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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ÚVODNÍK

Editorial

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

Vážení čtenáři,

V sobotu 9. října 2021 v 10.00 hodin
v pražské katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha přijmou z rukou pomocného biskupa a generálního vikáře, Mons.
Zdenka Wasserbauera, jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi Bc. František Drozd, Bc. Mgr. Jakub Haloda, Ph.D., Mgr. Jan Kolouch,

přinášíme kázání papežského legáta
kardinála Christopha Schönborna
na svatoludmilských oslavách v Tetíně
i text buly, jíž papež František jmenuje
tohoto vídeňského arcibiskupa svým
mimořádným vyslancem. Kardinál
Dominik Duka nám přiblíží kontext
kultu sv. Ludmily a pokračujeme v sérii
textů o svatovítské katedrále i o svaté
Ludmile.
Stanislav Zeman
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Sestry a bratři,
doba koronaviru omezila nejenom naši účast na slavení Eucharistie ale také pro
mnohé i možnost setkání, společenství, communio, s Eucharistickým Kristem.
Mnozí se domnívali, i z řad kněží, i někteří biskupové, že právě v této chvíli vystupuje
do popředí význam slova, promluv, přednášek a různých mediálních poselství.
Nepochybuji o významu hlásání Evangelia, ale připomeňme si slova mezinárodní
teologické komise: „Eucharistie je pramen, ze kterého tryská evangelizační
energie církve. Je nejen vnitřní silou, ale také – v určitém smyslu – plánem. Ona je
totiž způsobem bytí, které přichází z Ježíše na křesťana a skrze jeho svědectví se
šíří ve společnosti a v kultuře
Být svědkem je víc než být světcem. Nejprve musím být svědkem abych byl
světcem. Ale Bůh nám dává příležitost být pod křížem, být přítomen jako oni. Ano,
to je Eucharistie. Zpřítomnění toho, který se pro nás stal člověkem, ale také který
pro nás rozevřel svoji náruč na kříži. Ano Eucharistická liturgie má svůj rytmus,
má svá pravidla tak jako každý lidský čin. Ale Eucharistie není pouhý rituál, to není
pouhá památka, je to skutečnost a proto přítomnost. Tak mohli poznat emauzští
učedníci Krista, při lámání chleba, což je nejstarší označení Eucharistie. Chcemeli porozumět Kristově přítomnosti v Eucharistii, přijímáme ve víře slovo, resp.
svědectví svědků. Naše křesťanská kultura a civilizace chápe člověka jako bytost,
která patří této zemi, ale která v sobě nese jiskru Božího Ducha. Hovoříme o těle
a o duši. Teologie i katechismus nás učí, že tajemství Krista, jeho přítomnosti
v Eucharistii se děje na základě transsubstanciace, tedy přepodstatnění.
… Eucharistický pokrm – Tělo a Krev znamená, že přijímáme živého Krista. Podle
biblické antropologie sídlila duše v krvi. Nepožíváme, ale přijímáme! I o tomto
výkladu platí slova Martina Bubera, které napsal před 200 lety: „Civilizace zůstane
živou do té míry, do jaké zůstane spojena se živým tajemstvím, ze kterého vzešla.“
Evropské civilizace se zrodily z tajemství Kristova. K tomuto živému prameni
se máme vracet a připomínat si výzvu sv. Jana Pavla II.: „(Evropo,) v průběhu
staletí jsi přijala poklad křesťanské víry. Ta je základem tvého společenského
života na principech převzatých z evangelia a její stopy je možno vidět v umění,
v literatuře, v myšlení a v kultuře národů. Avšak tato dědictví nepatří jen minulosti;
je plánem pro budoucnost, který je třeba předávat budoucím generacím, protože
je to základ života osob a národů, které společně daly evropskému kontinentu
jeho tvářnost.“
Dominik kardinál Duka OP
Arcibiskup pražský
Úryvek z přednášky na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti, kterou najdete
v plném znění na www.dominikduka.cz
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SVĚTOVÝ DEN MISIÍ
Blíží se Světový den misií tedy Misijní neděle, která letos připadá na
24. října. Obvykle ji máme spojenou
s celosvětovou sbírkou na Papežské
misijní dílo šíření víry. Nezapomínejme na naše chudé bratry a sestry
ve víře, zvlášť následkem pandemie
jejich chudoba se ještě zvětšila. Nebylo by ovšem dobře, kdyby se Misijní neděle „odbyla“ jen sbírkou, celý
měsíc říjen má být v církvi zaměřen
na misijní poslání. Světový den misií
je proto vhodné spojit s modlitbou
a také je žádoucí zajímat se o to, jak
žije církev jinde ve světě. Bohužel ani
letos nejsou, vzhledem k okolnos-

Mgr. Bc. Viktor Mach, Mgr. Petr
Megela, doc. PhDr. ThLic. Marek
Šmíd, Ph.D., Mgr. Bc. Ondřej Špaček, Bc. Jan Špaňhel a Jan Šulc.
Srdečně zveme k účasti. Ministranti
a jáhni, kteří se chtějí aktivně zapojit,
ať se dostaví k nácviku, který v katedrále začne v 8.00 hodin. Parkování pro
klérus, ministranty a rodiny svěcenců
je zajištěno na Hradčanském náměstí.

Dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů.
Po skončení liturgie jsou všichni kněží, jáhni, ministranti a rodinní příslušníci
svěcenců srdečně zváni k přátelskému setkání, spojenému s pohoštěním,
v prostorách Arcibiskupského paláce.
Prosíme všechny o modlitby za nové
jáhny i za ty, kdo se na službu v církvi
připravují.

tem, připravené sirky připomínající
PMD, ale jen kartičky s modlitbou (je
jich velmi omezený počet). V každé
farnosti by měl být dostupný materiál s podněty k modlitební přípravě
na Misijní neděli. Je ho možné využít pro zvláštní modlitební večer
nebo třeba při farním kafi apod. Řadu
dalších informací je možné najít
na webu Papežských misijních děl:
www.missio.cz.

publiky doprovázejí biblické citáty. Kalendář má jako obvykle jmenné
a liturgické kalendárium s dostatkem
místa pro vaše poznámky. Najdete
v něm i přehled na rok 2023. Součástí je vložená složenka a QR kód pro
rychlou platbu. Kalendář je za dobrovolný dar. Pro Vaši orientaci - dar
ve výši 150 Kč pomůže dětem v misiích z největší bídy, dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělání. Variabilní
symbol pro platby za Misijní kalendář
je 740, číslo účtu 72 540 444/2700.
Děkujeme! Kalednáře jsou distribuovány do farnosti, pokud o něj máte
zájem zeptejte se svého duchovního
správce ev. napište na misie.praha@
seznam.cz“

Misijní kalendář na rok 2022 tentokrát připomíná 100. výročí vzniku
Papežských misijních děl, a to prostřednictvím Díla šíření víry a jeho zakladatelky Pauline Jaricot. Fotografie
z různých koutů světa i z České re-

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ
NOVÉ KNIHY JANA BRADNY
Nakladatelství Flétna a Arcibiskupství pražské
srdečně všechny zvou na představení nové knihy akademického sochaře a restaurátora Jana
Bradny - … KONEJ DOBRO A NECH VRABCE
ŠTĚBETAT s podtitulem: Osobní vzpomínky
na třicet let obnovy Mariánského sloupu v Praze a nejen na tuto práci. Malá slavnost se koná
3. listopadu 2021 od 16 hodin na pražském arcibiskupství v Sále kardinála Berana a připomene pomyslný konec 102 let trvajícího smutného
obsahu tohoto data (3. 11. 1918 došlo ke stržení
Mariánského sloupu…).

S VATÁ L U D M I L A

KNĚŽNA LIDU MILÁ

ST. LUDMILA

LADY DEAR TO THE PEOPLE

NĚMECKÉ VYZNAMENÁNÍ
PRO BISKUPA VÁCLAVA
MALÉHO
Spolkový prezident Dr. Frank-Walter Steinmeier propůjčil Mons. Václavu Malému, pražskému
pomocnému biskupovi, Kříž za zásluhy první
třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému
smíření. Vyznamenání mu 16. září předal velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas
Künne.

VÝSTAVA / EXHIBITION
15. ŘÍJNA 2021 – 28. ÚNORA 2022
DENNĚ MIMO PONDĚLÍ 9:00–18:00

PÁLFFYOVSKÝ PALÁC
VALDŠTEJNSKÁ 14
PRAHA 1 – MALÁ STRANA

ZÁŠTITU NAD VÝSTAVOU PŘEVZALI:
Miloš Zeman, prezident ČR
Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR
Radek Vondráček, předseda PS PČR
Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR

ZA FINANČNÍ PODPORY:
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ZAČÍNÁ MODERNIZACE BUDOV AG A KDM
Budovy Arcibiskupského gymnázia
a Křesťanského domova mládeže budou procházet velmi zásadní proměnou. Cílem modernizace historických
budov, které patří k architektonickým
dominantám Náměstí Míru, je vytvoření vzdělávacího a výchovného
prostoru, který by vyhovoval potřebám a standardům 21. století. Školské
sestry sv. Františka, které celý projekt
zaštiťují, se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o finanční podporu
projektu, který je důležitý pro vzdělávání dalších generací.
Modernizace bude zahájena na jaře
roku 2022 a předpokládáme, že potrvá
do prosince 2023.
Ubytovaným dívkám, žákům gymnázia
i učitelům přinese inspirující prostředí
umožňující plný rozvoj jejich schopností a osobnosti.
Obě budovy slouží vzdělávání už
od počátku 20. století, kdy zde začaly působit Školské sestry sv. Františka.
Ve čtyřicátých letech na místě původních činžovních domů vybudovaly sestry jednu z nejmodernějších školních
budov v Praze. Čtyřicet let socialistického zanedbávání a dalších třicet let,

Bula papeže Františka

kdy nebylo peněz nazbyt, zanechaly
na budovách negativní stopy. Přestože
sestry ze svých skromných prostředků
do budovy během let investují značné
sumy (jen za posledních patnáct let šlo
o více než 30 milionů korun například
do opravy střechy, elektroinstalace či
nové kotelny), budovy už nevyhovují
požadavkům současnosti. Na zásadní rekonstrukce a úpravy prostředky
dlouho chyběly.
Nynější velký projekt modernizace přináší šanci opět disponovat prvotřídními prostory pro vzdělávání a výchovu
mladých lidí založenou na tradičních
křesťanských hodnotách. Příležitost
u nás studovat mají všichni žáci bez
rozdílu, pokud chtějí přijmout náš výchovný záměr a cíl za svůj. Rekonstrukce je financována z vlastních prostředků Školských sester sv. Františka,
které doplní dotační podpora. Tyto
peníze pokryjí pouze cca 50% nákladů
na modernizaci obou budov.
“Obě instituce pomáhají rozvíjet novou generaci zaměstnanců, podnikatelů, veřejných činitelů a zodpovědných občanů i rodičů. To, o jaké vize

Přikládáme text buly, jíž papež František jmenuje vídeňského arcibiskupa
Christopha kardinála Schönborna svým mimořádným vyslancem
na svatoludmilských oslavách.

a ideály se budou opírat, ovlivní kvalitu
života nás všech. AG a KDM společně
vytváří prostor, ve kterém mají šanci
vyrůst jedinečné talenty a osobnosti, které si uvědomují svou odpovědnost vůči komunitě a celé společnosti.
Podílet se na realizaci této vize může
každý, kdo s ní souzní - instituce i jednotlivci. Každému, kdo se rozhodne
na rekonstrukci přispět, patří velký
dík,” říká ředitel Arcibiskupského gymnázia Ondřej Mrzílek.

Přispět je možné na účet
2001990850/2010, informace
najdete také na webové stránce
http://modernizace-ag-kdm.cz/

Arcibiskupství pražské
srdečně zve na

mši svatou
ke sv. Lukáši
především lékaře,
pracovníky ve zdravotnictví
a vedení zdravotnických
zařízení

21. 10. 2021 v 18.00
v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha
hlavní celebrant:
Mons. Zdenek Wasserbauer,
pomocný biskup pražský

Našemu ctihodnému bratru
Christophu Schönbornovi,
kardinálovi svaté církve římské,
vídeňskému arcibiskupovi
a metropolitovi
Nádherné evangelizační dílo, jež vykonali apoštolové Slovanů – svatí
Cyril a Metoděj, zůstává navždy živé
v paměti církve (srov. sv. Jan Pavel II., Slavorum apostoli 1), protože
prostřednictvím jejich služby slovanské národy, jež kdysi chodily ve tmě,
vidí veliké světlo; obyvatelům temné
země vzchází světlo (Iz 9, 1). V oné
době pak přijali Kristovo evangelium
a spolu s množstvím lidu byli svatým
Metodějem pokřtěni český kníže Bořivoj I. a jeho manželka Ludmila, jež
poté – právě před 1 100 lety – dosvědčila svou víru tím, že zemřela jako
mučednice. Tato svatá žena však není
známá pouze svým mučednictvím;
právě ona totiž také moudře vychovala svého vnuka Václava, svatého
knížete českého, a znamenitě mu
předala křesťanskou víru.
Protože jsou pak zmínění svatí v těchto zemích ve veliké úctě a letos se
slaví jedenáct staletí, která uplynula
od mučednictví svaté Ludmily, požádal náš ctihodný bratr, kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, aby Svatý stolec jmenoval
legáta k povznesení této slavnosti, jež
se má konat v obci jménem Tetín dne
18. září a jíž se mají účastnit také katolíci byzantského obřadu. Pohnuti tedy
jeho zbožnou prosbou rozhodujeme
vyslat kardinála, aby se zmíněné jubileum slavilo zvláště slavnostním způsobem. S důvěrou se tedy obracíme
na tebe, náš ctihodný bratře, jenž ses
narodil poblíž místa, kde kdysi svatá Ludmila odevzdala svoji ušlechtilou duši Bohu. Proto tě touto listinou
jmenujeme naším mimořádným vyslancem pro zmíněnou oslavu jedenácti set let od nespravedlivé smrti,

kterou první česká světice, svatá Ludmila, přijala z rukou spiklenců z řad
urozených pohanů.

dičů a seniorů, povzbuzujeme všechny, aby si velmi vážili těch, kdo „jsou
chlebem, který živí náš život“.

Tohoto dne budeš tedy naším jménem předsedat liturgii a předáš všem
náš upřímný pozdrav. S vděčností
svěříš v modlitbě milostivému Bohu
všechny živé i zemřelé křesťany tohoto národa. Shromážděné pak pozveš
k prosbám o mír pro svět a rodiny,
k pokojnému svědectví o křesťanské
víře, naději a lásce a zvláště k zachování věrnosti Božím přikázáním i starobylé tradici křesťanské zbožnosti.

Tvé poslání ať provází mocná přímluva blahoslavené Panny Marie, Matky
církve, stejně jako svaté Ludmily samé
i svatého Václava. Apoštolské požehnání, které je předzvěstí nebeské milosti a svědectvím naší náklonnosti,
pak dáváme na prvním místě tobě, náš
ctihodný bratře, a chceme, abys je naším jménem udělil katolickým biskupům obojího obřadu, kněžím, řeholníkům a řeholnicím a ostatním věřícím,
civilním autoritám a všem účastníkům
tohoto radostného jubilea.

Rozjímáme-li o svaté Ludmile, která je
skutečně příkladem rozvážné babičky,
jelikož vnuka Václava naučila zachovávat přikázání Páně, pak u příležitosti, kterou nám dává také nedávné
slavení prvního Světového dne praro-

Ve Vatikánu 26. srpna 2021, v devátém roce našeho pontifikátu
FRANTIŠEK
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ROK SVATÉ LUDMILY

ROK SVATÉ LUDMILY
je v podstatě také výrazem hledání
a touhy po světle jediného Boha, síly
(moci) evangelia. Papež Benedikt mluví v této souvislosti o touze po Čistém
a Velkém, po neznámém Bohu a vybízí nás k rozhovoru s těmi, kterým jsou
náboženství cizí, jejichž Bůh je neznámý a kteří přesto nezůstávají bez Boha
a chtěli by se ho jako Neznámého
alespoň dotknout. Tak popisuje papež
Benedikt svoji zkušenost ze setkání se
zemí sv. Ludmily a sv. Václava v r. 2009,
která je dnes považována za velmi silně sekularizovanou zemi.

Foto: Roman Albrecht, Člověk a Víra

Kázání kardinála Schönborna
v Tetíně
S velkým zájmem veřejnosti se setkalo kázání papežského legáta kardinála Christopha
Schönborna na svatoludmilských oslavách 18. září v Tetíně. Přinášíme proto jeho plné znění.

Foto: Roman Albrecht, Člověk a Víra

• Svatý Václav je TEN svatý České
země, vzor křesťanského vládce. Ale
svatý Václav by nebyl tím, kým se stal
bez své babičky svaté Ludmily. Svatá
Ludmila mluví o tomto tak důležitém
aspektu jejího života, který nemá velký
význam pouze pro vnuka Václava, nýbrž pro celé dějiny naší vlasti.
Papež František ve svém dopise,
ve kterém mě jmenoval svým vyslancem, výslovně zmiňuje důležitost prarodičů, zejména babiček, a připomíná
Světový den prarodičů, který se letos
konal poprvé. Ludmilu nazývá papež
František „příkladem moudré babičky“,
protože svého vnuka učila dodržovat
Boží přikázání.
Mnoho z vás si ještě pamatuje nezastupitelnou roli, kterou v letech ateistického komunismu hrály babičky.
Komunisté se vysmívali „babičkám“,
ale také se jich báli. Často byly nebojácné a vládnoucí ideologie je nemohla získat. Zůstaly odvážné a věrné víře.

Foto: Michal Klečka, Člověk a Víra

Drazí bratři a sestry.
Vzpomínka na sv. Ludmilu mě podněcuje, abych se s vámi podělil o tři
myšlenky, které se vztahují jak k vaší
historii, tak i k naší současnosti.

A věděly, jak tajně ale o to efektivněji
vštípit víru svým vnoučatům.
Ale nejen v komunismu, také v sekularizovaném moderním světě jsou
prarodiče, zvláště babičky, nejlepšími
zprostředkovateli víry.
Je dojímavé slyšet a číst papeže Františka, když mluví o své abuela babičce.
Ne nadarmo je svatá Ludmila uctívána jako patronka babiček. První čtení
z knihy Deuteronomium je pěkným

vovat svatou Ludmilu v zemi, ve které
se křesťanství stalo velmi okrajovou záležitostí? Hrajeme historické divadlo?
Návštěvu muzea? Kde je Ludmila dnes?

Nechtějí se stát objektem misie a vydat všanc (napospas) svobodu jejich
myšlení a chtění. Ale otázka po Bohu
zůstává i pro ně přítomná, i když ne-

Co je naše poslání dnes, když se zamyslíme nad slovy sv. Pavla z druhého čtení? „Uchovej nauku bez poskvrny a bez
úhony.“ Buď svědkem jako Ježíš Kristus, který „před Pontiem Pilátem vydal
slavnostní svědectví“, stejně jako mnozí
z generace našich prarodičů a rodičů
vydali svědectví o Kristu a Církvi před
komunistickými pronásledovateli.
Já jsem v těchto dnech opět četl slova papeže Benedikta, která pronesl při
své návštěvě České republiky v r. 2009.
Považuji je stejně jako dříve za prorocké. On pokládá sobě i nám otázku, co
znamená být křesťanem v zemi, kde
velkou část tvoří lidé bez náboženského vyznání, jak říkáte „něcisté“, a kde
křesťané jsou menšinou. Znamená to
uzavřít se a vytvořit si malý křesťanský
svět? Papež Benedikt říká, jak velmi se
ho dotkla veliká srdečnost a radost,
která mu byla všude prokazována. Ale
říká, že když mluvíme o nové evangelizaci, mnoho lidí se zhrozí (zalekne).

mohou uvěřit konkrétnímu způsobu,
jakým se k nám obrací.
Za christianizací před 1100 lety stáli
jistě i politické a kulturní důvody. Ale
toto vynoření národů z mlh pohanství

příkladem předávání víry dalším generacím. Z toho žije víra.
• Svatá Ludmila a její manžel kníže
Bořivoj stojí na počátku christianizace (pokřesťanštění) naší vlasti. Nemůžeme mluvit o svaté Ludmile, aniž
bychom se zamysleli nad tak světově historickou událostí jako je christianizace Evropy. O tomto složitém
procesu by se dalo říci velmi mnoho.
Vyzdvihnu pouze jeden aspekt, který
má pro naši česko-moravskou vlast
velký význam. Myslím na „dvě plíce“
Evropy, o kterých mluvil často svatý
papež Jan Pavel II. Bořivoj a Ludmila
byli vedeni ke křesťanské víře svatým
Metodějem. Naše vlast ale nezůstala
nebo jen velmi částečně pod vlivem
východo-byzantské plíce. Křesťanský
západ utvářel dějiny naší země, se vší
slávou i dramaty, církevními rozkoly,
náboženskými válkami, politizací náboženství, což nakonec vedlo mnoho
lidí k tomu, aby se odvrátili od náboženství. A tím jsem v naší současností.
• Co znamená christianizace Čech
a Moravy dnes? Jaký smysl má osla-
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Milí bratři a sestry.
Co znamená dnes slavit sv. Ludmilu? Má dnes ještě co říci? Ctíme ji
jako mučednici. Tertulian říká: sanguis
martyrum semen christianorum „Krev
mučedníků se stane semenem nových křesťanů.“ Ježíšovo podobenství
v dnešním evangeliu to může objasnit:
Rozsévač, který jde na pole zasít semeno, neprožívá téměř nic jiného než
neúspěch: semeno nevyklíčí, protože je zašlapáno na cestě, je sezobáno
nebeskými ptáky, uschne na kamenité
půdě, je udušeno trny. Všechno to vypadá velmi beznadějně. Zdá se, že veškeré naše lidské úsilí zasévat a šířit víru
bylo marné. Ale sem tam je dobrá půda
a najednou jsou tu nepochopitelně
dobré výnosy, daleko za hranicí všeho
myslitelného, dokonce až stonásobné.
Život a smrt sv. Ludmily přinesla hojné
ovoce. Jen v minulosti?
Bratři a sestry, věříme, že svatí jsou přítomni? Že nebe působí nyní a dnes?
Svatí žijí! Nejsou v muzeu! Jsou stále
činí i dnes. Proč bychom se jinak s důvěrou modlili: Svatá Ludmilo, oroduj
za nás! AMEN

Foto: Roman Albrecht, Člověk a Víra
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Kult sv. Ludmily
Mám-li se odvážit mluvit o kultu
sv. Ludmily, pak bych chtěl vyznat, že
toto téma je opravdu velmi náročné
a do jisté míry i překračuje mé kompetence. Kult vyrůstá z historických
souvislostí. Kult se promítá do druhého života, který pokračuje v hagiograficko-historických
studiích,
v umění, v liturgickém životě církve a spiritualitě. Stává se také často
i obětí politicko-církevních proudů
a může být zneužit i ideovým protivníkem církve. Kult svatých má několik rozměrů a v rámci dějin církve se
určitým způsobem proměňoval. Máme světce
všedního života, jejichž
život však byl nevšední.
Máme mučedníky, kteří
v rozhodující chvíli svou
věrností a odvahou překonali mnohé, dokonalé
a bezúhonné souputníky. Jsou světci, kteří jsou stavěni na oltář
jako určitý profesní model, jakým způsobem je
možné svatost aplikovat
do našeho života. Máme
světce, ke kterým patří
i sv. Ludmila, s kterými
začínají i dějiny církve,
národů a států v zaalpské Evropě.
Rozměr kultu sv. Ludmily je mnohovrstevný, fundamentální, ale
i historicky podmíněný
a neopakovatelný. Sv. Ludmila patří
k světcům a světicím, kterými začíná
křesťanství, identita národa či etnika ale i identita křesťanského státu.
Rozhodujícím momentem pro tyto
světce a světice byl křest. Tak se také
i rodí korunovační obřady. Modelovým vzorem je křest a korunovace
sv. Chlodvíka, krále Franků, a jeho
manželky sv. Chrodechildy. K porozumění je třeba znát historii remešské katedrály, korunovačního místa
francouzských králů, která se promítne i do korunovačního obřadu Otce
vlasti Karla IV. Ve středomoří, v prvotní
církvi, je rozhodujícím krokem přije-

tí křtu jako svobodného rozhodnutí jednotlivce. V našem případě je to
rozhodnutí hlavy rodiny, rodu, kmene
či národa. Tak vzniká smíšená identita,
z které se rodí od počátku kooperační
model mezi církví a státem potažmo
národem. Musíme přiznat, že i to je
příčinou pozdějších konfesních sporů
a bohužel i konfesních válek. Biblické
pojetí člověka či biblická antropologie
hovoří o člověku jako muži a ženě,
což je výchozí bod pro rovnoprávnost
a lidskou důstojnost, která je společná
oběma pohlavím. Zde je také i výchozí

bod k rozličným úlohám muže a ženy,
které se váží na biologicko-psychosomatickou rozdílnost, která však
vychází z kompatibility lidských práv
a lidské důstojnosti. Zamysleme se
na chvíli nad těmito fenomény. U kořenů křesťanské, národní ale i státní identity jsou dvojice, muž a žena,
manžel a manželka, otec a matka - sv.
Jindřich a sv. Kunhuta, kníže Bořivoj
a sv. Ludmila, kníže Měšek a Doubravka, sv. Štěpán a Gisela, sv. Vladimír
a sv. Olga... Korunovační obřad vycházející ze zmíněné Remeše je úzce
propojen s křtem, proto i pomazání
křižmem. Křest je svátost určená pro

muže i ženy. Při korunovacích vstupují
do presbytáře král i královna, kníže
a kněžna. Obřad korunovace ukazuje, že vztah muže a ženy není pouze
biologický, erotický či sexuální. Je
to vztah otce a matky, který zajišťuje
budoucnost rodiny, rodu ale i etnika.
Nejen král ale i královna, či kněžna,
má rozhodující vliv na budoucnost
potomstva jako matka, jako první vychovatelka a také je oporou a rádkyní
svého muže. V mnoha případech vidíme, že se více uplatňuje politický vliv
a rozhled královny než krále a mohli
bychom jít až do moderní doby a mohli bychom si představit roli
prezidenta a první dámy.
Rozdíl v nerovnosti můžeme vidět právě při
srovnání
korunovace
a inaugurace prezidenta.
To už ponechám Vašim
úvahám.
Kdo je tedy sv. Ludmila.
Manželka, matka, babička, kněžna resp. regentka knížectví, zbožná
žena,
podporovatelka
duchovního kulturního
a pedagogického života
se smyslem pro sociální
spravedlnost a empatií k trpícím a chudým.
Podíváme-li se na vývoj
kultu sv. Ludmily doporučil bych stať paní
profesorky Zdeňky Hledíkové ve sborníku mělnického muzea. Rozhodujícím momentem pro
vznik kultu této kněžny a mučednice
je slavnostní přenesení jejích ostatků z Tetína, z místa jejího zavraždění,
do největšího chrámového prostoru
tehdejších Čech, do Vratislavovy baziliky sv. Jiří. Iniciátorem translace je syn
Vratislava I. a vnuk sv. Ludmily sv. Václav a toto přenesení se koná za účasti
řezenského biskupa. Je to aklamace
věřícího lidu této země stvrzená přítomností biskupa, tedy té nejvyšší autority církve v daném prostoru. Vrátím
se jen k připomínce remešské korunovace, kdy se při korunovaci ptá bis-

Fotografie: Michal Maňas, cs.wikipedia.org
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Anny. Až do 19. století kult sv.
Ludmily dostává rozměr babičky, vychovatelky a vzdělavatelky synů Vratislava I.
především však sv. Václava.
Svatoludmilský kult je úzce
spojen s christianizací naší
země, jejímž symbolem se
stává onen mariánský medailon nazvaný Balbínem
Paládiem země české. Kult
sv. Ludmily úzce propojil vytvoření království skládající se
ze zemí koruny české, Čech,
Moravy a Slezska, ke kterým
přibyla i Lužice. Pro pochopení historie kultu sv. Ludmily je důležitá především
liturgie, tedy liturgické knihy, ale i tradice, které se váží
k svatojiřskému klášteru, kdy
tyto benediktinské řeholnice
dokázaly obohatit tento kult
i gastronomickou tradicí. Tak
se vytvářela naše kultura a civilizace, která prostupuje celý
život člověka od jeho zrození
až ke smrti. Myslím, že tuto
roli dostatečně nechápeme,
především my křesťané, katolíci, tohoto století. Naše
stolování, naše kuchyně, dostala právě svojí civilizačněSvatá Ludmila a její vnuk Svatý Václav v kostele svatého Cyrila a Metoděje
-kulturní podobu v klášteře,
v Olomouci.
na prvním místě v klášteře sv.
Dalším důležitým momenJiří na Pražském Hradě.
tem, je kult sv. Ludmily jako světice přeV legendách „Fuit in provincia Boemyslovského rodu a Středních Čech.
morum“ a „Factum est…“ stojíme před
Za knížete Vratislava II. usiluje abatyše
skutečností sv. Ludmily, kterou se nově
Dominik kardinál Duka OP
Ludmila II. o bezprostřední potvrzení
uchopí baroko, především díky kroniarcibiskup pražský
světice - mučednice a zaváže biskupa
ce Václava Hájka z Libočan, tetínskéHeřmana kolem roku 1100 k provedeKratší verzi textu uveřejnil Katolický
ho faráře a duchovního správce sester
dominikánek v Praze Na zábradlí u sv.
ní Božího soudu (ordálu s nalezeným
týdeník
závojem). Tímto způsobem se kult
sv. Ludmily stává kultem celé země.
K dovršení tohoto kultu patří událost
spojená se spálením Pražského Hradu Konrádem Znojemským v roce
1142 kdy na spáleništi baziliky kameník Verner nalézá neporušený hrob sv.
Ludmily. Po smrti Přemysla Otakara II.
a sv. Anežky dochází k uložení ostatků
sv. Ludmily do zvlášť vybudovaného
hrobu. Ludmila se tak stává ochránkyní nejenom přemyslovského státu ale
i trpícího lidu v době hladomoru a válek. Dnešní umístění ostatků je v sarkofágu, který pochází z doby Václava IV.,
arcibiskupa Olbrama a abatyše Kuňky
(Kunhuty) z Kolovrat. Otec vlasti Karel IV. viděl ve sv. Ludmile pramatku
rodu, tak jako tomu bylo v rodokmenu
Tunna a Gomon vyrážejí dveře a škrtí svatou Ludmilu šálou. Pak andělé odnášejí její tělo na nebesa.
Lucemburků s královnou Melusinou.
kup přítomných stavů kléru,
aristokracie a lidu a vyžaduje jejich ano. Vidíme zde
určitou podobu právě při
translacích, které se odehrávaly až do vrcholného
středověku a byly chápány
jako stvrzení svatosti. Později, jako je tomu v případě
sv. Prokopa, je vyžadována
právní tečka procesu, tedy
schválení římským biskupem. Sv. Ludmila nalézá své
místo ve svatojiřské bazilice
při prvním ženském klášteře
v této zemi, který se stal důležitým duchovním, kulturním a vzdělávacím centrem
a spoluúčastnil se na korunovaci. Byly to svatojiřské
abatyše, které korunovaly královnu. Rozhodujícím
momentem v následujících
letech kultu sv. Ludmily je
krvácející krucifix, který stvrzuje její mučednictví, nejvyšší vrchol stupně svatosti
a vyvrací tak námitku, že se
jednalo pouze o politický
spor mezi tchýní a snachou,
či mezi politickou orientací
země, která současně byla
i orientací duchovní.
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CHARITA

Sv. Ludmila v českém nebi

11

Domov svaté Rodiny: 30 let péče
o lidi s mentálním postižením

Pokračujeme devátou částí textu o svaté Ludmile u příležitosti 1100 let od její mučednické
smrti.

Hrob Ludmily v chrámu sv. Jiří

Před 30 lety průkopnická vize – integrovat lidi s postižením do života běžné společnosti, je dnes
naštěstí běžnou praxí. Domov svaté Rodiny pokračuje v naplňování vize svých zakladatelů a poskytuje
láskyplné zázemí lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Psal se rok 1991. Na konci srpna se skupina budoucích
pracovníků nového domova pro lidi s mentálním postižením vrátila z duchovního cvičení. I taková byla součást přípravy na zářijové otevření Domova svaté Rodiny.
Týmu velela se svou striktností, ale i laskavostí a především pevnou vizí sestra Akvinela Loskotová z Kongregace Školských sester de Notre Dame.
Její záměr byl v té době průkopnický. V období totality nebylo běžné integrovat lidi s viditelným postižením
do běžné společnosti. Školské sestry v té době pomáhaly dětem s mentálním postižením, ale jejich práce
nesměla být na očích. O své svěřence se staraly v pohraniční obci Horní Poustevně ve Šluknovském výběžku.
A to i přesto, že většina dětí pocházela z pražských rodin.

Staré probošství na 3. nádvoří Pražského hradu

čila její snacha Drahomíra. O jejím
osudu se středověké legendy vůbec
nezmiňují. Její konec byl sepsán až
v 17. století: Za svůj čin se měla propadnout v kočáře do země na Loretánském náměstí v Praze. Vzhledem
k tomu, že jí vzal kníže Václav posléze na milost, jde však pouze o výplod fantazie barokní zbožnosti.
Kněžna svatá Ludmila je dodnes považována nejenom za národní světici, ale i za panovnickou osobnost.
Za jejího života byly položeny základy přemyslovského státu, bez ně-

hož bychom tu dnes možná nebyli.
Tím, že společně se svým manželem, a zejména se svými syny, stála
u počátků christianizace země, byl
vytvořen předpoklad pro zapojení
českých zemí do západní křesťanské kultury. Svým osobním postojem
k životu - podporou lidí v nesnázích a snahou o bezkonfliktní řešení
obtížných situací - se společně se
svým vnukem svatým Václavem stala v následujících českých dějinách
ideovým a morálním vzorem.
Vít Hájek

První domov svého druhu v Praze
Nové svobodné poměry otevřely možnost pro změnu. Sestra Akvinela s pomocí Arcidiecézní charity Praha
založila v roce 1991 Domov sv. Rodiny, první pobytové
zařízení v hlavním městě s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením.
Vybudovat zázemí pro sedm desítek mnohdy těžce
mentálně a fyzicky postižených dětí nebylo snadné.
Ještě těžší bylo udržet jeho chod. „Domov je svědectvím velké Boží lásky k našim „dětem“ a naší nezlomné
důvěry v Boží pomoc. Dům je zároveň ukázkou lidské
dobroty. Jsou to známí i neznámí dárci, kteří se často uskrovňují, aby svým přispěním zajistili řádný chod
Domova,“ uvedla sestra Akvinela v jednom z rozhovorů.

O 30 let později
V Domově žije 70 obyvatel, řada z nich je tu od svých dětských
let. Bydlí v jednotlivých domácnostech, kde žije nejvýše osm
osob. Členové domácnosti se podle vlastních možností podílejí
na jejím chodu. Když jejich schopnosti dovolí, pravidelně docházejí za prací do terapeutických dílen či do kavárny. A potřebují-li
asistenci, je stále nablízku.
„Děláme vše pro to, aby se zde obyvatelé cítili jako doma. Mají tu
hezké prostředí, dobře se tu vaří a nejdůležitější jsou dobří lidé
kolem nich,“ říká Ludmila Uhrová, která zde pracuje jako zdravotnice od samého založení Domova.
Srdečně zveme na slavnostní mši svatou u příležitosti 30. výročí
založení Domova svaté Rodiny, kterou bude celebrovat arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka v pátek 8. října od 15
hodin v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci.
Po mši svaté jsou hosté zváni na zahradní slavnost.

Arcidiecézní chAritA PrAhA
pořádá
29. benefiční koncert

Bedřich
Smetana

Má vlast

Smetanova síň Obecního domu
v Praze 1
neděle 31. října 2021
od 19 hodin

Fotografie: Archiv Arcidiecézní charity Praha

Samostatnou otázkou je anabáze Ludmiliny cesty za svatořečením. Podle tehdejších zvyklostí bylo
předznamenáním svatosti samo
převezení mrtvého těla do hlavního
města knížectví s uložením v kostele. Proti tomuto druhu svatořečení byl ovšem bavorský biskup Tuto,
který v době, kdy v Čechách biskupství ještě neexistovalo, zastupoval
zemi před Římem. Tuto považoval
tak rychlý postup za neuvážlivý zejména proto, aby proces svatořečení
nebyl zneužit případnými omyly.
„Když bylo v 70.letech 10. století
zakládáno pražské biskupství“, popisuje tehdejší situaci historik Petr
Sommer, „tak velmi pravděpodobně
byl proto toto biskupství nasměrován kult dvou českých panovníků:
Václavův, který od té doby narůstal,
a pravděpodobně i kult kněžny Ludmily, která se měla stát patronkou
biskupství. Potom ovšem pro nepřízeň pražského biskupa Heřmana,
který měl na svatořečení stejný názor jako jeho předchůdce Tuto, ludmilský kult usnul.“
I přesto, že kníže Václav zemřel
mučednickou smrtí až sedm let
po vraždě své babičky, za světce
byl - z pohledu dnešní doby možná paradoxně - považován dřív, než
Ludmila. A kdoví, jak by vše dopadlo,
nebýt požáru Svatojiřského kláštera
ve 12. století při obléhání Pražského hradu Konrádem Znojemským.
Tehdy byly totiž Ludmiliny ostatky
za účasti kněží testovány, přičemž se
zjistilo, že jsou všechny, vč. samotné
rakve, zcela nepoškozené.
„Od té doby se opravdu Ludmilin kult
rozbíhá a vrcholu dosahuje za vlády Karla IV., který definitivně utvořil
nebe českých světců, mezi nimiž
Ludmila nechybí“, uzavírá celou klopotnou cestu sv. Ludmily za svatořečením Petr Sommer.
V celém příběhu kněžny sv. Ludmily
chybí pouze jediné: jak vlastně skon-

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
dirigent RObeRt KRužíK
moderuje VlADimíR KOřeN
Koncert se koná pod záštitou
pražského arcibiskupa kardinála DOmiNiKA DuKy OP.

Domov svaté Rodiny byl prvním pobytovým zařízením v Praze
s celoroční péčí o děti s mentálním postižením.

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel,
zašlete, prosíme, finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky na podporu
sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha: 749986/5500. Děkujeme.

Vstupenky v ceně 600, 900 a 1 200 Kč je možné zakoupit na www.praha.charita.cz/akce/koncert.
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SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

Triforia
Sedmý díl textu o svatovítské katedrále připravil P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.
Triforium je ochoz v chrámech katedrálního typu. Je umístěn v síle zdi a je otevřený dovnitř katedrály. Je umístěný
nad oblouky propojujícími hlavní loď s bočními loděmi
a pod okny chóru, hlavní lodi nebo příčné lodi – transeptu.
Původní význam triforia byl technický a výtvarný, protože
vyplňoval část stěny katedrály, k níž přiléhaly krovy bočních
lodí nebo kaplí v ochozu katedrály. Někdy je ovšem díky nízkým krovům kaplí a lodí triforium prosvětlené okny, což je
případ i pražské katedrály. Název pochází z toho, že mezi
jednotlivými sloupy, které nesou stěnu katedrály, byl ochoz
triforia členěn třemi sloupy, a tedy měl podobu trojitého
sdruženého okna. Později se pojem triforia oddělil od počtu
sloupů a triforiem se nazývá rovněž ochoz, který je rozdělen
jen na dvě části jedním sloupkem nebo na více částí. Například triforium pražské katedrály má dokonce proměnlivý
počet sloupů, v závěru chóru tři sloupy a čtyři pole, v lodi
zpravidla pět sloupů a šest polí. Další zvláštností je to, že
Petr Parléř změnil profilaci pilířů katedrály a tím triforium
neprobíhá v přímé linii, ale vlní se. Jedná se o naprostý unikát, který nemá obdoby, jde však u Petra Parléře o příznačné
řešení, protože stavitel chtěl do architektury vnést dynami-

Pes a kočka

Karel IV.

ku a pohyb. Na triforiu v chóru katedrály se pracovalo v letech
1373–1375, triforium nad jižní částí hlavní lodi bylo budováno až
po smrti Karla IV., další části byly postaveny ještě později.
Kromě architektonické podoby triforia je dalším unikátem jeho
sochařská výzdoba. V dolním (vnitřním) triforiu staré části je osazeno celkem 21 bust význačných osobností. V ose chóru bylo
vyhrazeno místo bustám císaře Karla IV. a jeho čtvrté manželky
Alžběty Pomořanské, dále se zde nacházejí busty císařových rodičů Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Do galerie osob
jsou zařazeny Karlovy již zemřelé manželky, tedy Blanka z Valois,
Anna Falcká a Anna Svídnická, dále císařovi bratři Jan Jindřich,
moravský markrabě, a nevlastní Karlův bratr Václav, lucemburský vévoda. Na jižní straně jsou busty tří pražských arcibiskupů,
a to Arnošta z Pardubic, Jana Očka z Vlašimi a Jana z Jenštejna.
Následují na jižní i severní straně busty kanovníků svatovítské kapituly, kteří byli pověřeni úřadem ředitele stavby katedrály. Jsou
to: Bušek Leonardův, Mikuláš Holubec, Beneš Krabice z Weitmile, Ondřej Kotlík a Václav z Radče. Na severu jsou i busty dvou
stavitelů katedrály, Matyáše z Arrasu a Petra Parléře.
Tito všichni jmenovaní jsou zpodobeni vysoko nad podlahou katedrály a jsou rozmístěni okolo liturgického centra, kolem hlavního oltáře. Jsou tak trvale přítomni při bohoslužbách. Přes ně
Arnošt z Pardubic

se k Bohu vznášejí modlitby a přímluvy,
které pronášejí duchovní a věřící. Tím
se jim otevírá cesta z pozemského života ke spáse a věčnému životu, cesta
mezi požehnané u Posledního soudu
(Mt 25, 31–46). Takováto čestná galerie
nemá v Evropě obdoby, je to naprosto
jedinečná záležitost.
Soubor bust vznikl v poměrně krátkém
čase, ale přesto během realizace patrně došlo k menším změnám. Umělecký charakter bust není jednolitý,
na práci se podílelo několik sochařů.
Koncepce však je jednotná a jejím autorem byl s největší pravděpodobností
Petr Parléř. Kromě bust se v triforiu staré části katedrály nacházejí ještě na severní straně dvě masky a na jižní straně
gryf a pes, který se pere s kočkou.
Kromě vnitřního triforia nazývaného
někdy dolním triforiem se v pražské
katedrále nalézá rovněž vnější či horní triforium. To se nachází v exteriéru
závěru katedrály, kde byly původně
v opěrných pilířích vybudovány průchody, jež byly později zazděny. Nad
těmito průchody byly umístěny busty
Krista, Panny Marie a osmi zemských
patronů. Po Kristově boku je busta
svatého Víta, patrona katedrály, vedle
Panny Marie se nachází busta svatého Václava. Dále jsou zde vypodobeni
vedle sv. Víta svatí Zikmund, Metoděj
a Cyril a vedle sv. Václava svatí Ludmila,
Vojtěch a Prokop. Pozice busty Krista
zvenku odpovídá pozici busty Karla IV.
v interiéru, Panna Maria má za protějšek Alžbětu Pomořanskou. Je zde tedy
patrná silná hierarchie významu.
Busty v horním triforium zobrazují

v celkové koncepci katedrály nebeskou
sféru. Členové lucemburského rodu,
arcibiskupové, kanovníci i stavitelé svými níže a uvnitř položenými bustami
byli poručeni ochraně Kristově, Panny
Marie a společenství zemských patronů. Navíc je třeba si uvědomit, že dole
pod podlahou jsou mnozí ze zpodobených pohřbeni. Je zde jasně vyjádřena
vertikalita vztahu k Bohu a smyslu lidského života. Ačkoli zemřeme, žijeme
dál v Boží paměti a lásce podporováni
modlitbou živých.
Na sochařský program
vnitřního triforia volně
navázali ti, kdo stavbu katedrály v 19. a ve 20. století dokončovali. V triforiu
nové části katedrály tak
můžeme vidět busty dalších osobností. Jedná se
o zakladatele a předsedy
Jednoty pro dostavbu katedrály, pražské arcibiskupy a architekty. Busty
vytvořili nejlepší sochaři
své doby. Jan Štursa je
autorem busty kanovníka
Václava Michala Pešiny
z Čechorodu, zakladatele Jednoty, dále bust
Františka hraběte Thun-Hohensteina a architektů Josefa Krannera
a Josefa Mockera. Otakar Velínský vytesal podle
modelů Bohuslava Kafky
busty kardinála Bedřicha
Schwarzenberga, kardinála Františka de Paula
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Schönborna, ředitele stavby Bedřicha
Thun-Hohensteina a architekta Kamila
Hilberta. Ladislav Kofránek je autorem
busty předsedy Jednoty Jana Javůrka.
Busta arcibiskupa Františka Kordače
je dílem Břetislava Bendy, zpodobení
Vojtěcha Josefa Schönborna a biskupa Antonína Podlahy vytvořil Jan Lauda. Poslední busta vznikla v roce 1941,
zobrazuje Josefa Zlatníka, nástupce
Kamila Hilberta a sedmého předsedu
Jednoty. Jejím autorem je Jan Kavan,
žák Bohumila Kafky.
Triforia jsou veřejnosti nepřístupná. Já
sám jsem měl to štěstí, že jsem zde byl
ve svém životě už dvakrát a pokládám
to za něco výjimečného. Poprvé jako
mladý kněz ještě před rokem 2000
a podruhé v roce 2013. Je to mimořádný zážitek. Během své druhé návštěvy
jsem pořídil fotografie, které jsou přiloženy k tomuto článku.
Až se budeme v katedrále modlit, až
budeme zdvihat hlavu vzhůru, abychom obdivovali krásu tohoto skvostu,
pamatujme na oněch jednadvacet ze
staré části katedrály, na těch třináct
z triforia nové části, ale také na desítky
a stovky dalších zde nezobrazených,
díky nimž můžeme na tomto místě
snadněji pozvedat svou mysl k Bohu
uchváceni uměním našich předků.
Stanislav Přibyl

Antonín Podlaha
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

PROGRAMY

15

Vzhledem k epidemii nemoci Covid-19 doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
13. října od 9.30 Akademie nejen pro seniory. Na téma „Přírodní
a duchovní krásy ostrova Réunion“
promítne barevný film z expedice
P. RNDr. Matúš Kocian. Poté bude
možnost přijetí svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru. Místo konání: Pastorační středisko (Kolejní 4,
Praha 6).
www.apha.cz/ps

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.
1. 10. / 10.00 Praha-Staré Město /

5. 10. / 7.00 Praha-Dejvice /

1. 10. / 10.00 Praha-Staré Město /

kostel Matky Boží před Týnem / mše
sv. pro KTF UK (Veni Sancte)

Arcibiskupský seminář / mše sv.
s přijetím mezi kandidáty svěcení

kostel Matky Boží před Týnem / mše
sv. pro KTF UK (Veni Sancte)

1. 10. / 16.30 Praha-Vinohrady /

9. 10. / 11.00 Praha-Strašnice /

3. 10. / 9.00 Jince / kostel sv.

kostel sv. Ludmily / mše sv. za povolání

kostel Neposkvrněného Početí
Panny Marie / mše sv. pro Křesťanské
sdružení zrakově postižených

8. 10. / 15.00 Praha-Liboc / kostel
sv. Fabiána a Šebestiána / mše sv., 30.
výročí založení Domova sv. Rodiny

9. 10. / 16.00 Praha-Lysolaje /

Mikuláše / mše sv. s biřmováním
a požehnání zrekonstruované fary

9. 10. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / svěcení trvalých jáhnů

10. 10. / 9.30 Zlonice / kostel

10. 10. / 11.00 Bohutín / kostel
sv. Máří Magdalény / mše sv.
s biřmováním

Nanebevzetí Panny Marie / mše sv.
s žehnáním zvonu

žehnání zvonu

17. 10. / 9.30 Ořech / kostel Stětí

10. 10. / 15.00 Hrad Karlštejn /

sv. Jana Křtitele / mše sv.

kostel Nanebevzetí Panny Marie /
mše sv. u příležitosti 1100. výročí
mučednické smrti svaté Ludmily

18. 10. – 20. 10. Špindlerův Mlýn /
Erlebachova bouda / plenární zasedání
ČBK

12. 10. / 17.00 Praha-Malá Strana /

24. 10. / 12.00 Osečany / kaple

Senát PČR / slavnostní zakončení
Roku sv. Ludmily

sv. Anny / mše sv. s žehnáním
opraveného vstupu

12. 10. Příbram-Bytíz / návštěva
věznice

12. 10. / 17.00 Praha-Malá Strana /
Senát PČR / slavnostní zakončení
Roku sv. Ludmily

14. 10. Praha-Nové Město /
Emauzský klášter / konference
SPOLEČNĚ, věnovaná kaplanské
službě v kategoriální pastoraci

18. 10. – 20. 10. Špindlerův Mlýn /

14. 10. / 17.00 Praha-Malá Strana /

Erlebachova bouda / plenární zasedání
ČBK

Pállfyovský palác / vernisáž výstavy
o sv. Ludmile

23. 10. / 12.00 Praha-Hradčany /

15. 10. – 16. 10 Poličany / setkání

katedrála / mše sv. za oběti
Heydrichiády

s vězeňskými kaplany

24. 10. / 9.30 Nymburk / kostel sv.

sv. Anny / mše sv.

Jiljí / mše sv.

18. 10. – 20. 10. Špindlerův

30. 10. / 14.00 České Budějovice /
kostel Obětování Panny Marie / mše
sv. u příležitosti 25. výročí založení
České maltézské pomoci

Foto: Tomáš Ježek / Člověk a Víra

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

17. 10. / 10.00 Žarošice / kostel

Mlýn / Erlebachova bouda / plenární
zasedání ČBK

21. 10. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše svatá ke cti sv.
Lukáše, patrona lékařů
24. 10. / 9.00 Praha-Uhříněves /
kostel Všech svatých / mše sv.
s biřmováním

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU
6. října – 8. prosince Devatero pro
rodiče – zážitkově vzdělávací kurz
o výchově dětí předškolního věku.
Devět lekcí, od 18.30 do 20.30, přihlášky na https://pastorace.apha.cz/
pro-rodinu/devatero-pro-rodice/.
Kapacita kurzu je omezená.
12. října – 30. listopadu Společná
příprava na život v manželství – vždy
v úterý od 19.30 do 21.30 (Kolejní 4,
Praha 6 – Dejvice). Snoubenci se přihlašují na https://www.apha.cz/novinky/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha/. Kapacita
kurzu je omezená.
16. října od 9.00 do 16.00 Sobota
pro ženy. Programem provází P. Josef Prokeš, více viz https://pastorace.
apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/soboty-pro-zeny/aktualni-nabidka/.
7. listopadu od 15.00 do 18.00 Setkání manželů do pěti let – v sále Pastoračního střediska. Pouze pro pozvané absolventy kurzů pořádaných
CPR.
27. listopadu od 15.00 do 18.00
Adventní zastavení nad manželským
slibem – v sále Pastoračního střediska. Přípravu na obnovu manželského
slibu na svátek Sv. Rodiny 26. prosince
povede P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek,
přihlášky https://www.apha.cz/akce/
zastaveni-nad-manzelskym-slibem/.
u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

www.apha.cz/cpr

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
3. října od 14.00 Nedělní varhanní
půlhodinka (letos poslední) – Pavel
Šmolík. Koncert je možné navštívit i osobně, streamován bude prostřednictvím Youtube.
6. října od 17.00 Děkovná mše sv.
při příležitosti 160. výročí předání
Svaté Hory Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristům.
9. října od 9.00 bude v bazilice sloužena mše svatá na oslavu tohoto
výročí. Po jejím skončení následuje
modlitba na hřbitově u hrobů redemptoristů.
20. listopadu od 17.00 Děkovná
mše svatá k stému výročí založení
Matice svatohorské. Od 18.00 proběhne v bazilice varhanní koncert.
K tomuto výročí bude vydána pamětní medaile, kterou bude možné
si zakoupit v prodejně v ambitech.
26. listopadu od 18.00 – 27.
listopadu do 17.00 Souvislé čtení a naslouchání Nového zákona
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Ta bude nepřetržitě otevřena i přes
noc. Zájemci o čtení se mohou zapsat do seznamu, který je k dispozici
v sakristii.
Výstavy
„Akce K“ – Mníšecká kaple do 28. listopadu
„Svaté relikvie a jejich kult“ – klenotnice v Proboštství, návštěva je možná
každý všední den od 14.00 s minimální účastí 3 osob nebo po domluvě.

Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod hodinovou věží, rezervace
na tel. čísle 318 429 943, vstupné činí
50 Kč.
Nová expozice: „Varhany nejen svatohorské“ – prostory Svatohorského
poutního muzea v dolní chodbě barokní rezidence
E-shop Svaté Hory: https://svata-hora.cz/internetovy-obchod
www.svata-hora.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
2. října Farní den (chodovská pouť)
u kostela sv. Františka.
Probíhá výstava obrazů Věry Vyčítalové v prostorách KCMT.
www.kcmt.cz

KOSTEL A KOMUNITNÍ CENTRUM
KRISTA SPASITELE PRAHABARRANDOV
28. října od 15.00 Modlitba za domov. I letos připomene Ekumenická
rada církví spolu s dalšími lidmi dobré vůle 28. říjen, Den vzniku samostatného Československa, Modlitbou
za domov. Ta se bude konat v nově
vybudovaném kostele a komunitním centru Krista Spasitele v Praze
na Barrandově. Jejím hlavním tématem bude naděje. Živě ji bude
přenášet Česká televize na kanálu
ČT2. Vystoupí hudební hosté Igor
Orozovič a Vladimír Javorský, kte-
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160
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristé

Vás zve do svatohorské baziliky na

připomínku

let

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO
od příchodu redemptoristů
MLÁDEŽ
na Svatou Horu
15. – 17. října Tematická víkendovVe středu dne 6. 10. 2021 uplyne 160 let od předání Svaté Hory
ka v Nazaretě pro mladé (cca 15 – 19
Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristům.
Připomeneme si to při děkovné mši svaté v 17 hodin.
let), přihlašování
na
webu
ADCM.
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram. Tel 318429930,
mail basilica@svata-hora.cz
V sobotu 9. 10. 2021 se bude v 9 hodin v bazilice konat
5. – 7. listopadu Tematická víkenmše svatá na oslavu tohoto výročí. Po skončení mše svaté
dovka v Nazaretě pro mladé (11 – cca
se sejdeme k modlitbě u hrobů redemptoristů na hřbitově v Příbrami.
15 let), přihlašování na webu ADCM.
www.adcm.cz

Kontakt
Kontakt

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram
Tel.: 318 429 930, e-mail: basilica@svata-hora.cz

1861 – 2021
1861
– 2011

PROGRAMY

ré doprovodí Mirek Kemel & band.
Komponovaný pořad budou moderovat Lucie Výborná a evangelický
farář Jaroslav Pechar. Pozvání do něj
přijali MUDr. Anna Kočovská a Gisela Younisová, které pracovaly na covidových odděleních, biskup Tomáš
Holub, teolog Pavel Černý a zástupci
komunity na Barrandově farář Josef
Ptáček a Jakub Černý. Od 15. do 28.
října připravuje Ekumenická rada
církví s dalšími partnery na několika
místech na Barrandově doprovodný program, který nabídne stavění
Lego® města, výstavu dětských výtvarných prací, rodinnou bohoslužbu, tvořivé dílny a kulturní vystoupení. Mottem letošního ročníku jsou
slova Ježíše Krista „Já jsem s vámi“.
Akce se koná s podporou Ministerstva kultury ČR. Více informací najdete na webové stránce www.modlitbazadomov.cz.
www.centrumbarrandov.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
10. října od 15.00 Přednáška Farní
akademie „Pracovní právo pro každého, aneb na co si dát pozor a čeho se
nebát“. Hovořit bude JUDr. Jiří Gorčík. Místo konání: kostel Panny Marie
Královny míru.
www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ
CENTRUM SV. TOMÁŠE
14. října od 18.00 Přednáškové setkání „EMOCE – jak nás ovlivňují, jaký
mají vliv na zdraví“ s MUDr. Radkinem
Honzákem, známým psychiatrem,
publicistou a popularizátorem psychosomatických témat. Pořádá ŘKF
Dobříš společně s HENOTES (ambulance PL MUDr. Magdaléna Ježková).
Místo konání: Pastorační centrum sv.
Tomáše. Další přednáška s Dr. Honzákem na téma „O zdraví z pohledu
psychosomatika“ se bude konat 9. listopadu, místo bude upřesněno.
17. října od 10.00 Vernisáž výstavy
obrazů „Jak zní krátké odpoledne“
od Marie Lhotové. PhDr. Ing. Marie
Lhotová, Ph.D. pracuje v oboru klinické psychologie. K jejím oblíbeným
léčebným metodám patří arteterapie,
která ji inspirovala k vlastní výtvarné
činnosti. Své obrazy představila již
na řadě výstav. Současná výstava je
ke zhlédnutí do 19. listopadu v Pastoračním centru sv. Tomáše.
www.farnostdobris.cz

PROGRAMY
ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
5. října od 18.00 Slavnostní mše
svatá k zahájení akademického roku.
Po jejím skončení následuje oslava
na dvoře Klementina s živou hudbou.

KOMUNITNÍ CENTRUM ZAHRADA
VLAŠIM
16. října od 8.00 Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Keblově
(celebruje P. Maxmilián Rylko OPraem.)
a navazující Putování okolo Keblova
s modlitbou u kapliček a křížů.
19. října od 19.00 Přednáška
prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc.,
FECS, přednosty kardiocentra IKEM.
Téma: populárně o kardiologii a zdravém životním stylu; navazuje beseda.
21. října od 19.00 Caine&Mi, koncert křesťanského písničkáře.
3. listopadu od 14.00 Jak sestavit
rodokmen – vzdělávání třetího věku
s PhDr. Tomášem Zouzalem z FF UK.
25. listopadu od 19.00 Jiří Dědeček, koncert folkového písničkáře.

www.farnostsalvator.cz

ŘK DUCHOVNÍ SPRÁVA U KOSTELA
SV. IGNÁCE Z LOYOLY PRAHANOVÉ MĚSTO
17. října od 19.00 Koncert v rámci
cyklu „Svatoignácké hudební podvečery“ – Jezuité v proměnách staletí.
Program: B. Pasquini, D. Zipoli S.J., M.
Corrette, J. G. Rheinberger, N. Otaño
S.J., B. A. Wiedermann, H. Andriessen,
L. Vierne. Na varhany zahraje studentka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze Tetiana Tishchenko. Vstupné činí 100 Kč. Místo konání:
kostel sv. Ignáce (Praha 2).

https://komunitnicentrumvlasim.cz

ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY
7. října od 18.00 Slavnostní žehnání nových varhan a koncert Martina
Sturma. Nové varhany v kostele svaté
Anežky České na Spořilově požehná provinciál bratr Jakub František
Sadílek OFM na svátek Panny Marie
Růžencové při mši svaté sloužené
od 18.00. Po jejím skončení od 19.00
následuje varhanní koncert pana
Martina Sturma, který je vynikající improvizátor a varhaník. Martin Sturm
je přítelem varhanářů, kteří postavili
spořilovské varhany, a výrazně se podílel na tvorbě dispozice a zvukové
podoby nových varhan. Nové varhany postavili varhanáři Petr Dlabal
a Boris Mettler ve své dílně v Bílsku
u Olomouce.

https://www.kostelignac.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO PRAHA-KUNRATICE
5. října od 18.00 do 20.00 Mše svatá a následná adorace s modlitbou
chval v kostele sv. Jakuba.
24. října Slavnost výročí posvěcení
kostela sv. Jakuba. Mše svaté budou
slaveny od 8.00 a 10.00.
www.farnostkunratice.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
1. – 3. října Víkend pro mládež 1418 let Můj kámoš věří v Boha, OMG?!“.
Víkend je určen pro hledající a lidi se zájmem o víru. Je možné, aby mladí pozvali své kamarády ze školy a jiných míst
a přijeli s nimi. Více informací a registrace na webových stránkách komunity.
8. – 10. října Víkend pro mládež 1830 let, pracující mládež 22-33 let „Hearing God‘s voice“. Mše svatá, přednáška, společenství, zábava, setkání,…
Více informací a registrace na webových stránkách komunity.
7. – 14. října Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce. Více informací
a registrace na webových stránkách
komunity.

https://farnost-sporilov.cz

www.chemin-neuf.cz

Foto: Jiří Šťástka / Člověk a Víra
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KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
7. října od 11.00 Požehnání opraveného morového sloupu na Vyšehradě
(vedle rotundy sv. Martina).
12. října od 19.30 Koncert „Mezi
nebem a zemí“ smíšeného sboru Imbus v bazilice sv. Petra a Pavla.

28. října od 16.00 Modlitba za vlast.
Při příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu se
koná v bazilice společná modlitba,
při níž se bude děkovat za dar svobody a prosit za budoucnost naší vlasti.
Modlitba bude provázena varhanní
hudbou.
2. listopadu od 17.00 Slavnostní
bohoslužba věnovaná památce zesnulých v bazilice sv. Petra a Pavla.
Poté bude následovat pobožnost
za zemřelé na Vyšehradském Slavíně.
11. listopadu od 18.00 Svatomartinská poutní bohoslužba v bazilice.
Od 15.00 bude otevřena rotunda sv.
Martina k individuálním prohlídkám,
od 17.00 začne Svatomartinský lampionový průvod po vyšehradských
hradbách. Na pouť zvou skautské
středisko Maják a Římskokatolická
farnost u kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Více informací ne
webových stránkách.
13. listopadu od 16.30 Bohoslužba
ke Světovému dni předčasně narozených dětí v bazilice sv. Petra a Pavla.
Mši svatou bude možno sledovat prostřednictvím přímého přenosu na TV
Noe. Na bohoslužbu srdečně zvou
rodiče dětí s perinatální zátěží a Královská kolegiátní kapitula sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě.
www.kkvys.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
V HÁJKU
2. října od 11.00 Svatého Františka,
celebruje P. Vladimír Slámečka.
30. října od 11.00 Dušičková – novokněžská, celebruje P. Marek Vilímek
OFM.
wwww.hajek.ofm.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ
MĚSTO
Opět se rozběhly prvopáteční adorace s relikvií sv. otce Pia z Pietrelciny.
Nejbližší adorace vychází na 1. října.
Od 18.00 bude sloužena mše svatá,
od 18.45 následuje hodinová moderovaná adorace. Přijďte se poklonit
eucharistickému Ježíši a prožít čas
v jeho blízkosti.
www.kapucini.cz

KONGREGACE MILOSRDNÝCH
SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
16. října od 8.30 do 16.00 Jsme
hrdí na své povolání? Setkání křesťanských zdravotníků. Mše svatá, přednášky, úvahy a diskuze. Místo konání

– kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1.
www.boromejky.cz

MUZEUM BENÁTECKA
Do 31. října (každý den kromě pondělí od 9.00 do 17.00) Výstava „Svatý
Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji
ruku!“. Ta byla upořádána k 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého.
Výstavu pořádá Muzeum Benátecka,
pobočka Muzea Mladoboleslavska,
p. o., více informací na webových
stránkách a Facebooku Muzeum Benátky.
www.muzeummb.cz

KONCERT
DUCHOVNÍ
HUDBY
V KOSTELE SV. KATEŘINY
V pondělí 11. října od 16.00 se
koná koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program: F.
Seger, F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Vivaldi /
J. S. Bach, J. J. Pachelbel, G. F. Händel,
C. Saint Saens, A. Dvořák, G. Muffat, G.
Ph. Telemann. Účinkují: Kateřina Falcníková – soprán, Marie Zahrádková –
varhany. Koncert pořádá Společnost
pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní
nemocnice.
EKUMENICKÁ
BOHOSLUŽBA
VDĚČNOSTI
ZA STVOŘENÍ
V úterý 12. října od 18.00 zve
Ekologická sekce České křesťanské akademie
na ekumenickou
bohoslužbu vděčnosti za stvoření.
Kazatelem bude
Jiří Nečas (Českobratrská církev
evangelická), bohoslužbu doprovodí hudbou pěvecký sbor Obce
křesťanů. Po jejím
skončení následuje
posezení
a rozhovor. Místo
konání: kaple sv.
Jana (Obec křesťanů), Na Špejcharu 3, Praha 7.
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VARHANNÍ NEŠPORY
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
V pondělí 25. října od 17.00 bude
v rámci cyklu „Varhanní nešpory
maltézských rytířů“ koncert duchovní hudby. Program: A. Vivaldi, J. S.
Bach, G. P. Telemann, J. Rheinberger, L. Vierne. A. Dvořák, J. Klička.
Účinkují: Vít Kohout – housle, Pavel Kohout – varhany. Místo konání: řádový kostel Panny Marie pod
řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1.
Koncert pořádá Suverénní Rytířský
a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma,
Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory
MČ Praha 1.
DUCHOVNÍ OBNOVA UNIE
KATOLICKÝCH ŽEN
V sobotu 20. listopadu od 10.00
do 15.00 zve Unie katolických žen
na duchovní obnovu, která proběhne v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo náměstí 18, Praha
1. Duchovním průvodcem bude
P. Petr Beneš CSsR. Společné polední občerstvení z vlastních zdrojů.
Více informací na tel. 731 569 085.

JSME HRDÍ NA SVÉ POVOLÁNÍ?
SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Mše svatá, přednášky, úvahy a diskuze

16. 10. 2021

od 8:30 do 16 hodin

Kostel sv. Karla Boromejského
Vlašská 36, Praha 1

www.boromejky.cz

Z ACT CURIAE

ZMĚNA PROVINCIÁLNÍ
PŘEDSTAVENÉ A PROVINCIÁLNÍ
RADY – ŠKOLSKÉ SESTRY SV.
FRANTIŠKA
Dne 7. srpna 2021 se konaly v české
provincii Školských sester sv. Františka volby nové provinciální správy, a to
s výsledkem:
provinciální představená:
SM Dominika Petra Konečná OSF
1. rádkyně, provinciální vikářka:
SM Dolores Zuzana Richtrová OSF
2. rádkyně:
SM Michaela Klára Přibylová OSF
3. rádkyně:
SM Kristina Lenka Hřebíková OSF
4. rádkyně:
SM Maxmiliána Zuzana Bendová OSF.
USTANOVENÍ
P. Bc. Serafín Robert Beníček OFMCap. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. září
2021 uvolněn z funkce rektora klášterního kostela sv. Josefa, Praha-Nové Město.
P. Jan Maria Vianney Jan Dohnal
OFM byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností od 1. září
2021 jmenován a ustanoven spirituálem Arcibiskupského semináře Praha.

Z ACT CURIAE
P. Jan Maria Vianney Jan Dohnal
OFM byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. září
2021 uvolněn z funkce rektora klášterní kaple Navštívení Panny Marie,
Červený Újezd.
P. Mgr. František Kroczek OFMCap. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. září
2021 uvolněn z funkce výpomocného duchovního klášterního kostela sv.
Josefa, Praha-Nové Město, a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven rektorem klášterního
kostela sv. Josefa, Praha-Nové Město.
P. Georges Makonzo Mondo SVD
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2021
uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Kolín.
P. Martin Cat Immanuel Nguyen
CSsR byl na návrh svého řeholního
představeného s účinností od 1. září
2021 pověřen duchovní péčí o vietnamsky hovořící komunitu pobývající
v Arcidiecézi pražské.
P. Mgr. Filip Jan Rathouský OFM
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2021
jmenován a ustanoven rektorem klášterní kaple Navštívení Panny Marie,
Červený Újezd.

P. Andrzej Siejak MIC byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2021 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela Stětí sv.
Jana Křtitele PrahaHostivař.
O. Mgr. Karel Soukal byl s účinností od 1. září 2021 uvolněn z funkce
kaplana Vyšší odborné školy publicistiky, se sídlem Opatovická 160/18,
110 00 Praha 1 – Nové Město, z funkce kaplana Církevní základní školy
logopedické Don Bosco a mateřské
školy logopedické, se sídlem Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 – Bohnice,
a z funkce kaplana Českého olympijského výboru.
P. Karolus Luangga Tefa SVD byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2021 jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti Kolín.
Ing. Lukáš Tichý byl k 27. červenci 2021 uvolněn z funkce člena Arcidiecézní liturgické komise.
Mons. Mgr. Josef Žák byl se souhlasem svého diecézního biskupa
s účinností od 1. září 2021 uvolněn
z funkce spirituála Arcibiskupského
semináře Praha.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
ThMgr. Jerzy Gapski, kanovník, farář u kostela sv. Václava v Praze-Smíchově, 3. 10. 1961 (60 let)
Mgr. Ing. Václav Boháč, trvalý jáhen v Praze-Hradčanech, 4. 10. 1945
(76 let)
František Blažek, kněz pražské arcidiecéze působící v Kanadě, 7. 10.
1943 (78 let)
Jan Fexa, kněz litoměřické diecéze
na odpočinku ve Staré Boleslavi, 7. 10.
1944 (77 let)
P. Mgr. Gorazd František Krušina
O.Praem., farní vikář v Praze-Strahově, 9. 10. 1971 (50 let)
Ing. Karel Mráček, trvalý jáhen, 27.
10. 1943 (78 let)
Krink, kněz pražské arcidiecéze,
na odpočinku ve Veselí nad Lužnicí,
31. 10. 1944 (77 let)
VÝROČÍ SVĚCENÍ
P. Karolus Luangga Tefa SVD, farní
vikář v Kolíně, 1. 10. 2016 (5 let)
Ing. Mgr. Martin Lejsal, trvalý jáhen
v Praze-Proseku, 2. 10. 2016 (5 let)
Jan Löffelmann, JC.D., kněz českobudějovické diecéze, soudce MCS,
12. 10. 1991 (30 let)

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.,
kněz českobudějovické diecéze, zástupce soudního vikáře MCS, 12. 10.
1991 (30 let)
P. Vojtěch Marek Malina OSB, farní
vikář v Praze-Břevnově, 15. 10. 2011
(10 let)
Mgr. Petr Fiala, kněz ostravsko-opavské diecéze, vojenský kaplan,
rektor kostela sv. Jana Nepomuckého
v Praze-Hradčanech, 27. 10. 2001 (20
let)

RADIO PROGLAS
1. 10. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
10. 10. (9.00) Katedrála sv. Petra
a Pavla v Brně
17. 10. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
24. 10. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku
31. 10. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)
Aktuální program: www.proglas.cz/
program
Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
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Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie—Příbram
Svatá Hora

Souvislé čtení a naslouchání
celého Nového zákona
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
na Svaté Hoře v Příbrami
Od pátku 26. 11. 2021 od 18.00 h do soboty 27. 11. 2021 do
17.00 h se uskuteční čtení a naslouchání celého Nového zákona
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.
,,I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se
mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými
svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše
znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený
Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.“
(Lk 1,1-4)

Evangelizační úmysl
Učedníci – misionáři: Modleme se,
aby se všichni pokřtění zapojili do díla
evangelizace a svědectvím života,
z kterého vane evangelium, se nabídli
k misijnímu poslání.

261 01 Příbram II, Svatá Hora 591, tel.:+420 318 429 943,e-mail:prohlidka@svata-hora.cz

Národní úmysl

Od 14. do 19. listopadu
Duchovní obnova / P. Jiří Pleskač /
Hostýn / http://hostyn.cz

Děkujeme za Papežská misijní díla
a prosíme za všechny křesťany, aby
přijali výzvu k misijnímu poslání doma
i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky
na misie.

Od 15. do 19. listopadu
Exercicie „Základy duchovního
života“ / P. Josef Michalčík, CSsR /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Od 11. do 13. října
Duchovní cvičení pro seniory / P. Jan
Mach / Hostýn / http://hostyn.cz

Od 19. do 21. listopadu
Duchovní obnova pro všechny /
P. Pavel Hofírek / Velehrad / http://
stojanov.cz

Od 29. do 31. října
Duchovní obnova / P. Jiří Pleskač /
Hostýn / http://hostyn.cz

Od 25. do 28. listopadu
Adventní duchovní obnova pro
všechny / Mons. Vojtěch Šíma /
Velehrad / http://stojanov.cz

Od 31. října do 7. listopadu
Exercicie se sv. Ignácem / P. Ladislav
Nosek SJ / Hostýn / http://hostyn.cz

Vzhledem k epidemické situaci mohou
nastat změny, proto doporučujeme
sledovat webové stránky pořadatele.

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra / kostel sv. Josefa na náměstí Republiky

18

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

2. října 1931

Vyhlášena encyklika papeže Pia
XI. Nova Impendet věnující se velké hospodářské krizi z roku 1929.
Papež v ní odsoudil militarismus
a závody ve zbrojení, protože by
odváděly peníze mimo veřejné
blaho a zhoršovaly napjatou ekonomickou situaci.

6. října 1861

PAULÍNKY

Husité zvítězili v bitvě u Žatce nad
křižáckým vojskem a ubránili tak
svou pevnost.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

2. října 1421

EUCHARISTIE –
NAŠE POSVĚCENÍ
Raniero
Cantalamessa
Brož., 160 str., 229 Kč

JAK POZNÁM,
ŽE MĚ MILUJE
Hana Pinknerová
Brož., 144 str., 219 Kč

MARIINO SRDCE
ZVÍTĚZÍ
Mirjana Soldo
Brož., 376 str., 359 Kč

MARIA, MATKA
UČEDNÍKŮ PÁNĚ
Guiseppe Forlai
Brož., 88 str., 149 Kč

KVÍTKY SVATÉHO
FRANTIŠKA
Váz., 192 str., 299 Kč

ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
Grzegorz Ryś
Brož., 96 str., 129 Kč

EVANGELIUM
NA KAŽDÝ DEN 2022
Tomáš Akvinský
Brož., 488 str., 119 Kč

VELKÝ DIÁŘ
NA ROK 2022
S LITURGICKÝM
KALENDÁŘEM
Váz., 392 str., 219 Kč

SALVE 1/2021
Téma: populismus
Brož., 136 str., 100 Kč

O STVOŘENÍ
ČLOVĚKA
V TEOLOGICKÉ
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 164 str., 200 Kč

ŠTĚSTÍ
A KONTEMPLACE
Josef Pieper
Brož., 96 str., 125 Kč

LETNÍ SRST
Jaap Robben
Váz., 264 str., 332 Kč

BÝT UČEDNÍKY
Christoph Schönborn
Brož., 136 str., 265 Kč

ÚTĚCHA PRO DUŠI
Bruno Ferrero
Brož., 88 str., 149 Kč

RŮZNOST JE BEZVA
David Nadrchal
Brož., 208 str., 329 Kč

KDYŽ SE
PROROCTVÍ
NESPLNÍ
L. Festinger, H.
Riecken, S. Schachter
Brož., 296 str., 449 Kč

Redemptoristům byla svěřena duchovní správa Svaté Hory
u Příbrami.

8. října – 1. listopadu 451

Zasedal Chalkedonský koncil
(čtvrtý ekumenický). Zde bylo
mimo jiné vyhlášeno Chalkedonské vyznání víry, které vyznává
plné lidství a božství Ježíše Krista.

9. října – 24. listopadu 1531

Probíhala druhá válka o Kappel,
občanská válka ve Švýcarsku mezi
katolickými a protestantskými
kantony. Během války padl i duchovní vůdce protestantů Ulrich
Zwingli. Zvítězila katolická strana
a v zemi přes tři sta let dominovaly katolické kantony.

13. října 1781

Císař Josef II. vydal tzv. Toleranční patent, kterým umožnil
legální působení augšpurskému,
helvetskému a řeckopravoslavnému vyznání. Římskokatolická
církev si privilegované postavení
uchovala.

VYŠEHRAD

V brazilském Riu de Janeiru byla
slavnostně odhalena socha Krista
Spasitele.

KRYSTAL OP

12. října 1931

15. října 1401

Mistr Jan Hus byl zvolen děkanem artistické fakulty na zimní
semestr 1401–1402.
Husité byli po vítězné bitvě u Domažlic přizváni k jednání na basilejském koncilu.

28. října 1951

Papež Pius XII. adresoval československým katolíkům apoštolský
list, ve kterém jim vyjádřil podporu.

31. října 1541

Michelangelo Buonarroti dokončil fresku Posledního soudu v Sixtinské kapli ve Vatikánu.
Vít Kochánek

PORTÁL

15. října 1431

