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Zahájení synodální cesty

Výstava o sv. Ludmile

Červená středa
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ÚVODNÍK

Editorial

VENI CREATOR SPIRITUS NA ČVUT

Vážení čtenáři,

Ve středu 29. září sloužil v kostele sv. Bartoloměje otec Vladimír Slámečka, rektor Akademické duchovní správy ČVUT
v Praze za účasti rektora ČVUT Doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka,
CSc, mnoha učitelů a velkého množství studentů slavnostní mši svatou při příležitosti zahájení nového akademického roku na nejstarší technické univerzitě v Evropě. V homilii, věnované mimo jiné i svatým archandělům, kteří ten den
slavili svůj svátek, vyzval přítomné akademiky, aby se nebáli
být posly pravdy a Pravdy, jak tomu v univerzitním prostředí
vždy bylo. Po mši svaté se konalo neformální setkání zvláště
studentů s Doc. Petráčkem, který ochotně odpovídal nejen
na dotazy týkající se školy. ADS ČVUT v Praze působí na ČVUT
už devátým rokem a těší se na ten příští, jubilejní. V roce 2022
uplyne deset let od zřízení této instituce, která slouží nejen
studentům, ale i učitelům a všem pracovníkům školy.

přinášíme text kardinála Dominika Duky
k zahájení synodální cesty, zveme vás
na výstavu Svatá Ludmila – kněžna lidu
milá a podrobně se věnujeme Červené
středě. V sérii textů o svatovítské katedrále
se zaměříme na vitraje a s ředitelem
Arcidiecézní charity Praha, Jaroslavem
Němcem, se ohlédneme za jejím
dvacetiletým působením v Ugandě.
Stanislav Zeman
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Sestry a bratři,
církev v době, kdy jsme oslavili 1100. svatoludmilské jubileum, nás vyzvala
k překročení útlumové hranice koronaviru. Můžeme si plněji uvědomit, že
křesťan není povolán pouze k životu na této zemi, ale spolu s Kristem přijímá
účast na životě Božího království. Dokázali jsme, že jsme schopni plně
vstoupit do života církve, kde Eucharistie je zdrojem, výzvou ale i hlavní silou
pravé evangelizace. Myslím, že mé ohlížení se z mučedniště sv. Václava zpět
do historie třech desetiletí života církve vysvobozené z pout militantní diktatury
rudého ateismu nás může naplnit radostí. Díky Vám! Díky každému, kdo se
dokázal ztotožnit s Ježíšovou výzvou z Horského kázání v duchu Ježíšova
„Zlatého pravidla“.
Naše středočeská poutní místa, která jsou součástí duchovní, kulturní
i společenské identity sester a bratří tvořících Kristovu církev, doznala proměny
díky generální opravě: Svatá Hora, Sázava, Stará Boleslav, katedrála sv. Víta
v novém modelu čekající na nový královský nástroj – varhany, výstavba
nových kostelů a kaplí jak na terénu hlavního města, tak Středních Čech. To
jsou skutečnosti, na které bychom neměli a nesmíme zapomínat. Vrátilo se
i rozhodující místo trojici světců – sv. Vojtěchu, sv. Václavu, sv. Ludmile. Sleduji
historickou etapu kroků, kterými probíhala obnova jejich kultu. Díky ní je Praha
i centrem mezinárodního duchovního a církevního života, jak o tom svědčí
střediska zahraniční duchovní správy.
Sv. Vojtěch dovolil, abychom se mohli stát plnoprávnými a plnohodnotnými
členy mezinárodního společenství. Svatováclavský kult stal se součástí identity
České republiky a sv. Ludmila je výzvou k obnově rodinného života a našeho
školství, kde církevní školy hrají svou dnes již neoddiskutovatelnou roli, podobně
jako sv. Anežka či sv. Zdislava podporují rozměr služby lásky, které se učíme
v rodině a můžeme ji proměnit v účinnou pomoc druhému v podobě charity.
Chtěl bych také připomenout nezastupitelnost katecheze dětí a mládeže a to
jak ve školách, tak i církevních prostorách, jako i aktivity, které nás spojují
s mládežnickými organizacemi jako je Sokol, Orel, Skaut, dobrovolné hasičské
sbory… To vše jsou místa, kde se formuje identita mladé generace. A nejen mladé
zveme na putování od Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
k Palladiu země české do Staré Boleslavi uvítat nový rok a Slavnost Matky Boží
Panny Marie v její bazilice.
Váš
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PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2023 (nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 27. listopadu 2021
v 16.30, v předvečer první neděle adventní.

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
PRO MANŽELE

žehnání
přinesených
adventních
věnců

27. listopadu 2021 od 15.00 do 18.00 hod.
Sv. Vojtěch (Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice)

Dominik kardinál Duka OP
Arcibiskup pražský

P. Ondřej Pávek
–
–
–
–

dvě přednášky
ztišení
příležitost ke svátosti smíření
první nedělní nešpory jako vstup do adventu

Přihlašování prostřednictvím formuláře na www.apha.cz
Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
www.apha.cz/cpr I www.manzelstvi.cz

VEČER SE SVATÝM LÉKAŘEM
JOSEFEM MOSCATIM
Dne 16. listopadu se v 17:30 ve farnosti sv. Václava v Praze 5 uskuteční mše sv. ke cti sv. Josefa Moscatiho, italského lékaře, vědce a profesora. Celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.
Po bohoslužbě následuje program ve farním sále (Nám.
14. října 17/642). Programem provede a postavu tohoto světce bude prezentovat MUDr. Zora Dubská. Několik dalších osob z prostředí zdravotní péče se podělí
o to, jak tohoto svatého lékaře objevili, čím je inspiroval a jak zakouší jeho přímluvu ve své práci o nemocné. MUDr. Marie Svatošová bude jednou z nich. Jako
zástupce nemocničních kaplanů vystoupí pan Jan Kolouch, který přiblíží práci v tomto prostředí nemocnic.
Na závěr bude prostor pro otázky, diskuzi a neformální rozhovory. Bude též možné zakoupit knižní životopis
tohoto světce Doktor Moscati (Paulínky 2021) a Novénu se sv. Josefem Moscatim (vydanou k této příležitosti
za spolupráce některých zúčastněných, Paulínky 2021).
Datum pražského večera bylo vybráno v souladu se slavností přenesení jeho ostatků ze hřbitova do kostela Gesù
Nuovo (Neapol), které se událo dne 16. listopadu 1930.
Každý rok v tento den konají neapolští lékaři modlitební procesí místy propojující jeho život s nemocnicí. Je
možné zprostředkovat rozhovor se zúčastněnými lékaři
předem anebo i později.

Stručný životopis
Josef Moscati (1880–1927) se narodil jako sedmé z devíti dětí v rodině význačného právníka. Vyrůstal, žil a pracoval převážně v Neapoli. V sedmnácti letech se rozhodl
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ROK SVATÉ LUDMILY

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Jedinečnou výstavu věnovanou přemyslovské kněžně sv. Ludmile
si mohou do 28. února zájemci prohlédnout v Pálffyho paláci
na pražské Malé Straně.
Národního muzea, Metropolitní kapituly u sv. Víta, některých farností
a klášterů.

Pamatujte na to, že se nemáte starat jen o tělo, ale také
o ztrápené duše lidí, kteří se k vám utíkají. Kolika bolestem
ulevíte spíše radou a nasloucháním než strohým receptem,
s nímž je odešlete do lékárny!
Bůh, který nám všechno dal, bude žádat účty z toho, jak jsme
naložili s jeho dary! Blaze nám lékařům, kteří tak často nejsme
schopni zahnat nemoc; blaze nám, budeme-li mít na paměti, že kromě těla máme před sebou i nesmrtelnou, božskou
duši, jíž máme podle evangelia milovat jako sebe sama.

„Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům při příležitosti 1 100. výročí
od umučení sv. Ludmily význam této
osobnosti pro české dějiny a zároveň
poukázat na úctu, které se jí jako první
české světici a mučednici dostalo již
záhy po její smrti,“ říká hlavní kurátor
výstavy P. Vladimír Kelnar.
Sv. Ludmila je představena zejména
prostřednictvím vybraných děl z oblasti výtvarného umění a uměleckého
řemesla, přičemž mnohé exponáty
jsou vystaveny vůbec poprvé. Stěžejní část z přibližně 70 exponátů je
tvořena historickými a uměleckými
díly ze sbírek Arcibiskupství pražského, Pražského hradu, Národní galerie,

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY JANA BRADNY
Ve středu 3. listopadu 2021 od 16
hodin bude v Sále kardinála Berana
na pražském arcibiskupství slavnostně představena nová kniha akademického sochaře a restaurátora Jana
Bradny: RADUJ SE, KONEJ DOBRO

a nech vrabce štěbetat. Půjde o vyprávění o více než třech desítkách let
práce na obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Srdečně zve Nakladatelství Flétna
(fletna@fletna.cz, 736 681 735).

MŠE SVATÁ

Za děti, které se nedočkaly okamžiku narození,
za děti, které přišly na svět dříve, než měly,
za děti, které si nesou kříž bolesti a utrpení,
za rodiče, jejich lásku, péči a naději,
za všechny, kteří jim pomáhají.

ke Světovému dni
předčasně narozených dětí

13. 11. 2021 v 16:30

Bazilika svatého Petra a Pavla Vyšehrad I Praha
účinkuje sopranistka
a barytonista maestro

Pavlína Senić

Vaši modlitbu, přání nebo vzkaz, který napíšete
na www.vzkazdonebe.cz, zařadíme do přímého přenosu na TV NOE.

Přímý přenos:

www.nedousek.cz

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

Výstava je k vidění zdarma od 15. října
do 28. února příštího roku denně-mimo pondělí-od 9.00 do 18.00.

AŤ NA TO LUDMILA NENÍ SAMA. PODPOŘTE JI.

Vladimír Roubal

Rádio PROGLAS a TV NOE

lava na Václavském náměstí od Josefa
Václava Myslbeka, nebo originál partitury Oratoria Svatá Ludmila s přípisy
jejího autora Antonína Dvořáka.

Při návštěvě výstavy můžete přispět nadaci svaté Ludmily na podporu
církevního školství. Slouží k tomu speciální terminál. Pokud byste ho
minuli, můžete svůj dar poslat převodem na účet: č.ú. 9196222/0800.
Více na https://www.apha.cz/vystava-sv-ludmila-1-100-let/

Miguelangelo Cavalcanti

na varhany doprovází

Foto: Martin Frouz

V souvislosti se Světovým dnem
mládeže, který byl přesunut na Slavnost Ježíše Krista Krále, se letos,
dá-li Bůh, uskuteční setkání mladých lidí také v naší arcidiecézi. Naším cílem je oslovit mladé křesťany
ve věku cca 12-24 let, nabídnout jim
program, který by byl povzbuzením
v jejich víře, a posílit jejich společenství v rámci arcidiecéze. Setkání
se uskuteční v sobotu 20. listopadu 2021 v Salesiánském středisku
mládeže v Praze Kobylisích. V rámci setkání od 9.30 hod. připravujeme společný program a skupinky,
po obědě workshopy a slavení eucharistie v 16.30 hod. Do přípravy
setkání je zapojena řada mladých
lidí. Letošním mottem je papežem
Františkem vybraný biblický verš:
„Vstaň. Udělám z Tebe svědka toho,
co jsi viděl.“ (srov. Sk 26,16) Podrobné informace i harmonogram budou
před setkáním k dispozici na webu
www.adcm.cz a na facebooku Arcidiecézního centra mládeže.

Foto: Martin Frouz

Nikoli věda, ale láska proměnila svět. Jen nemnoho lidí se
stalo „nesmrtelnými“ díky vědě, ale všichni jsou povoláni
k tomu, aby došli života věčného, tedy dosáhli nesmrtelnosti, pokud se nasadí pro dobro. A v perspektivě věčnosti je
smrt pouhou etapou života, prostředkem naší metamorfózy, která nám umožňuje přejít do vyšší roviny bytí.

Vystaveny jsou například archeologické nálezy z výzkumu hrobu sv. Ludmily v basilice sv. Jiří na Pražském hradě,
historické textilie, cenná díla ze Svatovítského pokladu, jako je kupř. unikátní
busta světice ze zlaceného stříbra z 1.
čtvrtiny 14. stol. nebo tzv. Svatovítský Veraikon či středověké relikviáře.
Návštěvníci uvidí i různé podoby sv.
Ludmily na barokních obrazech Karla Škréty, Jana Jiřího Heinsche a dalších mistrů, barokní sochu sv. Ludmily
od Abrahama Melbera a Stanislava
Goldschneka, bronzové modeletto
sochy sv. Ludmily k pomníku sv. Vác-

vzkazdonebe
MsezadetiVysehrad

Akce se koná za finanční podpory:

Foto: Martin Frouz

Několik jeho myšlenek:

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

5

Unikátní výstava o sv. Ludmile
v Pálffyho paláci

pro lékařské povolání. Osvědčil se nejen jako výborný chirurg
a vyhledávaný diagnostik. Kromě přímé péče o nemocné se
věnoval i výuce mediků a výzkumu. Svou službu potřebným
a trpícím chápal jako službu samotnému Kristu. V jeho době
neexistovalo povinné zdravotní pojištění a mnozí nemocní
v chudých neapolských čtvrtích si nemohli dovolit ani standardní lékařskou péči, proto jim ji poskytoval často zdarma.
Doktor Moscati se nikdy neoženil, ačkoli zůstal v církvi laikem;
veškerý svůj volný čas a síly věnoval právě návštěvám chudých
pacientů v Neapoli a okolí. Zemřel náhle na infarkt ve své soukromé ordinaci, nebylo mu ani padesát let. Blahořečen byl
v roce 1975 (16. listopadu) a 25. října 1987 jej papež Jan Pavel II.
svatořečil na závěr biskupské synody o „poslání laiků v církvi“.

Foto: Martin Frouz
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SYNODA

ČERVENÁ STŘEDA

Slovo k zahájení synodální cesty
Přinášíme Pastýřský list pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, který při příležitosti zahájení synodální
cesty adresoval věřícím pražské arcidiecéze.
Milí spolubratři v biskupské, kněžské,
jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme
Boží lid, jak označuje Církev Druhý
vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží
do Kristovy Církve, jsou Božím lidem
a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká
dogmatická konstituce o Církvi Světlo národů (čl. 9 - 17).
Slavnostní Eucharistií v katedrále sv.
Víta zahajujeme tzv. synodní cestu,
tedy přípravu na celosvětový synod
o synodalitě naší Církve. Před konkláve, ve kterém byl zvolen papež
František v roce 2013, se kardinálské
kolegium zabývalo určitými aspekty
potřebné reformy církevního života
vzhledem k tomu, že počet věřících
naší Církve se od Druhého vatikánského koncilu zdvojnásobil na 1,3
miliardy věřících. Po synodě o Amazonii došel Svatý otec k názoru, že
je potřebné připravit církev na určité
změny, a to je důvod, proč se vydáváme na tuto cestu.
Do 21. století jsme vstoupili s dvěma
dokumenty sv. Jana Pavla II., které
hodnotily jednak uplynulé 20. století
s vyznáním a zamyšlením nad chybami a problémy minulosti a vytyčily
i cestu do budoucna. Oba texty zmíněných dokumentů znamenaly určitý
zlom v životě církve. Také naše Církev v České republice se zamýšlela
nad těmito otázkami a můžeme říci,
že jsme jedinou postkomunistickou
zemí, ve které se konal Plenární sněm
Katolické církve v ČR. Byl to odvážný
a ojedinělý krok, pro který jsme neměli oporu v podobných aktivitách
církve v jiných zemích. Mnozí z Vás
tento proces hodnotí kriticky a mají
i z části pravdu. Za nespravedlivé
však považuji odmítání závěrečného
dokumentu Život a poslání křesťanů
v církvi a ve světě, který vyšel v roce
2007, jehož text byl předán Svatému
otci Benediktu XVI. Současná synodální cesta a její návrhy a závěry mají
určenou dobu prakticky jednoho se-

Náš Plenární sněm měl určitě delší
přípravu než nastoupená synodní
cesta, ale domnívám se, že máme
jistou zkušenost, která je důležitá. Velkým problémem Plenárního
sněmu byla neukončená cesta svobody naší Církve, což byly procesy
nutné pro ekonomickou a finanční
nezávislost Církve v naší zemi. Tedy
řada vizí závěrečného dokumentu
byla pouze virtuální. Naše synodální cesta se pohybuje v potřebných
reformních krocích strukturální
a ekonomické koncepce, se kterou
se potýkáme, jak na arcibiskupství,
tak ve farnostech naší arcidiecéze. Na mém facebookovém profilu
„Z katedry“ (@Dominik.Duka) si do-

volím ve spolupráci s naším tiskovým odborem upozorňovat a předkládat vybrané články ze zmíněného
dokumentu Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, především ty
články, které považuji za aktuální
a které nás usvědčují z neochoty
je realizovat. Zmíněný proces nám
dává šanci vytvořit předpoklad pro
realizaci diecézního synodu arcidiecéze, ke kterému nebylo přistoupeno i vzhledem k tomu, že v roce
2018 končila má řádná služba pražského arcibiskupa a nepovažoval
jsem za vhodné a možné splnit přání
mého zesnulého předchůdce kardinála Miloslava Vlka.

Těmito řádky Vás úpěnlivě prosím,
abyste přijímali a pokoušeli se podle
Vašich možností a na základě směrnic, s kterými Vás bude seznamovat
jednak otec biskup Mons. Zdenek
Wasserbauer, generální vikář a ředitel Pastoračního střediska J. M.
Ing. Mgr. Michal Němeček, kteří jsou
hlavními pověřenými osobami realizovat zmíněný projekt.
Váš

+ Dominik kardinál Duka
arcibiskup metropolita pražský
a primas český

Charitativní koncert
u příležitosti Červené středy
podpoří křesťany v Iráku

#RED
WED
NES
DAY

Letos proběhne již čtvrtý ročník iniciativy Červená středa, která má za cíl podpořit vzájemnou
náboženskou toleranci ve společnosti a vyjádřit solidaritu s těmi, kteří jsou kvůli své víře
pronásledováni nebo utlačováni. Česká biskupská konference pořádá u příležitosti Červené středy
benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu křesťanů v iráckém Mosulu. Koncert proběhne
24. listopadu 2021 v Praze, přenášet ho bude TV Noe. Darovat bude možné i z pohodlí domova.
Těžký osud iráckých křesťanů

mestru, a pak s nimi bude nakládáno
na kontinentální a celosvětové rovině,
aby byl připraven pracovní text pro
zasedání světové synody v roce 2023.
Porovnám-li dobu přípravy mezi oběma aktivitami, musím konstatovat,
že je před námi velmi náročná práce
a nelze také vyloučit i jistá zklamání,
protože církev a její život rozprostřený na ploše celé zeměkoule a uvnitř
nejenom velkých kulturních okruhů,
ale i mnohosti regionů, nekráčí stejným tempem. Lze tvrdit, že je to určitá příprava na budoucí koncil. Víme,

že i koncily nevznikaly v příznivé situaci a mnohdy se zdálo, že svoji práci
nemohly ani dokončit, jak tomu bylo
v případě Tridentského či Prvního vatikánského koncilu. Přesto splnily svoji
úlohu a vytyčily i jisté priority a směry.
Nemylme se však, že samotné dokumenty způsobily změnu a reformu. Ta
je vždy dílem vanutí Ducha Svatého
a jejími uskutečňovateli byli a budou
i v tomto případě duchovní, můžeme
říci, světecké postavy mužů a žen,
kteří se vepsali nejenom do dějin, ale
také do života Církve.

Nedávný válečný konflikt měl na irácké
křesťany devastující dopad. Z 1,5 milionu těch, kteří v zemi žili ještě za vlády
Saddáma Husajna na začátku tisíciletí,
jich v Iráku zbylo jen 400 000. Navrátilci se navíc potkávají s existenčními
problémy, protože řada podniků a zemědělské infrastruktury byla během
války zničena. Týká se to i křesťanských
centrem samotných.
Provoz dominikánské misie ve starobylém srdci Mosulu byl dříve financován
z provozu několika obchodů v blízkosti kostela Panny Marie s hodinami, ty
byly ale ve válce zničeny. Rekonstrukci
samotného kostela podpořily Spojené arabské emiráty a pod dohledem
UNESCO se na ní společně podílejí
místní křesťanští i muslimští pracovníci. Na obnovu ekonomického zázemí
misie ale finanční prostředky chybějí.

Pomoci by měl výtěžek benefiční akce
v rámci Červené středy, kterou pořádá
Česká biskupská konference.

Iniciativa Červená středa
Iniciativa Červená středa vznikla
ve Velké Británii v roce 2016 a postupně se rozšířila do mnoha zemí světa,
probíhá mimo jiné v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku i na Filipínách.
Jejím cílem je propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s lidmi pronásledovanými pro svoji
víru. V rámci Červené středy se kostely
a řada veřejných budov, včetně ikon
jako je budova Parlamentu na břehu Temže, noří do červeného světla.
Červená barva symbolizuje krev, světlo
naděje.
K Červené středě se společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací
židovských obcí v ČR připojuje i Česká

biskupská konference, která pořádá
benefiční koncert a zároveň koordinuje aktivity po celé republice. I přes
nepříznivou epidemiologickou situaci
se v loňském roce u nás zapojilo přes
100 subjektů. Letos se čeká ještě širší
zapojení.
Benefiční koncert
Organizátoři Červené středy pořádají v Praze několik akcí: konferenci na téma pronásledování pro víru
ve spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP),
která proběhne v Karolinu, společnou židovsko-křesťanskou modlitbu
i průvod kolem červeně nasvícených
budov. Na závěr proběhne v Lichtenštejnském paláci Hudební akademie
múzických umění benefiční koncert,
na němž zazní dílo Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce. Koncert živě pře-
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náší TV Noe, která bude provozovat
i živé dárcovské call centrum.
Darovat bude možné přes dárcovské
SMS i přispěním přímo na na sbírkový
účet 55660022/0800, variabilní symbol 1801 (do poznámky uveďte Vaše
jméno). Výtěžek akce půjde na obnovu misie při kostele Panny Marie s hodinami v Mosulu.
Jak pomůže výtěžek z akce
Mnohé nevládní a humanitární organizace pomáhají iráckým rodinám s obnovou jejich domů zničených válkou.

ČERVENÁ STŘEDA
Financování obnovy církevních budov
je ale složitější, na jejich znovu zprovoznění je ale řada misií ekonomicky
závislá. Obnova válkou poškozeného
církevního majetku zároveň může napomoci k vyšší odolnosti zdejší církve
a také povzbudit křesťany i muslimy
ke spolupráci v srdci starobylého města Mosulu.
V přízemí budovy v těsném sousedství
kostela Panny Marie s hodinami ve starobylém centru Mosulu, dříve fungovaly obchody, jejichž výnos přispíval
k financování každodenního provozu

tamní dominikánské misie, a první patro obývalo několik křesťanských rodin.
Protože jsou ale nyní obchody zničené, misie nemá v místě žádné další
vhodné prostředky na provoz.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou
Červenou středu podpořit; ať již aktivním zapojením, modlitbou nebo finančním darem.
Více informací a objednání vstupenky
na www.cervenastreda.cz
Lenka Pipková,
Charita Česká republika

Pavel Svoboda: Svoboda
vyznání se týká každého
člověka, i nevěřícího

Vnímáte podporu této akce ve společnosti, mezi politiky nebo ve vašem odborném okruhu?
Obávám se, že podpora Červené středy
je přímo úměrná vztahu naší společnosti k náboženství. Přitom svoboda
vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího, protože mimo jiné zahrnuje
i právo žádné náboženské vyznání nemít a vnucování konkrétního přesvědčení je nejen u nás dokonce trestným
činem. Většinová společnost tomu
nevěnuje zvláštní pozornost, narozdíl
od jiných forem porušování lidských

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem
na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice.
Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již
počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí
načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované
pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
Červená středa je mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro
víru. Letos připadá na 24. listopad.
Vy jste ji přivedl do České republiky,
odkud se tato připomínka vzala?
Červená středa má patrně původ v Anglii, jejím duchovním otcem je pravděpodobně Lord David Alton. Červená
středa ovšem nemá zcela jednotný
termín konání, zdá se však, že pod vlivem naší české aktivity se začíná ustalovat na středě před první adventní nedělí. Pronásledování pro víru se ovšem
připomíná i jindy, např. OSN mezinárodní připomínku těchto obětí stanovila na 22. srpen.
Co se v rámci Červené středy letos
plánuje?
Každý si může Červenou středu připomenout po svém, např. červenou
svíčkou v okně. Typicky se ale budovy
nasvěcují načerveno. V Praze tradičně
bude červeně zářit Petřínská rozhledna, Karolinum, ministerstvo zahraničí

atd. Navíc v Karolinu proběhne tradiční
mezinárodní konference a židovsko-křesťanská modlitba a také se poprvé
uskuteční charitativní koncert, přenášený i TV Noe, jehož výtěžek podpoří
konkrétní projekt v Iráku.
Pavle, vy jste expertem na evropské
právo, učíte na Právnické fakultě UK,
byl jste dokonce předsedou právního výboru Evropského parlamentu a právě pronásledování křesťanů
a pronásledování pro víru bylo jedním z vašich největších témat, kterými jste se v Evropském parlamentu
zabýval. Jak to v současnosti s pronásledováním pro víru vypadá ve světě?
Nevypadá to vůbec dobře, a to nejen v absolutních číslech, ale hlavně
v trendech. Pronásledování pro víru –
ne pouhá netolerance – dnes zasahuje
kolem 240 milionů lidí, tedy téměř čtvrt
miliardy. Lze tedy bez diskuse tvrdit, že
se jedná o zdaleka největší probíhající
genocidu na světě. Horší ale je, že ta

O základních lidských právech se
obecně deklaruje, že jsou univerzální.
Svoboda vyznání je jedním z nich, takže ano, teoreticky je to právo každého
člověka. Jenomže třeba takový islám
považuje za přirozený stav, že člověk je
muslimem, takže tak úplně univerzální
to právo není, a to ani na papíře. Přitom
muslimové jsou rovněž pronásledováni
pro svoje vyznání.
Svoboda vyznání je zakotvena především ve Všeobecné deklaraci lidských
práv z roku 1948, jenomže i přes její
právní nezávaznost se k ní ani zdaleka
nepřihlásil celý svět. U nás však je toto
právo zaručeno nejen ústavou, ale i pro
nás závaznými mezinárodními dokumenty Rady Evropy a Evropské unie.

čísla rok od roku rostou. Pozornost veřejnosti, alespoň té západní, tomu ale
vůbec neodpovídá a je v příkrém rozporu s tím, jak intenzivně se jinak hlásíme k lidským právům jakožto jednomu
z pilířů naší civilizace.
I já osobně jsem dříve pronásledování pro víru vnímal jako jeden z mnoha
problémů a neuvědomoval jsem si rozsah té tragédie. Teprve osobní setkání
v rámci řady konferencí pořádaných
v Evropském parlamentu mi otevřela
oči, teprve četná osobní svědectví se
současnými lidmi pronásledovanými pro víru mi ukázala, jak velký úkol
a problém to je a jak málo se o něm ví.
Proto jsem se pokusil přenést své zkušenosti z Bruselu do Prahy včetně konference s osobními svědectvími těch,
kdo dnes za svoji víru trpěli či trpí.
Je možné říci, že každý člověk na světě má právo na svobodu vyznání a veřejného projevu tohoto vyznání? Kdo
nebo co nám toto právo garantuje?

ČERVENÁ STŘEDA

je mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro
svou víru a své náboženské přesvědčení. Letos se koná 24. listopadu 2021. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Červenou středu v České republice organizuje Česká biskupská konference
společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR.
Připojuje se tak k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need,
která je iniciátorem této připomínky ve světě. Akce se koná na dalších místech
– mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách.

Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo:
• uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované,
• zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci,
• přečíst texty informující o tomto tématu,
• zapálit svíčky při setkání či v průvodu,
• nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup,
sochu, atd.
Více informací a přihlášku k zaregistrování vlastní akce naleznete na www.cervenastreda.cz
práv, např. diskriminace kvůli pohlaví
či sexuální orientaci. Ani odborná veřejnost po mém soudu není výjimkou.
Zvlášť zarážející je to u médií, která si
jinak libují v krvavých příbězích, a těch
je pronásledování pro víru plné. Teprve
když člověk na konkrétním jednání vysvětlí rozsah tohoto problému, tak se
dočká příznivější odezvy.
Nyní můžeme říct, že Červená středa
je úspěšný projekt i zde v ČR, navíc
je mezinábožensky rozkročená, za-

pojují se do ní katolíci, protestanti
a židé. Jak jste spokojen se spoluprácí v rámci této aktivity?
Jsem rád, že se tato aktivita uchytila,
ale do nějakého masového a spontánního přijetí Červené středy většinovou
společností máme ještě daleko. Nutno
ale alespoň ocenit, že tento projekt
je jedním z těch, kde probíhá ryzí nepředpojatá ekumenická a mezináboženská spolupráce, takže to má i tento
pozitivní a sjednocující důsledek.
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SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

Vitraje
Osmý díl textu o svatovítské katedrále připravil P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.
Jednou z nekouzelnějších věcí v kostelích jsou barevná skla v oknech a hra
světel, kterou vytváří sluneční světlo
procházející těmito skly. Nebylo tomu
tak vždy, barevné sklo se začíná prosazovat zejména ve středověku. Ale již
od římské antiky se používaly barevné
mozaikové výplně oken, a to k osvětlení v budovách lázní. Technologie
vitraje se poté rozvíjela jak v Evropě,
tak v Byzantské říši. Už v 6. století je
doložena vitraj v konstantinopolském
chrámu Hagia Sofia a z 10. století
pochází nejstarší středoevropská vitraj ze Štrasburku. Rozvoj vitraje jde
ruku v ruce se stavbou středověkých
katedrál. Katedrála byla považována
za obraz světa a okna symbolizovala vyzařování nebeské krásy na zemi.
O vitrajích pojednávají i spisy opata
Sugera ze Saint Denis u Paříže, který
světlu a barvám zařícím z vitrajových
oken přikládal liturgický a teologický
význam.
Při použití klasické technologie se
vitraj tvoří podle výtvarného návrhu,
zpravidla na kartónu, a její jednotlivé
díly se řežou z plochých různobarevných skel. Ty se potom zasazují do olověných pásků s průřezem
ve tvaru písmene H a ve spojích se pájí
cínem. U figurálních vitráží se od středověku používá také technika zvaná
švarclot. Jedná se o malbu na sklo
směsí oxidů kovů, skleněného prášku a pojiva, které se poté vypaluje při
teplotě 600°C.
Slovo vitraj pochází z francouzštiny
(vitrail) a označuje umělecké dílo –
chrámové malované nebo mozaikové
sklo. Toto slovo je odborným termínem z oblasti dějin umění a uměnovědy. Často se také setkáváme s pojmem vitráž, z francouzského slova
vitrage, což je širší označení jakéhokoli zasklení. V případě chrámových
oken, které jsou skládány do olova
a plní nejen užitnou, ale i estetickou
funkci, je namístě používat spíše název vitraj.
Nevíme, zda měla být parléřovská

Ferdinand II. a Rudolf II. – vitraj Posledního soudu

stavba ve středověku vybavena figurálními vitrajemi po vzoru francouzských
katedrál, každopádně padlo toto rozhodnutí při obnově katedrály v 19. století. Krannerovo rozhodnutí vyzdobit
katedrálu novými vitrajemi bylo patrně
inspirováno výzdobou francouzských
a německých gotických staveb. Nejstarší z těchto vitrají se nachází v kapli
sv. Jana Křtitele (kaple vlevo od centrální chórové kaple) a byla zhotovena
v letech 1864–1866.
Asi nejznámější vitrají v katedrále je
zasklení závěru vysokého chóru. Koncept tohoto díla vypracoval Josef Cibulka a měli na něm pracovat František Kysela s Maxem Švabinským.
Po Kyselově smrti v roce 1941 zůstala
práce na Maxu Švabinském. V oknech
je zobrazena Nejsvětější Trojice jako
takzvaná Pieta Páně, Bůh otec s tiárou na hlavě drží v klíně obětovaného
Syna a u Otcovy hlavy se vznáší holubice Ducha Svatého. Levá vitraj zobrazuje mariánské téma. U nohou stojící Panny Marie klečí kníže Spytihněv
a svěřuje do její ochrany románskou
baziliku sv. Víta. Vedle Panny Marie je
zobrazena svatá Ludmila. Na pravém

okně je zobrazen klečící svatý Václav,
za ním klečí patron katedrály sv. Vít
a pod nimi adoruje Nejsvětější Trojici
Karel IV. s modelem katedrály v ruce.
Vitrajová výzdoba závěru chóru pokračuje i v úrovni dolního triforia, kde
se klaní Nejsvětější Trojici významné
středověké osobnosti spojené s katedrálou: zleva je to Vojtěch Raňkův
z Ježova, který při pohřební řeči poprvé nazval Karla IV. otcem vlasti, dále
Arnošt z Pardubic, Eliška Přemyslovna,
pod pravým oknem je to zleva Blanka
z Valois, arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi a Tomáš ze Štítného. Vitrajová výzdoba závěru chóru
byla zrealizována až po roce 1945.
Další velmi známou vitrají je rozetové okno v západním průčelí katedrály.
Velká rozeta byla původně navržena
Josefem Mockerem, po jeho smrti ji
upravil a v letech 1913–1916 nechal
na její místo osadit Kamil Hilbert. Podle
středověké tradice sem byla umístěna
vitraj s námětem Stvoření světa. Autorem námětu z roku 1920 je biskup Antonín Podlaha, návrh realizoval František Kysela na základě vítězství v soutěži
z roku 1921. Ve vrcholu je Bůh Otec,

vlevo Kristův monogram a napravo
holubice Ducha Svatého. Cyklus stvoření začíná v horním segmentu rozety
stvořením andělů a po směru hodinových ručiček pokračuje stvořením
světla, oblohy, souše, dne a noci, ryb
a ptactva, pozemské zvířeny a člověka.
Ve střední kružbě je nápis: „Dokončil
Bůh dne sedmého své dílo a dni tomu
požehnal, odpočinul ode vší práce.“
Třetí monumentální vitrají je výzdoba
největšího okna v katedrále, které se
nachází v jižním transeptu nad Zlatou
bránou. Kružba okna byla navržena
Kamilem Hilbertem a vytváří podobu
Svatováclavské koruny. Vitraj byla svěřena Maxi Švabinskému, který měl vytvořit dílo na námět Posledního soudu
podle konceptu Josefa Cibulky. Švabinský téma Posledního soudu aktualizoval a podle vzoru Dantovy Božské
komedie nebo Michelangelovy fresky
v Sixtinské kapli zařadil mezi postavy
výjevu známé osobnosti. Návrh k vitraji vypracoval Max Švabinský v letech
1935–1936 a dílo bylo osazeno v letech 1937–1939. Uprostřed vitraje je
Kristus Soudce a zástup apoštolů. Vedle Krista je umístěna Panna Maria, sv.
Vojtěch, sv. Ludmila a sv. Václav jako
přímluvci. Po Kristově levici je sv. Jan
Křtitel. Pod Kristem stojí archanděl
Michael, který mečem odděluje spravedlivé od nespravedlivých. Po obou
stranách jsou zobrazeni králové a biskupové. Ve spodním pruhu jsou zobrazeni Karel IV., Václav IV., Ladislav
Pohrobek, Jiří z Poděbrad, Ferdinand
II. a Rudolf II. Pod nimi se nacházejí
vyobrazení Jana Očka z Vlašimi s řeholnicemi a čtyř manželek Karla IV.
Všechny tyto osobnosti jsou v katedrále pohřbeny.
Vitrajemi jsou vyzdobeny i všechny
kaple katedrály. Budeme-li procházet katedrálou od západního vchodu,
potom první vlevo je v kapli Bartoňů
z Dobenína vitraj s námětem Blahoslavenství zhotovená podle předlohy
Františka Kysely v roce 1934. V další,
Schwarzenberské kapli, je vyobrazen
vztah rodiny Schwarzenbergů k sv.
Janu Nepomuckému. Autorem vitraje je Karel Svolinský, dílo bylo realizováno v roce 1931. Nové arcibiskupské
kapli dominuje vitraj podle návrhu Alfonse Muchy s námětem Kristova požehnání Slovanstvu z roku 1931. Nad
Hilbertovým schodištěm do Nové klenotnice je umístěna vitraj s příběhem

sv. jáhna Štěpána z roku 1930 podle
návrhu Cyrila Boudy.
Za Wohlmutovou kruchtou se nachází kaple sv. Zikmunda. Ta je vyzdobena vitrají podle návrhu malíře Antonína Lhoty z roku 1870 a zobrazuje
sv. Zikmunda a další světce. Za Starou sakristií se v kapli sv. Anny Machází vitraj s námětem Kořene Jesse
a Kristova rodokmenu podle předlohy Jana Swertse z roku 1880. Další
kaple – arcibiskupská – je vyzdobena
vitrajemi podle předloh Josefa Mockera a Františka Sequense. Jsou vyzdobeny postavami světců – Bedřicha,
Leopolda, Jana Nepomuckého, Jana
Evangelisty, sv. Tomáše, sv. Antonína
a vyobrazením Svaté rodiny.
O kapli sv. Jana Křtitele bylo již pojednáno, nachází se zde nejstarší vitraj
z let 1864–1866 zobrazující Mado-
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nu, sv. Antonína Poustevníka, sv. Jana
Křtitele. Je zde vyobrazen rovněž arcbiskup Arnošt z Pardubic. Boční okna
zobrazují světecké postavy a postavy
donátorů.
V centrální kapli v ose katedrály, zvané Císařská, je vitraj navržená opět
Josefem Mockerem a Františkem
Sequensem. Nacházela se zde starší
vitraj podle předlohy Josefa Führicha,
která byla poté přemístěna do kostela
v Mešně u Rokycan. Současná vitraj
zobrazuje Nejsvětější Trojici, Pannu
Marii a další světce.
Další kaplí je kaple sv. Ostatků. Vitraj
z roku 1869 je výsledkem spolupráce
Ondřeje Krannera a Františka Sequense. Centrální námět je trůnící Madona s anděly. Tento výjev je obklopený
postavami světců. V levém okně je

Karel IV. s modelem katedrály

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

vyobrazena ve spodní části sv. Anežka
Česká a sv. Jan Sarkander, jsou to vyobrazení těchto světců z doby kolem
jejich beatifikace.
Kaple sv. Erharda a Otýlie neboli Vlašimská má vitraj podle návrhu Josefa
Krannera, Petra Maixnera a Rudolfa
Millera z roku 1871. Je zde vyobrazen
sv. Jan Nepomucký, patroni kaple sv.
Erhard a Otýlie a další.
Vitraj v další kapli – Valdštejnské –
věnoval v roce 1880 hrabě Arnošt
z Valdštejna. Byla zhotovena podle
návrhu Františka Sequense. V horní
části je vyobrazena sv. Maří Magdaléna, ve spodní části jsou postavy sv.
Bartoloměje a sv. Matouše. Kaple sv.
Kříže je ozdobena vitrají z roku 1869
podle návrhu Antonína Lhoty. Je na ní
vyobrazen Kristus v mandorle a pod
ním sv. Šimon a sv. Juda, sv. Silvestr,
sv. Terezie a patron donátora sv. Karel
Boromejský. Vitraje v kapli sv. Ondřeje jsou z roku 1880 a byly vytvořeny
podle návrhů Josefa Mockera a Františka Sequense. Ve vrcholu je Kristova
tvář obklopená anděly, ve spodní části
jsou zobrazeni světci.

CHARITA
V kapli sv. Václava jsou moderní výplně oken z 60. let 20. století. Dílo realizovali v letech 1964–1967 Stanislav
Libenský a Jaroslava Brychtová. Okna
vyplňují desky ze silnějšího sklad s tlumenou barevností.
Pod jižní věží katedrály se nachází Hazmburská kaple. V okně je vitraj podle
návrhu Cyrila Boudy z let 1933–1934.
Námětem je slavnostní položení základního kamene k nové části katedrály. Následuje kaple Thunovská s vitrají
podle návrhu Františka Kysely z roku
1934 na zadání První české vzájemné
pojišťovny. Téma žalmu „Kdo v slzách
zalévají, v radosti budou žnouti“ pojal
autor existenciálně jako sled epizod
s tématem ochrany života a majetku.
Autorem vitraje v kapli Božího hrobu
je Karel Svolinský. Dílo pochází z roku
1932 a zobrazuje prokazování skutků
milosrdenství. Poslední kapli katedrály zasvěcenou sv. Ludmile zdobí vitraj
s námětem Seslání Ducha Svatého. Je
dílem Alfonse Muchy podle návrhu
Josefa Cibulky a byla realizována v letech 1934–1935. V horní části výjevu
je trůnící Kristus v zářivém rouchu.

Od něho sestupují paprsky symbolizující Ducha Svatého na Pannu Marii
a shromážděné apoštoly v dolní části
vitraje. Výjev pozoruje v pravé dolní
části chlapec s preclíkem v ruce, protože donátorem díla byl bohatý pekař
Antonín Seidl-Natali.
Poslední vitraj při naší procházce katedrálou se nachází pod jižní boční
věží a je z roku 1931. Jejím autorem
je Cyril Bouda, a zobrazuje výjevy ze
života sv. Barbory, sv. Adolfa a sv. Alžběty Durynské.
Vitraje v katedrále si zaslouží zvláštní
návštěvu. Nejen že světlo, které jimi
prochází, činí prostor katedrály stále
živý, někdy zasmušilý, někdy radostný, ale výjevy na jednotlivých vitrajích
nám pomohou přiblížit si nejen události ze života svatých a biblické výjevy, ale setkáme se zde i s jedinečnými
vyobrazeními historických postav. Poslední soud nebo Nejsvětější Trojice
jsou obklopeny postavami českých
dějin a jsou tak unikátním způsobem
zobrazením vtělení křesťanské víry
do reality našeho národa.
Stanislav Přibyl

Téměř deset tisíc dětí ve škole.
Arcidiecézní charita Praha slaví
20 let pomoci v Ugandě
Uganda byla historicky první africkou misí Arcidiecézní charity
Praha. V roce 2001 zde začal pomáhat program Adopce
na dálku®, který tehdy úspěšně fungoval v Indii. Za dvěma
dekádami působení pražské Charity v Ugandě se ohlédneme
s jejím ředitelem, JAROSLAVEM NĚMCEM.
Jaké jsou výsledky dvacetileté pomoci Ugandě? Co se za tu dobu Arcidiecézní charitě Praha podařilo?
V Ugandě máme tři priority. První
z nich je vzdělání. Dává šanci jednotlivcům z chudých poměrů na lepší
budoucnost, což se pak odráží v rozvoji celých komunit a celé společnosti. Během dvaceti let jsme podpořili
vzdělávání 9 640 dětí z těch nejchudších poměrů. Více než 7 000 z nich
již školní docházku dokončilo a díky
vzdělání si našlo zaměstnání. Ostatní
ještě studují. Je to ohromující číslo.
Představuji si třeba, jaké by to bylo,
kdybychom chtěli všechny děti vzít
na školní výlet autobusem. Kolona by
byla dlouhá dva kilometry. Vzdělání
jsme navíc zpřístupnili i mnoha dospělým.
Další klíčovou oblastí je v podmínkách
subsaharské Afriky zdravotní péče.
V roce 2006 jsme ve vesnickém kraji
Buikwe postavili Českou nemocnici.
Ta denně zachraňuje lidské životy, šíří
osvětu a díky prevenci zlepšuje zdraví
desetitisíců lidí ve své spádové oblasti,
kde žije mnoho lidí pod hranicí chudoby. Nemocnici jsme po několika letech předali do rukou místní diecéze,
ale stále díky českým dárcům přispíváme na její provoz.

Vojtěch Raňkův z Ježova a Arnošt z Pardubic

zavržený král – vitraj Posledního soudu
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Jaká je vaše další priorita vedle podpory vzdělání a zdravotní
péče?
Třetí prioritou jsou zdroje obživy. Podpořili jsme desítky projektů, v nichž
lidé získali prostředky a know-how
pro nějakou konkrétní výdělečnou
aktivitu – chov domácích zvířat, pěs-

tování banánů, kávy, sušení ananasů,
výrobu obuvi, krejčovství či kadeřnické služby a mnoho dalšího. Principem
těchto aktivit je známé motto o tom,
že nejlépe člověka nasytíme, když ho
naučíme chytat ryby.
Jak snadné nebo obtížné je zorganizovat takovou rozsáhlou pomoc?
Nebyla by pravda, kdybych tvrdil, že
je vše snadné a že jde vždy všechno
podle plánu. Uganda je tak odlišná
od toho, co známe. Nejde jen o kulturní rozdíly a jinou mentalitu. Jde
především o nízkou úroveň rozvinutosti společnosti, která komplikuje
organizaci projektů. To je ale zároveň
důvod, proč v Ugandě chceme pomáhat.
Chtěl bych zde také zdůraznit velkou pomoc místní katolické církve
v Ugandě, s jejímiž zástupci téměř
na všech projektech spolupracujeme.
Jaké jsou vaše plány v Ugandě
do budoucna?
Program Adopce na dálku®
bychom
chtěli
i nadále rozšiřovat do dalších
komunit.
Jeho
efektivita je léty
prověřená. Čím
více dětí vytáhneme z bídy,
tím více bude
v Ugandě vzdělaných
rodičů,
kteří budou chtít
zajistit vzdělání
mladé generaci.

Nenašli jsme efektivnější způsob, jak
pomoci jednotlivcům i celé společnosti. Mimochodem, naše pomoc
je odpovědí na obavy z nekontrolované migrace z chudých částí světa
do těch bohatších. Lidé, kteří najdou
uplatnění ve své vlastní zemi, nemají
důvod odcházet jinam.
Chci sdílet ještě jednu vizi: V Ugandě
bychom rádi postavili další nemocnici nebo „adoptovali“ nějakou již existující, která bojuje s nedostatečnou
úrovní zdravotní péče. Zkušenosti,
které jsme získali založením České
nemocnice v Buikwe by byla škoda
nevložit do služeb dalším pacientům.

Fotografie: Archiv Arcidiecézní charity Praha
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Svatý stolec: Zločiny z nenávisti
vůči křesťanům nejsou
okrajovým jevem

Pokud jde o pronásledování z náboženských důvodů Úřad pro demokratické instituce a lidská práva zaznamenal případy vyhrožování, násilných
útoků, vražd, znesvěcování kostelů,
ničení modliteben, hřbitovů a dalšího
náboženského majetku. Bohužel jde
o jevy stále častější rovněž v evropském prostoru.
Delegace Svatého stolce proto vyjádřila důvěru, že na základě zkušeností získaných při vypracovávání
pokynů pro řešení bezpečnosti židovských a muslimských komunit
bude ODIHR vyvíjet podobné úsilí
k zajištění bezpečnosti křesťanských
komunit. Vatikánská mise zároveň
ocenila, že Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byla
jednou z prvních mezinárodních organizací, které bily na poplach kvůli
nesnášenlivosti vůči křesťanům a vyzývaly k ostražitosti, protože předsudky, diskriminace a násilí proti
křesťanům se projevují jak na východ
tak i na západ od Vídně.

Problém výkladu lidských práv
a “nových práv”
Další z trojice projevů vatikánské delegace se věnuje otázce lidských práv.
„Jsme přesvědčeni, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezadatelných práv všech členů lidské rodiny - bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka
nebo náboženství - je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,“
uvádí se v něm. Pouhé slavnostní vyhlášení těchto práv však nepostačuje,
je nutné uvádět je do praxe. V mnoha
částech světa dochází k jejich závažnému porušování a ani v zemích s demokratickými formami vlády „nejsou
vždy plně respektována“.
Vatikánská mise poukázala také
na rozdílné a někdy dokonce protichůdné postoje nejen ke konkrétním
kauzám a specifickým otázkám, ale

také k samotnému výkladu lidských
práv a základních svobod, a zdůraznila význam shody na konceptu “lidských práv” pro další působení Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě.
V této souvislosti byl ocitován papežův projev k diplomatickému sboru z roku 2018, v němž František se
znepokojením konstatoval, jak se postupně mění výklad některých práv
a zároveň se mezi ně zahrnuje řada
„nových práv“, která si nezřídka vzájemně odporují. Pochybné koncepce
lidských práv se pak ocitají v rozporu
s kulturou jednotlivých zemí. A takto
hrozí tedy, že dojde k paradoxní situaci, kdy se ve jménu lidských práv staneme svědky vzestupu nových forem
ideologické kolonizace ze strany silnějších a bohatších na úkor chudších
a zranitelnějších (srov. papež František, promluva k diplomatickému sboru akreditovanému při Svatém stolci,
8. ledna 2018).
Delegace Svatého stolce poděkovala
rovněž za třicet let činnosti ODIHR
a vyjádřila naději, že i nadále bude
pracovat profesionálně, nestranně,
ve shodě s dohodnutými závazky
a bude ctít rovnost mezi zúčastněnými státy. V této souvislosti vatikánští
reprezentanti vyjádřili znepokojení
nad tím, že se ODIHR v rámci Fóra
o generační rovnosti, které se konalo
v červenci loňského roku v Paříži, připojil k akčním koalicím pro generační
rovnost v oblasti genderově podmíněného násilí a feministických hnutí
a vůdcovství bez mandátu všech zúčastněných států.
Zdroj: Vatican News

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.
1. 11. / 18.00

Praha-Hradčany /
kostel Všech svatých / mše sv. –
Slavnost všech svatých

2. 11. / 17.00

Praha-Vyšehrad /
bazilika sv. Petra a Pavla / mše sv.
za zemřelé

6. 11. / 16.00

Slavnostní
bohoslužba k výročí 100+1 let
Evangelické církve metodistické
v Československu

8. 11 – 14. 11.

19. 11. / 18.00

kostel sv. Antonína / mše sv. pro
absolventy varhanického kurzu

20. 11. / 10.00

5. 11. – 7. 11.

Řím /
Nepomucenum / rekolekce pro
seminaristy

Praha-Kobylisy /

Salesiánské středisko mládeže /
Arcidiecézní setkání mládeže

8. 11. – 14. 11.

21. 11. / 10.00

Praha-Hradčany /

16. 11. / 9.00

Praha-Staré Město /

16. 11. / 17.00 Praha-Smíchov /
kostel sv. Václava / mše sv., památka
– sv. Giuseppe Moscati

Vatikán / návštěva
Ad limina apostolorum

Kladno / účast
na vikariátní konferenci kladenského
vikariátu

katedrála / mše sv.

24. 11. / 13.00

Vatikán / návštěva
Ad limina apostolorum

kostel U Salvátora / bohoslužebné

16. 11. / 10.00

Moučkové

Kopřivnice /
žehnání muzea Tatry

2. 11. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. za zemřelé
kanovníky a pražské arcibiskupy

Praha-Holešovice /

shromáždění k výročí smrti Kamily

18. 11. / 9.30 Praha-Hradčany /
Arcibiskupský palác / kněžský den
18. 11. / 19.30 Praha-Staré Město /
Dominikánská 8 / debata

19. 11. – 21. 11.

Návštěva
Lichtenštejnského knížectví

20. 11.

Praha-Kobylisy / Salesiánské
středisko mládeže / Arcidiecézní
setkání mládeže

23. 11. / 15.00

Příbram / Svatá
Hora / mše sv. k 30. výročí vzniku
Charity Příbram

24. 11. / 18.00 Praha-Staré Město /
Karolinum / Červená středa

26. 11. / 11.00

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. pro hnutí
„Na vlastních nohou – Stonožka“

27. 11. / 10.00

Zdebuzeves /
kostel sv. Anny / mše sv. – dokončení
opravy kostela

27. 11. / 16.30

Praha-Hradčany /
katedrála / liturgie přijetí
do katechumenátu

29. 11. / 18.00

Praha-Hradčany /
katedrála / requiem za Karla IV.
Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra

Protikřesťanské zločiny již nejsou
okrajovým jevem. Netolerance a diskriminace se netýká pouze menšin,
ale také většin. Pojem menšiny je
příliš často považován za synonymum pro „oběti“ a ustupuje vědomí,
že oběti trestných činů mohou patřit také k většině. Stálá mise Svatého
stolce při mezinárodních organizacích ve Vídni v této souvislosti vyzývá, aby se zabránilo selektivnímu
přístupu při řešení forem náboženské
diskriminace, a upozorňuje, že žádná
část Evropy není imunní vůči projevům nesnášenlivosti.

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Foto: M&P Červení / Člověk a Víra

Stálá mise Svatého stolce při úřadech OSN ve Vídni se zapojila do debaty na konferenci Úřadu pro
demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), který působí v rámci Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě. U příležitosti 30. výročí vzniku tohoto úřadu proběhla 15. října ve Varšavě
konference věnovaná budoucnosti demokracie, lidským právům a bezpečnosti.

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

PROGRAMY

PROGRAMY

Vzhledem k epidemii nemoci Covid-19 doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.
PASTORAČNÍ STŘEDISKO
10. listopadu od 9.30 Akademie
nejen pro seniory. Na téma „Komunikace církve se společností“ promluví
Jiří Zajíc, český katolický pedagog,
publicista a skaut.
www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU
7. listopadu Setkání mladých manželů – pouze pro pozvané absolventy
kurzů pořádaných PS-CPR za posledních pět let. Více na https://www.
apha.cz/novinky/setkani-mladych-manzelu-2021. Místo konání: Sv.
Vojtěch (Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice)
27. listopadu od 15.00 do 18.00
Adventní zastavení nad manželským
slibem - příprava na obnovu manželských slibů na svátek Svaté rodiny.
Provázet bude P. Ondřej Pávek. Přihlášky na https://pastorace.apha.cz/
pro-rodinu/duchovni-obnovy/zastaveni-nad-manzelskym-slibem/aktualni-nabidka. Místo konání: Sv. Vojtěch
www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
5. – 7. listopadu Tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé (11 – cca
15 let), přihlašování na webu ADCM.
20. listopadu od 9.30 Světový den
mládeže v pražské arcidiecézi. (Salesiánské středisko mládeže v Praze-Kobylisích)
3. – 5. prosince Tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé (cca 15
– 19 let), přihlašování na webu ADCM.

E-shop Svaté Hory: https://svata-hora.cz/internetovy-obchod

27. listopadu od 14.00 do 18.00
Vyrobte si vlastnoručně adventní věnec ve sklepení. Akce proběhne pod
vedením floristky Štěpánky Sobotkové. Předprodej vstupenek je v prodejně na Svaté Hoře za 600 Kč. Cena
zahrnuje jednoho dospělého včetně
jednoho dítěte. Také je v ní započítán
materiál na jeho výrobu i občerstvení. Na závěr bude možnost požehnání
nových adventních věnců. Kapacita je
omezena.

www.svata-hora.cz

Výstavy
„Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její
rekonstrukce“ Výstava je umístěna
v rohové Plzeňské kapli a je volně
přístupná v otevírací době prodejny. Vytvořena byla ve spolupráci ŘKF
na Svaté Hoře se Státním okresním
archivem Příbram. Vyšla publikace
dr. Smolové stejného názvu, která je rozšířena ještě o další informace o požáru. Ke koupi je v prodejně
na Svaté Hoře či ve Státním okresním
archivu Příbram.
„Akce K“ – Mníšecká kaple do 28.
listopadu
„Svaté relikvie a jejich kult“ – klenotnice v Proboštství, návštěva je
možná každý všední den. Začátek
prohlídky je v prodejně v ambitech
pod hodinovou věží, rezervace na tel.
čísle 318 429 943, vstupné činí 50 Kč.
„Varhany nejen svatohorské“ –
prostory Svatohorského poutního
muzea v dolní chodbě barokní rezidence

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
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.
Pravidelné mše svaté v tuto dobu budou slouženy v jiném prostoru.

Foto: Anička Guthrie / Člověk a Víra

www.adcm.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
2. listopadu od 17.00 Dušičková
pobožnost na chodovském hřbitově.
Od 18.00 následuje mše svatá v kostele sv. Františka.
4. listopadu od 19.00 JONÁŠ – divadlo Víti Marčíka s novým představením inspirovaným stejnojmennou
biblickou knihou. Příběh muže, který
rád rozmlouval s Bohem, ale nikdy ho
neslyšel. Doporučené vstupné 100 Kč.
7. listopadu od 18.00 Duchovně hudební večer. Začátek listopadu je tradičně věnován vzpomínkám
na naše blízké, kteří již prošli branou
smrti. Co pro nás vlastně skutečnost
smrti znamená? Jak se s ní vyrovnat?
Má vůbec nějaký smysl? Během večera se také budete moci zastavit v naší
kapli a zapálit za své blízké svíčku.
9. listopadu od 18.00 Povídání
o keramice a keramické tvorbě. Přiblížíme vám, co všechno a jak můžete
z hlíny vyrobit.
10. listopadu od 19.00 Hudební
večer v kavárně. Posezení s příjemnou hudbou a dobrým občerstvením.
Vstupné 60 Kč.
18. listopadu od 19.00 Zastavení
u Matky Terezy. Setkání a rozhovor se zajímavým hostem (více na www.kcmt.cz).
21. listopadu od 15.00 do 18.00
Taneční odpoledne se skupinou
Hvězdný prach. Vstupné pro jednotlivce 80 Kč, pro pár 150 Kč.
27. listopadu od 9.30 do 17.00 Adventní jarmark pod střechou. Možnost
nakoupit ručně vyrobené dárky pro
blízké, výroba adventních věnců, keramická dílna, pohádka pro nejmenší,
otevřeno Café Terezie.
28. listopadu První adventní koncert – Musica pro Sancta Cecilia.
Vstupné dobrovolné. (sál KMCT)
5. prosince Mikulášská – více informací na www.kcmt.cz.
Cvičení (nejen pro seniory) Pondělí
od 9.15 a od 10.30 s fyzioterapeutkou
Erikou Tremlovou. Cena jedné hodiny je 90 Kč, permanentka na 5 hodin
za 400 Kč. Bližší informace na e-mailu erdule@gmail.com. První hodina je
zdarma.

Keramika a práce s hlínou pro děti
a dospělé Přijďte si vyzkoušet modelování a točení na kruhu na dny
otevřených dveří (zdarma) ve čtvrtek 11. listopadu nebo 18. listopadu
od 17.00 do 19.00. Z důvodu omezené kapacity je potřeba se předem
přihlásit na e-mailu joth@seznam.cz
nebo na tel. 737 926 633.
www.kcmt.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY
3. listopadu od 19.30 Přednáška
o posmrtném životě. Příležitost pro ty,
kteří chodí pravidelně do kostela i pro
ty, kteří se zas až tak často do kostela
nedostanou, zamyslit se nad životem
po smrti z pohledu katolické církve.
Přednášejícím bude P. Václav Šustr.
Přednášku bude možné sledovat
i online přes web farnosti. (Komunitní
centrum sv. Prokopa)
6. listopadu od 9.00 do 14.00 Podzimní bazar dětského zimního oblečení. (Komunitní centrum sv. Prokopa)
6. listopadu od 16.00 Mše svatá u kaple na hřbitově ve Stodůlkách
v rámci týdne modliteb za zesnulé.
Večerní mše svatá od 18.00 zůstává
beze změny.
7. listopadu od 16.00 Koncert Mozartovo Requiem – komorní soubor
Piccola orchestra a komorní smíšený sbor Piccolo coro pod taktovkou
Marka Valáška. (kostel sv. Prokopa)
18. listopadu od 18.00 Vernisáž
výstavy: Věra Kubík Kdolská a hosté.
Úvodní slovo pronese PhDr. Dušan
Sedláček. (sál Komunitního centra sv.
Prokopa)
Od 18. listopadu do 31. prosince
Prodejní výstava Věry Kubík Kdolské
a jejich hostů Karla Adama a Petra Parláska. Výstava bude přístupná
od pondělí do středy (9.00 – 17.00)
a v neděli před a po bohoslužbách.
23. listopadu od 11.00 Tvůrčí dílna pro seniory – možnost uvázat
si adventní věnec. Veškeré potřeby
budou připraveny. Akce je pořádána
ve spolupráci s Městskou částí Praha
13. Počet míst je omezený, svoji účast
nahlaste na tel. 235 011 065 u paní
Bernertové nebo na tel. 235 011 451
u paní Kraljové. (Komunitní centrum
sv. Prokopa)
24. listopadu Červená středa.
Na připomínku pronásledování křesťanů bude červeně nasvícen kostel sv.
Jakuba Staršího i kostel sv. Prokopa.
Je možné přijít ve večerních hodinách
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ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
9. listopadu od 19.00 Začíná Kurz
základů víry. Na kurzu přednáší Mons.
Tomáš Halík, ThLic. Martin Staněk,
sestra Denisa Červenková, P. Marek
O. Vácha, P. Samuel Prívara SJ a další.
14. listopadu od 14.00 Věčné sliby
sestry Ireny Göbelové ze společnosti
Sester karmelitek sv. Terezie z Florencie.

k individuální modlitbě a zapálit svíčku. Bližší informace na webu farnosti.
28. listopadu Žehnání adventních
věnců při všech bohoslužbách v kostele sv. Jakuba Staršího i v kostele sv.
Prokopa.
www.farnoststodulky.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ
CENTRUM SV. TOMÁŠE
9. listopadu od 18.00 Přednáška
MUDr. Radkina Honzáka „O zdraví
z pohledu psychosomatika – o zdraví tělesném, duševním i duchovním“.
Přednáška se mimořádně koná v Kulturním domě v Dobříši. Pro vstup je
nutné se prokázat QR kódem OTN.
Akci pořádá farnost společně s Henotes – ambulance PL MUDr. Magdaléna Ježková. Vstup je volný, rezervace
předem není možná.
27. listopadu od 9.00 do 13.00
Adventní duchovní obnova s uvedením do křesťanské meditace „Setkání
u hořícího keře“, zakončenou společným slavením eucharistie. Vede
P. Pavel Pola OCD, kněz z kláštera
bosých karmelitánů u Pražského Jezulátka v Praze. Přihlašování předem
není nutné. (Pastorační centrum sv.
Tomáše)
Do 19. listopadu Výstava „Jak zní
krátké odpoledne“ – olejomalby Marie Gabriely Lhotové. (Pastorační centrum sv. Tomáše)

www.farnostsalvator.cz

ŘK DUCHOVNÍ SPRÁVA U KOSTELA
SV. IGNÁCE Z LOYOLY PRAHANOVÉ MĚSTO
Od 8. listopadu do 23. prosince
Výstava „40 let Společnosti sester
Ježíšových“. Seznámení se vznikem,
historií i současností této řeholní společnosti. Sestry SSJ působí v Praze
u kostela sv. Ignáce od roku 1993.
https://www.kostelignac.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO PRAHA-KUNRATICE
2. listopadu od 18.00 do 20.00 Mše
svatá a následná adorace s modlitbou
chval v kostele sv. Jakuba.
21. listopadu od 10.00 První svaté
přijímání dětí v kostele sv. Jakuba.
27. listopadu od 10.00 Svatohubertská mše v kostele sv. Jakuba.
www.farnostkunratice.cz

www.farnostdobris.cz

Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra / chrám Matky Boží před Týnem
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KOMUNITA CHEMIN NEUF
Od 19. do 21. listopadu MISSION
POSSIBLE - Vstaň a buď mým svědkem! - víkend pro mládež 18-30 let
v klášteře v Tuchoměřicích. Více informací a registrace na webových
stránkách komunity.
Od 29. listopadu do 5. prosince
ONLINE duchovní cvičení v „běžném životě“ – prožijte váš všední
den jinak! Více informací a registrace
na webových stránkách komunity.
Od 3. do 5. prosince FAMILY GAME
- HRA NEBO BOJ? - víkend pro mládež 14-18 let v klášteře Tuchoměřicích. Více informací a registrace
na webových stránkách komunity.
Od 27. prosince do 1. ledna Rise ‚N‘
Shine - Jericho (duchovní obnova pro
mládež 18-30 let) v klášteře v Tuchoměřicích. Více informací a registrace
na webových stránkách komunity.
Každé úterý od 20.00 Modlitební setkání v klášteře v Tuchoměřicích (z Bořislavky, Metro A, busem
312 do zastávky Zámek Tuchoměřice). Konání setkání si vždy ověřte
na stránkách komunity.
www.chemin-neuf.cz

PROGRAMY

Z ACT CURIAE

KOMUNITNÍ CENTRUM ZAHRADA
VLAŠIM
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.
https://komunitnicentrumvlasim.cz/

CHARITA BEROUN
5. prosince od 15.00 Adventní koncert v kostele sv. Jakuba Staršího v Berouně. Zahraje seskupení „Bárka music“. Kapelu tvoří violoncellista Pavel
Barnáš (člen Symfonického orchestru
Českého rozhlasu) a harfenistka Ivana
Pokorná (členka orchestru Národního
divadla). Vstupné činí 100 Kč, rodinné
vstupné 200 Kč.

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.

ánských koutů světa, Klášter sv. Tomáše, Praha 1.
11. listopadu od 18.00 P. Angelo
Leme, OSA: „Sv Augustin a Eucharistie“
12. listopadu od 18.00 P. Immanuel
Abellana, OSA: „Santo Niňo de Cebu.:
augustiniáni na Filipínách“
12. listopadu od 18.30 P. Andrés
Emilio Ampudia, OSA „ Augustiniáni
v Panamě“
13. listopadu od 12.15 Mše svatá,
narození sv. Augustina.
13. listopadu od 15.00 do 18.00
P. Augustin Schubert, OSA. Výstava
jeho života a díla.
14. listopadu od 9.30 Mše svatá,
vystoupení Svatotomášského sboru.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
A OSLAVA PATROCINIA KAPITULNÍHO CHRÁMU VŠECH SVATÝCH
NA HRADĚ PRAŽSKÉM
V pondělí 1. listopadu od 17.30
budou slaveny nešpory, od 18.00 následuje pontifikální mše svatá, kterou
bude celebrovat kardinál Dominik
Duka OP.

www.augustiniani.cz

https://beroun.charita.cz

www.kkvys.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ
MĚSTO
5. listopadu od 18.00 Mše svatá.
Po jejím skončení následuje od 18.45
hodinová moderovaná adorace s relikvií sv. otce Pia z Pietrelciny.
www.kapucini.cz

ČESKÁ PROVINCIE ŘÁDU
SV. AUGUSTINA
XXIII. Augustiniánský týden 2021
S Augustinem do několika augustini-

VARHANNÍ NEŠPORY
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
V pondělí 15. listopadu od 17.00
bude v rámci cyklu „Varhanní nešpory
maltézských rytířů“ koncert duchovní
hudby. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Schnittke. Účinkují: Alena Čechová – housle, Petr Čech – 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.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
V KOSTELE SV. KATEŘINY
V pondělí 22. listopadu od 16.00 se
koná koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program:
B.Korejs, C. Monteverdi, T. L. de Victoria, O. Gjeilo, J. Suk, J. Rheinberger,
E. Whitacre, E. Morricone, G. F. Händel. Účinkují: Piccolo coro et orchestra, Marek Valášek - dirigent. Koncert
pořádá Společnost pro duchovní
hudbu, Pravoslavná církev a Vedení
Všeobecné fakultní nemocnice.

OZNÁMENÍ O VOLBĚ VYŠŠÍCH
PŘEDSTAVENÝCH PROVINCIE
KAPUCÍNŮ V ČR
Dne 1. září 2021 byl za provinčního ministra Provincie kapucínů v ČR
znovu zvolen P. Dismas Michael Tomaštík OFMCap. a za provinčního
vikáře P. Vojtěch Drahomír Dvouletý
OFMCap.

Foto: Jana Havlová / Člověk a Víra / bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
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.

USTANOVENÍ
JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek
byl s účinností od 1. října 2021 ustanoven a jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.
Ing. Linda Dolečková byla s účinností od 6. září 2021 jmenována
a ustanovena ekonomkou Arcibiskupství pražského.
Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš
byl se souhlasem Mons. ThDr. Ladislava Hučka, apoštolského exarchy,
na návrh soudního vikáře Metropolitního soudu Arcidiecéze pražské
s účinností od 1. října 2021 do 30.
června 2024 jmenován a ustanoven
soudcem Metropolitního církevního
soudu Arcidiecéze pražské.
Mgr. Ing. Michal Němeček byl
s účinností od 8. října 2021 jmenován
a ustanoven diecézním koordinátorem synodálního procesu.
P. Mgr. Krzysztof Skibiński OFMConv. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. října
2021 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokato-

lické farnosti u kostela Panny Marie
Královny míru Praha-Lhotka.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
P. Dominik Maria Eremiáš OSB,
rektor kostela Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv.
Vojtěcha a Prokopa v Praze-Novém
Městě (Emauzy), 2. 11. 1961 (60 let)
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní
pomocný biskup, 6. 11. 1943 (78 let)
Mgr. Jarmil Klanc, trvalý jáhen
v Kladně-Rozdělově, 16. 11. 1942 (79
let)
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl,
Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK,
rektor klášterního kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Praze-Malé Straně, 16. 11. 1971 (50 let)
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.,
Th.D., JC.D., soudce MCS, rektor
kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Praze-Novém Městě, 18. 11. 1966
(55 let)
Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda,
výpomocný duchovní ve Staré Boleslavi, 19. 11. 1971 (50 let)
Jordán Vilém Matausch, trvalý jáhen pražské arcidiecéze, 20. 11. 1943
(78 let)
P. Mgr. Bartoloměj Pavel Černý
OFM, moderátor farnosti u kostela
sv. Anežky České v Praze-Spořilově,
23. 11. 1971 (50 let)
Ing. Alois Maceška, trvalý jáhen
v Úvalech, 23. 11. 1937 (84 let)
Mgr. Robert Čovan, trvalý jáhen
v Lysé nad Labem, 27. 11. 1971 (50 let)
P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý OFMCap., provinční vikář, 27. 11.
1976 (45 let)
P. Ing. Mgr. Filip Radek Gottwald
SDB, farní vikář v Praze-Kobylisích,
27. 11. 1966 (55 let)
Mgr. Ing. Martin Opatrný, trvalý
jáhen u kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích, 29. 11. 1946 (75 let)
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, superior Benediktinského
opatství Panny Marie a sv. Jeronýma
v Emauzích, 30. 11. 1940 (81 let)
VÝROČÍ SVĚCENÍ
ThLic. Antoni Kośmidek, administrátor v Bystřici u Benešova, 3. 11.
1996 (25 let)
ÚMRTÍ
P. Vladimír Jedlička CSsR zemřel
dne 5. října 2021 ve věku 89 let, v 49.
roce své kněžské služby. Poslední
rozloučení se konalo 13. října 2021

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Svaté Hoře, pohřben byl do hrobu
redemptoristů v Příbrami. R.I.P.

RADIO PROGLAS
7. 11. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
14. 11. (9.00) Katedrála sv. Petra
a Pavla v Brně
21. 11. (9.00) Kostel Všech svatých v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
28. 11. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku
Aktuální program: www.proglas.cz/
program

TELEVIZE NOE
7. 11. (10.30) Mše svatá z kaple
Telepace
13. 11. (16.30) Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, mše sv.
za předčasně narozené děti
14. 11. (10.30) Mše svatá z kaple
Telepace
17. 11. (9.55) Chrám Matky Boží
před Týnem, mše sv. na poděkování
Anežce České za dar svobody
24. 11. (10.30) Mše sv. z kaple
Telepace
26. 11. (11.00) Katedrála sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, mše sv. –
„Na vlastních nohou – Stonožka“
28. 11. (10.30) Mše svatá z kaple
Telepace
Aktuální program: www.tvnoe.cz/
program
Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
Všeobecný úmysl
Za ty, kdo trpí depresemi: Modleme
se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.

Národní úmysl
Děkujeme za vyzdobené hřbitovy
a prosíme za všechny, kteří v těchto
dnech myslí na své blízké zemřelé,
aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu,
který přemohl smrt.
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Od 15. do 19. listopadu
Exercicie „Základy duchovního života“
/ P. Josef Michalčík, CSsR / Svatá
Hora / www.svata-hora.cz
Od 19. do 21. listopadu
Duchovní obnova pro všechny /
P. Pavel Hofírek / Velehrad / http://
stojanov.cz
Od 25. do 28. listopadu
Adventní duchovní obnova pro
všechny / Mons. Vojtěch Šíma /
Velehrad / http://stojanov.cz
Od 29. listopadu do 5. prosince
ONLINE duchovní cvičení /
Tuchoměřice / Komunita Chemin
Neuf / www.chemin-neuf.cz
Od 2. do 5. prosince
Ikonopisecký kurz / p. Martin Damian /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
Od 5. do 9. prosince
Adventní duchovní obnova pro
všechny / P. Antonín Dąbrowski OFM /
Velehrad / http://stojanov.cz
Od 6. do 12. prosince
Ignaciánské exercicie / P. Richard
Greisiger SJ / Hostýn / http://hostyn.cz
Od 9. do 12. prosince
Exercicie „Mapa duchovního života –
cesta očistná, osvětná a sjednocující“ /
Václav Čáp / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz

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

Foto: Jana Havlová / Člověk a Víra / bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

4. listopadu 1946

4. listopadu 2001
Pavel Peter Gojdič a Dominik Trčka, mučedníci totalitního režimu
v Československu, byli papežem
Janem Pavlem II. blahořečeni.

5. listopadu 1991
Zemřel Mons. Jan Lebeda, generální vikář Arcibiskupství pražského a pomocný biskup pražský.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

Papež Pius XII. jmenoval Josefa
Berana arcibiskupem pražským.

6. listopadu 1991

VELKÁ
ILUSTROVANÁ BIBLE
Anselm Grün,
Giuliano Ferri
Váz., 200 str., 499 Kč

JAK SE ŽIJE V SEMINÁŘI
Martin Kutil (ed.)
Brož., 208 str., 299 Kč

SVATÝ MARTIN
Petr Jankovec,
Markéta Štefková
Váz., 64 str., 199 Kč

NOVÉNA SE SV.
JOSEFEM MOSCATIM
Anna Mátiková
Brož., 32 str., 39 Kč

RADOST, TO JE KUMŠT!
Chiara Amirante
Brož., 176 str., 239 Kč

VLK A ŠTÍT
Sherry Weaver Smithová
Brož., 159 str., 185 Kč

20. listopadu 1921
Založena Matice svatohorská,
spolek, který sdružuje přátele
a dobrodince Svaté Hory.

PAULÍNKY

Papež Jan Pavel II. povýšil strahovský opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie na
basiliku minor.

Pražský arcibiskup Miloslav Vlk
předal titul Mons. třem kněžím
pražské arcidiecéze – ThDr. Otu
Mádrovi, ThLic. Jiřímu Reinsbergovi a Vladimíru Vyhlídkovi. Titul
jim propůjčil papež Jan Pavel II.
Papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice bylo
uděleno dlouholetému zaměstnanci Arcibiskupství pražského
Josefu Bláhovi.

PORTÁL

23. listopadu 1991

24. listopadu 1571
Zemřel Jan Blahoslav, biskup
Jednoty bratrské, český humanista, teolog, spisovatel a překladatel. Měl velký podíl na vydání
Bible kralické, do které přeložil
Nový zákon. Je autorem jazykovědného spisu Gramatika česká
a prvního českého slabikáře.

27. listopadu 1321

8 HRANÝCH FILMŮ
NA DVD
Listopadová akce
na paulinky.cz
29 a 49 Kč

OSLÍK A VÁNOČNÍ
ANDĚLÍČEK
Otfried Preußle
Váz., 32 str., 299 Kč

PODÍVEJTE SE
NA SEBE LASKAVĚ
Ilse Sand
Brož., 112 str., 235 Kč

NESNESITELNÁ
RYCHLOST ŽIVOTA
Svend Brinkmann
Brož., 144 str., 299 Kč

VYŠEHRAD

Zemřela Kunhuta, dcera krále
Přemysla Otakara II. Po smrti své
pratety sv. Anežky se na určitý čas
stala abatyší kláštera Na Františku.
Byla také abatyší kláštera sv. Jiří
na Pražském hradě.

DOPISY JEŽÍŠKOVI
Marie Doležalová,
Michaela Záleská (ed.)
Váz., 96 str., 299 Kč
(100 Kč jde na sbírku
Pomozte dětem!)

27. listopadu 1911
Olomoucký arcibiskup František
Saleský Bauer byl papežem Piem
X. jmenován kardinálem.

28. listopadu 1911
Narodil se Václav Renč, katolický spisovatel, básník, dramatik
a překladatel. Jeho nejznámějším
dílem je Popelka Nazaretská.
Vít Kochánek

HISTORICKÝ
ATLAS BIBLE
Enrico Galbiati,
Filippo Serafini
Váz., 280 str., 1 161 Kč

