost vygene-
rovala s mnohem větší mírou nadšení 
i  reflexe, ale stejně dnes působí jinak. 
V těch pomnících je ustaven heroický 
příběh znovuzrození národa, na jehož 
konci jsme my – se všemi rozpory 

a nejednoznačnostmi. Jejich přesah se 
nás však už tolik nedotýká. Ta doba 
je nezpochybnitelná, ale těm sochám 
cosi chybí,“ zamýšlí se Richard Biegel. 
„Snad je to pokora a  upřímnost či 
opravdový prožitek. Nebo jsou příliš 
jednoznačné a  dořečené. To, co nás 
na  starých sochách tolik oslovuje, je 
jejich tajemství, pokora a  nejedno-
značnost. Jako bychom jim věřili, že 
jsou sochy, že vznikly z jakéhosi přiro-
zeného a hlubokého důvodu.“

Za působivostí barokních soch však ne-
stojí jen jejich sakrální povaha. „V rámci 
architektury a  urbanismu se v  době 
baroka podařilo dojít na málokdy do-
saženou úroveň propojení celku a de-
tailu,“ vysvětluje Biegel. „Byla to doba 
velkých vizí, ale i citu pro detail.“ Velko-
rysost barokního urbanismu netkvěla 
jen v  rozvrhu krajinných os a drama-
tických kompozic věží chrámů, střech 
paláců či kaplí na vyvýšeninách. Klíčová 
byla i dotaženost do detailů, jako jsou 
křížové cesty, sochy patronů u silnic či 
kašny a sloupy na náměstích. Drobné 
lokální dominanty utvářejí identitu jed-
notlivých míst a činí je tak jedinečnými 
a zapamatovatelnými.

„Utvářet město či krajinu takovým způ- 
sobem je strašně těžké – dnes na  to 
máme školy i  instituty a  přesto se to 
nedaří.“ Richard Biegel spatřuje jeden 
z důvodů v tom, že dnes nejsme zvyklí 
veřejný prostor obývat: „Jen doba, kte-
rá místa bere vážně a doopravdy v nich 
žije, může určité kvality nechat zrodit.“ 
Barokní sochy nejen vyprávějí příběh, 
ale také traktují krajinu či město tak, jak 
jimi lidé denně procházeli. A to je důle-
žité: sochy k nám promluví jen tehdy, 
pokud máme čas jejich význam vní-
mat a nechat je zasahovat do našeho 
života. „Světecké příběhy formují jakési 
precedenty pro naše žití. Svědčí třeba 
o  tom, že existují důležitější a  trvalejší 
věci, než je naše pozemská existence,“ 
věří Biegel. „Kumulují tak staletí lidských 
příběhů a  zkušeností. Dodávají nám 
odvahu k oběti. Čím živěji jejich příběhy 
vnímám, tím je pravděpodobnější, že 
obstojím, až budu stát před příbuzným 
dilematem. Takovou rezonancí s naším 
životem sochy a prostor ožívají. Archi-
tekt může navrhnout malebný městský 
prostor, ale když se nestane součástí 
našeho života, nikdy nebude mít onen 
přesah, který v ulicích dodnes zpřítom-
ňují barokní sochy.“
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Arcidiecézní charita jedná 
o přijetí rodin uprchlíků

V polovině září proběhla na pražském arcibiskupství koordinační schůzka ke stále 
aktuální otázce, jak pomoci uprchlíkům, kteří jsou nuceni utíkat ze svých domovů. 
Ze schůzky vzešlo několik konkrétních závěrů, které jsou nyní realizovány.

 Text Pavel Šimek
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G 
arantem pro uprchlíky se stal 
pomocný pražský biskup Vác- 
lav Malý. Byl vytvořen regist-

rační web spravovaný Charitou ČR, kde 
jsou shromažďovány nabídky pomoci. 
Zároveň pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP požádal farnos-
ti a  řády, aby prostřednictvím tohoto 
webu nabídly svou pomoc. Přestože 
dosud není jisté, kolik z těch, kdo při-
cházejí jako uprchlíci do Evropy, bude 
chtít trvale žít v České republice, jedná 
o  nabídkách a  možnostech s  jednot-
livými farnostmi Arcidiecézní charita 
Praha. Poté, co žadatelé o azyl získají 
v naší zemi mezinárodní ochranu, bude 
jejím konkrétním úkolem poradenská 
a materiální pomoc, zejména ve vyhle-
dávání bydlení a práce. Pro Arcidiecézní 
charitu to nebude nic zásadně nového. 
V oblasti pomoci migrantům a uprchlí-
kům totiž pracuje již více než deset let.

V  současné době ve  spolupráci se 
Správou uprchlických zařízení posky-
tuje Charita komplexní podporu žada-

telům o mezinárodní ochranu na letišti 
Václava Havla a v Zařízení pro zajištění 
cizinců v Bělé-Jezové. Mezi jejími od-
borníky jsou sociální pracovníci, práv-
níci, psychologové, tlumočníci a  sou-
částí týmu jsou také terénní pracovníci 
z  řad cizinců, kteří se v  naší zemi už 
integrovali. Některým klientům je v pří-
padě potřeby nabídnuto ubytování. 
Ve  spolupráci s  Ministerstvem vnitra, 
Ministerstvem práce a  sociálních věcí 
a Magistrátem hl. m. Prahy realizuje Ar-
cidiecézní charita další projekty, jejichž 
cílem je pomoc cizincům.

Jednou z forem charitní pomoci je spo-
lupráce na projektu MEDEVAC. Projekt 
je primárně určen dětským pacientům. 
Od roku 2006 pomohl dětem z Pákis-
tánu, Iráku, Kosova, Gruzie, Kambodže, 
Libye, Barmy a Sýrie. Jednalo se větši-
nou o děti s vrozenými vadami, vadami 
srdce a traumaty z válečných konfliktů 
nebo živelných katastrof. Jako part-
ner Ministerstva vnitra pomáhá Charita 
mimo jiné také Čechům, kteří se vrací 

do ČR a chtějí zde trvale žít. V součas-
né době se nabídka vlády ČR týká ze-
jména ukrajinských občanů.

V souvislosti s uprchlickou vlnou Chari-
ta ČR uvolnila částku 10 000 Euro (při-
bližně 270 000  Kč) ze svého krizového 
fondu na  pomoc migrantům v  Srb-
sku. Prostředky jsou určeny na  nákup 
potravin, hygienických potřeb a  za-
bezpečení zdravotní pomoci, kterou 
zajišťuje Charita Srbsko. Pracovníci 
Diecézní charity Brno zjišťují potřeby 
na jihu Moravy a pomohli již několikrát 
migrantům v Břeclavi a Budapešti: na-
bízejí občerstvení, dobrovolnické síly 
či rozdělují potřeby z materiální sbírky 
od českých občanů. Pracovníci Chari-
ty nedávno dodali balíčky humanitární 
pomoci také do  uprchlického tábora 
v  iráckém Erbilu. Balíčky byly poříze-
ny z  výnosu kostelní a  obecné sbírky 
na  pomoc migrantům. Aktuální infor-
mace jsou na http://praha.charita.cz.
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Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kte-
rých 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.

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

3. 10. / 8.30
Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty 
– mše sv. (konference Opus bonum)

4. 10. / 11.00
Praha-Podolí, kostel sv. Michaela 
Archanděla – mše sv.

5.–9. 10.
Řím – setkání českých krajanských 
duchovních a valná hromada ČNS 
Velehrad

11. 10. / 10.00
Příbram, kostel sv. Jakuba – mše sv.

14. 10. / 9.30
Praha-Dejvice, Pastorační středisko 
– přednáška v rámci Akademie nejen 
pro seniory

17. 10. / 10.30
Brno, Národní eucharistický kongres 
– mše sv.

22. 10. – 9. 11.
Austrálie – pastorační návštěva 
krajanských komunit

2. 10. / 16.30
Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily 
– mše sv. za povolání

4. 10. / 10.00
Letiny, kostel sv. Prokopa – mše sv.

11. 10. / 9.30 
 Čelákovice, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie – mše sv. 

17. 10.  / 10.30
Brno; Národní eucharistický kongres 
– mše sv. 

18. 10.  / 10.00
 Praha-Malá Strana, kostel Panny  
Marie Vítězné – mše sv. s dedikací 
nového oltáře

19. 10.  / 18.00
Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 
setkání lékařů

22. 10.  / 10.00  
Praha-Hradčany, bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie – mše sv. 

22. 10. / 17.00
Žďár nad Sázavou, Zelená Hora 
– koncert církevní školy z Oregonu

24. 10.  / 18.00 
 Štěchovice, kostel sv. J. Nepomuckého 
– mše sv.; 100. výročí posvěcení 

25. 10.  / 11.30 
 Praha-Hradčany, katedrála, kaple  
sv. Zikmunda – mše sv. u příležitosti  
900. výročí rodu Czerninů

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

31. 10.  / 12.00 
 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 
rekviem za oběti Heydrichiády

4. 10. / 8.30 
Praha-Hradčany, kostel Panny Marie 
Královny andělů (kapucíni) – mše sv., 
svátek sv. Františka z Assisi

10. 10. / 9.00 
Praha-Vinohrady – účast na kurzu 
varhaníků

10. 10. / 12.30 
 Praha-Hradčany, Arcibiskupství 
pražské – mše sv., setkání  
s Mariinou legií

11. 10. / 9.30  
Stochov, kostel sv. Václava – mše sv.

13. 10. / Budyně nad Ohří, kostel  
sv. Václava – mše sv.

17. 10. / 10.30  
Brno, Národní eucharistický kongres 
– mše sv.

18. 10. / 15.00  
Skvrňov, kostel sv. Havla – mše sv. 
v rámci Cesty sedmi kostelů

25. 10. / 9.30  
Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše 
– mše sv. s biřmováním

31. 10. / 19.30  
Praha 1, Obecní dům – 24. benefiční 
koncert Arcidiecézní charity Praha 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.

Úmysl evangelizační
Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem 
ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.

Úmysl národní
Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři 
duchovního i hmotného bohatství.
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 6. 10. / 19.30 / Příprava 
na manželství * / Centrum pro rodinu

 7. 10. / 9.30 / Setkání maminek / DS
 10. 10. / 9.00 / Sobota pro ženy * 

/ P. V. Kodet / Centrum pro rodinu
 13. 10. /19.30 / Příprava 

na manželství */ Centrum pro rodinu
 14. 10. / 9.30 / Akademie nejen 

pro seniory: Stav společnosti / biskup 
Václav Malý / Pastorační středisko

 16. 10. / 20.00 / Modlitba Taize
 20. 10. / 19.30 / Příprava 

na manželství */ Centrum pro rodinu
 21. 10. / 9.30 / Setkání maminek / DS
 27. 10. / 19.30 / Příprava 

na manželství */ Centrum pro rodinu
(*) – pouze pro přihlášené

Rekolekce s J. Augystynem 
13.–14. listopadu pořádá PS rekolekce 
s P. Józefem Augustynem SJ, na téma 
„Ustavičná modlitba a vnitřní boj 
podle učení Otců pouště (Evagrius 
Ponticus, Jan Kassián)“. Program 
začíná v 18.00 registrací a v 18.30 
slavením eucharistie. Přihlášky – 
písemně nejpozději do 9. listopadu 
prostřednictvím formuláře na  
http://www.apha.cz/ustavicna-
modlitba-a-vnitrni-boj nebo 
na adrese Pastoračního střediska 
(Thákurova 3, 160 00 Praha 6). 

                                      www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

Společná příprava na manželství 
6. října až 1. prosince poběží podzimní 
kurz Společné přípravy na manželství. 

Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 
do 21.30. Snoubenci se přihlašují přes 
elektronický formulář na www.apha.
cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. 
Další možnost přípravy v Pastoračním 
středisku bude až v zimě od 26. ledna 
do 15. března.

Podzimní sobota pro ženy  
10. října 9.00–16.00 v Pastoračním 
středisku – přednášejícím bude 
P. V. Kodet O. Carm. Přihlášky přes 
elektronický formulář na www.apha.
cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka

                                   www.apha.cz/cpr

MINISTRANTI

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

Starší ministranti
16.–17. října v Praze-Kunraticích 
(pro starší kluky cca od 15 do 25 let), 
zahájení v kostele sv. Jakuba v 18.00. 
V sobotu ráno vyrazíme společně 
na Eucharistický kongres do Brna. 
Více: P. B. Hudema, tel.: 724 209 774
(benedikthudema@atlas.cz).

         www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM  
MATKY TEREZY 

 1. října od 19.00 
Zastavení u Matky Terezy: Není anděl 
jako anděl – přednáší sestra Veronika 

Barátová z Komunity Blahoslavenství,  
(sál KCMT) 

 3. října 10.00–17.00
Farní den svátku sv. Františka: mše 
svatá, společný oběd na farní zahradě, 
program pro děti i dospělé,  
(kostel sv. Františka, farní zahrada)

 12. října od 16.00
Přednáška Sdružení křesťanských 
seniorů: Rok 1945 (70. výročí) 
– Doc. PhDr. Michal Pehr,  
(klubovna KCMT)

 18. října 15.30–18.00 
Odpolední taneční čaj, (sál KCMT) 

 24. října 8.30–13.00
Dobroden: přiložme ruku k dílu, aby 
nám tu bylo hezky, více informací: 
hamalova@kcmt.cz

 28. října od 9.30
Modlitba za domov – program pro 
rodinu, dětské divadlo, koncert 
skupiny ASONANCE, (KCMT)

                                           www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM  
SV. PROKOPA

Modlitba v obraze
Od 4. října do 13. listopadu jste zváni 
na výstavu ikon Martina Damiana.

Třináctého na třináctce  
13. října od 19.30 jste zváni na koncert 
zlínské skupiny Marnatosnaha, více 
na http://www.trinactnatrinact.blog.cz

Prokopská zastavení
20. října od 18.30 – Žena 
ve středověké každodennosti. 
Přednáší s. Benedikta Hübnerová.

                       www.centrumbutovice.cz
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PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

Dobříšské záření 
Do 11. října probíhá výstava Malovaný 
rok v provedení radostných malířek 
pod vedením Zuzany Hutňanové. 
(PC sv. Tomáše)

 2. října od 19.00 
Pocta Janu Husovi – zpěvy 
husitských Čech. Zpívá vokální soubor 
Gontrassek, pod vedením Mgr. Jana 
Bati, Ph.D. (kostel Nejsvětější Trojice)

 8. října od 19.30
Večer s hostem. Setkání a povídání 
s psychoterapeutkou a spisovatelkou 
PhDr. Helenou Peterovou na téma 
„Co je utrpení?“. (PC sv. Tomáše)

 11. října od 17.00
Divadla Víti Marčíka Mystéria buffa. 
Scénář Dario Fo a Víťa Marčík. 
(evangelický kostel v Dobříši)

 14. října od 19.30 
Diskusní a přednáškové setkání „Co 
vás zajímá?“. Nad otázkami křesťanské 
víry se zamýšlí P. Karel Satoria. 

                             www.farnostdobris.cz

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA  

 14. října od 20.00 zve Akademická 
duchovní správa ČVUT v Praze 
na slavnostní zahájení akademického 
roku 2015/16 bohoslužbou „Veni 
Creator Spiritus“. Celebruje plzeňský 
biskup Mons. F. Radkovský. Následuje 
neformální setkání s otcem biskupem 
a představiteli školy v kostele  
sv. Bartoloměje.

                                    http://ads.cvut.cz

AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA

 6. října od 19.00
Veni Creator k zahájení akademického 
roku. Celebruje P. Petr Vacík SJ, káže 
P. Jan Regner SJ. Následuje setkání 
v sakristii od 20.00 hod.

 7. října od 17.00 
Vítání občánků akademické obce, 
veletrh aktivit pro nově příchozí.

 13. října od 20.00
První setkání nového Kurzu základů 
víry 2015/2017. Je určen především 
vážným zájemcům o křest, biřmování 
a první sv. přijímání.

 14. října od 19.00
Projekce filmu „Mládí“ režiséra Paola 
Sorrentina. Následuje přednáška 
s diskusí, uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík 
SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Ve Velkém 
sále Městské knihovny na Mariánském 
náměstí.

 16. října od 19.00 
Noční pouť na Svatou Horu (info 
na webu).

                http://www.farnostsalvator.cz

ŘKF U KOSTELA  
PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 3. října po mši sv. v 18.00 
a nešporách ze slavnosti sv. Františka 
jste zváni na Tranzitus - připomínku 
přechodu sv. Františka z pozemského 
do věčného života.
   

 25. října se uskuteční pouť 
naší farnosti a spolku přátel kaple 
v Senohrabech do Hájku. Chcete-li se 
přidat, sledujte naše ohlášky.

                                     www.pms.ofm.cz 

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY

 2. října po mši sv. v 18.00 
Transitus – připomínka přechodu 
svatého Františka z pozemského 
života do života věčného. Hudebně 
doprovodí Cantus Amici pod vedením 
Lukáše Dobrodinského.

 22. října od 19.00
Koncert zpěvačky a kytaristky Evy 
Henychové.

                         www.farnost-sporilov.cz

ŘKF U KOSTELA  
SV. FILIPA A JAKUBA

Pěkné stáří
V rámci projektu Pěkné stáří jste zváni 
na setkávání seniorů na zlíchovské faře.

 2. října / 9.00–12.00
Hudební recitál – Jitka Smutná

 16. října / 9.00–12.00
Úvod do Islámu II. – Mgr. Viola 
Pargačová, Ph.D.
Kontakt: mob. 607 870 457

                    www.centrumbarrandov.cz

ŘKF U KOSTELA  
SV. PETRA A PAVLA

 4. října od 19.00 
Modlitba se zpěvy z Taizé. 

 8. října od 19.30
V rámci Kulturní Osmičky se uskuteční 
koncert – Pocta Jakubu Janu Rybovi. 
Zazní skladby J. J. Ryby a kantorů 
19. století. Účinkuje komorní soubor 
Motus Harmonicus. 

                          www.farnostbohnice.cz 



13POZVÁNKY 

Sb
o

r 
z 

V
ra

n
é

h
o

 n
ad

 V
lt

av
o

u
. F

o
to

: D
C

B

Sk
vr

ň
o

v,
 F

o
to

: F
ar

n
o

st
 U

h
líř

sk
é

 J
an

o
vi

ce

D
o

c.
 J

ar
o

sl
av

 Š
e

b
e

k.
 F

o
to

: Z
la

tá
 P

ra
h

a

DOMOV SV. KARLA  ROMEJSKÉHO

 1. října od 18.00 
Barokní sonáty, kostel sv. Rodiny

 4. října od 15.30
Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů 
(Viktoria Swing Band Praha), refektář

 17. října od 15.30
Povídání o restaurování 
s akademickým malířem Petrem 
Barešem. Doprovází Tomášské 
dechové kvinteto, refektář. 

 18. října od 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus pod 
vedením M. Macourka, kostel sv. Rodiny

 25. října od 17.00
VientoMarero Duo: Michaela 
Kuřavová (flétna), Jiří Meca (kytara), 
kostel sv. Rodiny

 1. listopadu od 17.00
Dušičkový koncert sboru sv. Jiří 
z Vraného nad Vltavou, kostel sv. Rodiny

                                www.domovrepy.cz

POZVÁNKY

Doba a okolnosti vzniku evangelií
                                                                  
11. října od 16.30 jste zváni 
na přednášku Mgr. Jana Paty:  
„Doba a okolnosti vzniku evangelií. 
Nové objevy při zkoumání některých 
papyrů“. V kostele Panny Marie 
Královny míru, Praha 4 - Lhotka.

Zakončení roku sv. Terezie z Avilly
                                                                  
Bosé karmelitky zvou na zakončení 
roku sv. Terezie z Avily: 

 12.–14. října vždy od 18.00 – Marta 
a Marie u sv. Terezie, přednáší P. Jan 
Poříz OCD.

 15. října – slavnostní mše sv. v 7.15 
a v 17.30 hod.

Bohoslužba vděčnosti za stvoření
                                                                 
13. října od 18.00 zve Ekologická 
sekce ČKA na Bohoslužbu vděčnosti 
za stvoření. Kázat bude RNDr. Jiří 
Nečas, ordinovaný presbyter ČCE, 
zpěvem poslouží pěvecký sbor 
Scandula z Libčic nad Vltavou. 
Následuje beseda s ředitelkou 
Ekologické sekce RNDr. Mgr. Leonou 
Svobodovou, PhD. o encyklice papeže 
Františka „Laudato si´“. Ve sboru Církve 
bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Zlatá Praha
                                                                  
18. října od 16.00 jste zváni na setkání 
do zasedacího sálu úřadu MČ 
Praha 5, Štefánikova 15. Hostem 
bude doc. Mgr. Jaroslav Šebek, 
Ph.D. z Historického ústavu AVČR. 
Na programu je také maďarský hraný 
film inspirovaný příběhem kardinála 
M. Vlka. Více na www.focolare.cz

Cesta sedmi kostelů
                                                                  
18. října jste zváni na putování Cesty 
sedmi kostelů do vesničky Skvrňov. 
Na pouť se vydáme z blízkého 
Vavřince ve 13.00. Od 15.00 bude 
slavena v kostele sv. Havla mše sv. 
s biskupem Karlem Herbstem. 

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
20. října od 17.00 jste zváni 
na koncert duchovní hudby. Účinkují: 
Isabella Shaw (mezzosoprán), 
Jakub Michl (viola da gamba), Jiřina 

Dvořáková (varhanní pozitiv). V kostele 
Panny Marie Pod řetězem, Lázeňská 
ul., Praha 1 – Malá Strana. 

Svatojakubský podzim 
                                                                 

 20. října od 18.00 
Z Čech až na konec světa. Česká 
a evropská hudba za vlády Jiřího 
z Poděbrad (Rožmberská kapela), 
kaple sv. Anny.

 24. října od 18.00
K poctě Petra Ebena (Pražští pěvci), 
bazilika sv. Jakuba.

 28. října od 18.00
K poctě Alberta Schweitzera 
(Collegium pražských trubačů); 
bazilika sv. Jakuba.
Info na tel.: 604 208 490 nebo na
www.auditeorganum.cz

Requiem
                                                                 
2. listopadu od 18.00 doprovodí mši 
sv. v kostele sv. Václava v Praze-
Vršovicích chrámový sbor. Zazní 
Requiem D mol V. Říhovského.

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ
vyhlašuje výběrové řízenína na:

Vedoucí provozního odboru
Strukturovaný životopis posílejte  
e-mailem: vankova@apha.cz  
do 11. října 2015; více na: www.apha.
cz/vedouci-provozniho-odboru.

Systémový analytik
Strukturovaný životopis posílejte  
e-mailem: vankova@apha.cz 
do 4. října 2015; více na:  
www.apha.cz/systemovy-analytik.
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PROPUŠTĚNÍ Z DUCHOVNÍHO 
STAVU

Jiljí Jiří Přibyl, kněz Řádu menších 
bratří – františkánů, obdržel rozhod-
nutím papeže Františka ze dne 16. 7. 
2015 dispens od celibátu a řeholních 
slibů a  byl propuštěn z  duchovní-
ho stavu. Zároveň byly z  něho sňa-
ty všechny censury. Reskript nabyl 
účinnosti oznámením jmenovanému 
dne 21. 8. 2015. Jiljí Jiří Přibyl na-
posledy působil jako administrátor 
excurrendo ŘKF u kostela sv. Alžběty 
Praha-Kbely. 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 5. září 2015 přijali v katedrá-
le sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhen-
ské svěcení pro pražskou arcidiecézi 
Martin Chleborád, Lukáš Eduard No-
sek, Th.D., Mgr.  Michal Prívara a  Jiří 
Zeman. Světitelem byl Mons. Václav 
Malý, pražský pomocný biskup.

EKONOMICKÁ RADA

Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., Mons. 
Michael Slavík, Th.D., generální vikář, 
Ing.  Karel Štícha a  Ing.  Peter Turoci 
byli od  24. září 2015 na  další pětileté 
období jmenováni a ustanoveni členy 
Ekonomické rady Arcidiecéze pražské. 

USTANOVENÍ

 P. Andrea Barbero FSCB byl od 1. zá- 
ří 2015 jmenován a ustanoven kapla-
nem CSZŠ Jana Pavla II, SOŠ sociál-
ní svaté Zdislavy a  VOŠ zdravotnické 
Suverénního řádu Maltézských rytířů 
v  Ječné 33, 120  00 Praha 2 – Nové 
Město.  

 P.  Bc.  Serafín R. Beníček OFMCap. 
byl od 1. srpna 2015 jmenován a usta-
noven výpomocným duchovním kláš-
terního kostela sv. Josefa, Praha-No-
vé Město.  

 Mgr.  Pavel Budský byl od  15. září 
2015 jmenován a ustanoven admini-
strátorem excurrendo ŘKF u  kostela 
Povýšení sv. Kříže Praha-Vinoř.  

 P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý 
OFMCap. byl od  1. srpna 2015 jme-
nován a  ustanoven rektorem kostela 

Panny Marie Královny andělů, Praha-
-Hradčany a rektorem poutního kos-
tela Narození Páně /Loreta/, Praha 
-Hradčany.

 P.  Mgr.  Jan Ev. V. Hladík OFMCap. 
byl od 1. srpna 2015 uvolněn z funkce 
výpomocného duchovního klášter-
ního kostela sv. Josefa, Praha-Nové 
Město.  

 P. Mgr. Ludvík Vít Grundman OP byl 
od 1. září 2015 jmenován a ustanoven 
farním vikářem ŘKF u  kostela sv. Jiljí 
Praha-Staré Město.  

 S. Hyacinta Katarína Homoľová CJ 
byla od 1. září 2015 uvolněna z funk-
ce administrátora in materialibus ŘK 
duchovní správy u  kostela sv. Josefa 
Praha-Malá Strana. 

 Mons. ThLic.  Tomáš Holub, Th.D., 
generální sekretář ČBK, byl od 1. srpna 
2015 jmenován a ustanoven farářem 
ŘKF u kostela sv. Petra a Pavla Praha-
-Vyšehrad. 

 ThLic.  Jan Houkal, Th.D., byl od   
1. září 2015 uvolněn z  funkce faráře 
ŘKF Brandýs nad Labem a  z  funkce 
duchovního rádce mládeže vikariátu 
Stará Boleslav a s účinností od téhož 
data do 30. června 2022 byl jmeno-
ván a ustanoven farářem ŘKF u kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-
-Vinohrady. 
 

 Mgr. Josef Hurt byl od 1. září 2015 
jmenován a ustanoven administráto-
rem ŘKF Brandýs nad Labem.

 P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap. byl 
od  1. srpna 2015 uvolněn z  funkce 
rektora klášterního kostela Panny Ma-
rie Královny andělů, Praha-Hradčany. 

 Mgr. Jan Kotas, S.L.L., byl od 1. srp-
na 2015 uvolněn z funkce faráře ŘKF 
u kostela sv. Petra a Pavla Praha-Vy-
šehrad a od 1. září 2015 byl jmenován 
a ustanoven rektorem Arcibiskupské-
ho semináře v Praze. 

 P.  Jiří Kovář SJ byl od  1. září 2015 
jmenován a  ustanoven farním viká-
řem ŘKF u kostela sv. Štěpána Praha-
-Nové Město.  

 P. Mgr. Marek Martiška MIC byl od   
1. září 2015 uvolněn z funkce admini-
strátora ŘKF Hrádek.  

 Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D., 
byl od 1. září 2015 uvolněn z funkce 
rektora Arcibiskupského semináře 
v  Praze a  od  téhož data jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘKF u katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha.
 

 P. Mgr. ThLic. Ladislav Nosek SJ byl 
od 1. září 2015 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘKF u kostela sv. Štěpá-
na Praha-Nové Město, kaplana CSZŠ 
Jana Pavla II, kaplana SOŠ sociální 
svaté Zdislavy a kaplana VOŠZ Suve-
rénního řádu Maltézských rytířů.  

 P.  Mgr.  Milan Pastierčin OFMCap. 
byl od 1. srpna 2015 uvolněn z funk-
ce rektora poutního kostela Narození 
Páně /Loreta/, Praha-Hradčany.
 

 P. Jan Poříz OCD byl od 1. září 2015 
jmenován a ustanoven kaplanem ZŠ 
Maltézských rytířů v Kladně. 

 P. Jiří Ptáček MIC byl od 1. září 2015 
uvolněn z funkce faráře ŘKF u koste-
la sv. Prokopa Praha-Braník, z funkce 
rektora klášterního kostela sv. Vor-
šily, Praha-Nové Město, a  z  funkce 
farního vikáře excurrendo ŘKF u kos-
tela sv. Vojtěcha Praha-Nové Město 
a  ŘKF u  kostela sv. Michaela Arch-
anděla Praha-Podolí a  s  účinností 
od téhož data byl jmenován a usta-
noven farářem ŘKF Hrádek. 

 Mgr.  Tomáš ROULE byl od  1. září 
2015 jmenován spirituálem Papežské 
koleje Nepomucenum v Římě. 

 JCLic. Mgr. Miloš SZABO, Th.D., byl 
od 15. září 2015 uvolněn z funkce ad-
ministrátora excurrendo ŘKF u  kos-
tela Povýšení sv. Kříže Praha-Vinoř. 
 

 P.  Grzegorz Tanderys MIC byl od   
1. září 2015 jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem ŘKF u kostela sv. Pro-
kopa Praha-Braník, rektorem klášter- 
ního kostela sv. Voršily, Praha-Nové 
Město, a farním vikářem excurrendo 
ŘKF u  kostela sv. Vojtěcha Praha-
-Nové Město.
 

 David Vopřada, Dr., byl od  1. srp-
na 2015 uvolněn z  funkce výpo-
mocného duchovního ŘKF u kostela  
sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy 
a od téhož data byl jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘKF u  koste-
la sv. Petra a  Pavla Praha-Vyšehrad.  



15Z ACT CURIAE

 ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., 
ředitel Arcibiskupské kurie, byl od   
1. září 2015 uvolněn z  funkce faráře 
ŘKF u  kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně Praha-Vinohrady a  z  funkce 
okrsk. vikáře III. pražského vikariátu. 

ÚMRTÍ

 P.  Pavel Jan Nepomuk Aixner OSA 
zemřel v Kněžském domově Č. Budě-
jovice dne 8. července 2015 ve  věku 
nedožitých 72 let, v 25. roce své kněž-
ské služby. Pohřben byl do augustini-
ánského hrobu v Zaječově. R.I.P. 

 František Bureš, kněz královéhra-
decké diecéze na odpočinku, zemřel 
v  Staré Boleslavi dne 17. červen-
ce 2015 ve  věku nedožitých 94 let,  
v  68. roce své kněžské služby. Po-
hřben byl do rodinného hrobu v Týni-
šti nad Orlicí. R.I.P. 

 Mons. ThLic.  Josef Vojtěch Šach, 
papežský prelát, kněz pražské arci-
diecéze působící v  Kanadě, zemřel 
v Hamiltonu (provincie Ontario, Kana-
da) dne 10. srpna 2015 ve věku 96 let, 
v 54. roce své kněžské služby. R.I.P.

 Ing. Karel DACHOVSKÝ, kněz praž-
ské arcidiecéze ve  výslužbě, zemřel 
v  Praze dne 11. srpna 2015 ve  věku  
66 let, v 34. roce své kněžské služby. 
Pohřben byl na Vinohradském hřbito-
vě v Praze. R.I.P. 

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 23.–25. 10. / Duchovní obnova  
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn  / www.hostyn.cz

 23.–25. 10. / Duchovní obnova pro seniory 
P. Stanislav Peroutka SJ / ŘKDS Stojanov / Velehrad  / www.stojanov.cz

 26.–29. 10. / Úvod do křesťanské meditace  
P. Jindřich Kotvrda / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

 3.–7. 11. / Iganciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 8.–13. 11. / Duchovní obnova 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 26.–29. 11. / Adventní duchovní cvičení 
Mons. Vojtěch Šíma / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 27.–29. 11. / Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a hasiče
Mons. Jan Graubner / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 27.–29. 11. / Adventní duchovní obnova 
DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz  

 29. 11. – 3. 12. / Adventní duchovní cvičení
P. Antonín Dabrowski OFM / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 1.–4. 12. / Adventní duchovní obnova pro seniory a lidi středního věku
P. Jan Rybář SJ / Marianum / Jánské Lázně / www.dcshk.cz

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Mgr. Martin Brousil, Th.D., adminis-
trátor v  Roudnici nad Labem, 14. 10. 
1995 (20 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Mgr. Ing. Václav Boháč, trvalý jáhen 
pražské arcidiecéze působící v jižních 
Čechách, 4. 10. 1945 (70 let)

 P. Jan Poříz OCD, rektor klášterního 
kostela Nejsvětější Trojice v  Slaném, 
10. 10. 1980 (35 let)

 P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM, 
administrátor exc. v  Praze-Kbelích,  
13. 10. 1955 (60 let)

 Karel Šubrt, kněz pražské arcidiecé-
ze na  odpočinku ve  Staré Boleslavi,  
14. 10. 1930 (85 let)

 ThDr. Ján Andrej, Ph.D., administrá-
tor v Slivici-Milíně, 15. 10. 1950 (65 let)

 Vojtěch Smolka, farní vikář v Praze-
-Kunraticích, 16. 10. 1985 (30 let)

 P.  John Baptist Nguyen The Hung 
SVD, farní vikář v Praze-Uhříněvsi , 
17. 10. 1970 (45 let)

 ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel, 
administrátor v  Benátkách nad Jize-
rou, 25. 10. 1970  (45 let)

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  11. října 2015 
28. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov 
(P. Miloš Szabo)

  18. října 2015 
29. neděle v mezidobí (9.00):  
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

RADIO PROGLAS

  4. října 2015 
27. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory 

  11. října 2015 
28. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  18. října 2015 
29. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  25. října 2015 
30. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum Brno-Lesná 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  4. října 2015  
27. neděle v mezidobí (11.00): 
svěcení nového kostela, Turzovka 
(Mons. Tomáš Galis)

  11. října 2015 
28. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava 

  18. října 2015 
29. neděle v mezidobí (10.00): 
bazilika Navštívení Panny Marie, 
Frýdek-Místek 

  25. října 2015  
30. neděle v mezidobí (10.00): 
Vatikán, Řím (František I.)

Změna vyhrazena



HISTORICKÝ KALENDÁŘ
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Svítání  
pro duši 

Bruno Ferrero
Brož., 88 str., 149   Kč

rozhovory 
S C. G. JunGem

William McGuire
Brož., 304 str., 465   Kč

Flow 
o štěStí a SmySlu života

Mihaly Csikszentmihalyi
Váz., 328 str., 599   Kč

KNIŽNÍ NOVINKY

17. říjen 1865 / Narodil se prof. PhDr. 
ThDr. Josef Vajs, katolický kněz, filolog 
a spisovatel. V roce 1919 byl jmenován 
profesorem staroslověnského překla-
du Písma svatého a  slovanské liturgie 
na KTF UK. Přičinil se o zavedení hla-
holské mše o pěti svátcích našich pat-
ronů. Josef Vajs byl kanovník kolegiátní 
kapituly Všech svatých, člen Královské 
české společnosti nauk a České akade-
mie věd. (V 2. 7. 1959)

19. říjen 1865 / Byl slavnostně po-
svěcen pražský orloj na  Staroměst-
ském náměstí pražským arcibiskupem 
B. Schwarzenbergem. Orloj byl znovu 
uveden do provozu na Nový rok 1866.

21. říjen 1125 / Zemřel Kosmas, český 
kronikář, kanovník svatovítské kapituly. 
Proslul jako autor první latinsky psané 
české kroniky „Chronica Boemorum“. 
Dílo zachycuje české dějiny od mýtic-
kých počátků až po vládu knížete So-
běslava. Vyzdvihoval upevnění českého 
státu a křesťanství. (* kolem r. 1045)

21. říjen 1995 / Kostel sv. Petra v Praze 
Na Poříčí, navrácený v r. 1992 rytířskému 
Řádu křížovníků s  červenou hvězdou, 
byl po obnově znovu posvěcen. Druhý 
nejstarší kostel na území Prahy vystavěl 
Řád německých rytířů, který ho začát-
kem 13. století daroval křížovníkům.

26. říjen 1765 / Narodil se Jakub Jan 
Ryba, hudební skladatel, kantor v Rož-
mitále pod Třemšínem. Sbíral lidové 
písně a sepsal je do sborníku českých 
písní. Jeho nejslavnější a  nejpopulár-
nější skladbou je „Česká mše vánoční“ 
(Hej mistře, vstaň bystře!). (V 8. 4. 1815)

27. říjen 1935 / Byl slavnostně posvě-
cen kostel blahoslavené Anežky v Pra-
ze-Spořilově.

Arnošt Kelnar
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1. Čím žijeme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42:05

2. S Bohem u jednoho stolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38:39

3. Eucharistický člověk – ten, který se dává . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35:57

4. Eucharistický člověk – ten, který děkuje a chválí  . . . . . . . . . . .43:03

5. Sobotní homilie (Jan 15,18-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:46

6. Nedělní homilie (Jan 15,9-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:01

Celkový čas 2 hod. 52 min.

Nahráno během „Tří dnů křesťanské spirituality“ v Brně  

ve dnech 8.–10. května 2015
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MP3
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Eucharistický 
člověk

ALEŠ OPATRNÝ

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.,

nar. 1944. Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze a teologii 

v Litoměřicích. Působil jako kněz v Plzni, v Toužimi a po převratu r. 1989 

v Praze u Sv. Vojtěcha, kde založil a léta vedl Pastorační středisko při 

Arcibiskupství pražském. V současnosti vyučuje pastorální teologii na 

KTF UK v Praze a je kanovníkem kapituly na Vyšehradě.

ALEŠ OPATRNÝ
Eucharistický člověk

novéna k Svatým 
manželům martinovým 

Milada J. Burgerová
Brož., 60 str., 49   Kč

euChariStiCký 
člověk 

Aleš Opatrný
MP3, 172 min, 109   Kč

Smrt  
není zlá 

Antonyj Surožskij
Brož., 56 str., 79   Kč

  P
A

U
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N
K

Y

touha 
tulipánů

Lena Klassenová
Brož., 144 str., 189   Kč

rozmluvy

 S Bohem (1)

F. Fernández-Carvajal
Váz., 432 str., 250   Kč

kápézetka Chval  
manželky a matky

Kateřina Šťastná
Brož., 32 str., 35   Kč

mp3

Kniha přibližuje osudy v Čechách zatím málo známé, 

ale významné postavy československého odboje,  

Karla Weiricha, vatikánského zpravodaje ČTK 

a zachránce Židů v Itálii. Karel Weirich byl navržen 

na udělení státního vyznamenání in memoriam 2015.

Spravedlivý riSkuJe 

Alberto Tronchin
Brož., 144 s., 199   Kč

www.kna.cz
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Alberto Tronchin

Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář 
a zachránce Židů v Itálii

Alberto Tronchin (1982) absolvoval 
studia historie na univerzitě Ca’ Foscari 
v italských Benátkách. Je žákem 
Francesca Leonciniho, který zde 
vyučuje dějiny střední Evropy a na 
katedře historie řídí Seminario Masaryk, 
pracoviště, jež se zabývá dějinami 
Československa a obecněji střední 
Evropy v období mezi světovými 
válkami a po roce 1948. Oba se zabývají 
i Pražským jarem 1968 a „zázračným“ 
rokem 1989. Kniha Spravedlivý riskuje 
vyšla nejprve v Itálii a je podstatným 
rozšířením Tronchinovy diplomové práce.

Doporučujeme:

www.ikarmel.cz.

Život Karla Weiricha (1906–1981) zůstal donedávna 
neznámý jak české, tak italské veřejnosti. Karel Weirich 
pracoval jako novinář, stenograf a účetní. Od roku 1935 
působil jako vatikánský korespondent ČTK. Během druhé 
světové války se mu z Říma podařilo jedinečným způsobem 
organizovat pomoc pro pronásledované Židy pocházející 
z Ćeskoslovenska. Ohniskem jeho aktivit byl koncentrační 
tábor Ferramonti di Tarsia v Kalábrii, kde bylo zadržováno 
několik set československých Židů, pasažérů ztroskotané 
lodi Pentcho, jež mířila do Palestiny. Sám Karel Weirich 
kvůli tomu skončil v koncentračním táboře, ale před smrtí 
ho zachránilo osvobození tábora Američany a konec války.
Kniha Alberta Tronchina popisuje, jak konkrétně Weirich 
své aktivity ve prospěch Židů rozvíjel, a dává do kontextu 
lokální události s dějinami holocaustu a protifašistického 
odboje. V knížce najdeme i cenné archivní materiály 
(fotografie, tajné zprávy o situaci v Protektorátu Čechy 
a Morava, seznamy zachráněných aj.) a podrobnosti 
o tom, jakými kanály pomoc proudila a kdo se na ní podílel.

Alberto Tronchin

Karel Weirich 
český novinář 
a zachránce 
Židů v Itálii

Nello Scavo
Bergogliův seznam
Obj. č.: 101864 

Roy Wenzl, Travis Heying
Nejsilnější zbraň
Emil Kapaun, vojenský 
kaplan a hrdina korejské 
války
Obj. č.: 101837

 
Fernando Millán 
Romeral O.Carm.
Postavil se zlu
Život karmelitána 
a novináře Tita Brandsmy
Obj. č.: 101543 

Detlev Cramer
Toho dne
Příběh německého 
vojáka v ruském zajetí
Obj. č.: 10874

Spravedlivý 
riskuje

Veřejná prezentace knihy se bude konat 26. 10. v 19.00 v kapli Italského kulturního 

institutu. Čestným hostem bude kardinál Dominik Duka OP.


