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Editorial Církev zaměstnanců a zaměstnavatelů

Vážení čtenáři,
malá anketa listopadového čísla se 
zabývá tématem práce v církvi, pan 
kardinál Dominik Duka nám v této 
souvislosti připomene staronovou roli 
církve jako zaměstnavatele a P. ThLic. 
Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, ge-
nerální sekretář České biskupské 
konference, mimo jiné popíše ideál-
ního církevního zaměstnance a také 
vysvětlí, proč by nemohl dělat pojiš-
ťováka. P. Ing. Mgr. Michal Němeček, 
ředitel Pastoračního střediska, nás 
provede paradoxy historie kněžského 
semináře v Praze – Dejvicích.

Stanislav Zeman

C írkev vítězná, ecclesia triumphans, neboli duše, které hledí na Boha tváří 
v tvář a radují se v jeho přítomnosti, už s největší pravděpodobností pra-

covat nemusí. Ale církev bojující, ecclesia militans, tedy my, hříšníci, kteří zde 
na zemi bojujeme o svou spásu, musíme v potu tváře dobývat svůj chléb.

Pozemská církev tedy nejen pracuje v  různých profesích na vinici Páně, ale 
vrací se také do role zaměstnavatele, kterou zastávala po staletí. Inspirovat se 
můžeme i u našich rakouských sousedů. Například klášter v Admontu je nej-
větším zaměstnavatelem v kraji a je navíc oblíben pro svůj ohleduplný přístup 
k zaměstnancům. Řada našich klášterů v rámci svých možností už postupuje 
podobně. A konkrétně Arcibiskupství pražské v  loňském roce zaměstnávalo 
253 duchovních a 218 administrativních pracovníků, přičemž průměrná hrubá 
měsíční mzda činila 27 428,- Kč.

Zisk ovšem samozřejmě není naším nejdůležitějším kritériem. Za  Českou 
biskupskou konferenci jsem před časem podepsal Deklaraci o  spolupráci 
s vedením Úřadu práce ČR, což chápu jako jeden z příkladů kooperativního 
modelu vztahu mezi církví a státem. Tímto podpisem vyjadřujeme snahu pod-
pořit tvorbu pracovních příležitostí, především pro absolventy škol, mladé ma-
minky, starší nebo zdravotně postižené lidi, kteří někdy obtížněji hledají práci. 
Navazujeme tak na již existující spolupráci ÚP ČR s některými biskupstvími či 
charitami.

Jedna socha Františka Bílka sice nese nápis „Orba je lidské viny trest“, já jsem 
však přesvědčen o tom, že smysluplná práce pomáhá budovat lidskou důstoj-
nost a podílet se aktivně na Božím tvoření.

Kardinál Dominik Duka OP

3–5 Ze života  arcidiecéze
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Arcidiecézní ministrantské setkání

V sobotu 11. listopadu od  9.00 do  16.00 jsou zváni malí i  star-
ší ministranti (kluci cca 6–30 let) na  Arcidiecézní ministrant-

ské setkání do  Arcibiskupského paláce, Hradčanské nám. 16. 
Od 10.00 následuje mše sv. s panem kardinálem. Po obědě se nás 
ujmou vojáci hradní stráže a zjistíme, jak je to s výcvikem, ochra-
nou hradu, vítání státních návštěv, s  motorkami, psy nebo jaké 
zbraně používají. S  sebou příspěvek 50 Kč a  ministrantské oble-
čení. Přihlášení na  www.apha.cz/mladez-a-ministranti (není nut-
né, ale je vítáno) nebo u  P.  Benedikta Hudemy, tel. 724  209  774, 
e-mail: ministranti@apha.cz.

Kostel sv. Vojtěcha

D uchovní správa u  kostela sv. Vojtěcha 
v  Praze-Dejvicích a  Úřad městské části 

Praha 6 pořádají v  Galerii Skleňák na  náměs-
tí Svobody v  Praze 6 výstavu k  90. výročí po-
svěcení Kněžského semináře a kostela svatého 
Vojtěcha. Výstava je umístěna ve výkladech a je 
tedy ke  zhlédnutí kdykoliv až do  4. prosince. 
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 6. listopadu  
v 16.00 hodin.
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Česká nemocnice v Ugandě 
získá novou sanitku díky podpoře 
Programu Health Plus 

N ejvětší český zdravotnický projekt v zahraničí získá nový 
sanitní vůz. České nemocnici sv. Karla Lwangy v  Ugan-

dě ho daruje soukromá poliklinika Program Health Plus. Při té 
příležitosti se v prostorách kliniky v Kartouzské ulici v Praze 5 
uskuteční výstava fotografií z rovníkové Afriky.

Iniciátorem spolupráce mezi Programem Health Plus a Arci-
diecézní charitou Praha je MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA., ře-
ditel a zakladatel soukromé pražské kliniky, který nedávno Čes-
kou nemocnici v Ugandě navštívil. Česká nemocnice v Ugandě 
ročně ošetří přes 20 tisíc pacientů, tvoří ji osmdesátičlenný 
tým místních lékařů, sester a pomocného personálu, lůžková 
oddělení s 86 lůžky, operační sál, porodnice, všeobecné i spe-
cializované ambulance, laboratoř, rentgen a další potřebné zá-
zemí. Velký důraz je kladen na preventivní péči a osvětu.
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Ekumenická
bohoslužba

V pátek 17. listopadu se ve sva-
tovítské katedrále koná eku-

menická modlitba a  koncert 
za oběti totalitních režimů.

Nadace AGEL pomáhá

V České republice nezvyklou formu dárcovství zvolila Nadace AGEL 
v azylovém domě pro matky s dětmi Gloria. Nad azylovým domem 

převzala patronát. Adresně již rok pomáhá konkrétním maminkám v je-
jich nouzi a těžké situaci. Přispívá také na mzdy lidí, kteří těmto ohrože-
ným rodinám pomáhají. Azylový dům Gloria pomáhá maminkám po-
stavit se na vlastní nohy a opět vzít běh svého života do vlastních rukou. 
Děti přitom nemusejí zažít zkušenost dětského domova, ale zůstávají 
v bezpečném prostředí nablízku své matce. Azylový dům nabízí dvacítku 
dvoulůžkových pokojů. Ročně je využije více než stovka maminek a je-
jich děti. Každá maminka s dětmi má samostatný pokoj s kuchyňským 
koutem, dva pokoje sdílejí společnou koupelnu. V domě je společenská 
místnost, herna, knihovna a charitní šatník, kde mohou maminky získat 
zdarma oblečení pro sebe a své děti. Azylový dům je obklopen zahradou 
a dětským hřištěm.

Pouť pracovníků 
charity ke sv. Anežce

V   pondělí 13. listopadu jsou zváni charit-
ní pracovníci na  slavnostní bohoslužbu 

od 18.00 do katedrály sv. Víta, Václava a Voj-
těcha, kterou celebruje kardinál Dominik 
Duka OP. Následuje setkání na Arcibiskupství 
pražském, Hradčanské nám. 16.

pouť dobrovolníků  
v charitativní oblasti 
ke svaté Anežce 

Arcibiskupství pražské  
 
pořádá 

 pondělí 13. listopadu 2017 

 v 18 hodin 

 katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha 

 mši svatou celebruje 
Dominik kardinál Duka OP 

 následuje setkání na 
Arcibiskupství pražském 

Arcibiskupství pražské 
Hradčanské nám. 56/16 

119 02 Praha 1 
(00420) 220 392 100  

apha@apha.cz 
www.apha.cz 
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Godzone tour v Praze

V sobotu 18. listopadu se od 18.00 hod. 
uskuteční ve sportovní hale Královka v Pra-

ze program slovenského evangelizačního pro-
jektu Godzone. Letošní večer je nazván slovy 
„Odhodlaní změnit svět“ – chceme společně 
přinášet křesťanské hodnoty do tohoto světa. 
Během večera bude příležitost ke svátosti smí-
ření a přímluvné modlitbě. V rámci tour se bu-
dou konat doprovodné aktivity: večerní mod-
litby, evangelizace v ulicích nebo dobrovolná 
pomoc místnímu správnímu celku. 
Více informací na www.tour.godzone.sk nebo 
na Facebooku.

Rekolekce s P. Józefem 
Augustynem

P astorační středisko pořádá ve dnech 
10.–11. listopadu 2017 již tradiční reko-

lekce s P. Józefem Augustynem SJ, tento-
krát na téma „Zápas o každodenní modlitbu 
v běhu životních radostí a starostí na zákla-
dě nejkrásnějších textů Evagria Pontského“. 

Přihlašujte se písemně nejpozději do 3. listopadu prostřednictvím for-
muláře na http://www.apha.cz/zapas-o-kazdodenni-modlitbu nebo 
na adrese Pastoračního střediska (Thákurova 3, 160 00 Praha 6).
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Setkání zpěváků 
sv. Cecilie

V e svatovítské katedrále bude 
22. listopadu od  18.00 kardinál 

Dominik Duka sloužit mši k památce 
sv. Cecílie. Vyvrcholí tak diecézní se-
tkání chrámových sborů i konference 
o katedrále, nazvaná „Čas na nadča-
sové“. Ta začíná týž den na  Arcibis-
kupství pražském v  10.00 a promluví 
na  ní například prof.  PhDr.  Ing.  Jan 
Royt, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, 
CSc., pan Gerhard Grenzing, jehož fir-
ma staví pro katedrálu nové varhany, 
nebo Mons. Prof. Rudolf Voderholzer, 
dogmatický teolog a řezenský biskup.

Lhotecký kostel 1937 – 2017

Lhotecká farnost srdečně zve na oslavy 80. výročí posvěcení kostela Panny Ma-
rie Královny míru na Lhotce a doprovodný program:

 23. října – 11. listopadu
  Výstava: Lhotecký kostel 1937 – 2017. V ob-

chodním centru Novodvorská Plaza.
 11. listopadu od 18.30

  Popelka Nazaretská – Literárně-hudební pás-
mo. Společnost pro duchovní hudbu a Ztrace-
ná kapela s přáteli. 

 11. listopadu od 19.30
  Když barvy vyprávějí. Vernisáž výstavy Madzejky 

Weberové. 
 12. listopadu od 10.00

 Mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou.
 12. listopadu od 16.30

  Farní akademie s farní kronikářkou Evou Koc-
manovou o historii kostela.

 12. listopadu od 19.30
  Špačci na Lhotce: koncert filharmoniků Josefů 

Špačků a jejich příbuzných. 
Více na: lhoteckafarnost.cz
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TAMMÍM

S eminaristé Arcibiskupského se-
mináře v  Praze pořádají 24.–26. 

listopadu duchovní víkend pro mladé 
muže ve věku od 15 do 30 let. Tento-
krát se zaměříme na téma, které jsme 
nazvali Den co den s Bohem. Účast-
níkům nabízíme možnost opustit kaž- 
dodenní ruch a  starosti a  ponořit se 
do  ticha a  modlitby v  seminárních 
prostorách ve společenství bohoslov-
ců českých diecézí a  jejich předsta-
vených. Kromě modlitby a ztišení do-
jde i na různé přednášky a rozhovory 
o  hledání a  prožívání víry. Více na: 
www.arcs.cuni.cz, dotazy rádi zodpo-
víme na tammim@signaly.cz.

LHOTECKÝ
KOSTEL

19372017
výstava v obchodním centru 

                                                                   
Novodvorská Plaza

   

                           vernisáž výstavy 
v pondělí 23. 10. 2017 v 18 hodin

Program v kostele:    
            
SOBOTA    11. 11. 2017       

18:30              Společnost pro duchovní hudbu 
                              a Ztracená kapela s přáteli 

 zvou na literárně-hudební pásmo 

POPELKA NAZARETSKÁ 
Text Václav Renč, hudba Vít Petrů, recitace Rudolf Kvíz

19:30            Vernisáž výstavy Madzejky Weberové

 „KDYŽ BARVY VYPRÁVĚJÍ"

NEDĚLE    12. 11. 2017   
                  POSVÍCENÍ
10:00         Mše sv. s kardinálem Dominikem Dukou
16:30         Farní akademie 
                              S farní kronikářkou Evou Kocmanovou 
                            o osmdesátileté historii zdejšího kostela 
                                         slovem i obrazem

18:30          Mše sv. s paterem Kamilem Vrzalem
                                         zdejším bývalým kaplanem

19:30          ŠPAČCI NA LHOTCE
                                  Koncert filharmoniků Josefů Špačků 
                                    a jejich příbuzných
                        Účinkují:
Josef Špaček sen. - violoncello, zástupce koncertního mistra 
                                   České filharmonie
Josef Špaček jun. - housle, sólista předních českých 
                                    a světových orchestrů,
                                    koncertní  mistr České filharmonie
Petr Špaček           - violoncello, člen Prague Cello Quartet  
Jana Špačková     - příčná flétna, klavír 

VÝSTAVA 
v obchodním centru 

                                                                   Novodvorská Plaza

22. 10. - 11. 11. 2017
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a dalších okolností rozhodl vybudovat 
moderní objekt semináře v  Dejvicích, 
kde tehdy vznikala moderní zástavba. 
Zde měla metropolitní kapitula řadu 
pozemků, které postupně prodávala 
městu. Jeden z  nich však ponechala 
na stavbu farního kostela a fary. A prá-
vě na toto místo bylo rozhodnuto pře-
místit seminář. Navíc v  dejvické čtvrti 
ve stejné době vznikal ambiciózní pro-
jekt zástavby, který měl reprezentovat 
moderní Prahu. Patřily do  něj i  nové 
budovy pro ČVUT. V roce 1925 zapo-
čala stavba objektu, který byl určen pro 
cca 200 bohoslovců a zahrnoval také 
velký kostel. Vznikl na  návrh arcibis-
kupského stavebního rady Ing.  Fran-
tiška Havleny, dnes by se možná řek-
lo vedoucího stavebního odboru. To 

však vzbudilo pohoršení v  komoře 
architektů, vždyť Dejvice měly být vr-
cholem jejich umění a  stavební rada 
nebyl architekt. Na  nátlak komory se 
musel projekt přepracovat. Pod dozo-
rem Ing. arch. J. Rösslera vznikl návrh 
upravený. Složitostí se kolem stavby 
vyskytlo mnoho (stavba byla o  třeti-
nu dražší, zaznamenala stávku dělní-
ků, kolaudace proběhla později, než 
začalo užívání). Ale tak už to chodí. 
Podstatné bylo to, že seminář byl vy-
svěcen 4. října. 1927 a kostel byl, pro-
tože v něm byly stavební nedostatky, 
posvěcen až 6. listopadu 1927 světí-
cím biskupem J. N. Sedlákem. Tím 
však pohnuté dějiny nekončí!

Příchod Hitlera znamenal uzavření vy-
sokých škol, a tedy i semináře v roce 
1939. Němci převzali seminář a podle 
neupřesněných svědectví bylo v  ob-
jektu umístěno centrum pošt. Kostel 
však fungoval i nadále. Po květnu roku 
1945 se do  budovy vrátili bohoslov-
ci, ale pouze do  roku 1953, kdy byla 
fakulta státem vyhnána do  Litomě-
řic. Objekt však už tehdy zaznamenal 
velkou ztrátu. Po válce se již nevrátili 
němečtí bohoslovci. V  roce 1953 byl 
uzavřen i  kostel. Budova semináře 
se stala od  roku 1958 sídlem redak-
ce měsíčníku Otázky míru a  socialis-
mu: Teoretický a  informační časopis 
komunistických a  dělnických stran. 
Víme, že personál hovořil rusky, v bu-
dově se zbudovala střelnice a  sauna 
a vycházely zde jazykové mutace so-
cialistického plátku v řadě jazyků včet-
ně afrických a jihoamerických. Objekt 
byl podzemními chodbami propo-
jen do  pražského metra a  vzdálené-
ho vládního hotelu Praha. Již krátce 
po uzavření do prostor Božího domu 
přicházeli vojáci a školní třídy, protože 
místo sloužilo, coby „armádní kino“. 
A  tento osud již kostelu zůstal. Po-
stupně, ale nevíme kdy, přibyl balkón, 
presbytář byl přeměněn na  pódium, 
vznikl bufet atd. Poslední přestavba 
započala v  roce 1983 a  dokončena 
byla krátce před sametovou revolucí. 
Víme, že interiéry prostor navrhoval 
tehdy přední český architekt Zdeněk 
Wasserbauer, jmenovec (nikoli příbuz-
ný) dnešního generálního vikáře. Z dě-
jin kostela z této doby víme jen velmi 
málo, snad jen to, že si tento „kultur-
ní sál“ pronajal Supraphon a  od  roku 
1966 až do roku 1982 zde provozoval 
své Dejvické studio. Většina populár-
ních nahrávek tehdejších populárních 

Před devadesáti lety

Stověžatá Praha je místem velkého množství překrásných 
kostelů. Svatý Vojtěch v Praze 6 – Dejvicích asi jen stěží 
dožene překrásné gotické či barokní skvosty. Pozoruhod-
ností této stavby není ani tak architektura či umělecká 
výzdoba, ale pohnuté dějiny.

T 
ento dům Boží patří do  ob-
rovského komplexu kněžské-
ho semináře vybudovaného 

na podnět arcibiskupa Františka Korda-
če. Připomeňme, že seminář od  roku 
1777 do roku 1918 sídlil včetně teolo-
gické fakulty v  prostorách pražského 
Klementina na břehu Vltavy u Karlova 
mostu, kde však také po zabavení je-
zuitské knihovny byla Marií Terezií za-
ložena Univerzitní knihovna. Po vzniku 
České republiky se brzy objevil tlak 
na  pražské arcibiskupství ze strany 
státu, aby umožnilo využít budovu 
Klementina pro účely Národní knihov-
ny (Český stát ji převzal v  roce 1918). 
Stát tehdy nabídl odprodej a  Kordač 
se i pod vlivem nedostačujících hygie- 
nických podmínek pro bohoslovce 

TÉMA
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Anketa: pracuji v církvi

TÉMA

hvězd vznikla právě zde! Sál však slou-
žil i soudruhům, konalo se zde setkání 
vrcholných představitelů RVHP a další 
významné akce. Podle neověřených 
informací zde byl natáčen jeden z prv-
ních silvestrů pro televizi. 

Objekt se do  rukou církve vrátil až 
v roce 1990 a kostel svému účelu za-
čal opět sloužit v  roce 1991. Tehdy 
se stal kostelem se samostatnou du-
chovní správou. Patří sice do farnosti 
sv. Matěje, ale správou tohoto kostela 
je pověřen samostatný kněz (rektor 
kostela). Z  původního vybavení se 
do  kostela vrátil pouze malý křížek, 
který se našel zakopaný na  zahradě. 
Proto bylo skvělým přínosem, že pro-
story chrámu vybavil velmi moderní-
mi výtvory výtvarník Luděk Tichý.

Ani dnes nad tímto místem nepřestaly 
viset otazníky. Prostor má stále po-
dobu „komunistického kulturáku“, ale 
zároveň je jediným sálem pražského 
arcibiskupství s  velkou kapacitou se-
dadel. Konají se zde nejen bohoslužby, 
ale také mnohé vzdělávací a duchovní 
aktivity (Univerzita třetího věku, velké 
přípravy snoubenců, Soboty pro ženy, 
setkání katechetů, duchovní obno-
vy, kurzy lektorů atd.). Chátrající stav 
volá po oživení. Jako maličká vlaštov-
ka přichází obměna vybavení boční 
kaple kostela a doplnění modellettem 
náhrobku sv. Vojtěcha, zhotoveného 
akademickou sochařkou Karlou Vo-
bišovou-Žákovou. Požehnání nového 
prostoru a připomínka devadesátého 
výročí posvěcení kostela proběhne 
5. listopadu od 9.30. 

Možná čtenáře překvapí, kolik neově-
řených zpráv v textu uvádíme. To pro-
to, že nejsou žádné solidní informace 
z  komunistické éry. Pokud by někdo 
z čtenářů přeci jen našel nějaká svě-
dectví, fotografie, zápisy, budou vzác-
ným pramenem! 

Při pohledu na dejvický kostel se člo-
věku trochu zasteskne, ale on v sobě 
nese nesmazatelnou stopu dějin 20. 
století. Vypráví o  nedávné historii, je 
znamením a mementem, a to přede-
vším pro církev. Nejednou jsem potkal 
na bohoslužbě nějakého hosta, který 
mi po mši řekl: „Je to takový podivně 
civilní prostor, ale zvláštní je, že tím 
výrazněji promlouvá…“

 Michal Němeček

 Jaký máte vztah k víře?
Pokřtěna jsem byla v  dětství. Víra 
je pro mne důležitá a jsem ráda, že 
mám zaměstnání, kde mohu mluvit o 
Ježíši Kristu.

 Jak dlouho pracujete v církvi?
Pracuji jako katechetka a pastorační 
asistentka v kostele sv. Ignáce. V církvi 
pracuji dlouho a o svém současném 
místě si myslím, že je to ta nejlepší 
práce na světě. 

 Jaké vidíte klady a zápory na prá-
ci v církvi? 
Kladem je, že mohu být součástí veliké-
ho díla hlásání evangelia a být u toho, 
když někdo zjišťuje, že Ježíš Kristus ne-
jsou prázdná slova, ale někdo bytostně 
důležitý… Jsem součástí týmu, ve kte-
rém je každý důležitý – vrátní, bez kte-
rých by se děti nedostaly na katechezi, 
kostelníci, kterým stále „couráme do 
kostela na něco se s  dětmi podívat“, 
varhaníci, kteří si najdou čas, když při-
jde „škola“, senioři, bez kterých bych 
mnoho neudělala, a další jiní. A samo-
zřejmě jezuité, kteří zde mají komunitu. 
Zápory jsou také, ale o těch moc mlu-
vit nechci.

 Naplňuje vás vaše práce? 
Ano. Kromě jiného, ve  kterém za-
městnání platí věta: „Kdo si to vymys-
lel, ten to taky udělá.“?

Tereza Novotná

42 let, vdaná, čtyři děti, 
pastorační asistentka.

Jiří Šafránek

64 let, ženatý, dvě děti, 
správce budovy.

 Jaký máte vztah k víře?
Pokřtěn jsem byl ve 28 letech (spo-
lečně s  oběma našimi dětmi). Ve 14 
letech jsem zjistil, že Ježíš Kristus je 
skutečnou historickou osobou, rok 
na to přišla okupace 1968, praktiky 
komunistů po druhé světové válce, 
hledání absolutní hodnoty, smyslu ži-
vota a jeho naplnění – to byly hlavní 
impulsy, které mě přivedly k víře.

 Jak dlouho pracujete v církvi?
V  církvi pracuji od 1. 4. 1993 jako 
správce budovy Arcibiskupství praž-
ského na Hradčanském náměstí a do-
dnes věřím, že to nebyl apríl.

 Jaké vidíte klady a zápory na prá-
ci v církvi? 
Pracovní prostředí je po všech strán-
kách vlídné. Některé negativní projevy 
mohou člověka svádět ke kritickému 
pohledu na celou církev, ale to se mi 
snad daří rozlišovat. A jsem vděčný za 
možnost účasti na ranní mši svaté.

 Naplňuje vás vaše práce? 
Pokud je člověk přesvědčený, že je na 
svém místě, tzn. že naplňuje Boží vůli, 
pak ho nemůže nic jiného více naplnit 
a není podstatné, co konkrétně dělá.
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  Jak se liší práce v církvi a v nějaké 
velké společnosti?
Liší se tím, že cíle církve nejsou ty-
picky ekonomické, tedy dosáhnout 
co největšího zisku nebo zvýšit hod-
notu firmy. Naším úkolem je hlásat 
evangelium. Pán Ježíš nám řekl, že 
sice nechce, abychom byli ze světa, 
ale abychom byli ve světě, čili máme 
se snažit o nějaké sepětí běžné lidské 
sféry s vyšším cílem, což je spása člo-
věka, prospěch Božího království. Ně-
kdy se hovoří o  tzv. ekonomii spásy. 
Bůh s milostmi a věcmi, které chápe-
me jako zdarma dané, nějak hospoda-
ří ve  prospěch člověka, ve  prospěch 
toho, aby se projevila Boží sláva. A ta 
jeho gratia, čili milost, je gratis data, 
tedy zdarma daná. Naše práce je tedy 
ekonomická i  neekonomická záro-
veň. A  má i  teologický rozměr, což 
mě na tom baví. Kdysi mi jeden opilý 
svatebčan říkal, ať s tím praštím a jdu 
dělat pojišťováka, že prý tak hezky 
mluvím, že bych určitě získal spoustu 

klientů. Ale to by mě prostě nebavilo, 
protože ten cíl je pro mě příliš nízký. 
Takže řekněme, že práce v  církvi je 
normální způsob činnosti, ovšem pro 
trošku vyšší cíl.

  Církev se postupně stává stále 
větším zaměstnavatelem, jaká pra-
vidla z pohledu církevních zaměst-
nanců by měla platit?
Myslím, že je dobré začít tím, že to 
bude normální chození do práce. Dá-
vat si na začátku hned nějaké výjimky 
vede k neefektivitě, k určitému klien-
telismu a v posledku je to v podstatě 
pohoršení. Takže jsem-li zaměstnán 
v  církvi, naopak bych měl pracovat 
ještě poctivěji a  ještě víc. A  k  tomu 
patří i  takové věci, které chápeme 
jako „buzeraci“, to znamená eviden-
ce času, evidence práce. Tedy to, 
že člověk opravdu odvede nějakou 
počitatelnou a  nějak kvantifikovatel-
nou práci, za  kterou bude patřičně 
odměněn. Samozřejmě pak přijdou 
situace, které nemůžeme měřit jen 
ekonomickými měřítky nebo měřítky 
běžného zaměstnání. Myslím si, že se 
od nás očekává něco víc, že budeme 
opravdu tou prací sloužit. A vzhledem 
k tomu, že pro nezaměstnance v círk-
vi je jeho činnost vlastně dobrovolná, 
tak i  zaměstnanec v  církvi musí být 
schopen přepnout do  dobrovolnic-
kého modu. Představme si nějakého 
pastoračního asistenta, který pracuje 
od pondělka do pátku v určité hodi-
ny. No a  teď je nějaká brigáda třeba 
v  sobotu. On přeci nemůže říct: „Já 
dneska nepracuju,“ protože dobro té 
farnosti nebo té organizace, pro kte-
rou pracuje, vyžaduje nějaké nasazení 
navíc. V tomto smyslu je to náročnější 
na vnitřní disciplínu.

  Jednou jste řekl, že zaměstnávání 
lidí v církvi má i pastorační rozměr…
Přesněji jde o  křesťanské svědectví. 
Ať někdo zametá chodník před kos-
telem, píše matriky, připravuje lidi 
ke  svátostem, spravuje majetek círk-
ve, pracuje v  sekretariátu, vozí pana 
kardinála autem nebo zvedá telefo-
ny… prostě všechno je to jakési svě-

Opravdu zbožný člověk je férový 

Po vysvěcení na kněze 
(1996) působil jako farní 
vikář, později farář na 
Svaté Hoře u Příbrami. 
Mimo jiné zastával úřad 
provinciála pražské 
provincie redemptoristů 
a byl generálním vikáře 
litoměřické diecéze. 
Od 1. října 2016 pracuje 
jako generální sekretář 
České biskupské konference; 
vede sekretariát této 
organizace zastřešující 
činnost katolické církve v ČR 
a mluví za ni v médiích. 
S P. ThLic. Bc. Stanislavem 
Přibylem CSsR, Th.D. jsme 
si povídali nejen o jeho 
práci v církvi.
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dectví o našich křesťanských kvalitách 
i  křesťanské dimenzi instituce. Urči-
tě se na  nás kladou větší požadavky 
ve smyslu slušnosti i kompetence. Co 
by se stalo, kdyby například arcibisku-
pova řidiče nachytali, jak dělá něco, co 
se třeba různě na silnicích děje, když 
povolí emoce? Co by to bylo za  re-
cepční, kdyby křičela na lidi do telefo-
nu? Čili je to v posledku vždycky na-
kládání s  Božím tajemstvím, kterému 
buď děláme ostudu, nebo mu nějak 
prospíváme. 

V církvi se dále setkáme s duchovními 
jako se zaměstnanci i jako se zaměst-
navateli. Takový generální vikář je sice 
zaměstnavatel a úředník, ale je to také 
duchovní otec svých zaměstnanců. 
A  být zaměstnavatelem a  zároveň 
duchovním podporovatelem je pozi-
ce, která může být náročná a  někdy 
i  velmi nepohodlná. Jako zaměstna-
vatel musíte dbát na nějaký řád, jako 
od duchovního se od vás čeká určitá 
empatie. Já v  takové dvojité situaci 
žiju už téměř 20 let. Je to velmi za-
jímavá práce, ale zároveň vyžaduje 
mnoho. Buď totiž člověk přestane být 
pro lidi otcem nebo bratrem, nebo je 
z  „podniku“ trošku „kůlnička na dříví“ 
– všichni se mají rádi, ale moc se toho 
neudělá. Vyrovnat tyto dvě roviny je 
rovněž náročný pastorační úkol.

  A když by se k vám na jedno mís-
to hlásil velmi kvalitní, ale nelišný 
profesionál, nebo někdo profesně 
méně kvalitní, ale upřímně zbožný 
a laskavý, koho byste si vybral?
To je otázka do  pranice. Myslím, že 
nejdůležitější je možnost se na  toho 
člověka spolehnout, jistá důvěryhod-
nost. Odbornost se případně dá do-
učit, ale loajalita v tom nejlepším slova 
smyslu, tedy situace, kdy toho člově-
ka v  podstatě nemusím kontrolovat, 
aby nenadělal víc škody než užitku, se 
moc naučit nedá. To prostě v člověku 
nějak je, nebo není. Opravdu zbožný 
člověk je férový, protože Hospodin je 
věrný. Hospodinův učedník by tedy 
měl být také věrný. Odbornost je sice 
hodně, ale není všechno. Jsou ještě 
vlastnosti, které jsou nad ni. Pokud 
je odbornost jedna mínus a  je tam 
ochota poznávat způsob, kterým se 
to má dělat, ochota táhnout za jeden 
provaz a  pokud není třeba takového 
člověka neustále kontrolovat, toho si 
cením ještě trochu nad odbornost. 
Kompetence jsou samozřejmě velmi 

důležité, lze si je však doplnit, zatímco 
vztah ke  společnému dílu je člověku 
spíš dán, nebo nedán.

  Jak si můžeme představit váš pra-
covní den?
Moje práce je velmi různorodá. Někdy 
mám dokonce dojem, že to není prá-
ce. Jindy mám naopak dojem, že to je 
hrozná dřina. Pokud sedím v kancelá-
ři, některé věci přicházejí zvenku: lidé 
chtějí, aby církev, což je pro ně těžko 
identifikovatelný pojem, pro ně něco 
udělala. Buď to tady vyřídíme sami, 
nebo to pošleme tam, kam to patří. 
Další věci přicházejí zevnitř. Většinou 
od biskupů, od biskupství nebo jiných 
církevních organizací chodí požadav-
ky či podněty, které vyřizujeme. Čty-
řikrát za rok máme velkou akci – ple-
nární zasedání biskupské konference, 
na které je potřeba připravit agendu. 
Jde o  takové malé „zasedání vlády“, 
čili jsou to opravdu tlusté šanony. 
A vzhledem k  tomu, že úkolem otců 
biskupů není ležet v  papírech, musí-
me jim to podat způsobem, ve kterém 
se budou snadno orientovat a  před-
kládat zároveň návrhy na řešení. Před 
plenárním zasedáním je zasedání stá-
lé rady, kde se určuje, co na plenární 
zasedání přijde a co nikoli. Stálou radu 
tvoří předseda a místopředseda ČBK, 
tedy oba arcibiskupové, dva volení 
biskupové – biskup Lobkowicz a bis-
kup Vokál – a moje maličkost. 

Dalším úkolem je péče o  mediální 
tvář církve. Mám například „svůj po-
řad“ jednou za dva měsíce na TV Noe 
– „Dům (nejen) ze skla“ o problémech 
spojených s životem církve. To je za-
jímavá výzva, protože u  některých 
problémů je pro mě těžké ujasnit si je 
sám pro sebe, natož je nějak komuni-
kovat. A  musím velmi rozlišovat, kde 
je můj osobní názor a  kde je názor 
biskupské konference či církve. Dále 
je člověk zván na nejrůznější události 
a  ono to vypadá, že jdete z  mejda-
nu do mejdanu. Vzpomínám si často 
na slova evangelia o boháčovi a Laza-
rovi, kde se píše, že boháč „každý den 
pořádal skvělou hostinu“ (Lk 16,19), 
a  nemám dojem, že to je ilustrace 
příjemného života. Když se to sečte, 
někdy přijdu do práce ráno v 8 a vra-
cím se domů v 11 večer. Můj týden má 
pět pracovních dní, v sobotu je často 
nějaká akce a neděle je pro nás kněze 
dnem služby. Stává se mi tak, že mám 
třeba jen jeden den v měsíci volno. To 

pak mám sanitární den, kdy se pere, 
uklízí a dává se do pořádku to, na co 
nebyl čas. 
Mám tedy profesi devatera řeme-
sel, která mě baví. Náročné to je ně-
kdy v  tom, že moje povaha je spíše 
usmiřovací a  překlenovací. Nemám 
rád ostré střety a  snažím se dávat 
věci do souladu. A energie těch stře-
tů prostě někde musí skončit a často 
tedy končí u  mě. Já to pak vkládám 
do rukou Božích. Ať je něco dobrého 
nebo špatného, vždy to chápu jako 
Boží školu, jako nějakou kompetenci 
pro budoucnost, přinejmenším pro 
druhý den, abych to udělal lépe. Tak-
že nemůžu říci, jak se často má za to, 
že mě administrativa ničí a pastorace 
povzbuzuje. Obojí vnímám jako důle-
žité a v obojím se cítím nakonec do-
cela komfortně. 

  A  jak zvládáte nával práce nebo 
stres?
Zcela otevřeně? Pokud jsem úplně 
bezradný a něco mě svírá, tak prostě 
zařvu a praštím do stolu. Pak se za to 
za minutu stydím a omlouvám se, ale 
pomáhá to (úsměv). Stres a adrenalin 
je pro mě také zároveň energie, která 
člověka táhne nějak dál. To nepro-
duktivní se dá prostě obětovat, mrtvé 
konce se dají dát Pánu Bohu do  ru-
kou. Nakonec je člověku v Boží náruči 
dobře. Proto je pro mě důležitá mod-
litba, čas strávený s Bohem. Kromě té 
řádné jsou to i mnohé malé okamžiky 
během dne, kdy si na Pána vzpomenu 
nebo jej poprosím, aby byl se mnou.
Tělu dávám volno, snažím se také od-
počívat. Rád chodím pěšky, rád bych 
chodil i  plavat, koupil jsem si kolo-
běžku. Mám i koníčky – knihy, historii 
a  hudbu. Vyrostl jsem na  varhanách, 
na klasice, miluji Bacha a mám spous-
tu přátel z  oblasti hudby. Důležité je 
pro mě umění. Věřím, že i  technicky 
se tvářící skutečnosti je možné po-
jímat tvůrčím způsobem, lze říci, že 
i umělecky. Můj oblíbený přístup k ži-
votu je ars vivendi – umění žít. Stres 
– pohoda, mnoho práce – málo prá-
ce, impulsy seshora – zespoda, to 
všechno je jakási hrnčířská hlína, s níž 
se dá pracovat, aby se mohlo vytvořit 
umělecké dílo života. A Pán Bůh tuto 
hlínu pak vypálí a zapeče svou milostí. 
Suma sumárum: jsem opravdu šťast-
ný člověk, a kdybych si chtěl stěžovat, 
nebylo by to upřímné.

 Stanislav Zeman
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1. 11. 
Beroun / KMŠ / vizitace 
Svatý Jan pod Skalou / Svatojánská kolej / VOŠ pedagogická / 
vizitace 

2. 11. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

5. 11. / 14.30 
Praha-Kobylisy / fara ČCE / návštěva společenství Logos

1. 11. / 18.00 
Praha-Hradčany / kostel Všech svatých / mše svatá

2. 11. / 17.00 
Praha-Vyšehrad /basilika sv. Petra a Pavla / dušičková mše 
svatá / pobožnost na Slavíně

3.11. / 10.00 
Praha-Holešovice / Průmyslový palác Výstaviště / zahájení 
veletrhu Památky – muzea – řemesla 2017

3. 11 / 16.30  
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / mše svatá za povolání

4. 11. / 10.00 / Žďár nad Sázavou / 25. výročí 
Kolpingova díla

5. 11. / 9.30 
Praha-Dejvice / kostel sv. Vojtěcha / mše sv. u příležitosti 
90. výročí posvěcení kostela, žehnání modelletta sv. Vojtěcha

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

11. 11. / 10.00 
Praha-Hradčany /katedrála / mše svatá / diecézní setkání 
ministrantů

12. 11. / 10.00 
Praha-Lhotka / kostel Panny Marie královny míru / mše sv. / 
oslava 80. výročí posvěcení chrámu

13. 11. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá / setkání 
dobrovolníků pracujících v charitativních organizacích

14.–17. 11. 
Itálie / Řím 

17. 11. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / Ekumenická modlitba 
za oběti totalitních režimů 

19. 11. / 9.30 
Trnava / kostel sv. Mikuláše / mše svatá

22. 11. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá

23. 11 / 15.00 
Kolín / žehnání Rodinného centra sv. Zdislavy

24. 11. / 17.00 
Perná / kostel sv. Mikuláše / mše svatá

6.–10. 11. 
Řím / valná hromada ČNS Velehrad / setkání s krajanskými 
duchovními

11.–12. 11. 
Münster / setkání Ackermann-Gemeinde Nordwest

22. 11. 
Kladno-Kročehlavy / ZŠ Maltézských rytířů / vizitace 
Kladno-Kročehlavy / CMŠ Radost / vizitace 

23. 11. / 18.00 
Praha-Holešovice / kostel sv. Klimenta / mše sv. 

26. 11. / 10.45 
Svaté Pole / kostel sv. Alžběty / mše sv. s žehnáním zvonu

26. 11. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory 

29. 11. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. za Karla IV.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 1. 11. / 9.30 / Setkání maminek 
s dětmi. DS

 1. 11. / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 4. 11. / 15.00 / Přednáška 
PhDr. Ivany Bernardové: Úskalí dospí-
vání a výchova ve víře. S diskusí. CPR

 7. 11. / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*. CPR

 8. 11. / 9.30 / Akademie nejen pro 
seniory. Mgr. Martin Opatrný: 90. 
výročí semináře a kostela sv. Vojtěcha 
v Dejvicích. PS

 8. 11. / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 10. 11. / 18.00 / Rekolekce 
s P. J. Augustynem SJ. Pokračuje 
v sobotu 11. 11. 8.00–18.00. *PS

 14. 11. / 19.30 / Příprava na man-
želství*. CPR

 15. 11. / 9.30 / Setkání maminek 
s dětmi. DS

 15. 11.  / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 17. 11. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 18. 11. / 18.00 / Seminář obnovy 

v Duchu svatém*. PS + CHO
 19. 11. / 19.30 / Příprava na man-

želství*. CPR
 22. 11. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Th.Lic. Kateřina Lachmanová, 
PhD.: Terezie z Lisieux. PS

 22. 11. / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 23. 11. / 19.30 / Modlitba chval. PS 
+ mládež

 25. 11. / 9.00 / Duchovní obnova 
pro farnost. DS

 28. 11. / 19.30 / Příprava na man-
želství*. CPR

 29. 11. / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

* jen pro přihlášené; vstup do  místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; PS – 
Pastorační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu; DS – Duchovní správa 
u kostela sv. Vojtěcha; CHO – Charis-
matická obnova

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 4. listopadu od 15.00
Úskalí dospívání – přednáška s  ná-
slednou diskusí.  PhDr.  Ivana Bernar-
dová přiblíží, jak se připravit na puber-
tu svých dětí. 

 9. prosince od 15.00
Adventní zastavení nad manželským 
slibem – příprava na  obnovu man-
želských slibů na svátek Svaté rodiny. 
Provázet bude Mons. ThLic. Ing. Zde-
nek Wasserbauer, Th.D. V sále sv. Voj-
těcha (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice).

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 3.–5. listopadu
tematická víkendovka pro mladé 12–
18 let. Začátek v pátek v 18.00 v kos-
tele sv. Jakuba v  Kunraticích, konec 
v  neděli odpoledne. S  sebou: Bibli, 
spacák, přezůvky. Přihlášky na  webu 
www.centrumnazaret.cz. Informace 
na telefonu 732 106 466 nebo mailu 
nazaret.praha@gmail.com.

 1. prosince od 19.00
pořádá ADCM v Kulturním centru No-
vodvorská (Novodvorská 151, Praha 4 
– Lhotka) Arcidiecézní ples mládeže. 
Hraje hudební skupina The Five Band. 

Součástí programu je tombola, před-
tančení, škola tance a občerstvení. 

                        www.centrumnazaret.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 19.–26. listopadu
Duchovní cvičení  podle sv. Ignáce. 

 9.–10. prosince
Víkend pro mladé 14–18 let.

 27. prosince – 1. ledna 2018
Duchovní cvičení pro mladé 18–30 let.

 Každé úterý od 19.00
otevřené modlitební setkání v koste-
le sv. Bartoloměje, Bartolomějská ul., 
Praha 1. Více na tel. 732 827 307.

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 2. listopadu od 18.00
benefiční koncert pro Motýlek, Václav 
Hudeček & Lukáš Klánský. 

 5. listopadu od 15.00
Odpolední taneční čaj.  

 9. listopadu od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy: O  Koránu 
bez emocí s Lukášem E. Noskem, Th.D.

 12. listopadu od 16.00
Ruce na kruhu: Točení a glazování. Re-
zervace na  janadomsova@gmail.com, 
tel. 603 281 864. Cena: 200 Kč za lekci.

 13. listopadu od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů: Před-
náška a beseda s doc.  Ing. Ludmilou 
Němcovou.

 13. listopadu od 10.30
Keramická dílna pro seniory – Aroma 
lampa. Rezervace na tel. 603 281 864 
a e-mailu janadomsova@gmail.com. 
Cena 100 Kč.
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 24. listopadu od 18.00
Svatá země. Vernisáž výstavy fotogra-
fií Michala Broučka. KCMT.

 25. listopadu 8.30–12.30
Dobroden: předvánoční úklid obou 
kostelů. KCMT a kostel sv. Františka.

 26. listopadu od 16.00
Předadventní koncert autorů klasické 
hudby. Účinkují: Iva Ryzová – soprán, 
Petr Sejpal – baryton, Radka Zdviha-
lová – klavír, Petr Zdvihal – housle. 

 28. listopadu od 18.45
Adventní duchovní obnova. Kostel 
sv. Františka. 

 2. prosince 9.00–18.00
Jarmark pod střechou s nákupem 
originálních dárků. Otevřená kavárna, 
programy pro děti.

 3. prosince od 16.00
Adventní koncert: Alfréd Strejček a Ka-
teřina Kosová. Staročeské Vánoce.

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

 13. listopadu od 19.30
Třináctého na  třináctce. Kytarista 
Michal Hromek, flétnista Jakub Klár 
a  zpěvák a perkusista Daniel Mikolá-
šek. Zhudebněné básně, písně, barok-
ní a původní skladby a irské melodie. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

 21. listopadu od 19.00
Ďábel, exorcismus a  vysvobození 
od Zlého. Přednáška v KC. 

                     www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

 Jak lépe prožívat mši svatou
8., 15. a  22. listopadu vždy od  19.00 
zveme na cyklus přednášek s P. Rad-

kem Tichým o cestách k objevení mše 
svaté. PC sv. Tomáše.

 26. listopadu od 10.45
biskup Mons. Václav Malý požehná 
opravený zvon v  kostele sv. Alžběty 
Duryňské ve Svatém Poli.

 2. prosince 9.00–12.00
zveme na  adventní duchovní obnovu 
s K. Lachmanovou, Th.D.  PC sv. Tomáše. 

                            www.farnostdobris.cz

SVATÁ HORA 

 23. listopadu od 19.00
Bifary pro trubku a  varhany. Originální 
kompozice z pera R. Rejška a další du-
chovní hudba. Účinkují: Radek Rejšek – 
trubka, Pavel Šmolík – varhany.

 24. listopadu od 15.30
Koncert: Varhany a  zpěv. Kantáty od 
J. S. Bacha a D. Buxtehudeho. Účin-
kují: M. Zahrádková a K. Falcníková.

                                www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 8. listopadu od 19.30
Kulturní osmičky: koncert skupiny 
Oboroh.

                        www.farnostbohnice.cz

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO

 1. a 2. listopadu od 17.00
Modlitba za  zemřelé na  kunratickém 
hřbitově. 

 18. listopadu od 10.00
Hubertská mše svatá, celebruje P. Kon-
stantin Mikolajek. Kunratický kostel. 

                       www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

 12. listopadu od 16.00
Farní akademie – Plečnik a beuronské 
umění. Přednáší Mgr.  Monica Bub-
na-Litic, o kostele sv. Gabriela v Pra-
ze na  Smíchově a  Emauzích, a  také 
o Josipu Plečnikovi. Videosál v I. patře 
zadního traktu kostela.

                                www.srdcepane.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 1. listopadu od 19.30
Psí katechismus, aneb o víře s bratry 
dominikány: Neboť tak Bůh miloval 
svět. Bůh se zjevuje člověku. Foyer 
barokního refektáře.

 3. listopadu od 19.30
Hudba bez hranic. Ariadna na Naxu. 
Účinkují: Martinů Strings Prague, 
dirigent – Jaroslav Šonský; Micha-
ela Dolinová a  Filip Sychra. Barokní 
refektář.

 15. listopadu od 19.30
Dominikánský knižní salón: Kudy 
do  Boha? Nad Bonaventurovým Pu-
továním mysli do Boha budeme roz-
mýšlet s  Metodějem Němcem OP 
a Bonaventurou Čapkem OFM. Foyer 
barokního refektáře. 

 15. listopadu od 19.30
Psí katechismus, aneb o víře s bratry 
dominikány: Setrvávali v apoštolském 
učení. Cožpak nám nehořela srdce? 
Sraz ve foyer barokního refektáře. 

 29. listopadu od 19.30
Literární večer: Labyrint světa a  ráj 
srdce.   Moderuje Irena Pulicarová. 
Foyer barokního refektáře. Vchod 
Jilská 7A, Praha 1 – Staré Město

                         www.dominikanska8.cz
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DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 

 1.–30. 11. – Okouzlení Šumavou
výstava fotografií Jaroslava Páska. 
Refektář.

 2. listopadu od 15.30
Podzimní koncert s  violoncellem. 
Účinkují: Marek a  Vladimír Sůvovi – 
violoncello, doc.  Věra Langerová – 
klavír. Koncert se koná za přispění na-
dace OSA Partnerství. Refektář.

 5. listopadu od 15.30
Koncert skupiny USB: Utajená sbírka 
básní v písních. Účinkují: Michal Sva-
tý – kytara, zpěv, Veronika Součková 
– zpěv, klávesy, Roman Jeřábek – ky-
tara, Stanislav Zemánek – basová ky-
tara, Petr Pour – bicí. Refektář.

 19. listopadu od 17.00
Večer barokní hudby. Účinkují: Rudolf 
Měřínský – loutna, Renata Strašryb-
ková – violoncello, Jaroslav Kulhan – 
violoncello. Kostel sv. Rodiny.

 26. listopadu od 16.30
První adventní koncert: orchestr Ar-
chioni pod vedením Michala Macour-
ka se sólistkou Janou Borkovou – so-
prán. Kostel sv. Rodiny.

 30. listopadu od 17.00
Koncert sopranistky Martiny Sehylové 
s varhanním doprovodem a hobojem. 
Kostel sv. Rodiny.

 1.–31. 12. – Zimní Řepy
výstava fotografií Josefa Czwartyn-
ského. Refektář.

 3. prosince od 16.30
Druhý adventní koncert: Hornický 
pěvecký sbor Kladno se sólistou ope-
ry ND v Praze Vladimírem Doležalem. 
Kostel sv. Rodiny. 

 10. prosince od 16.30
Třetí adventní koncert: Gaudium Pra-
ha. Smíšený pěvecký sbor pod vede-
ním Zdeny a  Vladislava Součkových 
a dívčí komorní sbor Puellae. Klavírní 

doprovod: Jitka Nešverová. Kostel 
sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Koncerty k 10. výročí úmrtí Petra Ebena
                                                                 
8. listopadu a 27. listopadu od 18.00 
pořádá Společnost pro duchovní 
hudbu koncerty věnované 10. výročí 
úmrtí Petra Ebena. Učinkují: Pražští 
sólisté, řídí M. Valášek, vokální sku-
pina VOSK, řídí J. Zapletal, varhany 
J. Kalfus. V  kostele Panny Marie pod 
řetězem, Lázeňská ul. Praha – Malá 
Strana. 

Ekologická sekce ČKA
                                                                 
14. listopadu od  17.30 jste zváni 
na besedu na téma: Jaký dopad na Šu-
mavu má současná legislativa. Do této 
stále živé a  aktuální problematiky 
svým slovem uvede Dr. Jaromír Bláha 
z hnutí Duha. V přízemí kláštera Emau-
zy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Kolegium katolických lékařů
                                                                 
15. listopadu od  18.30 jste zváni 
na přednášku Mgr. Anastázie Kopřivo-
vé, rusistky, bohemistky a  slovakistky 
na téma: Ruští lékaři v meziválečném 
Československu. Knihovna III. interní 
kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Zlatá Praha
                                                                 
19. listopadu od  16.00 se uskuteční 
další setkání cyklu Zlatá Praha na téma 
mezináboženský dialog v Hnutí foko-
láre. Hostem bude P. MUDr. František 
Slavíček, který třináct let působil v ci-

tadele Hnutí fokoláre v  africkém Ka-
merunu. V zasedacím sále úřadu MČ 
Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smí-
chov. Více na http://www.focolare.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů 
                                                                 
20. listopadu od  17.00 pořádá Spo-
lečnost pro duchovní hudbu koncert 
z  cyklu Varhanní nešpory maltéz-
ských rytířů. Účinkují: Lenka Švehlíko-
vá – mezzosoprán, Irena Chřibková 
– varhany. V kostele Panny Marie pod 
řetězem,  Lázeňská ul. Praha – Malá 
Strana. 

Koncert v kostele sv. Kateřiny
                                                                 
23. listopadu od  16.00 pořádá Spo-
lečnost pro duchovní hudbu, pravo-
slavná církev a  Vedení VFN koncert 
duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny 
v zahradě Neurologické a Psychiatric-
ké kliniky VFN Praha 2. Účinkuje smí-
šený pěvecký sbor ORFEJ, varhany – 
Jan Kalfus, dirigent – Jan Svejkovský. 

OZNÁMENÍ

Posvěcení kaple v Počepicích 
                                                                 
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní 
pražský pomocný biskup, požehnal 
dne 9. září 2017 v budově fary v Poče-
picích kapli Panny Marie Matky usta-
vičné pomoci.

Posvěcení kaple v Praze-Chodově
                                                                 
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní 
pražský pomocný biskup, posvětil dne 
14. září 2017 kapli Domova pro se- 
niory Chodov v budově Domova pro 
seniory Chodov, Donovalská 2222/31, 
Praha 11 – Chodov.
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

 V  pondělí 28. srpna 2017 přijali 
v  kostele sv. Františka z  Assisi v  Pra-
ze 1 jáhenské svěcení pro Rytířský řád 
křižovníků s  červenou hvězdou Leo 
Gallas O.Cr. a  Václav Sládek O.Cr. 
Světitelem byl Mons. František Rad-
kovský, emeritní plzeňský biskup. 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

 V sobotu 7. října 2017 přijal v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vác-
lava v Kralupech nad Vltavou kněžské 
svěcení jáhen pražské arcidiecéze 
Mgr.  Lukáš Okurka. Světitelem byl 
Mons. Václav Malý, pražský pomocný 
biskup. 

INKARDINACE

 P.  Petr Blecha byl od  1. října 2017 
inkardinován do Arcidiecéze pražské.

 P. Mgr. Petr Šleich byl od 1. října 2017 
inkardinován do Arcidiecéze pražské. 

USTANOVENÍ

 P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý 
OFMCap. byl od 1. října 2017 uvolněn 
z  funkce rektora poutního kostela 
Narození Páně a kostela Panny Marie 
Královny andělů, Praha-Hradčany.

 P.  ThLic.  Marek František Drábek, 
DiS., O.Præm. byl od  1. října 2017 
do  30. září 2020 jmenován a  usta-
noven koordinátorem nemocničních 
kaplanů v Arcidiecézi pražské.  

 P.  Mag. Peter Fiala O.Cr. byl od 
1. října 2017 jmenován a  ustanoven 
výpomocným duchovním ŘKF u kos-
tela sv. Františka z Assisi Praha – Staré 
Město, výpomocným duchovním 
u kostela sv. Karla Boromejského (Pod 
Petřínem), Praha – Malá Strana, a kap-
lanem Křižovnické pečovatelské služby.

 P.  Ing.  Miloš Miko M.Id. byl od 
16. října 2017 uvolněn z funkce farní-
ho vikáře ŘKF u kostela Narození Pan-
ny Marie Praha-Michle.

 P.  Antonio Vicente Pérez Cara-
més M.Id. byl od  16. října 2017 jme-
nován a  ustanoven farním vikářem 
ŘKF u  kostela Narození Panny Marie 
Praha-Michle.  

 P.  Dismas Michael Tomaštík 
OFMCap. byl od 1. října 2017 jmeno-
ván a  ustanoven rektorem poutního 
kostela Narození Páně a  klášterního 
kostela Panny Marie Královny andělů, 
Praha 1 – Hradčany.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  5. listopadu 
31. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Prokopa, Praha- Žižkov 
(P. Vít Uher)

  26. listopadu 
Kristus Král (9.00): 
kaple Milosrdné lásky Boží Komunity 
blahoslavenství, Dolany u Olomouce 
(P. Vojtěch Karel Koukal) 

RADIO PROGLAS

  5. listopadu 
31. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  12. listopadu 
32. neděle v mezidobí (9.00):  
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  19. listopadu 
33. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga) 

  26. listopadu 
Kristus Král (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

TELEVIZE NOE

  5. listopadu 
31. neděle v mezidobí (16.00): 
Neratov (Mons. Josef Suchár)

  12. listopadu 
32. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  19. listopadu 
33. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice 
(Mons. František Václav 
Lobkowicz O.Praem.)

  26. listopadu 
Kristus Král (10.30): 
kostel sv. Kateřiny, Kašava u Zlína 
(P. Jan Mach)

Změna programu vyhrazena

 JCLic. Mgr.  Mikuláš Uličný, MBA, 
byl od 1. října 2017 uvolněn z funkce 
administrátora ŘKF Čelákovice. 

 P.  Ing.  Mgr.  Jiří Řehoř Žáček 
O.Præm. byl od 1. října 2017 jmenován 
a  ustanoven nemocničním kaplanem 
Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči.

ÚMRTÍ

 P.  Florián František Štětina OFM, 
osobní farář, zemřel v Charitním do-
mově v  Staré Boleslavi dne 13. září 
2017 ve věku nedožitých 92 let, v 70. 
roce své kněžské služby. Pohřben byl 
do  rodinného hrobu v Teplýšovicích, 
okr. Benešov. R.I.P. 

 Rudolf Vošický, kněz českobudě-
jovické diecéze na odpočinku v Staré 
Boleslavi, zemřel v Praze v Nemocni-
ci na  Vinohradech dne 4. října 2017 
ve  věku 86 let, v  63. roce své kněž-
ské služby. Pohřben byl na  hřbitově 
ve Staré Boleslavi. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P.  Giovanni Tomasi OCD, kněz 
Řádu bosých bratří – karmelitánů, 
1. 11. 1972 (45 let)

 P.  Ing.  Jaroslav Kuchař SDB, kněz 
řádu Salesiánů Dona Boska, 7. 11. 1987  
(30 let)

 Mgr.  Pavel Urban, trvalý jáhen 
v Praze-Chodově, 12. 11. 1997 (20 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P.  ThDr.  Gabriel Rijad Mulamuhič, 
Ph.D., O.Cr., administrátor v Unhošti, 
13. 11. 1972 (45 let)

 Mgr. Jarmil Klanc, trvalý jáhen v Klad-
ně-Rozdělově, 16. 11. 1942 (75 let)

 ThLic.  Václav Steiner, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Rakousku, 
20. 11. 1947 (70 let)

 Ing.  Alois Maceška, trvalý jáhen 
v Úvalech, 23. 11. 1937 (80 let)

 P.  ThLic.  Marek František Drábek, 
DiS., O.Praem., nemocniční kaplan, 
rektor filiálního kostela sv. Karla 
Boromejského v Praze – Malé Straně, 
26. 11. 1977 (40 let)

 P. Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček SDB, 
kaplan na  Křesťanském gymnáziu 
v Praze-Hostivaři, 26. 11. 1967 (50 let)

 P.  Mgr.  Zachariáš Tomáš Kristek 
O.Praem., farní vikář u  sv. Ludmily 
v  Praze-Vinohradech, 29. 11. 1982 
(35 let)

 P.  Marian Jan Nepomuk Klener 
OSB, superior, 30. 11. 1940 (77 let)
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  12.–17. 11. / DO Vnitřní uzdravení 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /  
www.hostyn.cz

  16.–19. 11. / DO pro zdravotníky, pracovníky charity 
a pomáhající profese 
MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová / DC sv. Františka 
z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

  17.–19. 11. / DC pro členy Matice velehradské 
P. Pavel Ambros SJ / ŘDKS Stojanov Velehrad / 
www.stojanov.cz

  19.–26. 11. / DC v tichu podle sv. Ignáce 
Komunita Chemine Neuf / Klášter Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz 

  24.–26. 11 / DO Tammím 
Bohoslovci AS / AS Praha / www.ars.cuni.cz 

  24.–26. 11. / DO pro členy Matice svatohostýnské 
Mons. Jan Graubner / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  30. 11. – 3. 12. / Adventní DO 
Mons. Vojtěch Šíma / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  1.–3. 12. / DO VIR 
P. Marcel Javora / AS Olomouc / 
www.knezskyseminar.cz/akce/vir/

  1.–3. 12. / Adventní DO 
P. František Blaha SDB / DC sv. Františka z Pauly  / 
Vranov u Brna, / www.dc-vranov.cz

  1.–3. 12. / DO pro členy Matice svatohostýnské 
Mons. Jan Graubner / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  3.–7. 12. / Adventní DC 
P. Antonín Dabrowski OFM / ŘDKS Stojanov / Velehrad /  
www.stojanov.cz

  5.–9. 12. / Ignaciánské exercicie 
P. Josef Čunek SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl

Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému 
pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím. 

Národní úmysl

Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).

(Nejen) Chlapi vyřezávají. 
Další řezbářský kurz s Ondřejem 
Drábkem

P řijeďte do  Rožmitálu pod Třemšínem ve  dnech 24.–
26. listopadu naučit se vyřezávat a začněte si postup-

ně tvořit svůj 
vlastní rodinný 
betlém. Součás-
tí pobytového 
balíčku budou 
vedle špalíčku 
lipového dřeva 
základy řezby, 
cenné rady, kon-
zultování pra-
covních postupů 
ale i  zlepšovací 
nápady, které 
vám poskytne 
zkušený řezbář Ondřej Drábek. Kurz je určen pro začínající 
a mírně pokročilé řezbáře. Přihlásit se můžete na e-mailu 
info@panskydumrozmital.cz nebo na telefonu 734 435 295. 
Více informací na www.panskydumrozmital.cz.

A znovu přijde ve slávě

D o Panského domu do Rožmitálu pod Třemšínem jste zvá-
ni 15.–17. prosince 2017 na adventní duchovní obnovu  

s názvem „A znovu přijde ve slávě...“.  Doprovází Mons. Micha-
el Slavík, Th.D. Více informací na www.panskydumrozmital.cz. 
Kontakt pro přihlášení: e-mail: info@panskydumrozmital.cz, 
tel. 602 465 798. 
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Plná slávy

Bruce Marshall
Brož., 256 str., 299  Kč

svatý Mikuláš

Anselm Grün
Guiliano Ferri

Váz., 32 str., 229 Kč

Očekávání vánOc

Richard Rohr

Brož., 88 str., 159  Kč

aMOris laetitia

O lásce v rOdině

Papež František 
Brož., 117 str., 119 Kč

Já, Bůh a Fidel

Alberto Reyes Pías
Brož., 176 str., 249  Kč

Od adventu dO adventu

Jan Kotas
Martina Špinková

Brož., 64 str., 199  Kč

Před zlatníkOvýM kráMkeM

Karol Wojtyla
- Jan Pavel II
Váz., 88 str., 145  Kč

vánOční hvězda 
a sPlněná Přání

Zuzana Pospíšilová
Brož., 80 str., 215  Kč

stOPařeM na tétO zeMi

Ladislav Heryán

Brož., 152 str., 199  Kč

terezka

Zuzana Holasová

Brož., 64 str., 155 Kč
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Temperamentní Alberto vydává svědectví o své poněkud klikaté cestě ke 

kněžství. Vyrůstal na Kubě, v krásné věřící rodině, ale v nepříliš krásném 

režimu Fidela Castra. Přesto se dostal na medicínu, měl známost a otevírala 

se před ním slibná budoucnost…

Vyprávění je svěží, místy až humorné, a přitom nepostrádá hloubku – mezi 

řádky osobního příběhu mnohokrát zasvítí vyzrálá duchovní moudrost.    

Ukázka:

Začneme-li se dívat srdcem, nemůžeme zůstat stejní… Nemůžeme 

klidně spát, pokud druhý trpí, ani dobře trávit, pokud ten druhý hladoví. 

Rozhodneme-li se milovat, naše štěstí bude záviset na štěstí ostatních.  

A co hůř – není už cesty zpět; jakkoli se naše mysl snaží toto světlo zhasit.

Tak je to i s Bohem. Je normální, že se život změní, když se z někoho stane 

„něco víc“. Pokud se z Boha stane „něco víc“, než na co jsi byl zvyklý, přijmeš 

jeho záležitosti a zájmy za vlastní, jeho záměr se stane ideálem tvého bytí. 

A pak přijde otázka, jež všechno zkomplikuje, otázka, jež nás děsí a působí 

nám problémy: „Co chceš, abych udělal?“

Alberto Reyes Pías

Já, Bůh a Fidel
Knězem na komunistické Kubě

Alberto Reyes Pías (1967) se narodil 

v Camagüey na Kubě. Vyrůstal v katolické 

rodině, která bez větší úhony přečkala 

pronásledování křesťanů za komunistického 

režimu. Původně studoval medicínu,  

až později teologii. Na jáhna byl vysvěcen 

v prosinci 1995, na kněze v roce 1996.  

Po osmiletém působení na Kubě jej biskup 

vyslal studovat psychologii na univerzitu 

v Madridu. Od roku 2009 působí opět na 

Kubě jako farář v Guáimaru. Knížku sepsal 

po Světovém setkání mládeže v Kolíně nad 

Rýnem, na podnět mladých Kubánců a Italů, 

jimž svůj příběh vyprávěl.
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Doporučujeme:

Luc Adrian
Františkáni z Bronxu 

Thierry Bizot
Křesťan v záběhu

Tim Guénard
V ringu s Bohem
Příběh obrácení slavného boxera

Paolino Beltrame Quattrocchi
V úžasu z Nejvyššího
Svatý Rafael (1911-1938) kna.cz ikarmel.cz

Já, Bůh a Fidel
Knězem na komunistické Kubě

Alberto Reyes Pías

zázrak JMéneM les

Karel Sládek
Brož., 60 str., 119 Kč

Ježíš – lékař těla i duše

Elias Vella

Brož., 352 str., 299 Kč

1. listopad 2007
Za  účasti představitelů několika církví 
byla slavnostně otevřena kaple „Prostor 
ticha“ v  pražské nemocnici v  Motole. 
V rámci spirituální péče se zde poskytu-
je duchovní podpora pacientům i  per-
sonálu nemocnice.

6. listopad 1927
Pražský světící biskup Jan Sedlák slav-
nostně posvětil nový seminární kostel 
sv. Vojtěcha v  Praze-Dejvicích. Kostel 
byl vystavěn podle projektu Františka 
Havla jako součást areálu tehdy nově 
vybudovaného Arcibiskupského kněž-
ského semináře.

7. listopad 1937
Pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar 
slavnostně posvětil nový kostel Panny 
Marie Královny míru v  Praze-Lhotce. 
Na hlavním oltáři byla umístěna přesná 
kopie sochy ze strženého mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí.

16. listopad 1947
V katedrále sv. Víta přijal biskupské svě-
cení nově jmenovaný sídelní biskup 
Litoměřické diecéze salesián ThDr. Ště-
pán Trochta.

21. listopad 1347
Císař Karel IV. založil Emauzský klášter 
na Slovanech pro slovanské benedikti-
ny, které povolal z  Chorvatska. Klášter 
byl posvěcen 29. března 1372.

29. listopad 1987
Pražský arcibiskup kardinál ThDr. Fran-
tišek Tomášek vyhlásil „Rok blahoslave-
né Anežky Přemyslovny“ a jako přípravu 
na milénium sv. Vojtěcha svým pastýř-
ským listem také „Desetiletí duchovní 
obnovy národa“.

30. listopad 1367
Pražský arcibiskup Jan Očko z  Vlašimi 
za přítomnosti císaře Karla IV. a českého 
krále Václava slavnostně posvětil kapli 
sv. Václava v chrámu sv. Víta.

Arnošt Kelnar


