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Vážení čtenáři, 

leden je měsíc smutný, nezdá se vám? 
Pominula romantika Vánoc a depre-
sivní tma moc radosti neskýtá. Snad 
sníh trochu potěší, ale jen v případě, 
že neusedáme za volant a nemusíme 
o dvou berlích ven. A přeci je to mě-
síc plný znamení. 
Předně je tu pololetí ve škole. To nás 
inspirovalo k článkům o našich ško-
lách. Jaké jsou? Kolik máme církev-
ních škol? 
Vedle toho však leden znamená začá-
tek občanského roku. Jaký bude? Vi-
díme některá důležitá témata: Předně 
je to synoda o rodině, kterou svolává 
papež František. My se přidáme pou-
tí rodin do Žďáru n. Sázavou posled-
ní srpnovou sobotu. 
Na letošek připadá smutné sté výro-
čí vyhlášení První světové války. Ani 
to nemůžeme přejít bez povšimnutí. 
Máme i  několik diecézních témat. 
Rozhodně bude rok 2014 naplněný 
událostmi a připomínkami význam-
ných bodů v  našem životě církve. 
Koneckonců ani leden nemusí být 
smutný, jak naznačuje fotografie 
na úvodní stránce!

P. Michal Němeček 
 biskupský vikář pro pastoraci

ÚVODNÍK BISKUPAEDITORIAL
Milí farníci,

k bohatému životu naší arcidiecéze patří 
neodmyslitelně také církevní školy. Vět-
šina z  nich byla založena záhy po  roce 
1989. Generace otců a matek zakladatelů 
je už vystřídána mladšími. Stav i  počet 
škol je v posledních letech stabilizovaný. 
Většina z  nich je zřízena pražským ar-
cibiskupstvím, menší počet je zřízen ji-
nými církevními právnickými osobami. 
Jsou to školy mateřské, základní, gym-
názia a vyšší odborné. Zvláštním typem 
jsou tzv. dívčí katolické školy, které ne-
mají ve struktuře českého školství obdo-
by.  Postupně se podařilo, že ve školách 
působí školní kaplani. Snaží se duchov-
ně vést nejen žáky a studenty, ale nabíze-
jí duchovní programy i pro pedagogický 
sbor. Žáci a studenti asi z poloviny po-
cházejí z katolických rodin, ostatní buď 
z rodin nevěřících, nebo z křesťanských 
rodin nekatolických. 
Je trvalá snaha zkvalitnit výuku nábo-
ženství, kterou vedle školních kaplanů 
zajišťují i  ženy a  muži vyučující nábo-
ženství. Náboženství je na všech školách 
povinné. Školy nejsou sice konfesní, ale 
nesmí ztrácet charakter katolické školy.
Státními inspekcemi jsou církevní školy 
hodnoceny vesměs kladně.  Inspekční 
zprávy zdůrazňují velmi dobré vztahy 
mezi pedagogy a žáky, mezi žáky a stu-
denty navzájem, praktickou absenci ši-
kany. V oblasti výuky se většinou konsta-
tuje dobrá úroveň, v nejednom případě 
nadprůměrná. Většina maturantů po-
kračuje úspěšně ve  studiu na  vysokých 
školách. 
Vedení arcidiecéze klade důraz na pro-
pojenost výuky a výchovy. Školy nemo-
hou suplovat výchovu v  rodině, ovšem 
mají ji doplňovat.
Dnes se mnoho mluví o  hodnotovém 
žebříčku. Zmiňuje se v  souvislosti se 
školami píle, kreativnost, soutěživost, 

postřeh, nápaditost aj. Na našich školách 
má své nezastupitelné místo důsledná 
výchova k  osobní komunikaci a  schop-
nosti se vyjadřovat. S  tím souvisí úsilí, 
aby absolventi získali alespoň zběžný 
kulturní rozhled, aniž budou zanedbávat 
svou budoucí odbornost. Solidarita mís-
to vypjatého individualismu.
Do  budoucna se naše církevní školství 
chce více zaměřit na  předměty, které 
posílí orientaci v  politickém a  ekono-
mickém rozměru života. Vizí je zřízení 
učňovské školy se zaměřením na histo-
rická řemesla a jistá forma institutu pro 
církevní hudbu.

Václav Malý, biskup 

Foto: archiv Arcibiskupství pražského



Slavnost světla. Foto: Martin Tejkal
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ČEŠI JSOU
OTEVŘENÍ LIDÉ    
Stovky mladých lidí z celé České republi-
ky přijely na Dny důvěry v Praze, ekume-
nické setkání organizované bratry z fran-
couzské komunity Taizé spolu s mladými 
dobrovolníky z různých církví. 
Krásná atmosféra modlitby se vytvořila 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, který 
byl plný mladých lidí. Účastníci setká-
ní byli ubytováni u  rodin a  jednotlivců 
z různých církví. Program se vedle mod-
liteb skládal z  biblických zamyšlení, se-
tkání v malých skupinkách a workshopů 
na různá témata jako např. práce se soci-
álně vyloučenými, bezdomovci či dopro-
vázení umírajících. 
Dnů důvěry se zúčastnili i  dva členové 
komunity z Taizé, bratr Wojtek z Polska 
a  bratr András z  Maďarska. „Byl jsem 
ohromen, kolik mladých lidí se sešlo 
k společné modlitbě,“ říká bratr András. 
„O Česku se tvrdí, že to je ateistická země 
uzavřených lidí, ale Češi jsou velmi ote-
vření, možná jen trochu nesmělí.  Lidské 
vztahy se zde zdají být prostší, lidštější 
než na  západě, a  to je krásné. Byl jsem 
překvapen, kolik svěžesti jsem pocítil 
mezi místními křesťany.“ 

EKUMENICKÁ 
SLAVNOST  
20. ledna v 18.00 zvou Česká biskupská 
konference a  Ekumenická rada círk-
ví na Ekumenickou slavnost za účasti 
nejvyšších představitelů křesťanských 
církví v v rámci Týdne modliteb za jed-
notu křesťanů, která se koná v koste-
le sv. Vojtěcha v  Praze 6 – Dejvicích. 
Předsedá kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský a  předseda České 
biskupské konference, kazatelem bude 
Ing. Daniel Fajfr, MTh, předseda Rady 
Církve bratrské a předseda ERC v ČR.

VYSVĚTLENÍ A OMLUVA 
V  článku J. Nerušila v  minulém čís-
le Zpravodaje došlo na str. 7 k uvedení 
mylného údaje: ve farnosti sv. Kříže ne-
odpovídal pastorační asistent, ale spolu-
pracovník rektora kostela. Běžný počet 
bohoslužeb je 14 týdně. Za nesprávnou 
informaci se omlouváme. 

redakce

A  proč se setkání jmenuje právě Dny 
důvěry? Bratr András vysvětluje: „Víru 
v  Boha můžeme nazvat také důvěrou 
v Boha, je to něco… velmi osobního. Je to 
otevřenost k přijetí bez očekávání něčeho 
konkrétního.“
Bratři i mnozí účastníci se již nyní připra-
vují na  evropské setkání Taizé ve  Štras-

burku, které se koná na na přelomu roku. 
Téměř 30 000 účastníků z celé Evropy zde 
bude také ubytováno v rodinách a zúčast-
ní se podobného programu jako v Praze. 
„Díky Taizé mají lidé možnost uvědomit 
si, co církev skutečně je, její velikost a naši 
jednotu v Kristu,“ uzavírá bratr András.

Vlaďka Jelínková

8. prosince 2013 pražská komunita 
Dcer sv. Pavla, mezi lidmi známější jako 
paulínky, si připomněla dvacet let své-
ho apoštolského působení v  České re-
publice. Paulínky do Prahy pozval kar-
dinál Miloslav Vlk, jenž sestry poznal 
v Itálii. A byl to on, kdo vedl děkovnou 
bohoslužbu ve  farním kostele sv. Petra 
na  Poříčí. Do  přípravy liturgie a  ná-
sledného setkání v teple fary se zapojilo 
několik rodin z  místní farnosti a  Sbor 
od sv. Petra se sólisty. Oslavy se účast-
nilo mnoho přátel komunity i „běžných 
zákazníků“ knihkupectví Paulínky. Při 
obětním průvodu bylo přineseno i ně-
kolik „plodů redakční práce“.
Pražskou komunitu v  této chvíli tvo-
ří sedm sester, které působí v  redakci, 
distribuci a  v  knihkupectví. Zapojují 
se rovněž do  různých biblických akti-
vit ve farnostech (Bible24, Noc žalmů) 
a  pro mládež (Písmo jako GPS do  ži-
vota). Nakladatelství Paulínky vyda-
lo dosud přes tři sta knižních titulů 

a na dvacet titulů filmových. Mezi po-
slední ediční počiny patří např. knihy 
papeže Františka. Posláním Dcer sv. 
Pavla však není pouze „produkce“, ale 
modlitba za  všechny lidi, kteří působí 
v médiích, a především realizace evan-
gelia ve vlastním životě.

S. Andrea Hýblová

Foto: Markéta Jírů

DVACET LET 
VE SLUŽBĚ EVANGELIU V ČR  
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TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2014  
Milí spolubratři, přátelé, 

v  lednu 2014 se uskuteční 14. roč-
ník charitní Tříkrálové sbírky. Tato 
již tradiční veřejná akce se provádí 
z  rozhodnutí České biskupské kon-
ference, a  realizují ji všechny (arci)
diecézní charity v  České republice. 
Je to jeden z velkých projektů, který 
organizuje i Arcidiecézní charita Pra-
ha za  podpory našich farních charit 
a farností.
Není náhodou, že sbírka se provádí 
v období slavnosti Zjevení Páně – Tří 
Králů. Církev si v  tento den připo-
míná zjevení novorozeného Ježíše 
mudrcům od východu – prvním po-
hanům, kteří se Kristu klaněli. Tito 
mudrcové reprezentují všechny křes-
ťany, kteří Krista přijmou, tedy i nás. 
S  tímto svátkem je nerozlučně spjat 
i symbol obdarování a na tuto tradici 
Charita konáním sbírky navazuje. 
Je velmi důležité, že Tříkrálová sbírka 
se nekoná prioritně v  kostelech, ale 
je prováděna na veřejnosti a v domo-
vech všech lidí bez ohledu na  jejich 
náboženské přesvědčení. Stává se tak 
mimořádnou příležitostí oslovit ty, 
kteří do  kostelů třeba nikdy nepři-
jdou. Oslovit je a sdělit jim, že církev 
skrze svoji Charitu pomáhá těm, kteří 
jsou na okraji společnosti. Připome-
nout, že stále existují hodnoty, které 
jsou trvalé a stojí za to o ně usilovat. 
Tříkrálovou sbírku vidím jako nabíd-
ku pro lidi kolem nás, aby se podíleli 
na konkrétní pomoci lidem v nouzi. 
Zároveň je to ale i  příležitost před-
stavit autentickou tvář církve. Prosím 
Vás proto, abyste podpořili její koná-
ní ve  svém okolí. Děkuji vám všem, 
kteří ji připravujete a jakýmkoliv způ-
sobem podporujete.

kanovník Stanisław Góra
 prezident Arcidiecézní charity Praha

SETKÁNÍ ŘEHOLNÍKŮ, ŘEHOLNIC A ZASVĚCENÝCH OSOB  
Pan kardinál Dominik Duka zve 1. února všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v pražské arcidiecézi ke spo-
lečnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. bude zahájena v 10.00 obřadem žehnání svící v kapitulním kostele 
Všech svatých na Pražském hradě, odkud se půjde průvodem do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude mše sv. pokračo-
vat. Po mši svaté následuje diskuze s panem kardinálem v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském, společná modlitba 
během dne, a pak jsou  všichni účastníci zváni k pohoštění a neformálnímu setkání. 

(z Act curiae)

Tři králové. Foto: Martina Košinová

POZVÁNKA K TŘÍKRÁLOVÉMU PRŮVODU 
5. ledna v 15.30 vás všechny srdečně zveme na Hradčany, kam, v předvečer Slavnos-
ti Zjevení Páně, tedy v neděli, přijedou už po devatenácté Tři králové.
Králové na  velbloudech, doprovázeni pážaty, staročeským lidem a  koledníky 
tříkrálové sbírky, vyjedou ve výše uvedeném čase z bran Arcibiskupství pražského 
na  Hradčanské náměstí. Tady nejdříve otec kardinál Dominik Duka, arcibiskup 
pražský, požehná koledníkům a všem ostatním přítomným a pak už Tři králové, s ce-
lým průvodem, vykročí k Betlému. Půjdou Loretánskou ulicí, kde se setkají s králem 
Herodem, odkud půjdou ke Svaté rodině na Loretánské náměstí. Tam se Tři králové 
pokloní malému Ježíškovi a předají mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. Po té králové 
předají své poselství, adresované dětem, jejich rodičům, celému městu a národu.
Na závěr mohou děti ke Třem králům i k malému Ježíškovi přijít, pozdravit se s nimi 
a zanechat u jesliček svůj dárek, který následujícího dne, 6. ledna, Tři králové přine-
sou potřebným dětem.
Dárky by měly být například: hračky (ne plyšové), knížky pro děti a mládež, omalo-
vánky, skicáky a různé spíše volnočasové školní nebo sportovní potřeby.
Věříme, že tato akce našla zalíbení u samotných svatých Tří králů, kteří před Boží 
tváří bez ustání prosí o vzkříšení duchovního života v naší zemi a v celém neklidném 
světě, který po duchovním životě prahne stále víc.
Všechny vás k této slavnosti srdečně zvou a společně se na vás těší:

Za Arcibiskupství pražské: Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Za Misionáře identes: P. Antonín Lukeš, M.Id, zodpovědný za Tříkrálový průvod

Za Arcidiecézní Charitu Praha: Mgr. Pavel Šimek, zodpovědný za Tříkrálovou sbírku
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Oratoř. Foto: Josef Nerušil

J akmile se jednou provdala, obdržela 
odstupné a  její svatba byla považo-
vána za  dobrovolné opuštění úřadu. 

Leckoho zajisté napadne otázka, proč 
společnost celibát po pedagogických pra-
covnících vyžadovala. Jednou z odpovědí 
může být i  tehdejší hluboce zakořeně-
ná tradice církevního školství v  našich 
končinách. Svého času totiž výchovu 
na středních školách ze značné části zajiš-
ťovali řádoví bratři a sestry, jejichž úspěš-
né vzdělávací metody inspirovaly nejed-
noho státního úředníka.
V současnosti můžeme po několika de-
setiletích soustavné likvidace církevních 
škol pozorovat jejich opětovnou rene-
sanci. Rodiče, žáci i učitelé na nich oce-
ňují jakousi přidanou hodnotu. „Jsem 
velmi pyšná na vnitřní atmosféru školy“, 
dozvídám se v  ředitelně, trochu netra-
dičně vybavené portrétem papežů Bene-
dikta XVI. a Františka, od ředitelky Křes-
ťanského gymnázia v pražské Hostivaři 
Boženy Böhmové. Gymnázium zřízené 
pražským arcibiskupstvím letos oslavilo 
20 let své existence, v průběhu kterých se 
přestěhovalo z Olešské do Hostivaře. Vi-
tální ředitelka je pak teprve druhou oso-
bou, která školu od  jejího založení řídí 
(od r. 2007 po Mgr. Kamile Müllerové). 
Navázat na  zpřetrženou tradici kvalit-

INSPIRACE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Dnes už se spíše zapomíná, že v českých zemích ještě na počátku 20. století 
platil pro učitelky závazek života bez manželství.

Budova Křesťanského gymnázia v Praze-Hostivaři. Foto: Josef Nerušil

ního církevního školství nebylo po roce 
1989 jednoduché. Náboženství bylo 
dlouhou dobu účelově zatlačováno ze 
společnosti za kostelní zdi a mezi lidmi 
tak vznikly předsudky vůči jinému, než 
státnímu školství. Část společnosti mys-
lela, že školy jsou otevřeny jen pro věřící, 
část se pak domnívala, že se jedná o pří-
pravu budoucích řádových sester a kně-
ží. Ředitelka Křesťanského gymnázia 
Böhmová však ujišťuje, že škola je ote-
vřená jak pro děti z věřících, tak i z ne-
věřících rodin. „Spočítané to nemáme. 
Mohu ale poměrně dobře předpokládat 
z hodin náboženství a z reakcí dětí. Od-
hadovala bych tedy poměr dětí z věřících 
rodin vůči nevěřícím tak 60 na 40“, říká 
aprobovaná učitelka matematiky a che-
mie a  dodává, že se zaměstnanci školy 
to bude podobné. „Nemohu však říci, 
že by děti z  věřících rodin byly vycho-
vanější, to určitě obecně neplatí“, usmívá 
se na  můj další dotaz, jak se na  dětech 
křesťanské rodinné zázemí projevuje. 
Mezi ostatními dětmi prý ale rozlišitel-
né jsou. Často totiž pocházejí z  počet-
nějších a méně rozvrácených rodin, což 
ovlivňuje i jejich chování ve škole.
Budova Křesťanského gymnázia v Hos-
tivaři, kterou si Křesťanské gymnázium 
pronajímá od  městské části, se příliš 

neliší od  podobných státních zařízení. 
Úzké chodby a schodiště stavby typické 
pro 80. léta jsou vyzdobeny výtvarnými 
pracemi žáků, ve  třídách pak visí jed-
noduchý kříž. Snad nejvýraznější od-
lišností oproti jiným školám je místní 
oratoř, vytvořená z jedné ze tříd. Důraz 
se klade na všeobecné vzdělávání a výu-
ku cizích jazyků. Součástí osnov je také 
povinný předmět náboženství, kde se 
probírají církevní dějiny, Bible a řeč při-
jde i na morálku. Ve škole se také jednou 
týdně slouží pro studenty mše, čtyřikrát 
do roka pak celoškolní mše, která je po-
vinná pro všechny. Žáci také mají k dis-
pozici školního spirituála na  plný úva-
zek, P. Jaroslava Trávníčka SDB, kterému 
v jeho službě vypomáhá několik dalších 
duchovních. Pro děti a  zaměstnance 
pak škola organizuje nejenom výměn-
né pobyty a  sportovní kurzy, ale třeba 
i duchovní obnovy. „Křesťanství nabízí-
me jako jednu z možností, některé děti 
do budoucna třeba inspirujeme ke křtu, 
nebo zasvěcenému životu. Koho však 
náboženství nezajímá, tomu ze zaměře-
ní naší školy nic nad rámec povinného 
předmětu a účasti na celoškolní mši ne-
plyne a ani na něj nějak netlačíme“, za-
končuje ředitelka Böhmová úvahu nad 
nabídkami církevního školství. 

Josef Nerušil
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V letošním roce si Křesťanská pedagogicko-psychologická 
poradna připomíná 20 let svého trvání.
O minulosti i přítomnosti této poradny jsme si povídali 
s její ředitelkou PhDr. Ivanou Bernardovou.

Řekněte, prosím, nejprve pár slov 
o sobě.
Vystudovala jsem psychologii a  deset let 
po vysoké škole jsem byla doma se svými 
dětmi. Pak jsem začala hledat zaměstnání, 
ale se čtyřmi dětmi to nebylo jednoduché. 
Podařilo se mi najít práci ve státní psycho-
logické poradně. To bylo velmi užitečné, 
protože jsem se tam naučila, co je to po-
radenská práce. Všechno to bylo již krátce 
po revoluci a rodily se první církevní školy. 
Byla jsem přizvána k  tomu, abych pomá-
hala v  otázkách výchovy právě rodičům 
a dětem na  těchto školách. Možná to zní 
vznešeně čí nadneseně, ale už tehdy jsem 
to prožívala jako jisté Boží vedení. 

Jaké byly začátky poradny?
Nejprve se jednalo spíše o  jakousi službu 
veřejnosti. Měli jsme pronajatou jednu 
místnůstku v YMCE na půl dne v  týdnu, 

ale během několika měsíců se ukázalo, 
že půlden nestačí a bylo by užitečné, aby 
vznikla poradna na oficiální rovině. Tehdy 
byl biskupem pro školství v rámci pražské 
arcidiecéze Mons. Lobkowicz. Předložila 
jsem mu vizi, k čemu by taková poradna 
měla sloužit. Jemu se to líbilo, a tak se ar-
cibiskupství stalo naším zřizovatelem. To 
bylo v dubnu roku 1994 a od  ledna roku 
1995 jsme byli zařazeni do  sítě školských 
zařízení a začali jsme spolupracovat s cír-
kevními školami v pražské arcidiecézi. Po-
stupně k tomu přibývaly další i vzdáleněj-
ší školy. Od počátku jsme se ale věnovali 
i „státním školám“. 

Čemu se věnuje vaše poradna?
Děláme to, co běžně pedagogicko-psy-
chologické poradny dělají, tedy od zjišťo-
vání školní zralosti až po testy, kam mají 
jít studenti gymnázií dále na VŠ. Spekt-

rum po  stránce věku i  problematiky je 
velmi široké. Vyšetřujeme jednotlivé děti, 
dáváme rodičům i školám zprávy, zkou-
máme celé třídy.

A čím se vaše poradna od ostatních 
liší?
Jsme jediná křesťanská poradna u  nás. 
Zařazení do  školského rejstříku neby-
lo jednoduché, už jsem to chtěla vzdát, 
ale vytrvala jsem, až se to podařilo. Dnes 
se věnujeme církevním školám od  Čes-
kých Budějovic až po  Děčín. Mohu říci, 
že zájem je veliký. Všichni naši zaměst-
nanci jsou věřící lidé a  kromě svého od-
borného vzdělání jich mnoho studovalo 
také teologii. Své klienty se snažíme při-
jímat nejen s  odbornou erudicí, ale také 
lidsky, doprovázíme je svou modlitbou. 

Na  druhou stranu náboženská orientace 
není limitujícím prvkem. Jde nám o přátel-
ský přístup ke všem rodičům, kteří k nám 
přicházejí s obtížemi svých dětí. Ale to víte, 
sdělovat rodičům dobré zprávy je snadné, 
ale s  těmi špatnými to není tak jednodu-
ché. I od nás odchází rodiče nespokojeni.

Vaše poradna je specifická svým důra-
zem na prevenci rizikového chování.
Obecně se tato oblast začala rozvíjet již 
od poloviny devadesátých let. Já jsem o této 
službě zpočátku neuvažovala, ale jistým 
impulsem byla Jana Nováková, ředitelka 
základní školy zřizované sestrami voršilka-
mi, která ji vnímala jako potřebnou. Začali 
jsme s nimi i s některými dalšími školami 
spolupracovat. 

Jak konkrétně tato prevence vypadá?
Svůj program jsme nazvali „Posilování 
pozitivních životních hodnot a  postojů“. 
Chtěli jsme posilovat to pozitivní, co v dě-
tech je, ne je nějak strašit. 
Pomáhají nám studenti vyšších a vysokých 
škol, kteří jsou vlastními lektory projektu. 
Tito studenti přicházejí opakovaně do tříd 
s  vícehodinovým programem a  pracují 
metodou psychosociálních technik. Víme, 
že děti jim důvěřují a obracejí se na ně se 
svými dotazy a problémy.

Jak si má čtenář program představit?
Máme čtyři veliká témata. První je sebe-
poznání a sebepřijetí. Když má dítě rádo 
samo sebe, když si samo sebe váží, tak je 
odolnější vůči všemu negativnímu, vůči 
šikaně či nevhodnému sexuálnímu cho-
vání. Dítě vedeme k tomu, aby si všimlo, 
co je na  něm hezkého, a  aby chápalo 

DOBRÝ DUCH  
CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Foto: Šárka Stehlíková
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Spojení církve a  školy je staré jak 
církev sama a náznaky tohoto spo-
jení můžeme najít i  na  stránkách 

Nového zákona. Apoštol Pavel a vlastně 
i  samotný Pán Ježíš místy užívali me-
tody rabínské pedagogiky pro první ší-
ření radostné zvěsti. Podobně církevní 
otcové posilovali církev prvních staletí 
tím, že její víru podepřeli pozdně helé-
nistickou vzdělaností, čímž zachránili 
intelektuální dědictví antiky, především 
klasické jazyky, pro budoucí staletí. Po-
vědomí o tom, že ve středověku byla cír-
kev jediným nositelem vzdělanosti, má 
snad každý; již méně lidí si však uvědo-
muje, že církev byla v celé Evropě téměř 
dominantním provozovatelem škol až 
do období počátku 19. stol., kdy po na-
poleonských válkách došlo k  tzv. velké 
sekularizaci. Tehdy čerstvě vznikající 
moderní státy začaly od církve přebírat 
její zdravotní, sociální a  školské insti-
tuce a přizpůsobily je novým potřebám 
průmyslové společnosti. 

KATOLICKÉ ŠKOLY 
V NAŠÍ ARCIDIECÉZI

Foto: archiv Školských sester sv. Františka

V naší zemi byla situace složitější. Habs-
burská monarchie se s katolickou církví 
svázala příliš těsně a hranice mezi stá-
tem a  církví byla především v  oblasti 
školství dlouho nezřetelná. Až do  še-
desátých let 19. stol. byly vlastně všech-
ny obecní školy školami církevními.  
Třebaže byly u  nás do  I. světové války 
téměř všechny školy definitivně postát-
něny, nepřestala v nich být církev výraz-
ným způsobem přítomná. Velký počet 
kněží tvořili „katecheti“ ustanovení 
pouze pro výuku náboženství na  ško-
lách, kteří se v učitelských sborech těšili 
přednostnímu postavení, i náboženství 
na vysvědčení figurovalo vždy na prv-
ním místě. Pro naše praprarodiče byla 
i  účast na  bohoslužbách považována 
za součást školní výuky a její zanedbá-
vání mělo vliv na známku z náboženství 
i z mravů (což se z dnešního pastorač-
ního hlediska jeví jako téměř absurdní). 
První Československá republika pro-
stor přítomnosti církve ve  státní škole Foto: Michal Němeček 

ocenění od druhých. Druhé téma se týká 
vztahů v kolektivu. Jde o prevenci šikany 
a posilování kamarádství, empatie, spo-
lupráce. Zde pracujeme se třídou jako se 
skupinou a program je třídě „šitý“ pří-
mo na míru.

A ta dvě další témata?
Prevence závislostí v širokém slova smyslu, 
od závislosti na počítači až po heroin. Po-
slední téma pak vychází přímo ze „zakázky 
třídy. Jedná se buď o vztahy mezi chlapci 
a dívkami a vztahy k rodičům, nebo o otáz-
ku rasismu a hodnotové orientace. 

Jak to pak konkrétně vypadá ve třídě?
Důležité je, že tato prevence je zážitková, 
nespočívá tedy v přednáškách, ale pracu-
jeme metodou psychosociálních her. Děti 
mají například za  úkol nakreslit dům, 
ve kterém stráví společnou dovolenou. Při 
tom se ukáže, kdo má ve  skupince vůd-
čí hlas a  kdo se naopak neumí prosadit, 
přestože má dobré nápady. To pak s dětmi 
v rozhovoru řešíme, protože to, co udělaly 
ve  hře, dělají pravděpodobně i  v  běžném 
životě. 

Jste spokojena s výsledky své práce?
Víte, já církevní školství považuji za velkou 
devízu církve. Ve  spoustě církevních škol 
panuje vlídná atmosféra, dobrý duch. Jsem 
ráda, že můžeme pracovat v kontextu toho 
bohatství škol s různým zaměřením, které 
různé církevní instituce zřizují. Mám ra-
dost, že můžeme něčím přispět.

 (ap, ek)
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kevních škol. Násilně tak byl završen pro-
ces postátňování školy jako takové, který 
ovšem započal již v polovině 19. století.
Současné katolické školy začaly vznikat 
prakticky okamžitě po sametové revoluci.

Již počátkem roku 1990 se začali scházet 
křesťanští intelektuálové a  pedagogo-
vé na  faře při dominikánském klášteře 
v Husově ulici v Praze na Starém Městě 
v tzv. Ústředí křesťanských škol. Při jeho 
zrodu stál i náš současný arcibiskup Do-
minik kardinál Duka. Protože v  Ústředí 
působila i  řada právníků, mohla církev 
kvalifikovaně spolupracovat s  rodící se 

poněkud zúžila (např. byly odstraněny 
krucifixy ze tříd, které dodnes najdeme 
v Rakousku a Bavorsku), ale většina žá-
kovské populace základních a  středních 
škol stále procházela povinnou výukou 
náboženství, a  to až do  školního roku 
1952/1953.

Poněkud podrobnější historický úvod byl 
nutný k tomu, abychom se příliš nepodi-
vovali nad poměrně malým počtem škol 
přímo řízených katolickou církví před 
II. světovou válkou. Své základní poslá-
ní hlásat evangelium církev v  rámci do-
bových možností plnila na  školách stát-
ních, a proto jen v ojedinělých případech 
na sebe brala obtížné břemeno vydržová-
ní vlastních škol. Byla zde slavná gymná-
zia vedená mužskými řeholemi tradičně 
zaměřenými na šíření vzdělanosti (bene-
diktini, piaristé, jezuité), ta však spíše jen 
doplňovala síť státních gymnázií. Ženské 
řeholní instituty zřizovaly dívčí penzio-
náty, z nichž jen některé měly tzv. právo 
veřejnosti a  tedy oficiální status gymná-
zia nebo střední odborné školy (přede-
vším pro výchovu opatrovnic a  učitelek 
ručních prací). Specializace katolického 
školství na  oddělené vzdělávání dívek 
byla patrná také v poměrně velkém počtu 
katolických dívčích učitelských ústavů. 
Pokud zmíníme řádové a  diecézní teo-
logické instituty – semináře (tedy školy 
na pomezí mezi školami středními a vy-
sokými), je popis předválečného neuni-
verzitního církevního školství téměř úpl-
ný. Komunistický puč r. 1948 znamenal 
samozřejmě definitivní konec všech cír-

demokratickou výkonnou i  zákonodár-
nou mocí na  rychlé změně legislativy 
umožňující vznik církevních škol a výu-
ku náboženství. 
Všechny církevní školy zřízené bez-
prostředně Arcibiskupstvím pražským 
vznikaly v rozmezí let 1990-1995. Inici-
ativa k jejich založení je převážně dílem 
nadšených laiků nebo řeholních spo-
lečenství. Římská unie řádu sv. Voršily 
mohla obnovit své poslání v  navrácené 
funkcionalistické školní budově v  Os-
trovní ul. v  Praze 1, na  tradici předvá-
lečného učitelského ústavu se pokusila 
navázat Svatojánská kolej – vyšší odbor-
ná škola pedagogická ve  Sv. Janu pod 
Skalou. Kongregace školských sester 
sv. Františka dostala zpět dvojici budov 
na nám. Míru v Praze na Vinohradech; 
v jedné z nich zřizuje arcidiecéze své Ar-
cibiskupské gymnázium, ve  druhé pro-
vozují sestry Křesťanský domov mládeže 
sv. Ludmily, patronky protějšího koste-
la. Církev ale nezapomíná ani na  žáky 
na opačné straně společenského žebříč-
ku. Specialitou církevního školství, která 
ve veřejném sektoru nemá obdoby, jsou 
dvouleté dívčí střední školy pro dívky 
ze sociálně znevýhodněného prostředí 
a pro dívky s nestudijními předpoklady. 
Přestože se resort církevního školství 
na českém školském systému podílí ne-
celými 2%, ve většině ukazatelů je jeho 
kvalitativní význam nesporně vyšší. In-
formaci o počtu vybraných druhů kato-
lických církevních škol v naší arcidiecézi 
najdete v následující tabulce.

Foto: archiv Školských sester sv. Františka

Foto: archiv Školských sester sv. Františka
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MŠ sv. Voršily v Praze Ostrovní 11, Praha 1 www.mssvvorsily.cz Českomoravská provincie  
Římské unie řádu sv. Voršily

Církevní MŠ Studánka Ke Kamýku 686, Praha 4 www.cms-studanka.cz Arcibiskupství pražské

Církevní MŠ Srdíčko Podpěrova 1879, Praha 5 www.cms-srdicko.cz Arcibiskupství pražské

Církevní MŠ Laura Vítkova 12, Praha 8 www.cmslaura.cz Provincie kongregace 
Dcer Panny Marie Pomocnice

Katolická MŠ sv. Klimenta U Uranie 16/1080, Praha 7 www.kms-kliment.cz Arcibiskupství pražské

Církevní MŠ Radost Bulharská 2331, Kladno www.cms-radost.cz Arcibiskupství pražské

Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 5/24, Beroun www.beroun-farnost.ic.cz Arcibiskupství pražské

Církevní ZŠ logopedická 
Don Bosco a MŠ logopedická

Dolákova 555, Praha 8 www.donbosco.cz Arcibiskupství pražské

MŠ a ZŠ sv. Augustina Hornokrčská 709/3, Praha 4 www.skolasvatehoaugustina.cz Česká provincie Řádu 
sv. Augustina

Veselá škola – církevní ZŠ 
a základní umělecká škola

Soukenická 10, Praha 1 www.veselaskola.cz Arcibiskupství pražské

ZŠ sv. Voršily v Praze Ostrovní 9, Praha 1 www.zssv.cz Českomoravská povincie 
Římské unie řádu sv. Voršily

ZŠ Maltézských rytířů Školská 349, Kladno 2 www.czskladno.info Suverénní řád maltézských 
rytířů – České velkopřevorství

Dívčí katolická střední škola Platnéřská 4/191, Praha 1 www.divciskola.cz Arcibiskupství pražské

Dvouletá katolická 
střední škola

Vítkova 12, Praha 8 www.dkss.cz Provincie kongregace 
Dcer Panny Marie Pomocnice

Dívčí katolická střední škola 
a mateřská škola

Legerova 28, Kolín III. www.dks-kolin.cz Arcibiskupství pražské

Střední odborná škola 
sociální svaté Zdislavy

Ječná 33, Praha 2 www.skolajecna.cz Česká provincie Kongregace 
Dcer Božské Lásky

Církevní střední zdravotnická 
škola Jana Pavla II.

Ječná 33, Praha 2 www.skolajecna.cz Arcibiskupství pražské

Arcibiskupské gymnázium Korunní 2/586, Praha 2 www.arcig.cz Arcibiskupství pražské

Křesťanské gymnázium Kozinova 1000, Praha 10 www.krestanskegymnazium.cz Arcibiskupství pražské

VOŠ publicistiky Opatovická 18, Praha 1 www.vosp.cz Arcibiskupství pražské

VOŠ zdravotnická 
Suverénního řádu 
maltézských rytířů

Ječná 33, Praha 2 www.skolajecna.cz Suverénní řád maltézských 
rytířů – České velkopřevorství

JABOK – VOŠ sociálně 
pedagogická a teologická

Salmovská 8, Praha 2 www.jabok.cz Salesiálská provincie

Svatojánská kolej 
– VOŠ pedagogická

Svatý Jan pod Skalou 1, 
Beroun

www.svatojanskakolej.cz Arcibiskupství pražské

Katolický domov studujících 
– domov mládeže a školní 
jídelna

Černá 14, Praha 1 www.kds.op.cz Česká kongregace 
sester dominikánek

Křesťanský domov mládeže 
a školní jídelna u sv. 
Ludmily, s.r.o.

Francouzská 1/585, Praha 2 www.kdm.cz Školské sestry sv. Františka, 
Česká provincie

Křesťanská pedagogicko-
psychologická poradna

Pernerova 8/427, Praha 8 www.kppp.cz Arcibiskupství pražské
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II. vatikánský koncil vyzdvihl význam výchovy a církevních škol na utváření Církve a mezi své dokumenty zařadil i deklaraci o křes-
ťanské výchově – Gravissimum educationis. V řadě dokumentů Kongregace pro katolickou výchovu, které na tuto deklaraci navazují, 
je vyjádřena alternativa, kterou mají církevní školy do vzdělávacích systémů ve svých zemích vnášet. Jsou jimi především důraz na spo-
lečenství, integrální rozvoj všech složek osobnosti a pojetí člověka jako stvořeného Božího obrazu nalézajícího cíl svého bytí v Ježíši 
Kristu. Tento výchovný projekt katolických škol je u nás bez výjimky otevřen všem – křesťanům, nepokřtěným i lidem jakéhokoliv 
jiného vyznání; svými školami církev slouží celé naší společnosti. Vyprošujme ji k tomu v modlitbě Boží požehnání. 

Filip Dostál
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Z DIÁŘE 
KARDINÁLA DUKY

Z DIÁŘE 
BISKUPA HERBSTA

Z DIÁŘE
 
BISKUPA MALÉHO

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

LEDNOVÝ 
KALENDÁŘÍK

1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie

Den obnovy samostatného českého státu

Světový den modliteb za mír

6. 1. slavnost Zjevení Páně, Tříkrálová sbírka

12. 1. svátek Křtu Páně

18. 1. památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

25. 1. svátek Obrácení svatého apoštola Pavla 

27. 1. Den holocaustu

31. 1. Světový den pomoci malomocným

V lednu si rovněž připomínáme několik učitelů církve:
•    2. 1. sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského
• 13. 1. sv. Hilaria
• 24. 1. sv. Františka Saleského
• 28. 1. sv. Tomáše Akvinského

1. 1. 11.00 Vracovice, kostel sv. Cyrila 
a Metoděje – mše sv.

4. 1. 15.00 Kostelec nad Labem, 
kostel sv. Víta – mše sv.

5. 1. 11.00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily 
– mše sv. s udílením lektorátu

11. 1. 9.00 Praha-Vinohrady – účast na kurzu 
varhaníků 

12. 1. 9.30 Lysá nad Labem, kostel Narození 
sv. Jana Křtitele 
– mše sv. s udílením lektorátu

20.–22. 1. Praha – zasedání ČBK

25. 1. 12.00 Praha-Hradčany, katedrála 
– mše sv., výročí 1200 let od úmrtí 
Karla Velikého

26. 1. 8.30 Bystřice u Benešova, 
kostel sv. Šimona a Judy 
– mše sv. s jáhenským svěcením

31. 1. 20.00 Praha-Kobylisy, salesiánské divadlo

3. 1. Praha-Kamýk, CMŠ Studánka 
– vizitace 

Praha-Stodůlky, CMŠ Srdíčko 
– vizitace 

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

5. 1. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála 
– mše sv.

7. 1. Kladno, ZŠ Maltézských rytířů 
– vizitace 

8. 1. 16.00 Havlíčkův Brod, 
kostel Nanebevzetí P. Marie 
– mše sv.

17.30 Havlíčkův Brod, 
Skautský klub – přednáška 
 „Lidská práva ve světě“

20.–22. 1. Praha – zasedání ČBK

1. 1. 00.00 Slivice-Milín, Maková Hora – mše sv.

10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

17.00 Praha-Malá Strana, 
kostel sv. Karla Boromejského 
– ekumenická slavnost

5. 1. 14.45 Praha-Hradčany, katedrála 
– požehnání koledníkům

9. 1. 19.00 Praha, Stavovské divadlo – Tříkrálový 
koncert Arcidiecézní charity

16. 1. 15.00 Velká Bíteš, První brněnská strojírna 
– žehnání nové haly pro letecké motory

18. 1. 17.00 Brandýs nad Labem, kostel Obrácení 
sv. Pavla – mše sv.

20. 1. 18.00 Praha-Dejvice, kostel sv. Vojtěcha 
– ekumenická bohoslužba

20.–22. 1. Praha – zasedání ČBK

25. 1. 12.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 
1200 let od úmrtí Karla Velikého
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PROGRAMY
PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/cpr

    4. 1.   9:00 Kurz pomocníků 
v pastoraci*; PS

    6. 1. 19:00 Kurz pro služebníky 
eucharistie; PS

    8. 1.   9:30 Akademie nejen pro senio-
ry; P. Piťha: Cyril a Metoděj; PS

  13. 1. 19:00 Kurz pro služebníky 
eucharistie*; PS

  17. 1. 20:00 Modlitba Taizé; DS
  20. 1. 18:00 Ekumenická slavnost 
v rámci týdne modliteb za jednotu 
křesťanů za účasti biskupů a představi-
telů křesťanských církví, ČBK

  20. 1. 19:00 Kurz pro služebníky 
eucharistie*; PS

  21. 1. 19:30 Příprava na manželství*; 
CPR

  22. 1. 9:30 Akademie nejen 
pro seniory; návštěva Lorety; PS

  27. 1. 19:00 Kurz pro služebníky 
eucharistie*; PS

  28. 1. 19:30 Příprava na manželství*; 
CPR

* 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; 
ČBK – Česká biskupská konference

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

http://cpr.apha.cz

Příprava na manželství

Společná příprava na  život v  manželství 
bude v následujících termínech: 21. 1. – 
11. 3. a 8. 4. – 27. 5. 2014. Setkání jsou 
v  Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), 
Kolejní 4, Praha 6 vždy v úterý od 19.30 
do 21.30. Na přípravě se podílí tým dob-
rovolných spolupracovníků Centra tvo-
řený manželskými páry, psychologem, 
jáhnem a  knězem. Snoubenecký pár 
přispívá na  kurz částkou 500 Kč. Snou-
benci se přihlašují předem mailem, tele-
fonicky nebo přes formulář na stránkách 
www.manzelstvi.cz/snoubenci/

Škola partnerství

7.–8. února se uskuteční první ze čtyř 
víkendových setkání kurzu Škola part-
nerství, který společně pořádá Pastorační 
středisko – Centrum pro rodinu a  Arci 

diecézní centrum pro mládež v domě Na-
zaret v Praze-Kunraticích. Kurz je určen 
pro páry ve  věku 17-30 let, které spolu 
chodí a mají zájem pracovat na svém vzta-
hu v  křesťanském společenství mladých 
lidí v obdobné situaci. Kurzovné za celý 
kurz 1 000 Kč/osobu + příspěvek na re-
žii každého víkendu vždy 150 Kč/osobu. 
Bližší informace a  přihlášky najdete na 
www.apha.cz/skola-partnerstvi

Kurzy efektivního rodičovství

Základní kurz efektivního rodičovství 
pod vedením lektorky Ing.  Stanislavy 
Hruškové, Ph.D.  proběhne v  Pastorač-
ním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, 
Praha 6, během deseti čtvrtečních dopo-
ledních setkání od 13. 2. do 17. 4. 2014 
vždy v čase 9.30–11.30. Kurz je zaměřen 
především na maminky a tatínky na ro-
dičovské dovolené, hlídání dětí po před-
chozí domluvě zajistíme. Kostel sv. 
Vojtěcha má bezbariérový vstup. Cena 
kurzu je 1 350 Kč na osobu.
Série tří pokračovacích kurzů efektivní-
ho rodičovství 18. 1. „Jak učit dítě od-
povědnosti“. 8. 2. „Efektivní rodičovství 
a škola“ a 22. 3. „Emoce ve vztahu rodič – 
dítě“ se uskuteční vždy v sobotu od 9.00 
do 17.00 v MC Domeček v Komunitním 
centru Matky Terezy v Praze 11 – Hájích 
(metro C). Kurzy povede Mgr. Martina 
Běťáková.  Cena kurzu je 450 Kč/oso-
bu nebo 700 Kč/rodičovský pár. Pod-
mínkou účasti je předchozí absolvová-
ní základního kurzu. Bližší informace 
a přihlášky na všechny kurzy najdete na 
www.apha.cz/ker

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu

15. února zveme v rámci památky svatého 
Valentina na  Vyšehrad, na  Arcidiecézní 
pouť snoubenců. Na programu bude ce-
lodenní rekolekce pro snoubence od 9.00 
do 15.00 a poutní mše svatá v 15.30 v ba-
zilice sv. Petra a  Pavla. Na  rekolekci, 
kterou povede P.  Michal Němeček, se 
páry snoubenců přihlašují nejpozději do 
13. února telefonicky či mailem v Centru 
pro rodinu nebo přes formulář na webu 
www.manzelstvi.cz/valentin/, kde je mož-
no nalézt též aktuální informace. Pozor, 
kapacita rekolekce je omezena! Příspěvek 
účastníků obnovy je 100 Kč na pár. Pouť 
snoubenců je v rámci tradičního Národ-
ního týdne manželství (www.tydenman-
zelstvi.cz), který proběhne 10.–16. února 
2014 na téma „Ohromné maličkosti“.

AKCE PRO MINISTRANTY

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

11. ledna v Kolíně (pro mladší kluky, cca 
od 8 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Bar-
toloměje v  Kolíně v  9.30. Program: ná-
cvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fot-
bálek. S sebou: 70 Kč na  jídlo, sportovní 
obuv (na  ven)  a  případně ministrantské 
oblečení. Ukončení v 16.00. 

Starší ministranti

17.–18. ledna v  Praze (pro starší kluky, 
cca od 15 do 25 let). Zahájení mší svatou 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00. 
V sobotu mše svatá, příležitost ke svátos-
ti smíření, duchovní program, fotbálek, 
film. S  sebou: 200 Kč na  jídlo, sportov-
ní a ministrantské oblečení.

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

www.chemin-neuf.cz

Anamnéza

25.–29. ledna – čtyřdenní duchovní cvi-
čení, při kterých budete mít možnost se 
ohlédnout za svým životem ve světle Du-
cha svatého. Program: přednášky, čas osob-
ní modlitby se Slovem Božím, každý den 
duchovní doprovázení i tělesná aktivita.

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

http://www.farnostdobris.cz

 Od  19. ledna můžete shlédnout vý-
stavu ke  100. výročí posvěcení kostela 
sv. Petra a  Pavla v  Rosovicích, (po–pá 
od 9.00 do 16.00 nebo po domluvě).
 25. ledna bude v rámci benefiční akce 

o. s. pro PAS otevřena výstava s názvem 
Barevný svět (výtvarné práce dětí se 
zdravotním postižením). Čas konání 
akce bude upřesněn během prosince 
na webových stránkách farnosti.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz

Karel Veliký a jeho kult v Čechách

12. ledna od  16.00 jste v  rámci Far-
ní akademie zváni na  přednášku 
Prof. PhDr. Jana Royta: „Karel I. Veliký 
a  jeho kult v  Čechách“ (v  rámci oslav 
1200 let od  úmrtí Karla I. Velikého). 
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Přednáška se koná ve videosále v 1. po-
schodí zadního traktu kostela (vstup 
zadním vchodem).

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE NA KARLOVĚ

www.kostelnakarlove.com

Tolik let spolu...

Do konce ledna 2014 probíhá v Muzeu 
Policie ČR výstava Tolik let spolu..., kte-
rá přibližuje společnou historii karlov-
ského kostela a policejního muzea.
 9. ledna od 18.00 proběhne Tříkrálový 

koncert, který pořádá Křesťanská poli-
cejní asociace. Účinkovat budou Pavlína 
Bulínová (zpěv) a Adam Němec (varha-
ny). V  závěru koncertu bude sloužena 
bohoslužba slova Za  bezpečí naší země 
a Policii ČR.

 19. ledna v  9.30 bude sloužena slav-
ná mše svatá u  příležitosti 1200 výročí 
úmrtí prvního římského císaře Karla 
Velikého, kterému Otec vlasti Karel IV. 
karlovský chrám zasvětil. Celebrantem 
bude rektor karlovské duchovní správy 
P. Dr. Jiří Svoboda. 

FARNOST U KOSTELA
PANNY MARIE SNĚŽNÉ

www.pms.ofm.cz 

Tříkrálový koncert

5. ledna v 19.00 zveme do kostela Panny 
Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, 
Praha, na Tříkrálový koncert.
Účinkují: Mužská část pěveckého sbo-
ru Pueri Gaudentes, sbormistr Libor 
Sládek a  Smíšený pěvecký sbor Gaudi-
um Praha, sbormistři Zdena Součková 

Tříkrálový koncert

9. ledna v  19.00 pořádá Arcidiecézní 
charita Praha ve  Stavovském divadle, 
Železná 11, Praha 1 Tříkrálový benefiční 
koncert ve  prospěch projektů: Azylové 
domy pro matky s dětmi v pražské arci-
diecézi, podpora sociálně slabých rodin 
v Bělorusku.
Koncert se koná pod záštitou pražského 
arcibiskupa kardinála Dominika Duky. 
Informace: Arcidiecézní charita Praha 
Londýnská 44, Praha 1, tel. 224 246 519 
(573)email: koncert@praha.charita.cz

O Pražském Jezulátku

12. ledna v 16.30 jste zváni na přednáš-
ku P. Mgr. Petra Šleicha OCD: „Pražské 
Jezulátko. Historie, současnost, spiritu-
alita“ do kostela Panny Marie Královny 
míru, Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.

Ekologická sekce ČKA

14. ledna od 17.30 se uskuteční ekume-
nické setkání Ekologická sekce České 
křesťanské akademie a  Mezinárodního 
ekumenického společenství (IEF), kte-
ré se připojuje k  lednovým modlitbám 
a připravuje Podvečer modliteb za život-
ní prostředí a náš vztah k němu. Předpo-
kládaný konec do 18.45, přízemí klášte-
ra Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Zlatá Praha

19. ledna od 16.00 do 18.00 se uskuteční 
další setkání cyklu „Zlatá Praha“. v zase-
dacím sále úřadu Městské části Praha 5, 
Štefánikova 15, Praha-Smíchov pod ná-
zvem „Různé tóny, jedna píseň“. Hosty 
budou členové pěveckého sboru Chorus 
Egrensis z Aše. O ekumenickém setkání 
biskupů v Jeruzalémě promluví kardinál 
Miloslav Vlk. Bližší informace na adrese: 
www.focolare.cz

Zimní pouť z Budče na Levý Hradec

25. ledna zve společenství cyrilometo-
dějských poutníků příznivce – otužilce 
na přípravnou etapu 33. ročníku cyrilo-
metodějské pouti. Zahájení, tj. mše sva-
tá v  kostele sv. Petra a  Pavla v  rotundě 
na Budči je v 10.30. Náročná trasa vede 
okořským údolím přes Velké Přílepy 
(oběd) na Levý Hradec. 
Spojení: Odjezd vlaku z Masarykova ná-
draží v 8.40 nebo rychlíkem z Prahy-hl. 
n. v 8.46. Přestup v Kralupech nad Vlta-
vou na vlak do Otvovic. Z Otvovic vychá-
zíme v 9.40. Celkem 16 km. Podrobnosti 
na www.sfr.cz  a www.poutník-jan.cz

Nad evangeliem podle Jana

30. ledna od  19.15 zve Nakladatelství 
Paulínky všechny přátele Božího slova 

na  prezentaci dlouho očekávané knihy 
Silvana Faustiho „Nad evangeliem podle 
Jana“ do  knihkupectví Paulínky (Jung-
mannovo nám. 18, Praha 1). Knihu 
představí P. Jaroslav Brož, Th.D. Více než 
o prezentaci knihy půjde také o uvedení 
do  Janova evangelia a následující lectio 
divina v praktické formě, aby pak každý 
mohl tímto způsobem rozjímat.

K apoštolským prahům 

11.–17. února jste zváni na  pouť  
„AD LIMINA – k apoštolským prahům“ 
kněží a  věřících s  biskupy Čech a  Mo-
ravy do  Říma. Bude zahájena v  Římě 
na  Světový den nemocných, o  památce 
Panny Marie Lurdské, v úterý 11. února 
a vyvrcholí v pondělí 17. února setkáním 
se svatým otcem Františkem. Každý den 
budeme slavit se všemi našimi biskupy 
mši svatou v  jedné ze sedmi hlavních 
římských bazilik.
Přihlášky na devítidenní pouť autobu-
sem ve dnech 10.–18. 2. 2014 za 8 700 Kč 
a leteckou osmidenní pouť ve dnech 
11.–18. 2. 2014 za 12 700 Kč přijímá 
poutní centrum biskupství královéhra-
deckého na adrese: 
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 731 646 800 nebo 731 598 752
e-mail: recepce@cm-fatima.cz
poutnik@bihk.cz ; www.bihk.cz

a Vladislav Souček. Vstupné bude věno-
váno Tříkrálové sbírce 2014.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

 5. ledna od  18.00 – Tříkrálový koncert 
smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad Vl-
tavou pod vedením Alfonse Limpoucha, 
kostel Svaté rodiny, vstupné dobrovolné

 12. ledna od 17.00 – My Way – nej-
slavnější písně Franka Sinatry v podání 
orchestru Archioni Plus pod vedením 
Michala Macourka, kostel Svaté rodiny, 
vstupné dobrovolné
 26. ledna od 17.00 – Komorní smíšený 

sbor Byzantion pod vedením Evy Komár-
kové (řecko-byzantská a slovanská hudba 
východní Evropy a  přední Asie), kostel 
Svaté rodiny, vstupné dobrovolnéP
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ROZHOVORY S DĚDEČKEM (3. VYDÁNÍ)
KLÁRA LUKAVSKÁ

Kniha Rozhovorů s dědečkem nabízí čtenáři velmi reálný vhled do vnitřního světa 
Radovana Lukavského. Odhaluje, co tuto osobnost české kultury utvářelo a for-
movalo, to, jak Lukavský během života chápal sebe sama a své poslání, ale i jakými 
osobními, profesionálními a dobovými boji procházel. V neformálním vyprávění 
září Lukavského jemný humor, jeho postřeh a schopnost ve zkratce vystihovat 
situace. 
Autorka knihy Klára Lukavská (1976) vystudovala anglistiku a  bohemistiku 
na FF UK, nyní se věnuje své rodině a působí jako literární historička v Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR.

Váz., 328 str., 299 Kč

„Pan prof.  Lukavský byl pro mne velkým vzorem katolíka v  mediální sfé-
ře. Nikde o  tom moc nemluvil, ale všichni to věděli, protože se podle toho 
choval. Nebyl to ten typ agitátora, který vám zazvoní u  dveří s  biblí v  ruce, 
což nadělá vždycky víc škody, než užitku, ale na  jeho životě a  postojích to 
bylo jasně vidět. Tak, jak to dělal on, by to mělo vypadat, aby si lidi řekli: 
Ten je nějakej slušnej, není von katolík?“ 

Marek Eben

KDO NÁS ODLOUČÍ OD LÁSKY KRISTOVY 

Duchovní obnova s Komunitou Blahoslavenství 

V  pátek 7. února od  18.00 a  v  sobotu 8. února od  9.00 jste zváni do  Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice 
na Duchovní obnovu s Komunitou Blahoslavenství z Dolan u Olomouce s názvem „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“  Bratři 
a sestry z Komunity Blahoslavenství se s námi podělí o bohatství své spirituality a své liturgie. Společně strávený čas bude naplněn 
vedle přednášek, mše svaté a  příležitosti ke  svátosti smíření především společnou modlitbou chval, adorací před Nejsvětejší 
svátostí a do modlitby bude zapojeno i naše tělo skrze zpěv, gesto a tanec…

Duchovní obnova s Komunitou Blahoslavenství

Bratři a sestry z Komunity Blahoslavenství se s námi podělí o bohatství své spirituality a své liturgie. 
Společně strávený čas bude naplněn vedle přednášek, mše svaté a příležitosti ke svátosti smíření 

především společnou modlitbou chval, adorací před Nejsvětější svátostí. 
Do modlitby bude zapojeno i naše tělo skrze zpěv, gesta a tanec…

Přihlašujte se na www.apha.cz/ps
v článku „Duchovní obnova s Komunitou Blahoslavenství“ do 31. ledna 2014.

„KDO NÁS ODLOUČÍ
 OD LÁSKY KRISTOVY?“

Vás zveme do Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice
 na Duchovní obnovu s Komunitou Blahoslavenství

 z Dolan u Olomouce

v pátek 7. února
od 18 hodin

v sobotu 8. února
 od 9 hodin



Z ACT CURIAE14

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

Začátek bohoslužeb v 9.00: 
    1. 1.  – Matky Boží Panny Marie 
kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy  
(P. Daniel Janáček)

  12. 1. – svátek Křtu Páně 
bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(P. Václav Snětina)

  26. 1.  – 3. neděle v mezidobí  
kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov 
(P. Miloš Szabo)

RADIO PROGLAS

    1. 1. – Matky Boží Panny Marie 
(9.00): duchovní centrum Brno-
Lesná (P. Pavel Hověz) 

    5. 1. – 2. neděle po Narození Páně 
(9.00): kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Havlíčkův Brod 
(P. Pavel Hroznata Adamec)

 
    6. 1. – slavnost Zjevení Páně  
(18.00): kostel Svatého Ducha, Os-
trava-Zábřeh (P. Vítěslav Řehulka)

   12. 1. – svátek Křtu Páně  
(9.00): kostel Panny Marie Pomocni-
ce, Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  19. 1. – 2. neděle v mezidobí  
(9.00): bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie, Příbram-Svatá Hora

  26. 1. – 3. neděle v mezidobí  
(9.00): duchovní centrum Brno-
Lesná (P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

    1. 1. – Matky Boží Panny Marie  
(10.00): bazilika sv. Petra, Řím 
(František I.) 

   5. 1. – 2. neděle po Narození Páně  
(10.00): kostel sv. Jakuba, Trnava 

    6. 1. – slavnost Zjevení Páně  
(10.00): bazilika sv. Petra, Řím 
(František I.)

 
  12. 1. – svátek Křtu Páně 
(9.45): Sixtinská kaple, Řím 
(František I.)

  19. 1. – 2. neděle v mezidobí  
(10.00): kostel sv. Václava, Dolní Boja-
novice (P. Petr Karas)

  26. 1. – 3. neděle v mezidobí 
(10.30): kostela sv. Václava, Ostrava 
(P. Vojtěch Eliáš)

Změna vyhrazena.

JUBILEÁŘ – LEDEN

USTANOVENÍ

  P.  Mgr.  Marek František DRÁBEK 
O.Præm. byl s  účinností od  1. prosince 
2013 jmenován a  ustanoven rektorem 
filiálního kostela sv. Karla Boromejského 
Praha-Malá Strana a nemocničním kap-
lanem pro hlavní město Prahu. 

  P. Mgr.  Jan FATKA O.Carm. byl od 1. 
prosince 2013 jmenován a  ustanoven 
nemocničním kaplanem pro hlavní 
město Prahu. 

   Mgr. Štěpán FABER  byl s účinností od 
15. prosince 2013 uvolněn z  jáhenské 
služby v ŘK farnosti u katedrály sv. Víta, 

Václava a  Vojtěcha Praha-Hradčany 
a s účinností od téhož data byl ustano-
ven k  jáhenské službě ve  Fakultní ne-
mocnici v Motole. 

  Mgr.  Jan GERNDT byl s  účinností 
od  1. prosince 2013 uvolněn z  funkce 
rektora filiálního kostela sv. Karla Boro-
mejského Praha-Malá Strana. 

  P.  PhDr.  Jan VYHNÁLEK SDB byl 
s účinností od 1. listopadu 2013 uvolněn 
z funkce farního vikáře Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje 
Praha-Karlín.

VÝROČÍ SVĚCENÍ
  Mgr. Karel Soukal, kněz Apoštolského exarchátu, kaplan Vyšší odborné školy publicistiky, 
31. 1. 2009  (5 let)

   Mons. ThLic. Bohumil Kolář 
prelát, probošt, osobní děkan, emeritní kanovník

7. 1. 1924 (90 let)

  RNDr. Mgr. Stanislav Hrách 
osobní farář, výpomocný duchovní v Praze-Kunraticích

9. 1. 1933 (81 let)

  Mgr. Marcel Timko 
administrátor v Zdislavicích

14. 1. 1974 (40 let)

  P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP 
výpomocný duchovní u sv. Jiljí v Praze-Starém Městě

25. 1. 1925 (89 let)

  P. ThLic. Pavel Čáp SDB 
administrátor v Praze-Dolních Počernicích

27. 1. 1964 (50 let)

  P. Pio David Oláh OP 
farní vikář u sv. Jiljí v Praze-Starém Městě

29. 1. 1984 (30 let)

 
Jubilantům srdečně  blahopřejeme a vyprošujeme  hojnost Božího požehnání.

UDĚLENÍ FAKULTY BIRITUALISMU 
  Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretář Kongregace pro východní církve, vyhověl dne 23. října 
2013 žádosti kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, a udělil řeckokato-
lickým kněžím P. Tomášovi Mrňávkovi a P. Karlu Soukalovi fakultu biritualismu pro 
latinský obřad, a to na dobu 5 let. 

ROZSUDEK INTERDIECÉZNÍHO SOUDU
  Interdiecézní soud v Olomouci uložil Mgr. Vladimíru Mikulicovi, nar. 2. 10. 1957 v Pra-
ze, trest suspenze zakazující výkon všech úkonů moci ze svátosti svěcení, všech úkonů 
z moci řízení a všech práv a úkolů spojených s úřadem. Rozsudek se stal pravomocným 
a již nepřipouští řádné opravné prostředky. 
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Úmysl všeobecný

A      by byl podporován opravdový 
hospodářský rozvoj, který respek-
tuje důstojnost každého člověka.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl národní

Aby Pán svou mocí přive-
dl k  naplnění každé dobré 
rozhodnutí a dílo víry.

Úmysl evangelijní

Aby křesťané různých vyznání 
směřovali k evangelizační jednotě, 
po které toužil Kristus.

9.–12. 1. Mezi duší a Duchem I. Michal Petr
s. D. Červenková CSTF

Exerciční dům Kolín
http://exercicie.cz

16.–19. 1. Sádhana pro pokročilé P. Jan Regner SJ Exerciční dům Kolín
http://exercicie.cz

24.–26. 1. Devotio postmoderna 
aneb Úvod do všeho

ThLic. Martin Staněk
P. Petr Vacík SJ 

Exerciční dům Kolín
http://exercicie.cz

29. 1. – 2. 2. Filmové exercicie P. Petr Vacík SJ 
P. Jan Regner SJ 

Exerciční dům Kolín 
http://exercicie.cz

30. 1. – 2. 2.
DC pro katechumeny
a pokřtěné v dospělosti
(do pěti let od křtu)

P. Vítězslav Řehulka ŘKDS Stojanov
Velehrad
www.stojanov.cz

DUCHOVNÍ
CVIČENÍ

6. února od 19.30 srdečně zveme všechny na Benefiční koncert skupiny 
HRADIŠŤAN – umělecký vedoucí Jiří Pavlica – ve prospěch výstavby 
Farního domu v  Praze-Petrovicích.  Koncert ve  spolupráci s  Arcibis-
kupstvím pražským pořádá Římskokatolická farnost sv. Jakuba Starší-
ho, Praha-Petrovice. Uskuteční se v  Clarion Congress Hotelu Prague 
v kongresovém sále Meridian, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany. Koncert 
se koná pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky OP, ar-
cibiskupa pražského, primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, 
Ph.D. a starostky MČ Praha Petrovice JUDr. Olgy Hromasové. 
Vstupenky je možné objednat na  tel. 702  970  425 nebo e-mailové 
 adrese benefice@petrovice.org 

 P. Miloš František Převrátil s petrovickou farností 

POZVÁNÍ NA BENEFIČNÍ KONCERT  



Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 
1. leden 1914 – Založena vinohradská farnost 
u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a  jejím prv-
ním administrátorem se stal P.  Antonín Hoff-
mann, tehdejší kaplan u sv. Ludmily.

3. leden 2004 – Zemřel ThDr. Jaroslav Kadlec, 
katolický kněz a teolog, církevní historik. V roce 
1949 přednášel na bohosloveckém ústavu v Čes-
kých Budějovicích. V  letech 1949 – 1968 půso-
bil v duchovní správě na různých místech Čech. 
V období let 1969 až 1974 se stal profesorem cír-
kevních dějin na CMBF V Litoměřicích. Hlavní 
díla: „Církevní dějiny“, „Dějiny katolické církve“ 
a „Přehled čs. církevních dějin“. (*10. 3. 1911)

6. leden 2004 – Zemřel Mons. ThLic.  Jiří Re-
insberg, katolický kněz a kazatel, zpovědník, pa-
pežský prelát. V letech 1938 až 1944 studium teo-
logie a filozofie na Lateránské univerzitě v Římě. 
Během let 1944 – 1945 se stal příslušníkem čs. 
vojenské jednotky ve Velké Británii. Dne 1. srp-
na 1946 jmenován farářem v pražském Týnském 
chrámu Matky Boží, kde působil nepřetržitě 
až do  r. 2003. Zemský duchovní rádce Junáka. 
(*30. 3. 1918)

15. leden 2004 – Zemřel Mons. ThDr. Jaroslav 
Václav Polc, katolický kněz, církevní historik. 
V  letech 1960 až 1962 ustanoven knihovníkem 
pastoračního ústavu na  Lateránské univerzitě 
v Římě, kde v r. 1963 se stal ředitelem a ve funk-
ci setrval až do  r. 1991. Dne 29. dubna r. 1991 
jmenován docentem pro obor církevní historie 
na KTF UK. V letech 1997 – 2002 děkanem KTF 
UK. (*14. 9. 1929)

24. leden 1844 – Narozen ThDr.  František 
z  Pauly Schönborn, katolický kněz, papežský 
domácí prelát. V  r. 1882 rektorem pražského 
arcibiskupského semináře. Dne 21. května 1885 
jmenován pražským arcibiskupem. V  době 
episkopátu vysvětil 27. 9. 1885 dostavěný kostel 
sv. Václava na Smíchově, roku 1888 dokončena 
oprava Arcibiskupského paláce na  Hradčanech 
a  roku 1889 uvedeny do  Čech benediktinky. 
V květnu 1894 vysvětil památník bitvy u Kolína. 
Člen panské sněmovny a český rytíř Maltézského 
řádu. (25. 6. 1899)

Arnošt Kelnar

 PORTÁL A KARMELITÁNSKÉ  NAKLADATELSTVÍ

Jiří Reinsberg
PROBÍHEJTE 
JERUZALÉM 
A SVIŤTE  
Brož., 132 str., 149 Kč

Jaroslav Schrötter 
BLÁZNI 

 PRO KRISTA
Brož., 85 str., 99 Kč

NAKLADATELSTVÍ  VYŠEHRAD

Jorge Mario Bergoglio 
– František I.

 PROMLUVY 
 Z ARGENTINY

Brož., 144 str., 139 Kč

Gilbert Guy
PARTNERSTVÍ
Brož., 88 str., 143 Kč

Oldřich Selucký 
 VOJMÍROVA 

 CESTA
Váz., 344 str., 259 Kč

P. René-Luc 
VYCHOVAL 

 MĚ GANGSTER
Brož., 150 str., 179 Kč

Miloš Trapl, 
Karel Konečný,
Pavel Marek
POLITIK 
DOBRÉ VŮLE 
Váz., 464 str., 448 Kč
Život a dílo msgre 
Jana Šrámka

Petr Sláma
NOVÉ TEOLOGIE 

STARÉHO ZÁKONA 
A DĚJINY

Váz., 400 str., 398 Kč

Martin T. Zikmund, 
 Jan Paulas, 

Luboš Kropáček
PO CESTÁCH 

KAMENITÝCH
Váz., 272 str. 298 Kč 

O životě, islámu 
 a křesťanské víře


