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Když je svátek naší země…

Vážení čtenáři,

děkan KTF UK prof.  PhLic. Vojtěch 
Novotný, Th.D., nás provede svými 
zkušenostmi a  vizemi fakulty, ředi-
tel P. Mgr. Juan Provecho López OSA 
nám představí augustiniánskou ma-
teřskou a základní školu, která se roz-
šiřuje o  gymnázium, a  P.  ThDr.  Jan 
Balík, PhD., nám v souvislosti se svým 
jmenováním papežským konzultorem 
mimo jiné vysvětlí, proč je Teologie 
těla svatého Jana Pavla II. tak úspěšná 
v pastoraci mládeže.

Stanislav Zeman Když má svátek naše vlast, tak si uvědomujeme, že vlast představuje náš do-
mov, naše rodiny, naše předky, naše děti, naše přátele. A pro ně chceme jen 
to nejlepší.

Za  dobu trvání existence našeho státu už můžeme rozlišit, které cesty se 
osvědčily a které ne, které vedou k tomu nejlepšímu pro nás a naše blízké 
a které vedou k tomu nejhoršímu – ke ztrátě svobody, kdy jsme možná ne-
dokázali mít dostatek moudrosti a rozvahy.

Cesta k jejímu opětovnému získávání je vždy složitá a namáhavá, doprová-
zená skepsí, únavou a  zklamáními i  otázkami, komu máme ještě věřit, co 
dělat a jak jít dál.

I  když zázrak neočekáváme, přesto po  něm v  koutku své duše toužíme. 
Vždyť jde o život náš i našich dětí. Jde o slušnost, o důstojnost a pravdu. Jde 
o naději.

A v čem ta naděje asi je?

Je v blízké budoucnosti, a tou jsou naše děti. Jsou zvídavé, tvárné a čisté. 
Jsou naším štěstím.  Nesmí se za nás jednou stydět! Nesmíme jim naši vlast 
přenechat zkaženou a rozkradenou. 
Něco se sebou musíme udělat!

Jeden moudrý člověk nám dal kdysi zajímavou radu, když řekl: „Nic se ne-
změnilo, ale můj přístup ke všemu se změnil, takže se změnilo všechno!“    
V tomto čase chci přát našemu státu, ať mají jeho obyvatelé dostatek rozva-
hy, síly a moudrosti volit pro sebe, pro celý národ i naši vlast vždy to nejlepší, 
aby se naplňovala slova naší hymny „…a to je ta krásná země, země česká, 
domov můj!“

 P. Jakub Berka OPraem.
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Nový apoštolský nuncius v České republice

D ne 21. září 2018 byl 
jmenován arcibiskup 

Charles Daniel Balvo apoš-
tolským nunciem pro ČR.
Jeho Excelence Mons. Char-
les Daniel Balvo se narodil 
v  Brooklynu v  USA dne 29. 
června 1951. Na kněze byl vy-
svěcen 6. června 1976 v New 
Yorku. Vystudoval kanonické 
právo. Do  diplomatických 
služeb Svatého stolce vstou-
pil 1. března 1987, působil 
postupně v  diplomatických 

zastupitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, 
Jordánsku a na Litvě. Od r. 2005 byl apoštolským nunciem na Novém Zélandu, 
Cookových ostrovech, ostrově Fidži, Marshallových ostrovech, Kiribati, ve Fede-
rativních státech Mikronésie, Nauru, Palau, na ostrově Samoa, Tongu a Vanuatu 
a apoštolským delegátem Oceánie. Od 17. ledna 2013 byl apoštolským nunciem 
v Keni a současně byl jmenován stálým pozorovatelem Programu OSN pro ži-
votní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-Habitat), od 21. prosince 2013 byl 
apoštolským nunciem v Súdánu. Hovoří anglicky, italsky, španělsky, francouz-
sky a vzhledem k tomu, že v minulosti působil jako rada Apoštolské nunciatury 
v České republice, disponuje i znalostmi češtiny.

Převzato z www.cirkev.cz.

Tammím

M ilí čtenáři, pokud jste mladí muži 
od 15 do 30 let, máte jedineč-

nou příležitost! O víkendu 23.–25. li- 
stopadu se otevřou brány pražské-
ho kněžského semináře. Smíte vejít… 
a dokonce zase odejít. Bohoslov-
ci pořádají tradiční duchovní víkend 
TAMMÍM a vy můžete být u toho! 
Letošní téma? Totální nasazení pro 
Boha. Jak to udělat, aby má víra ne-
byla jen občasné „šolíchání“? A je vů-
bec možné být „normální“ a zároveň 
„totálně nasazený pro Boha“?
V průběhu víkendu bude prostor pro 
ztišení, modlitbu, přednášku i rozho-
vory. Přítomni budou naši představe-
ní, bohoslovci českých diecézí i mladí 
muži z celého Česka. Srdečně tedy 
zveme k opuštění každodenního ru-
chu starostí a k ponoření se do hledání 
vlastního vztahu s živým Bohem.
Více informací naleznete na webu 
www.seminar-praha.cz, dotazy pište 
na e-mail tammim@signaly.cz.
P.S.: V jídelně máme stolní fotbálek.

Kardinál Duka požehnal charitní dům Gloria

N a  začátku října proběhlo se-
tkání u  příležitosti desátého 

výročí založení domu Gloria. Dům 
na  pražském Barrandově je zá-
zemím pro čtyři sociální služby: 
Azylový dům pro maminky s  dět-
mi, Poradnu Magdala, Domov se 
zvláštním režimem pro lidi s Alzhei-
merovou chorobou a  Stacionář 
pro seniory. Pro pomoc se na tyto 
služby ročně obrátí víc než 500 lidí, 
kteří se nacházejí v tísni. Setkání se 
zúčastnil kardinál Dominik Duka, 
který domu Gloria požehnal.

Vzpomínky
na Jugoslávii

V měsíci listopadu zve-
me na výstavu malíře 

Karla Solaříka do Karme-
litánského knihkupectví, 
Kolejní 4, Praha 6. Ote-
vřeno je od pondělí do 
pátku od 8.30 do 18.00.

Slavnost Všech
svatých

O slavnosti Všech svatých jste 
zváni 1. listopadu na boho-

službu do kostela Všech svatých 
na Pražský hrad. V 17.30 začnou 
slavnostní nešpory a od 18.00 
mše svatá. Celebruje kardinál 
Dominik Duka OP.
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"TOTÁLNÍ 

NASAZENÍ"

tammím
23. - 25. 11. 2018

Bohoslovci zvou na duchovní víkend v semináři. 
 seminar-praha.cz 

Karmelitánské knihkupectví
Kolejní 4, Praha 6

říjen- listopad
po-pá 8:30–18:00

Karel Solařík                     Vzpomínky na Jugoslávii
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Jsme svatí (?) 

V e čtvrtek 22. listopadu od  19.00 
jsou zváni do  refektáře františ-

kánského kostela Panny Marie Sněž-
né především mladí lidé na  setkání 
s  řeholnicemi a  řeholníky. Z  progra-
mu: mýty vs. fakta o řeholním životě, 
osobní rozhovory, svědectví a odpo-
vědi na otázky, tichá adorace...
Více na www.reholnicispolu.cz,
info@reholnicispolu.cz.

Nová Farní charita Slaný  

K ardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vydal dne 5. října 2018 zřizo-
vací listinu, kterou se s účinností od 10. října 2018 zřizuje církevní právnická 

osoba s názvem Farní charita Slaný se sídlem Vinařického 16/12, 274 01 Slaný. 
Charitním kaplanem byl jmenován a ustanoven P. Mgr. Jan Poříz OCD.

Salve – Amoris laetitia 

A ktuální číslo revue Salve 1–2/2018 s názvem Amoris laetitia vybízí mimo jiné samotné katolické křesťany, kteří žijí v man-
želství, aby se začali svým rodinným životem zabývat nově a hlouběji, aby poznali, že se podněty papeže Františka týkají 

každého, kdo chce v tomto svém životním stavu skutečně realizovat lásku, jejímž zdrojem je Kristus.
Salve 1–2/18 Amoris laetitia, brož., 260 str., 200 Kč.

Arcidiecézní setkání ministrantů 

V sobotu 10. listopadu se usku-
teční v  Praze Arcidiecézní se-

tkání pro ministranty. Zahájení bude 
v 9.00 hodin v budově Arcibiskupské-
ho paláce, v 10.00 hodin mše svatá 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha, kterou bude celebrovat kardinál 
Dominik Duka, arcibiskup pražský. 
Odpoledne se ministrantům otevře 
možnost poznat hradní hasiče. Více 
informací: P. Benedikt Hudema, tel. 
724  209  774; ministranti@apha.cz; 
www.apha.cz/ministranti. 

Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. lis-
topadu od  8.00 

do 20.00 hodin se bude 
ve  stovkách supermar-
ketů v  celé České re-
publice konat již 6. roč-
ník Národní potravinové 
sbírky. Přijdete-li v ten-
to den nakoupit do su-
permarketu zapojeného 
do  sbírky, můžete pří-
mo na místě dobrovol-
níkům charity věnovat 
část nákupu pro lidi v  tísni. Vhodné jsou zejména trvanlivé potraviny včetně 
dětské výživy, prostředky osobní hygieny a čisticí prostředky.
Charita umístí zboží do svých skladů humanitární pomoci a využívá ho postup-
ně ve prospěch potřebných rodin, jednotlivců i  klientů svých sociálních slu-
žeb. Do sbírky se vedle Arcidiecézní charity Praha zapojují i farní charity v celé 
pražské arcidiecézi. V předešlém ročníku sbírky získaly přes 22 tun potravin pro 
potřebné. Více na www.praha.charita.cz.
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 Jak vnímáte své jmenování 
v kontextu naší církve?
Je to určitě vyjádřením vděčnosti 
a uznání všem kněžím i  laikům, kteří 
celá léta pracovali v Sekci pro mládež 
České biskupské konference. Nejde 
o práci jednotlivce ale společné dílo, 
které se díky Bohu dařilo. V  Římě si 
dlouhodobě váží toho, jak se provádí 
pastorace mládeže v České republice. 
Se všemi zodpovědnými jsme v kon-
taktu, všichni tu postupně od  90. let 
byli. Oceňují zejména naše centra 
pro mládež i  styl, jakým se snažíme 
prožívat s  mladými celostátní a  svě-
tová setkání mládeže. Uznání došlo 
i to, jakým způsobem byl pan kardinál 
schopný připravit kandidaturu Prahy 
na Světový den mládeže. 

Na  papežském dikasteriu chtějí, aby 
se naše zkušenost dostala k  veřej-
nosti i v  jiných zemích. Nedokážeme 
pochopitelně oslovit úplně každého 
mladého člověka, nicméně od 90. let 
se u  nás pro mládež udělalo hodně 
a tato pastorace přináší opravdu vel-
ké plody v kvalitních dospělých lidech 
a mladých rodinách, které mají odva-
hu mít děti.

 Jak práce konzultanta či konzul-
tora v praxi vypadá? 
Dikasterium pro rodinu, laiky a život je 
nové, čili ti členové a  konzultoři byli 
jmenováni poprvé. Členů i konzultorů 
je okolo pětadvaceti, jde tedy o  po-

měrně malé množství lidí vybraných 
z celého světa. Mezi konzultory jsem 
jediný ze střední a  východní Evro-
py, jedna moje kolegyně je například 
zodpovědná za  hnutí Foccolare, jiný 
kolega je zodpovědný za Institut Jana 
Pavla II. a tak podobně.

Většinou mají konzultoři společ-
né setkání za  2 - 3 roky, kde spolu 
se zaměstnanci dikasteria řeší něja-
ké konkrétní téma. Pro mě to nese 
i odpovědnost za to, abych byl spolu 
s  dalšími lidmi schopný formulovat, 
co naše církev vidí v oblasti mládeže 
a  rodiny za  důležité, a  nabídnout to 
v  Římě jako náš příspěvek. Budu se 
určitě snažit prezentovat to, že vnést 
do  praxe Teologii těla Jana Pavla II. 
je velmi důležité i  pro pastoraci ro-
din a mladých lidí. Sekce pro mládež 
České biskupské konference v  roce 
2005 zajistila organizačně i  finanč-
ně překlad Teologie těla Jana Pavla 
II. a  dnes už existují školy, které se 
tím řídí, máme Institut Jana Pavla II. 
v  Brně, kam jezdí přednášet odbor-
níci nejen z  Říma, čili už to udělalo 
hodně dobra.

 Jaké jsou hlavní myšlenky Teolo-
gie těla Jana Pavla II.?
Jde vlastně o  nové promýšlení ka-
tolické antropologie. To, co katolic-
ká církev po celá staletí hlásala, bylo 
zejména po  vydání „Humanae vitae“ 
Pavla VI., třeba formulovat srozumi-

telně pro člověka dnešní doby, který 
je víc než klasickou filosofií formován 
personalismem, fenomenologií a  re-
lativismem. Nově se promýšlejí nej-
základnější témata – kdo je člověk, 
kam směřuje, jaký je význam života 
v  podvojnosti muže a  ženy, význam 
manželství, manželské lásky. Jedna 
část se věnuje i  celibátu jako plno-
hodnotnému prožívání plodné lásky 
v duchovním významu. Osobně jsem 
nečetl lepší pojednání o celibátu než 
právě zde.

V našem Katechismu katolické církve 
jsou formulace týkající se manžel-
ství nebo sexuality většinou převzaté 
z Teologie těla. My tedy jeho principy 
známe. Podle mé zkušenosti napří-
klad manželské páry, které dlouhodo-
bě pracují se snoubenci, po  prostu-
dování Teologie těla o těchto věcech 
uvažují a  mluví srozumitelněji. Jan 
Pavel II. dokázal spojit filosofii bytí, 
metodu sv. Tomáše, která se nejdří-
ve ptá, kdo je to člověk, a současnou 
filosofii, která víc akcentuje vztahy, 
prožitek a  řekněme to vnější. A  toto 
sjednocení je fantasticky hluboké 
a  srozumitelné i  pro mladé lidi, což 
mám odzkoušené. Takto lze mluvit 
o  vážných a  zásadních věcech, kte-
ré jsou ve  společnosti často bolavé, 
mladí lidé se pro to dokážou nadch-
nout a jít k nějakému ideálu.

 Stanislav Zeman
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anV Římě si váží naší 
pastorace mládeže

Papež František 6. října 2018 jmenoval 
členy a konzultanty vatikánského Dikasteria 
(úřadu) pro laiky, rodinu a život. Mezi 26 
konzultanty nominoval také P. ThDr. Jana 
Balíka, PhD., jednoho z tvůrců pastorace 
mládeže v České republice.
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  Připomněl Vám již někdo, že jste 
prvním laikem ve  funkci děkana 
KTF UK od jejího založení?
Ano, přechodně to bylo zajímavé 
téma. Nyní se už o  tom sice moc 
nemluví, ale pociťuji to jako nevi-
ditelný prvek, který reálně ovlivňuje 
mé vztahy. Věřící většinou očekáva-
jí, že v  čele institucí, jako je teolo-
gická fakulta, stojí kněz, respektive 
klerik. V tomto ohledu už jsem zkla-
mal něčí očekávání. Pro jiné jsem 
zajímavá alternativa, jakýsi příslib 
zodpovědnějšího postavení laiků 
v církvi.

Myslím, že funkce děkana je do  vel-
ké míry organizační a administrativní, 
takže svátostné kněžství není bezpro-
středně nutné. Má-li však být působe-
ní fakulty správně zacílené a má-li stát 
tady a teď ve službě Božího království, 
je nezbytné, aby byl děkanem KTF 
UK člověk věřící: aby uplatňoval vše-
obecné kněžství v  každodenní služ-
bě, aby měl intenzivní duchovní život 
a sensus Ecclesiae (soucítění s církví). 
Musím uznat, že klerik má rozsáhlejší 
zkušenost pastorační, což mu umož-
ňuje vnímat některé situace jinak. Pro 
chod fakulty to není nepodstatné. 

Nicméně, děkan laik neřídí fakultu 
sám. Má kolem sebe kněze, kteří mu 
pomáhají. Na  fakultě máme krásné 
kněžské osobnosti.

  Co se od vašeho nástupu do čela 
fakulty změnilo ve  Vašem profes-
ním a případně i osobním životě?
V  osobním životě se zejména zá-
sadně změnila míra mé přítomnosti 
doma. Den za  dnem mi také přiná-
ší velké lidské zkušenosti. Pokud jde 
o  teologickou fakultu, myslím, že se 
toho proměnilo velmi mnoho. Jde 
o  personální změny ve  vedení ka-

Nikdo jiný to za nás neudělá

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., je ve funkci děkana KTF UK od 1. února 2018.
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teder, složení vědecké rady, kolegia 
děkana. Jde také o  vnitřní strukturu 
fakulty, protože jsme reorganizovali 
systém kateder, děkanátu i knihovny. 
Zavedli jsme nová procesní pravidla, 
rozvrhli jsme kompetence. Snažím 
se o  velkou transparentnost v  tom, 
co se na  fakultě děje, v  rozhodová-
ní i v rozdělování financí. Podařilo se 
nám úspěšně dosáhnout akreditace 
některých pregraduálních i  postgra-
duálních oborů, což znamená, že si 
s  tím 10 let nemusíme dělat staros-
ti. Dobře nakročeno máme v  oblasti 
habilitačního a  profesorského řízení 
v oboru církevní dějiny a dějiny církev-
ního umění. Máme za sebou poměrně 
rozsáhlou rekonstrukci a  pročištění 
fakultních prostor, inovaci některých 
zařízení. Tak bych mohl ještě pokra-
čovat. A co mne opravdu těší – vidím, 
že se u mnoha kolegů a kolegyň ob-
jevil úsměv na tváři a že jim září oči.

  Nakolik slouží fakulta kněžím 
a nakolik laickým studentům?
Je naprosto nepochybné, že základ-
ní prioritou této fakulty je teologie. 
K  tomu je zřízena a  tím jediným je 
zcela nezastupitelná. Věnovat se teo-
logii, věnovat se poznání Pána Boha, 
tomu, co koná, jaký je jeho vztah k li-
dem a  co to vypovídá o  člověku, to 
je nezastupitelný úkol této fakulty. 
Ostatní obory jsou rozvinutím a  do-
plněním tohoto staletého kmene. 
Příprava kandidátů kněžství k  tomu 
nedělitelným způsobem patří a  jde 
nepochybně o  jednu z  našich prio-
rit. Nic na tom nemění fakt, že z 572 
pregraduálních studentů je bohoslov-
ců jenom 22 a  řeholních kleriků asi 
6. Jakkoliv je tedy kandidátů kněžství 
málo, pro nás je to velice důležitá 
skupina: s ohledem na ně pořádáme 
studijní plány a  vybíráme vyučující, 
volíme studijní materiály, uzpůsobu-
jeme rozvrhy a  harmonogramy aka-
demického roku. To neznamená, že 
by byli laici jenom jakési zahušťova-
cí ochucovadlo. Existuje však úzká 
spolupráce se seminářem a  já na ni 
velmi dbám.

  Jaké mají budoucí kněží povinné 
předměty, kromě těch teologických?
Pečujeme o  přípravu studentů (tedy 
i kandidátů kněžství) také v jiných než 
přímo teologických disciplínách, pro-
tože ke středoevropské tradici teolo-
gického studia patří ohled na  obory, 
které bychom jinde – třeba v Římě – 

vůbec nenašli. Například psychologie, 
pedagogika, pastorální teologie, kate-
chetika, didaktika, všechny tyto před-
měty tam nejsou vůbec nebo ne v ta-
kové míře. U nás se jim věnujeme, aby 
naši absolventi měli určitou praktic-
kou průpravu. V nově nabíhající akre-
ditaci je i  dvousemestrální kurz dějin 
umění a ochrany památek. To všech-
no zatěžuje studijní plány a  nese to 
s sebou nemalé výdaje.

Ozývá se volání, abychom studen-
ty vzdělávali i  v  managementu, zá-
kladech ekonomie či účetnictví, in-
formatice a  podobně. Myslím však, 
že tady bychom měli rozlišovat. Čas 
studia filosofie a teologie je nezastu-
pitelný a  nevratný. Jde-li o  studium 
hluboké, tj. intelektuálně i  duchovně 
poctivé, formuje se jím křesťan a Boží 
služebník. Zbytek života pak bude vě-
nován především nabývání potřeb-
ných dovedností. Hned po svěcení by 
měl následovat dobře organizovaný 
jáhenský rok a  pak další vzdělávání 
kněží. Jsme připraveni je zabezpečo-
vat, spolu s rektorem semináře Janem 
Kotasem. Budeme v  tomto ohledu 
usilovat o  spolupráci s  otci biskupy, 
ideálně ve  smyslu jednoho společ-
ného modelu pro všechny diecéze. 
Pro celou tuto oblast jsem jmenoval 
proděkanem pro trvalou formaci otce 
dr.  Benedikta Mohelníka OP, aby se 
tomu za fakultu věnoval kněz.

  Máte ambici být výzkumnou uni-
verzitou?
Velmi dbám na to, čemu se říká exce- 
lence vzdělávací i  vědecké činnosti. 
Fakulta se má snažit být stále lepší, 
aby vzdávala více slávy Bohu a účin-
něji sloužila lidem. V  tom apeluji 
na  své kolegy a  kolegyně, je to můj 
dočasný úkol. Vzdělávání a věda jsou 
základní rozměry každé fakulty. S nimi 
se druží i celoživotní vzdělávání a tzv. 
třetí role, přesah do církevního spole-
čenství a do společnosti jako takové.

  Jak se vyrovnáváte s lidmi, kteří 
mají rezervovanější vztah k  církvi 
nebo hledají napříč náboženstvími?
Narážíme na určité obtíže, které souvi-
sejí s náboženským kontextem, v němž 
působíme. Studenti, kteří k nám přichá-
zejí, už mnohdy nepocházejí z tradičně 
formovaných křesťanských rodin. Mají 
za sebou nejrůznější zkušenosti a kla-
dou nám nové otázky, na které musí-
me flexibilně reagovat. Velkou roli hra-

je i vnímání katolické církve. Do fakulty 
si svá hodnocení a  očekávání promí-
tají zevnitř církevního společenství tzv. 
progresisté i  tradicionalisté – nikomu 
z nich nečiníme zadost. Zklamáni jsou 
i nositelé tzv. nízko-intenzivní religio-
zity, pro kterou jsme představiteli příliš 
institucionalizovaného a  věroučného 
křesťanství. Ještě pro jiné jsme ztěles-
něním obskurní, moci a majetku chtivé 
instituce. S tím vším se musíme poprat.

  A co byste ještě rád změnil?
Především bych si přál, aby měl kaž-
dý vyučující sám v sobě to vědomí, že 
teologie, dějiny umění, církevní ději-
ny i aplikovaná etika jsou něco, co si 
zaslouží, abychom to dělali s  maxi-
málním nasazením. A  také aby kaž-
dý z nás věděl, že tuto službu máme 
místní církvi i  společnosti poskytovat 
se vší zodpovědností právě my, pro-
tože nikdo jiný to za nás neudělá. Rád 
bych tedy povzbuzoval všechny, kdo 
na fakultě pracují, k úsilí o excelenci.

Bezprostředně je naším úkolem akre-
ditace teologických nauk a dějin křes-
ťanského umění. Rád bych také zno-
vu zvážil skladbu předmětů v denním 
studiu teologie. Rozvíjíme koncepci 
celoživotního vzdělávání a  připravu-
jeme další kurzy (např. katechetický 
kurz, kurz pro pedagogické pracov-
níky se zájmem rozšířit si kvalifikaci 
o učitelství náboženství, kurz o sexu-
álním zneužívání atd.). Začínáme apli-
kovat nové standardy pedagogických 
a  vědeckých povinností vědeckých 
pracovníků. Usilujeme o  personální 
obnovu a  omlazení. Snažíme se na-
vázat kontakt s absolventy, zaujmout 
uchazeče o  studium. Tvoříme kon-
cepci vnějších vztahů. A tak dále.
To jsou úkoly, které nyní vidím před 
námi.

 Stanislav Zeman
Erika Kroupová
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 Jak vás napadlo založit školu?
Do naší farnosti, do kostela sv. Tomá-
še, přichází v  neděli kolem 110 lidí, 
ve všední den 25. Cítil jsem, že chci 
něco víc, oslovovat více lidí, evange-
lizovat. 

Dříve měli bratři u  každého klášte-
ra školu, a  tak jsme si řekli, proč ne 
tady v  Praze. V  Čechách je pro to 
ještě hodně prostoru, církevních škol 
je tady v pražské arcidiecézi poměr-
ně málo. Tak jsme si řekli, že nám to 
stojí za to. 

Ve  Španělsku nebo Americe bratři 
školy mají, tak proč nečerpat z jejich 
zkušeností a  nezkusit založit školu 
v  Praze. Dali jsme dohromady sku-
pinu laiků – architekty, ekonomy, 
pedagogy, média – a  do  dvou let 
jsme otevřeli první třídu mateřské 
školy. Další rok jsme otevřeli další tří-
du a  také první třídu základní školy. 
V  letošním roce máme v  mateřské 
škole tři a v základní škole osm tříd. 
Tady ve  škole se potkám denně   se 
stovkou dětí. Když připočtu jejich 
rodiče a  prarodiče a  40 učitelů, je 

to ve  srovnání s  farností dost velký 
rozdíl, obrovský prostor pro evange-
lizaci.

 V čem je vaše škola jiná než běž-
ná škola?
Naším heslem je „škola jako spole-
čenství, přátelství a místo, kde se kaž- 
dý cítí milován“. Rozdíl není v  tom, 
co učíme, ale jak učíme. Řídíme se 
osnovami ministerstva školství, jako 
církevní škola učíme podle církevních 
dokumentů a  jako augustiniánská 
škola klademe důraz na  společenství 
a  přátelství. To je základ, aby člověk 
byl šťastný. Jsme škola rodinného 
typu, kde každý zná každého. Svůj čas 
věnujeme dětem, se kterými jej tráví-
me spoustu, věnujeme se ale také ro-
dičům a prarodičům.  

Děti bereme jako partnery, zajímá nás, 
co prožívají, jak se mají, diskutujeme 
s nimi, vedeme je ke kritickému my-
šlení a zároveň jim dokážeme nasta-
vit hranice. Pracujeme také s  rodiči 
a  prarodiči. Pomáháme jim ve  vý-
chově, ale vyžadujeme jejich aktivní 
spolupráci. I pro ně pořádáme různé 
přednášky, jazykové kurzy, mohou se 
účastnit bohoslužeb a  akcí pořáda-
ných školou.

Pro všechny, kteří jsou 
pro nás důležití, si 
musíme najít čas.

Dětem se věnujeme hodně indivi-
duálně. Třikrát do  roka máme třídní 
schůzky, třídní učitelka má každý tý-
den konzultační hodiny, kdy je rodi-
čům k  dispozici. Dvakrát do  roka se 
setkávám s  rodičem, učitelkou a  dí-
tětem a  povídáme si o  tom, co mu 
jde, kam směřuje, za co ho můžeme 
pochválit, popř. pojmenujeme, co je 
třeba pojmenovat. Když se vyskytnou 
nějaké problémy – a  ty také jsou – 
nezametáme je pod koberec. Nejlé-
pe ještě ten samý den si popovídáme 
o tom, co se stalo, a věci řešíme oka-
mžitě. Zabere to spoustu času, ale je 
to potřeba. Pro všechny, kteří jsou pro 
nás důležití, si musíme najít čas. Plody 
uvidíme později.

Mimo jiné jsme také fakultní školou 
a přichází k nám na praxi řada studen-
tů, budoucích učitelů. Jsou překvape-

Škola sv. Augustina, 
nový život pro církev

Augustiniáni působí u kostela sv. Tomáše v Praze už 
20 let. Po čase si položili otázku, jak své působení 
zintenzivnit. Odpověď našli v tom, co tady dělali bratři 
před 100 lety vlastně až do nástupu komunismu. Skoro 
při každém klášteře byla škola. A právě o ní – Škole 
sv. Augustina – jsme si povídali s jejím ředitelem, původem 
ze Španělska, P. Mgr. Juanem Bautisto Ignacio Provecho 
Lópezem OSA.
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ni z našeho přístupu k dětem a čas-
to i  u  nás hledají po  škole uplatnění 
právě pro náš specifický přístup. Jsme 
tu jako velká rodina...  Máme tady 
ohromný potenciál, je to nový život 
pro církev. 

 Jste ředitelem školy, jak vypada-
la vaše profesní příprava? 
Ve  Španělsku jsem ještě v  seminá-
ři pravidelně chodil do  škol v  rám-
ci katecheze. Dva roky jsem byl také 
na  misii v  Brazílii, ve  škole, která má 
3 000 studentů.

 Jsou ve škole všechny děti z věří-
cích rodin?
Z  věřících rodin, většinou prakti-
kujících, je tu cca 80 % dětí. A  20 % 
dětí je z  rodin z  jiných církví nebo 
nevěřících. A  ti všichni se účastní 
náboženské výuky, společných mší 
a dalších aktivit, které jsou součástí 
programu školy. 

Jaká je finanční stránka školy, platí 
zde rodiče žáků školné?
Učitelé jsou financování z MŠMT. Bu-
dova školy ale stále ještě není dokon-
čená a to jsme tady osm let. Příspěv-
ky ze strany zřizovatele, tedy řádu sv. 
Augustina, jsou především z  výnosů 
církevních restitucí, což je ročně cca 
3 miliony korun. Rodiče škole přispí-
vají podle svých možností, doporu-
čená (ale ne vyžadovaná) je částka 
1 000  Kč měsíčně.  

 Jaké předměty vyučujete?
Já učím letos deset hodin, nábožen-
ství od  1. do  8. třídy a  pak předmět 
práce a finance. To je takový předmět, 
kde děti poznávají různé profese, aby 

se později mohly správně rozhod-
nout, co budou v  životě dělat. Ať už 
v oblasti intelektuální, nebo manuální. 
Vždycky, když skončíme nějaký blok, 
třeba truhlářské práce nebo práce 
ve školce, následuje setkání se mnou 
a  paní psycholožkou, kde s  každým 
žákem reflektujeme, co jim toto po-
znání přineslo. Tak, aby děti zjistily, 
kterým směrem se v životě vydat.  

 Co duchovní program školy?
Pro nás je škola platformou k formaci 
a vzdělávání. Naším cílem je výchova 
nové generace křesťanů, dobrých lidí 
a práce na povolání. V rámci duchov-
ního růstu máme ve škole pravidelné 
mše pro děti i pro zaměstnance a ro-
diče. Společně slavíme církevní svátky 
jako Vánoce, Velikonoce, svátek Boží-
ho Těla apod. Pro třídy máme i reko-
lekce mimo školu, v Zaječově – Svaté 
Dobrotivé k tomu využíváme náš kláš-
ter. Hlavní zkušenosti a  inspiraci pro 
tyto programy získáváme v zahraničí. 
Bratři spravují 17 škol a v rámci celého 
řádu máme vypracován program, jak 
by měly naše školy vypadat, včetně 
duchovního programu.

 Máte v  úmyslu otevřít gymná- 
zium, co chcete budoucím studen-
tům nabídnout, v  čem jsou vaše 
školy jiné z hlediska vzdělávání?
Příští rok otevřeme, dá-li Pán Bůh, 
první třídu gymnázia. Tedy přijmeme 

15–16 dětí, které neprošly naší zá-
kladní školou. 

V základní škole se zaměřujeme pře-
devším na výuku jazyků, od školky je 
to angličtina a španělština. Zaměření 
gymnázia by bylo více humanistic-
ké a  chtěli bychom jej rozšířit ještě 
o  výuku dalších cizích jazyků, a  to 
latiny a  čínštiny. Číňanů je na  světě 
nejvíce a je zajímavé poznávat jejich 
jazyk i kulturu... 

Vedle výuky jazyků je pro nás velmi 
důležitý rozvoj kritického myšlení. My 
se k dětem stavíme jako k partnerům 
a společně objevujeme věci. Dáváme 
jim hodně prostoru. Děti mají svůj ná-
zor a chtějí, abychom jim naslouchali. 

 Erika Kroupová
Stanislav Zeman

Den otevřených dveří
Základní škola: 22. listopadu od 17.00 do 18.00 hodin

Gymnázium: 28. listopadu od 17.00 do 18.00 hodin
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ta
: E

ri
ka

 K
ro

u
p

o
vá



10

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

2. 11. / 16.30 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá za povolání 

3. 11. / 11.00 
Otryby / kostel sv. Havla / mše svatá

3. 11. / 18.00
Praha – Staré Město / chrám Matky 
Boží před Týnem / mše svatá / smírná 
bohoslužba u příležitosti 100 let od 
stržení Mariánského sloupu 

4. 11. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá

4. 11. / 17.00
Praha 17 – Řepy / kostel Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře / ekumenická 
bohoslužba

13. 11. / 18.00
Jámy / kostel sv. Martina / poutní mše 
svatá

17. 11. / 10.00
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá za oběti totalitních režimů 

24. 11. / 18.00
Praha-Vinohrady / kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně / mše svatá / svěcení 
nového oltáře 

1. 11.
 Praha – Staré Město / Dívčí katolická 
SŠ / vizitace 
 Praha – Nové Město / VOŠ JABOK / 
vizitace 

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

11. 11. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá 

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

11. 11. / 19.00
Praha-Hradčany / katedrála / Requiem / 
koncert / 100. výročí konce 1. sv. války

13. 11. / 11.00
 Beroun / kostel sv. Jakuba Staršího 
/ mše svatá / 25. výročí Farní charity 
Beroun

14. 11. / 13.00 
Praha-Vinohrady / Lauderova MŠ, ZŠ 
a gymnázium – beseda se studenty

11. 11. / 18.00
Klatovy / Hifiklub / přednáška pro ČKA

16. 11. / 13.00 
Praha – Staré Město / Staroměstská 
radnice / konference Pronásledování 
křesťanů ve světě

27. 11.   
Praha-Stodůlky / CMŠ Srdíčko / 
vizitace 
 Praha-Kamýk / CMŠ Studánka / 
vizitace 

29. 11. / 17.00 
Blatná / Zámek / beseda s občany

1. 11. / 16.00
Praha-Barrandov / žehnání základního 
kamene kostela Krista Spasitele  
 

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

2. 11. / 17.00 
Praha-Vyšehrad / bazilika sv. Petra 
a Pavla / mše svatá za zemřelé / 
pobožnost na Slavíně

7. 11. / 13.00
Opařany / Návštěva dětské psychiatrie

7. 11. / 18.00
Praha – Nové Město / kostel sv. Štěpána / 
mše svatá za zemřelé bezdomovce 

10. 11. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá / diecézní setkání ministrantů 
  

11. 11. / 14.00
Rostoklaty / mše svatá / žehnání kostela
 

11. 11. / 19.00
Praha-Hradčany / katedrála / Requiem / 
koncert / 100. výročí konce 1. sv. války 

13. 11. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá / pouť Charity / sv. Anežka Česká

16. 11. / 20.00
Praha-Hradčany / katedrála / koncert 
pro varhany / ekumenická modlitba za 
oběti totalitních režimů

21. 11. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála /mše 
svatá /sv. Cecilie

25. 11. / 17.00
Příbram – Svatá Hora / nešpory /
žehnání nových varhan

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 

 6. 11. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

 7. 11. / 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 13. 11. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

 14. 11. / 9.30
Akademie nejen pro seniory. PS 
P.  Jaroslav Knichal: 15 let zkušeností 
vojenského kaplana. 

 16. 11. / 20.00
Modlitba Taizé. DS

 20. 11. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

 21. 11. / 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 22. 11. / 19.30
Modlitba chval. PS

 23.–24. 11. / 18.00
Rekolekce s P. Józefem Augustynem*. 
PS Přihlášky na http://www.apha.cz/
jak-prekonavat-strach-laskou 

 27. 11. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

 28. 11. / 9.30
Akademie nejen pro seniory. 
Doc. K.Sládek: Zázrak jménem les. PS

 1. 12. / 15.00
Adventní zastavení nad manželským 
slibem. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR, 
Th.D. CPR
vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

 Jak překonávat strach láskou 
Pastorační středisko pořádá ve dnech 
23.–24. listopadu 2018 rekolekce 
s  P.  Józefem Augustynem SJ. Pro-
gram začíná v  pátek od  18.00 v  sále 
Pastoračního střediska (Kolejní 4, Pra-
ha 6 – Dejvice). Přihlášky do 19. listo-
padu na   www.apha.cz/jak-prekona-
vat-strach-laskou.

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU
 

 1. prosince 15.00–18.00
Adventní zastavení nad manželským 
slibem – příprava na  obnovu man-
želských slibů na svátek Svaté rodiny. 
Provázet bude Mons. ThLic. Ing. Sta-
nislav Přibyl CSsR, Th.D.  Sál PS, 
Kolejní 4, Praha 6. Přihlášky na 
www.apha.cz/cpr-adventni-zastave-
ni-aktualni-nabidka.

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 2.–4. listopadu od 18.00
Tématická víkendovka pro mladé 
12–18 let. Začátek v kostele sv. Jaku-
ba v Kunraticích, konec v neděli od-
poledne. S  sebou: Bibli, spacák, pře-
zůvky. Přihlášky na 732 106 466 nebo 
na mailu nazaret.praha@gmail.com.

 30. listopadu od 19.00
Arcidiecézní ples mládeže v  Kultur-
ním centru Novodvorská (Novod-
vorská 151, Praha 4 – Lhotka). K tanci 
a  poslechu hraje Prague BuskMen. 
Součástí pestrého programu je origi-
nální tombola, občerstvení, profesio-
nální předtančení a škola tance. Více 
na www.adcm.cz.

                        www.centrumnazaret.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF

 Pravidelná modlitební setkávání:
- první úterý v měsíci v kostele sv. Bar-
toloměje od 19.00 hod.
- ostatní úterky v  klášteře v  Tucho-
měřicích od 19.30 hod., 20. listopadu 
modlitební setkání nebude.

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 2. listopadu od 17.00
Dušičková pobožnost na  chodov-
ském hřbitově. 

 10. listopadu 14.00–16.00
Keramická dílna. Přihlášení na  jana-
domsova@gmail.com, cena  100  Kč. 

 12. listopadu od 16.00
Přednáška Mgr.  Daniela Hermana 
na téma Judaismus a křesťanství. Klu-
bovna KCMT.

 18. listopadu od 19.30
Divadelní hra Odvolání. Divadlo 
v Řeznické hostem v KCMT. Hrají: M. 
Táborský jako Otec Tim Farley,  F. Cíl 
jako Mark Dolson. Vstupné 300  Kč. 
Vstupenky v kanceláři KCMT. 

 22. listopadu 18.00–21.00
Taneční podvečer se skupinou Hvězd-
ný prach. 

 25. listopadu od 17.00
Předadventní koncert ARPADUA: har-
fistky ND – I. Pokorná a B. Váchalová. 
KCMT.

 28. listopadu 17.00–19.0
Tvoříme s Danielou: adventní dekora-
ce do oken a jiné. Přihlášení na hama-
lova@seznam.cz. U kavárny v KCMT.

 22.–25. listopadu
Ikonopisecký kurz na faře u sv. Františ-
ka. Přihlášení na damianM@seznam.cz.

 1. prosince 9.00 – 17.00 Adventní 
jarmark pod střechou. Ručně vyrábě-
né dárky, Divadlo pro děti, výtvarné 
dílničky, otevřená kavárna. KCMT. 

 2. prosince od  16.00 – divadlo 
Víti Marčíka: Setkání před Betlémem. 
Vhodné pro rodiny s dětmi. KCMT.
Cvičení (nejen) pro seniory
Po 9.15–10.15 a 10.30–11.30. 
Taneční kurzy pro dospělé
Po 20.15 od 5. listopadu (www.astra-
-praha.cz), v KCMT.

                                         www.kcmt.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

 3. listopadu od 16.00
Mše sv. na stodůleckém hřbitově. Ve-
černí mše v 18.00 je beze změny.

 4. listopadu od 16.00
Koncert: W. A. Mozart – Requiem. 
Provede komorní soubor Piccola or-
chestra a komorní smíšený sbor Pic-
cola cora pod taktovkou Marka Valáš-
ka. V kostele sv. Jakuba Staršího.

 20. listopadu od 18.30
Gregoriánský chorál - přednáší David 
Eben. KC sv. Prokopa. 

 27. listopadu od 11.00
Tvůrčí dílna pro seniory. Výroba ad-
ventních věnců.  V KC sv. Prokopa.

 8. prosince
Adventní duchovní obnova. Doprová-
zí P. Pavel Semela. V KC sv. Prokopa.

                           www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

 1. prosince 9.00–13.00
zveme na  adventní duchovní ob-
novu s  biskupem Karlem Herbstem, 
od  12.00 bude slavena mše svatá. 
V Pastoračním centru sv. Tomáše. 

                           www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 31. října od 18.00
Mše svatá za zesnulé rodiče. 

 2. listopadu od 17.00
Památka zesnulých. Předsedá kardi-
nál Dominik Duka. Následuje pobož-
nost za  zemřelé na  Vyšehradském 
Slavíně.

 4. listopadu od 16.00
provede soubor MáTa oratorium 
Stabat Mater. 

 11. listopadu
po mši sv. v 9.00 a následně od 11.00 
– Modlitba za oběti první sv. války. 

 11. listopadu od 16.00
zve farnost a Skautské středisko Maják 
na poutní bohoslužbu do rotundy sv. 
Martina na Vyšehradě. Následuje Sva-
tomartinský lampionový průvod.

 14. listopadu od 16.30
jste zváni na mši sv. ke Světovému dni 
předčasně narozených dětí. Celebru-
je P. Michal Němeček, děkan kapituly.

              www.kkvys.cz/farnost-vysehrad

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 4. listopadu od 16.30
jste zváni na  přednášku L. Novosada 
a  Mgr. A. Kříže ze Společnosti přátel 
Lužice na  téma: „Lužičtí Srbové vče-
ra, dnes a ...?“ V kapli kostela P. Marie 
Královny míru, Praha 4, Lhotka.

 11. listopadu od 10.00
slavnost posvěcení kostela. Mši sv. 
celebruje novokněz P. Pavel Křížek.

 1. prosince od 9.00
(Před)adventní duchovní obnova, 
doprovází jáhen PhDr. Mgr. Jaroslav 
Mrňa, Ph.D., zakončení v poledne mší 
svatou.

                          www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO

 1. listopadu od 17.00
dušičková pobožnost na  hřbitově, 
od 18.00 mše sv. v kostele.

 2. listopadu od 17.00
dušičková pobožnost na  hřbitově, 
od 18.00 mše sv. v kostele. 

 7. listopadu od 19.00
Křížové výpravy v kontextu dějin círk-

ve i  světa. Přednáší jáhen J. Mrňa. 
Nazaret.

 21. listopadu od 19.00
Obnova mnišského života – vznik 
nových řádů. Přednáší jáhen J. Mrňa. 
Nazaret.

 24. listopadu od 10.00
Hubertská mše sv., v kostele. 

 25. listopadu od 15.00
Výroba adventních věnců. Nazaret.

 28. listopadu od 19.00
Karel IV. a  církev. Přednáší jáhen 
J. Mrňa. Nazaret.

                          www.farnostkunratice.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 1. listopadu od 19.30
Guido Schlimbach: Inspirace zvenčí? 
Současné umění v  kontextu liturgie 
a  spirituality. Barokní refektář, nový 
vstup na rohu ulic Husova a Jalovco-
vá, Praha 1 – Staré Město. 

 7. listopadu od 19.30
Christian Helwing: White Star. Umě-
lecká intervence v  rámci projektu 
NIKA 7a. Barokní refektář, nový vstup. 

 13. listopadu od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): Stal 
se jedním z lidí. Tajemství Kristova ži-
vota. Odpovídá Kliment Mikulka OP. 
Barokní refektář, nový vstup. 

 14. listopadu od 19.30
Dominikánský knižní salón: Josef 
Pieper: O víře.  O naději. O  lásce. Tři 
filosofické traktáty. Moderuje Jan 
Frej. Foyer barokního refektáře, vstup 
Jilská 5 (dále jen Foyer).

 27. listopadu od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): Byl 
považován za syna tesařova. Kristovo 
narození a  dětství. Odpovídá Filip 
Boháč OP. Foyer.

 28. listopadu od 19.30
Z  cyklu OVÁL 04. Současná poezie 
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a hudba. Host: Jaromír Typlt. Foyer.
 29. listopadu od 19.30

Svatá Hildegarda z Bingenu aneb Ta-
jemství světa a  člověka.  Přednáška 
s hudebními vstupy. Moderuje Blažej 
Matusiak OP. Foyer.

                          www.dominikanska8.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

 8.–11. listopadu
Literatura a duchovní život – duchov-
ní cvičení pro všechny s P. Petrem Be-
nešem CSsR.

 16.–18. listopadu
Háčkujeme hračky jako dárek pod vá-
noční stromeček pod vedením Mar-
kéty Jungové.

 23.–25. listopadu
(Nejen) chlapi vyřezávají 3. Řezbářský 
kurz s Ondřejem Drábkem pro začá-
tečníky a mírně pokročilé.

 7.–9. prosince
Adventní duchovní obnova pro všech-
ny s Mons. Michaelem Slavíkem. 

 14.–16. prosince
Adventní duchovní obnova pro všech-
ny s P. Janem Pořízem OCD. 
Přihlášky na: 734 435 295,
info@panskydumrozmital.cz. 

                 www.panskydumrozmital.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

 1.–30. listopadu
Vzpomínky na  Vysočinu. Výstava fo-
tografií J. Czwartynského. Refektář.

 4. listopadu od 15.30
Slavné muzikálové písně a  šansony 
v podání zpěvačky a herečky Markéty 
Martiníkové. Refektář.

 11. listopadu od 15.30
Svatomartinský koncert. Účinkují: 

Duo Dacapo (Kateřina Macourková 
Hlaváčová – flétna, Michal Macourek 
– klavír). Refektář.

 18. listopadu od 17.00
W. A. Mozart: Requiem. Účinkuje: 
Kladenský symfonický orchestr pod 
vedením L. Dřevikovského. Kostel 
sv. Rodiny.

 25. listopadu od 17.00
Koncert folkové skupiny Vrak. Refektář.

 26. listopadu od 19.00
Máme hosty – Pražský smíšený sbor 
pod vedením Jiřího Petrdlíka a  sbor 
Spiritus z  USA pod vedením Brenta 
McWilliamse. Kostel sv. Rodiny.

 2. prosince od 16.30
1. adventní koncert. Účinkuje: Hornic-
ký pěvecký sbor Kladno pod vedením 
Jana Makaria. Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Koncert v kostele Panny Marie
pod řetězem
                                                                
5. listopadu od  18.00 se pořádá 
v  rámci Svatováclavských slavností 
koncert z oceněných skladeb soutěže 
SDH. V kostele Panny Marie pod řetě-
zem, Praha – Malá Strana.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
12. listopadu od 17.00 se koná kon-
cert duchovní hudby. Účinkuje: Pě-
vecký sbor Svítání a komorní sbor Slu-
novrat, V. Hergesel – dirigent, Přemysl 
Kšica – varhany. V kostele Panny Ma-
rie pod řetězem, Praha – Malá Strana.

Ekologická sekce ČKA
                                                                
13. listopadu od  17.30 jste zváni 
na přednášku s názvem Česká příro-

da: Divoká, krásná a ohrožená. Foto-
grafka Denisa Mikešová prostřednic-
tvím svých fotografií přiblíží živočichy 
a  rostliny ČR tak, abychom je mohli 
lépe chránit. Klášter Emauzy, Vyše-
hradská 49, Praha 2.  

Zlatá Praha
                                                                
17. listopadu od  16.00 zvou zástup-
ci Schönstattského hnutí a Hnutí fo-
koláre na  setkání hnutí a  komunit 
s  mezinárodní ekumenickou komisí 
iniciativy „Společně pro Evropu“, které 
se uskuteční v Centru Mariapoli, Mla-
doboleslavská 667, Praha-Vinoř. Více 
na http://www.focolare.cz.

Koncerty v kostele sv. Kateřiny
                                                                
18. listopadu od  16.00 - koncert 
v rámci Svatováclavských slavnos-
tí. Účinkuje: Mužský pěvecký sbor – 
Láska opravdivá, diriguje Jan Špaček. 
Na program duchovní hudba pravo-
slavných národů mezi Evropou a Asií.  
22. listopadu od  16.00 - koncert 
u  příležitosti svátku patronky kostela 
sv. Kateřiny. Na programu skladby W. 
A. Mozarta, M. Praetoria, A. Vivaldiho. 
Účinkuje: Piccolo coro a Piccola or-
chestra, Marek Valášek – dirigent, Jan 
Kalfus – varhany. 
V  zahradě Neurologické kliniky VFN, 
Praha 2.

Duchovní obnova pro UKŽ
                                                                
15. prosince od 9.00 jsou zvány ženy 
na  duchovní obnovu, kterou pove-
de P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM 
ve Farním klubu u Panny Marie Sněž-
né, Jungmannovo nám., Praha 1. Při-
hlášky (pro společný oběd) přijímá-
me do 7. 12. na e-mail: ukz@volny.cz 
nebo tel.: 731569085.

(Nejen) chlapi vyřezávají 3   Betlém 2018

Řezbářský kurz s Ondřejem Drábkem  
23.–25. 11. 2018 Rožmitál, penzion Panský dům
info@panskydumrozmital.cz, 734 435 295, http://panskydumrozmital.cz/aktuality/ 

Základy řezby, rady, konzultace i nápady zkušeného řezbáře + špalíček lipového dřeva.
Kurz pro začínající a mírně pokročilé řezbáře.

S sebou vlastní ostrá řezbářská dláta, sešit A4, případně modelovacího panáka a zástěru.

2 560 Kč/osoba   workshop s ubytováním v jednolůžkovém pokoji
2 240 Kč/osoba  workshop s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji

V ceně je zahrnuta i plná penze.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro všechny 

s P. Janem Pořízem OCD,  převorem kláštera bosých karmelitánů ve Slaném 

„Hledání spirituality pro 21. století“

Ubytování s plnou penzí: jednolůžkový pokoj – 1 560 Kč / dvoulůžkový pokoj – 1 360 Kč 
Pokoje s příslušenstvím, TV, WiFi. / Parkování zdarma v uzavřeném dvoře.
Přihlášky: Lenka Trčková / info@panskydumrozmital.cz / +420 734 435 295 / www.panskydumrozmital.cz

14.–16. 12. 2018
penzion Panský Dům

Rožmitál pod Třemšínem
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ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

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

  18. listopadu 
33. neděle v mezidobí (9.00):  
chrám sv. Kosmy a Damiána, Praha – 
Nové Město (Mons. Ladislav Hučko)

RADIO PROGLAS

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

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

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

  25. listopadu 
slavnost Ježíše Krista Krále (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné  
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  4. listopadu 
31. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel sv. Cyrila a Metoděje, 
Nedachlebice (P. Pavel Macura)

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

  18. listopadu 
33. neděle v mezidobí (10.00): 
bazilika sv. Petra, Řím (papež František)

  25. listopadu 
slavnost Ježíše Krista Krále (11.00): 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Příbram – Svatá Hora  
(P. David Horáček CSsR)

Změna programu vyhrazena

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

Z ACT CURIAE

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Ve službě míru a pokoje. Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.   

Úmysl národní
Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela 
nás v radostné a svobodné Boží děti (srov. Žl 115/113b).

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
 Dne 15. září 2018 přijal v kostele Na-

nebevzetí Panny Marie v Praze na Stra-
hově jáhenské svěcení pro Řád pre-
monstrátů RNDr.  Štěpán Jakub Tichý 
O.Praem., Ph.D.  Světitelem byl Mons. 
Karel Herbst SDB.

NOVÁ GENERÁLNÍ PŘEDSTAVENÁ 
INSTITUTU MADONNA DELLA STRADA

 Novou generální představenou 
sekulárního institutu Madonna della 
Strada, byla zvolena Maria Christine 
Hochleitner z Rakouska.
 
USTANOVENÍ

 P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Praem. 
byl od  1. října 2018 uvolněn z  funkce 
administrátora ŘKF u  kostela sv. Cyrila 
a Metoděje Praha-Nebušice a byl jme-
nován a ustanoven administrátorem ŘKF 
u kostela sv. Ludmily Praha-Vinohrady.  

 P.  PaedDr.  JCLic. Mgr.  Bartoloměj 
Marián Čačík O.Praem. byl od  1. října 
2018 jmenován a ustanoven administ-
rátorem ŘKF u kostela sv. Cyrila a Me-
toděje Praha-Nebušice. 

 P. Alberto Giralda Cid M.Id., Th.D., byl 
od 1. listopadu 2018 jmenován a usta-
noven administrátorem ŘKF u  kostela 
Narození Panny Marie Praha-Michle.  

 P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček 
O.Praem., Ph.D., byl od  1. října 2018 
uvolněn z  funkce administrátora ŘKF 
u kostela sv. Martina Praha-Řepy.  

 Mgr.  Antonín Juriga byl od  1. říj-
na 2018 do  23. září 2020 jmenován 
a ustanoven členem Ekonomické rady 
Arcidiecéze pražské. 

 P.  ThLic.  Sebastian Piotr Kopeć 
OFMConv. byl od  1. listopadu 2018 
jmenován a  ustanoven administráto-
rem ŘKF Čelákovice. 

 RNDr.  Mgr.  Pavel Křížek byl od 
1. listopadu 2018 jmenován a ustano-
ven sekretářem III. pražského vikariátu.

 P.  Mgr.  Antonín Lukeš M.Id. byl 
od 1. listopadu 2018 uvolněn z funkce 
administrátora ŘKF u kostela Narození 
Panny Marie Praha-Michle a  z  funkce 
sekretáře III. pražského vikariátu. 

 P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP byl 
od 1. října 2018 jmenován a ustanoven 
kaplanem Arcibiskupského gymnázia, 
Korunní 586/2, Praha 2 – Vinohrady.

 ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak byl 
od 1. října 2018 jmenován a ustanoven 
výpomocným duchovním ŘKF u kostela 
sv. Cyrila a Metoděje Praha-Karlín. Usta-
novení farářem ŘKF Smečno se ruší.

 P.  JCLic. Mgr.  Stanislav Bogusław 
Surma O.Praem. byl od  1. října 2018 
uvolněn z  funkce administrátora ŘKF 
u kostela sv. Ludmily Praha-Vinohrady. 

 P.  ThLic.  Norbert František Vehov-
ský O.Praem., PhD., byl od 1. října 2018 
jmenován a  ustanoven administráto-
rem ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Praha-Strahov. 

 P.  PaedDr.  Mgr.  Hugo Jiří Zikmund 
O.Praem. byl od 1. října 2018 uvolněn 
z funkce faráře ŘKF u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie Praha-Strahov. 

 P. Ing. Mgr. Řehoř Jiří Žáček O.Praem. 
byl od  1. října 2018 jmenován a  usta-
noven administrátorem ŘKF u  kostela 
sv. Martina Praha-Řepy. 

ÚMRTÍ
 P. Jiří Kopejsko O.Cr. zemřel 18. září 

2018 ve  věku 79 let, ve  46. roce své 
kněžské služby. Pohřben byl do kryp-
ty kostela Nanebevzetí Panny Marie 
na Chlumu Svaté Maří. R.I.P.

JUBILEÁŘ 
 Mons. Karel Herbst SDB, emeritní 

pomocný biskup, 6. 11. 1943 (75 let)
 Mgr. Jarmil Klanc, trvalý jáhen v Klad-

ně-Rozdělově, 16. 11. 1942 (76 let)
 Jordán Vilém Matausch, trvalý já-

hen pražské arcidiecéze na odpočinku, 
20. 11. 1943 (75 let)

 Ing.  Alois Maceška, trvalý jáhen 
v Úvalech, 23. 11. 1937 (81 let)

 Mgr.  Josef Pecinovský, děkan ka-
pituly, farář v  Praze-Modřanech, 
24. 11. 1963 (55 let)

 P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, 
superior Benediktinského opatství Pan-
ny Marie a  sv. Jeronýma v  Emauzích, 
30. 11. 1940 (78 let)
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  5.–9. 11. DC Ježíš, uzdravující světlo našich duší 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Příbram – Svatá Hora / 
Exerciční dům / www.svata-hora.cz 

  8.–11. 11. DC Literatura a duchovní život 
P. Petr Beneš CSsR / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz 

  9.–11. 11. DO pro ženy a dívky (15–37 let) 
Sestry – Grohova / Brno/ pokojadobro@frantiskanky.cz 

  11.–16. 11. DC Vnitřní uzdravení 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz 

  12.–16. 11. Poustevnický pobyt na Eljonu 
P. Günther Ecklbauer OMI / Středisko Eljon / 
Špindlerův Mlýn / www.eljon.cz 

  18.–25. 11. DC podle sv. Ignáce 
Klášter Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz 

  23.–25. 11. DC Tammím pro muže (15–30 let ) 
Bohoslovci AS / AS Praha / www.ars.cuni.cz 

  26.–30. 11. Exercicie o králi Davidovi 
P. Václav Hypius CSsR / ŘKF Příbram – Svatá Hora /
Exerciční dům / www.svata-hora.cz 

  30. 11. – 2. 12. DO VIR pro muže (17–35 let) 
P. Pavel Martinka / AS Olomouc / 
www.knezskyseminar.cz/akce/vir 

  30. 11. – 2. 12. Adventní DO 
P. František Blaha SDB / DC sv. Františka z Pauly / 
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz 

  30. 11. – 2. 12. Adventní víkend ticha 
P. Jiří Šlégr / Středisko Eljon / Špindlerův Mlýn / 
www.eljon.cz 

  7.–9. 12. Adventní DO pro všechny 
Mons. Michael Slavík / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz 

  7.–9. 12. Adventní víkend ticha 
P. Jiří Šlégr / Středisko Eljon / Špindlerův Mlýn / 
www.eljon.cz 

  11.–15. 12. Ignaciánské exercicie 
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  14.–16. 12. Adventní DO pro všechny 
P. Jan Poříz OCD / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

Praha 4, Na Habrovce

V  e vesnici Krč byla v  roce 1848 ustavena obecní samo-
správa a  tím byl dán základ poměrně prudkému rozvoji 

obce – jednak na rozhraní 19. a 20. století, ale zejména ve tři-
cátých letech minulého století. Na bohoslužby mohli obyva-
telé Krče docházet od  roku 1895 do kaple Dobrého Pastý-
ře v „útulně“ pro hluchoněmé ženy, která patřila Kongregaci 
Školských sester de Notre Dame. Po začlenění Krče do území 
velké Prahy v roce 1922 zde probíhal značný stavební rozvoj 
– zejména ve třicátých letech se stavěly rodinné domky a vily. 
A tak byl pro duchovní potřeby obyvatel v roce 1935 založen 
Spolek pro výstavbu kostela v Praze XIV. Jeho předsedou byl 
místní velkostatkář Václav Welz, který věnoval pro výstavbu 
kostela polovinu pozemků – druhá polovina byla zakoupena. 
Tím byly vytvořeny podmínky pro přípravu výstavby filiálního 

kostela v michelské farnosti na území bývalé viniční usedlosti Habrovka. Projektem exteriéru byl pověřen Ing. arch. Karel 
Hruška, interiéru a oltáře Ing. Jaroslav Čermák. S finančními prostředky velmi vypomohl velmistr křižovnického řádu P. Josef 
Vlasák, který aktivně spolupracoval s františkánským terciářem Dr. Františkem Noskem.
Samotná výstavba však byla zahájena až v období okupace – v  roce 1941. Vlastní stavba kostela pak proběhla v  rekord-
ním čase: 8. 12. byla stavba zahájena a již na Vánoce zde sloužil 
P. Jeřábek půlnoční mši svatou. Kostel vysvětil velmistr Křižovníků 
P. Josef Vlasák. 
V následujícím období při budování socialistické Prahy se v okolí 
rozvinula sídlištní výstavba včetně metra (stanice trasy C Budějo-
vická), a kostel tak dobře sloužil i novým obyvatelům Krče a oko-
lí. Po  celé toto období byly v  kostele prováděny drobné úpravy 
a údržba, a tak v roce 2010 mohla být tato „provizorní dřevěná stav-
ba“ prohlášena za nemovitou kulturní památku České republiky.
V  posledním období vznikl v  přilehlé zahradě farní sál včetně 
dvou kluboven. Celý areál tak může dobře sloužit rozmanitým 
aktivitám farnosti.

    Dr. František Reichel

Kostel svatého Františka z Assisi v Krči
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Do hlubin rybářovy 
Duše

Karel Sládek
Brož., 80 str., 129 Kč

bůh je taDy!
Jana Zajícová

Váz., 72 str., 229 Kč

Psychologie

KomiKsový úvoD

G. Klein, D. Oppenheimer
Váz., 232 str., 399 Kč 

ČeKání na vánoce

Marek Kita

Váz., 64 str., 239 Kč

moDlitby u stolu

Brož., 16 str., 35 Kč

ZaPomenutá Závěť

Sophie de 
Mullenheim
Brož., 232 str., 255 Kč

leonie martinová

Marie Baudouinová 
Croixová

Brož., 168 str., 249 Kč

jaK jsem šel Pro mléKo 
a vrátil se s Kolem

Jochen Mai
Brož., 280 str., 375 Kč

balZám Pro Duši

Bruno Ferrero

Brož., 88 str., 149 Kč

9 Dní K Prohloubení 
naDěje, víry a lásKy 

Pavel Vojtěch Kohut OCD
Brož., 88 str., 95 Kč
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Oslavou celoroční péče o rybníky a ryby je velký pod-
zimní výlov. Jakkoli může být počasí rozmarné, rybáři 
se již nemohou dočkat rána, kdy se sejdou na hrázi. 
Neodradí je ani nízká teplota, ani vysoká vlhkost, ani 
syrový vítr, ani poprchávání. Jdou do toho s láskou…

Knížka Do hlubin rybářovy duše uvádí čtenáře do 
bohatého života nad i pod vodní hladinou. Vypráví 
o vodě, rybách, řekách, pramenech, potůčcích, ryb-
nících, rybářích a o tom, co vodní svět a jeho pozo-
rování přináší citlivému člověku. Drobným dílkem se 
uzavírá autorova pomyslná trilogie věnovaná tématům 
včelařství, myslivosti a rybářství.

Karel Sládek 
(1973) 
se narodil a žije v Chrudimi ve východ-
ních Čechách. Je českým včelařem, pří-
rodovědcem a teologem. Působí jako 
docent na Katolické teologické fakul-
tě UK. Pole jeho odborného zájmu 
tvoří spirituální teologie, ekologická 
spiritualita a environmentální etika. 
V Karmelitánském nakladatelství mu 
vyšly úspěšné knížky Žít s moudros-
tí včel (2016) a Zázrak jménem les 
(2017). O historii českého včelařství 
pak vydal knihu Včela chrudimská.

Ka
re

l S
lád

ek

Karel Sládek
Zárak jménem les

Karel Sládek
Žít s moudrostí 
včel

Doporučujeme

9 788075 660718

ISBN 978-80-7566-071-8
kna.cz       ikarmel.cz

Anselm Grün
Hory a údolí 
života

Karel Sládek

DO HLUBIN
RYBÁŘOVY DUŠE
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Karmelitánské nakladatelství

PANE BUH
TADY ANNA
PANE BUH
TADY ANNA
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kna.cz / ikarmel.cz

Kniha Pane Bůh, tady Anna dnes patří ke klasické 
četbě, a to nejen v anglicky mluvících zemích.  

Anně byly pouhé čtyři roky, když ji opustili rodiče 
a našel ji mladý Fynn, který se toulal ulicemi Londý-
na.  A jelikož nebyl schopen zjistit, kde bydlí, vzal ji 
domů ke své matce. S malou Annou si často vyprávěl 
a hrál; mluvili spolu o životě, o přírodních vědách 
a dalších zajímavostech. Hodně kamarádila s „pa-
nem Bohem“ a ráda mluvila i o něm. 

Malá Anna měla překvapující schopnost klást ži-
votně důležité otázky a odpovídat na ně – vykazo-
vala až neuvěřitelný „tah na branku“. Žádný, kdo 
se s touto treperendou setkal, nedokázal odolat její 
přímočarosti.  Zkrátka život jejíma očima se nám 
ukáže jako daleko barevnější, než bychom si ho kdy 
dokázali představit. 

Rozdíl mezi člověkem a andělem
je jasnej. Většina anděla je uvnitř
a většina člověka je zvenčí.  

FYNN 
(vlastním jménem Sydney Geor-
ge Hopkins) byl britský spisova-
tel, který žil v letech 1919 až 1999. 
Od stejného autora vydalo Kar-
melitánské nakladatelství rovněž 
tituly Anna a její sešit (2001) a Anna 
a Černý jezdec (2001).

PANE BUH  TADY ANNAPANE BUH, TADY ANNA
DOPORUČUJEME: 

Fynn
Anna a Černý jezdec

David Torkington
Poustevník (2. vydání)

Thierry Bizot
Anonymní katolík

Thierry Bizot
Křesťan v záběhu

Pane bůh, taDy anna

Fynn

Brož., 272 str., 299 Kč

PrvouKa vnitřní 
moDlitby

Pavel Vojtěch Kohut
Brož., 144 str., 225 Kč

2. listopad 998
Poprvé se začal připomínat den Památky 
věrných zesnulých – Dušičky. Památku 
zavedl francouzský benediktinský opat 
Odillo z Cluny.

3. listopad 1918
Rozvášněný dav svrhl a zničil mariánský 
sloup na Staroměstském náměstí v Praze, 
který byl vztyčen 26. září 1650.

8. listopad 1928
Narodil se Josef Břicháček, katolický 
kněz-redemptorista, správce Svaté Hory. 
V období let 1990 až 1999 byl administ-
rátorem na Svaté Hoře a později se stal 
farářem. ( 10. 6. 2004).

10. listopad 1883
Narodil se Bedřich Antonín Wiedermann, 
varhaník. Působil v  emauzském kláš-
teře Na  Slovanech a  v  kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Karlíně. Od r. 1946 působil 
jako řádný profesor na AMU. Byl znalcem 
chorálu i varhanářství. ( 5. 11. 1961).

26. listopad 1373
Na příkaz císaře Karla IV. byla přenesena 
těla mrtvých českých knížat a králů ze sta-
rých hrobů do nových v Chrámu sv. Víta.

27. listopad 1988
Katoličtí ordináři ČSR a  pražský arcibis-
kup kardinál ThDr.  František Tomášek 
vydali společný pastýřský list k  zahájení 
druhého roku „Desetiletí duchovní pří-
pravy na svatovojtěšské jubileum“.

28. listopad 1688
Zemřel Bohuslav Balbín, katolický kněz-
-jezuita, barokní historik, teoretik litera-
tury, pedagog a  spisovatel. Působil jako 
učitel na  českých a  moravských jezuit-
ských kolejích. Sbíral staré české knihy 
a  listiny k dokumentaci národní historie. 
Je autorem encyklopedického díla „Roz-
manitosti země české“ a napsal také spis 
o  dějinách jezuitské koleje v  pražském 
Klementinu. (* 3. 12. 1621).

Arnošt Kelnar


