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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ÚVODNÍK

Editorial

Opravdová naděje nás zbavuje strachu

Vážení čtenáři,

Rok 2020 byl poznamenán bojem s neviditelným nepřítelem, který naše životy převrátil na ruby. S nadějí vzhlížíme
k roku novému a doufáme, že se v něm
vše znovu vrátí do normálu. Avšak, o jakou naději lze opřít svůj život?

přinášíme novoroční Pastýřský list
kardinála Dominika Duky, úvahu P. Michala Němečka o Zjevení
Páně a věnujeme se Apoštolském
listu papeže Františka k 1600. výročí smrti sv. Jeronýma. Začínáme
sérii textů k letošnímu Roku svaté
Ludmily a Charita představí letošní
Tříkrálovou sbírku, péči v charitních
domovech i dárek novorozencům
v Ugandě.
Stanislav Zeman
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Lidé se jistě shodnou, že bez naděje nelze žít. Pokud se ale nad obsahem toho
slova zamyslíme, zjistíme, že není úplně
snadné mu porozumět. Naděje má totiž
mnoho podob.
Každý v sobě chováme své malé, řekněme přízemně běžné a krátkodobé „nadějičky“: doufáme, že si budeme moci
pořídit určitý druh zboží, o který máme zájem, nebo se nám podaří zažít něco
pěkného na dovolené. Existují ale naděje, které jsou zásadnějšího charakteru: že
se nám podaří složit zkoušku ve škole, že seženeme dobrou práci, která nás nejen
uživí, ale poskytne i potřebné naplnění životního smyslu; že budeme mít v práci
dobré kolegy; že se vyřeší rodinný problém, který nás trápí; nebo třeba zvládneme péči o seniory v naší domácnosti.
Známe i naděje, které hýbou životem člověka více, než cokoli jiného: rodiče s rozechvěním očekávají narození dítěte a doufají, že bude zdravé, že bude jednou
dobře prospívat ve škole a věří, že se dočkají i toho, že se jejich syn či dcera
úspěšně zapojili do života společnosti.
Všechny tyto podoby naděje jsou důležité a psychologové tvrdí, že ke spokojenému životu člověka i potřebné. Avšak, ruku na srdce: žádná z těchto nadějí není
stoprocentní, všechny mohou zklamat.
Poslední rok je toho jasným důkazem. Mnohé naše jistoty a naděje vzaly za své.
Řada našich spoluobčanů propadla po nezaviněné ztrátě zaměstnání depresím
a splínům. Stále častěji se tak ve společnosti začínáme setkávat s beznadějí. Lze
si proto právem klást otázku, zda neexistuje nějaký zdroj naděje, o nějž bychom
mohli opřít své životy i tehdy, když všechny ostatní naše naděje selžou.
O Vánocích jsme si připomněli skutečné setkání člověka s Bohem, když nám náš
nebeský Otec daroval svého jediného Syna. Pravého člověka a pravého Boha,
jehož úkolem bylo božskou mocí přemoci lidské utrpení. V něm objevujeme jako
křesťané opravdový zdroj naděje, protože víme, že Bůh je s námi, ať už prožíváme něco radostného, nebo bolestného; ať už se nám v životě daří, nebo jsme
na straně těch, kteří prohrávají. Naše opravdová naděje nespočívá v laciné představě, že vše skončí happy endem, pokud se pomodlíme. Naší nadějí je, že Bůh je
nám ve všech situacích skutečnou oporou, protože má člověka jako stvořitel rád,
a protože ho provází v tomto pozemském životě svojí pomocí a péčí.
Kéž pocítíme Boží blízkost, kéž poznáme, že je tu Bůh, který každého z nás, každého jednotlivého člověka miluje, a že je to On, kdo nám je skutečným zdrojem
nepřekonatelné a opravdové naděje.

KURZ PRO SLUŽEBNÍKY EUCHARISTIE
Pastorační středisko nabízí kurz „Služebník eucharistie“, který je povinný
pro všechny, kdo mají být pověřeni
službou eucharistii, tedy podáváním
při mši svaté, donášením eucharistie
nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti, pokud není přítomen
kněz či jáhen. Účastníci musí být pro
kurz vybráni duchovním správcem
farnosti, resp. řeholním představeným
nebo hlavním nemocničním kaplanem podle skutečných potřeb v dané
farnosti, resp. komunitě.
Kurz vzhledem k situaci pandemie
covid-19 bude probíhat kombinovanou formou. Nabídneme tři předtočené přednášky, možnost zakoupení
studijní brožurky a následně jedno
setkání kolokvia ve skupince podle
aktuálně povoleného počtu účastníků v Pastoračním středisku (Kolejní 4,
Praha 6). Součástí kolokvia bude také

Již tradiční Týden modliteb za jednotu
křesťanů se koná od 18. do 25. ledna
2021. Doporučujeme, aby se ekumenické bohoslužby v našich farnostech
konaly zejména v rámci tohoto Týdne
modliteb. Tradičním termínem Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou
na severní polokouli dny 18. – 25. ledna. Tato data navrhl v roce 1908 Paul
Wattson, aby spojil svátky sv. Petra
a sv. Pavla, a tak má tato doba symbolický význam. Na jižní polokouli, kde
leden patří do období prázdnin, církve
k oslavě týdne modliteb často využívají jiné dny, např. kolem Letnic (jak
zněl návrh Hnutí pro víru a řád v roce
1926), které mají pro jednotu církve
také symbolický význam.

ZÁKLADY TEOLOGIE MANŽELSTVÍ PRO TY, KDO PŘIPRAVUJÍ SNOUBENCE
Pastorační středisko – Centrum pro
rodinu nabízí materiály a metodickou
podporu manželským párům, které
by byly ochotné ve farnosti spolupracovat na přípravě snoubenců. Zájemcům můžeme zprostředkovat násle-

chy v kurzu společné přípravy na život
v manželství. S P. Alešem Opatrným
připravujeme na sobotu 23. ledna
2021 seminář pro ty, kdo připravují
snoubence. Další podrobnosti a přihlašovací formulář na tento seminář

na
http://www.apha.cz/2020/cpr-novinky/zakladyteologie-manzelstvi-nejen-pro-ty-kdo-pripravuji-snoubence. V případě, že ještě nebude
možné se setkávat, připravíme program distanční formou.

Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob
u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu
a Světového dne zasvěceného života
v sobotu 6. února 2021 v 10 hodin
Mše svatá bude zahájena obřadem žehnání svící
v kostele Všech svatých na Pražském hradě,
poté se shromáždění přesune průvodem
do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Boží blízkost a naději přeje
Mons. Jan Balík, generální vikář pražské arcidiecéze
Delší verze textu vyšla v MF DNES
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test. Podle situace nabídneme od 21.
ledna několik termínů na poslední
setkání v kolokviu. V letošním roce
vzhledem k situaci pandemie žádáme
o zaslání vyplněné přihlášky předem
do 6. ledna 2021 a to buď na e-mail:
kancelar.ps@apha.cz s naskenovanou přihláškou nebo poštou na adresu Thákurova 3, 160 00 Praha 6.
Na e-mailovou adresu uchazeče
uvedenou v přihlášce zašleme odkaz
na předtočené přednášky. Formulář přihlášky je k dispozici na webu
APHA.cz v sekci Pastorace/Formuláře (www.apha.cz/pastorace-ke-stazeni) nebo mohou být na požádání
zaslány e-mailem. Po opakované
zkušenosti upozorňujeme, že přihláška musí obsahovat podpis a razítko faráře, resp. administrátora farnosti, resp. řeholního představeného,
jinak není považována za platnou.

POZVÁNÍ
KE SPOLEČNÝM
MODLITBÁM

Po mši svaté jsou řeholnice, řeholníci a zasvěcené osoby
zváni na Arcibiskupství pražské k diskuzi
s panem kardinálem Dominikem Dukou OP,
následovat bude modlitba uprostřed dne a pohoštění.
Foto: Betty Hornikova, www.clovekavira.cz
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Novoroční Pastýřský list kardinála
Dominika Duky
Sestry a bratři,

Foto: Václav Kašík, Člověk a Víra

Věřím však, že i na tyto Vánoce koronavirového roku 2020 budeme vzpomínat s vděčností. Vždyť jsme slavili narození Toho, kterému Bůh dal jméno, své
Jméno. Emanuel, Bůh s námi, a On je
s námi v Ježíši Kristu narozeném v Betlémě. Letošní Vánoce nám dovolily
(po 800. letech) spatřit i onu Betlém-

Foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra

Foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra

dnes, v první den nového roku 2021,
o Slavnosti Matky Boží, Světového
dne modliteb za mír, v den zrození České republiky, modlil jsem se
za Vás při slavení Eucharistie ve Staré
Boleslavi před Palladiem země české.
Má modlitba patřila především Vám
sužovaným nemocí, opuštěností a obavami. Prosil jsem také za to,
abychom posilněni ve víře v duchu
Ježíšova bratrství s odvahou vstupovali do nového roku. Sluší se, abych
poděkoval Vám všem za to všechno,
čím jste obohatili naše společenství
církve v minulém roce. Byl to rok,
který nám přinesl těžkou zkoušku.
Z počátku se zdálo, že vše snadno
překonáme společnými silami i s velkým vědomím solidarity a odhodlání,
které bylo často i radostné. Ale před
samotnými vánočními svátky jsme se
mnozí obávali, jak je budeme slavit?
Co nám vlastně dovolí?
skou hvězdu, kterou spatřili mágové
z daleké Persie, tj. zřetelně viditelnou
konjunkci planet Saturnu s Jupiterem
jako nebeské znamení zrození Božího
Syna Ježíše Krista. Tak se potvrdila i hypotéza výkladu Jana Keplera.
Minulý rok nám připravil několik radostných a překvapivých událos-

tí. Ať to bylo vztyčení obnoveného
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze nebo otevření
a konsekrace nového chrámu Krista
Spasitele na Barrandově, o to více
radostné, když se s námi v modlitbě na dálku spojili i potomci rodiny
slavného badatele Joachima Barrande. Vstupujeme do nového roku,
který byl vyhlášen Rokem sv. Ludmily a k tomuto prohlášení se přidaly i státní instituce (prezident, vláda, Parlament ČR) a další významné
společenské organizace. Ano, dnes
v den svátku vzniku České republiky, můžeme konstatovat, že celá
společnost považuje dobu knížete
Bořivoje a sv. Ludmily za historické
začátky naší státnosti a identity.
Jestliže jsme mohli v minulém roce
číst o vzrůstu násilí, pak tato velká
postava ženy, matky, babičky ale též
vychovatelky a ženy, která dokonce
třímala v rukou vládu za svého nezletilého vnuka sv. Václava, je pro nás
dostatečným důvodem, abychom
si uvědomovali důstojnost a poslání
ženy a její nezastupitelnou roli v his-

torii, současnosti i v životě každého
z nás. O svátku Matky Boží můžeme
připomenout, že tímto způsobem je
zapotřebí nově a aktuálně zdůrazňovat význam manželství tvořeného
mužem a ženou, kteří se stávají otcem
a matkou svých dětí a vytvářejí tak
první místo, kde se formuje osobnost
a identita dítěte – nového člověka.
Tato skutečnost nás přivádí také
k zvýšené starosti o školu a její poslání. Všichni víme, jak pandemie koronaviru výrazným způsobem zasáhla
všechna školská zařízení. Naši starost
o výchovu vyjadřuje mimo jiné i nová
koncepce církevního školství, která
byla publikována v listopadu minulého roku. V naší arcidiecézi je církevní
školství výrazně zastoupeno, a to jak
školami zřízenými arcibiskupstvím,
tak školami jejichž zřizovatelem jsou
řeholní společenství. Můžeme hovořit o cca třech desítkách škol a školských zařízení. Jedním z našich velkých úkolů je výstavba nového areálu
logopedické školy Dona Boska, která se nyní nachází v nevyhovujících
budovách a letos bude položen základní kámen pro výstavbu nového
objektu této školy, která vzhledem
k letošnímu jubileu přijme jméno sv.
Ludmily.
Tento rok, v kterém můžeme očekávat ještě záchvěvy zmíněného koronaviru, nás přivádí k tomu, co jsme
započali již v minulém roce; a to,
zahájit novou formu správy majetku
a hospodaření. Jedná se o důsledek přijetí zákona č. 428/2012 Sb.
o majetkovém vyrovnání s církvemi

a náboženskými společnostmi, jehož realizace se vlekla kvůli určitým
obstrukcím ale i reálným těžkostem.
Proto došlo k personálním změnám
a celkovému přehodnocení způsobu hospodaření v předchozích 30
letech od pádu komunismu. Vedle
toho jsme byli zasaženi neočekávanou kalamitou řádění kůrovce na lesních porostech. Pandemie koronaviru se projevila výrazně na turistickém
ruchu a poznamenala zařízení jako
hotely a kulturní památky. Důsledky, které vyplývají z omezení bohoslužeb a dalších aktivit, zasahují jak
Vás ve farnostech, tak hospodářskou
činnost celé arcidiecéze, která závisí
i na Vaší spoluúčasti.
Přesto mohu konstatovat, že nová
investiční koncepce, přehodnocení
některých investičních záměrů a nový
způsob administrativy mne přivádí k mírně optimistickému závěru,
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že poslední roky výrazných výpadků
hospodaření jsou zažehnány. Chtěl
bych poděkovat všem pracovníkům
arcibiskupství, otcům generálním vikářům, výkonnému řediteli a jeho
týmu, ekonomickému i finančnímu
odboru arcibiskupství za odvedení
enormní práce, za velkou podporu Ekonomické rady arcidiecéze, ale
také i Vám ve farnostech, kteří jste se
na přípravě těchto materiálů podíleli.
Závěrem se na vás obracím s prosbou.
Při jednom z celoevropských setkání
farností zazněla slova, že se farnosti
často nacházejí ve stavu dřímajícího
kolosu. A je tomu tak. Velice záleží,
aby se farnosti, které mají potenciál
jak duchovní, tak ekonomický, staly
motory nového života naší arcidiecéze, která nese i spoluodpovědnost
v podobě solidarity za chudé regiony
naší církve v ČR. Vše mě přesvědčuje
o tom, že tato moje naděje není naivní, ale nese v sobě velký náboj reálné
změny, která se bude moci projevit
především v pastorační oblasti, jež se
dotýká jak života kněží, jáhnů, pastoračních asistentů, zmíněného církevního školství ale i života farností.
S důvěrou se obracím na Vás a jsem
přesvědčen, že všechno to, čeho
bylo dosaženo, jak o tom svědčí každoroční Výroční zpráva arcidiecéze,
je dobrým podkladem pro další, budoucí život církve nových generací.
Váš
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
Do nového roku 2021 přijměte společné požehnání Vašich biskupů:
Dominika, Zdenka, Václava a Karla.

Foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra
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ROK SVATÉ LUDMILY

ZJEVENÍ PÁNĚ

Proč slavíme Zjevení Páně
a proč je u toho i slon

Foto: Michal Němeček

Tvrdím, že jesličky, kterým chybí slon,
nejsou úplné. To proto, že děti, které
na Vánoce přicházejí do kostela, se
těší nejen na Ježíška, ale také na zvířátka a nejvíce na slona. Jeho figurka k betlému patří, vždyť připomíná
událost příchodu mudrců z východu, kteří rozpoznali znamení na nebi
a přišli se poklonit novému králi.
Písmo o této události mluví pouze
u evangelisty Matouše ve druhé kapitole. Králové jsou zde označeni
řeckým termínem „mágoj“. Stále se
diskutuje, co přesně slovo značí, králové v politickém významu to zřejmě
nebyli. Nevíme, ani kolik jich bylo
a už vůbec, zda měli nějakého slona
sebou. Nemáme tedy tento příběh
přeskočit s vědeckým nadhledem, že
mu nelze přisuzovat velkou vážnost?
Matoušem zaznamenaná událost
zde není náhodou. Evangelista tak
poukazuje na rozsah důsledků Ježíšova narození. Ježíš odhaluje svoji
identitu nejen Izraelitům, ale i pohanům. Proto k jeslím stavíme „krále“
různé pleti, abychom my sami naznačili, že jsme si vědomi směřování
celého světa ke Kristu. To je projev

naší víry, jakkoli jsou figurky možná
úsměvné.
Událost, kterou slavíme obvykle 6.
ledna, shrnuje nejen romantickou
scénu s mudrci, ale vyjadřuje zásadní teologickou informaci. Bůh nám
o Vánocích zjevil, dal vědět, že přichází náš Zachránce, Bohem poslaný nástupce krále Šalamouna, převyšující moudrostí všechnu moudrost
světa! A příběh o pastýřích stejně
jako o mudrcích ukazuje, že mesiáše nepotkají mocní politici, pyšní
představitelé čehokoli, lidé spojení
se zlem... Ale ti, kdo pokorně hledají
Boha. Předznamenává se tu mnoho
Ježíšových střetů s farizeji a zákoníky. Událost odhaluje, že máme před
sebou krále králů, jak předpovídá
Žalm 72 „Králové Taršíše a ostrovů
přinesou dary, budou odvádět daň
králové Šeby a Seby. Všichni králové
se mu budou klanět, všechny národy
mu budou sloužit.“ (Ž 72,10-11).
Co tedy slavíme 6. ledna? Že Bůh
zjevil celému světu mesiáše, který
právě přišel na svět. Ježíš je Bohem
poslaný Zachránce, na kterého Izrael, ale i celý svět mnoho století čekal.

1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
V září roku 2021 uběhne 1100 let
od smrti kněžny sv. Ludmily. Při příležitosti výročí se bude této první české
světici v několika kapitolách věnovat
také Zpravodaj pražské arcidiecéze.

Bůh nezůstal lhostejný k lidské nouzi,
nezatrpknul k hmotě, tělu, ke svému
dílu stvoření. Ale sestoupil na zem
a sám se účastní existence hmotného světa! Ježíš je obraz neviditelného
Boha. (Kol 1,15) Nese jak lidskou, tak
i božskou přirozenost, které se spojily
v jediné osobě. Tak jeden konkrétní
živý člověk zjevuje Boha a Hospodin
sám se fyzicky účastní příběhu lidských dějin.
A současně slavíme okamžik, kterým
se rozběhla nebeská hostina vítězství
Boha nad jakýmkoli zlem a nouzí.
O tom mnohem více vypráví příběh
o proměnění vína v Káně (Jan 2), který
se také 6. 1. připomínal a pouze poslední desetiletí jsme ho oddělili pro
poslední vánoční neděli. Jan ukazuje
celé Ježíšovo působení včetně jeho
smrti jako součást slavení Božího
vítězství. S příchodem Krista začala
Boží svatba. Nikdo jiný nemůže spojit
Boha a člověka, ale tady to nastává.
To je náš zachránce!
Co tu dělá slon? Připomínáme si, že
celý svět, všechno jeho bohatství,
všichni lidé, ale také celé stvoření
stojí před mesiášem a klaní se mu.
Slon je největším suchozemským
tvorem,
tedy takovým „králem“
alespoň co do velikosti.
A on přišel se Kristu poklonit. Nejde o to, abychom se rozplývali nad
postavičkami betléma.
Ale o to, abychom se
my sami poklonili Kristu a přijali ho za našeho
krále. Možná nás nenapadá, k čemu je nám
to zrovna dobré. Máme
se dobře, nic nám nechybí... Ale my se Kristu
klaníme proto, že jemu
patří celý svět, tedy i my!
P. Mgr. Ing. Michal
Němeček
ředitel Pastoračního
střediska Arcibiskupství
pražského

1./ Historických pramenů ze života sv.
Ludmily se mnoho nedochovalo. Většina toho, co o jejím životě víme, pochází
až z legend sepsaných po její smrti s cílem vykreslit Ludmilu jako vzor ctnostného života; dobová realita jako taková
nebyla prioritou. Což ovšem neznamená, že legendy je nutné považovat
za jakési idealizované pohádky - jejich
„potíž“ spočívá akorát v tom, že většinu
toho, co popisují, prostě nelze ověřit.
Ale ani vyvrátit.
Právě legendy jsou proto jediným východiskem, do něhož se historikové
snaží dosadit střípky historických faktů
a vytvořit tak ucelenější mozaiku doby
na přelomu 9. a 10. století, kdy sv. Ludmila žila. O jejím původu existují mezi
historiky dvě hypotézy. Podle Kristiánovy legendy pocházela z hradiště Pšov,
dnešního Mělníka, kde měl sídlo její
otec Slavibor. Proti tomu stojí texty Staroslověnského prologu a legendy Fuit
in provincia Boemorum, které nejenom
Mělník, ale dokonce ani Čechy nezmi-

ňuje a za Ludmilin původ označují Sasko. Podle antropologa Petra Velemínského by v případě povolení otevření
Ludmilina hrobu mohla výsledky o původu přinést jednak genetika, jednak
analýza v kosterních pozůstatcích zubů
stále přítomného prvku stroncia. Z něho
lze totiž zjistit původ stravy toho kterého
jedince již od dětských let a tudíž i jeho
domovinu. Archeolog Jiří Sláma k tomu
podotýká, že z historického hlediska by
mohlo jít o nepoměrně zajímavé zjištění, nicméně ať už Ludmila pocházela
odkudkoliv, na významu její osobnosti
by se tím rozhodně nic nezměnilo.
Nikde nezmiňovanou kapitolou Ludmilina života je její mládí. Jak žily tehdejší
děti, jaké měly povinnosti nebo zájmy?
„Chlapci se cvičili v lovu a vojenských
dovednostech, dívky měly pravděpodobně na starost vše, co se týče přípravy potravy, případně se věnovaly

vyšívání a tkaní“, říká historička Milena
Bravermanová. „A samozřejmě, že si
malá Ludmila, tak jako všechny ostatní
děti tehdy a dnes, hrála“.
Budoucí život mladé Ludmily měl určit její sňatek. Rodinné strategie tehdy
vedly k uzavírání výhodných kmenových spojenectví, často stvrzovaná
svatbou. Tak tomu bylo i v případě Slavibora, Ludmilina otce, a Přemyslovce
Bořivoje. Tehdejší svatba neměla s dnešní podobou nic společného. Všemu
předcházela dlouhá jednání, kdy vůdcové dohadovali podmínky, za kterých
prováží své kmeny do jednoho celku.
Za této situace byli novomanželé pouze
symbolickými figurami. Tehdejší život
byl utvářen ještě pohanskou dobou, kde
veškeré dění určovali nejrůznější bohové. Jejich pobyt si lidé spojovali s okolní
přírodou a vše, co se nacházelo mimo
jejich obydlí, považovali za tajemná
a nedotknutelná místa. Nelze tedy nevěřit legendistům, kteří popisují Ludmilu
v době mládí jako tu, která obětovala
modlám a zaníceně se věnovala jejich
uctívání. Bořivoj na tom nebyl jinak.
O tom, že vše mělo být posléze jinak,
rozhodla politicko-společenská situace.
Vít Hájek
Pokračování příště

SALESIÁNI VYSLALI DO SVĚTA 10 MISIONÁŘŮ
Pomáhat ohroženým dětem a mládeži v nejchudších částech světa. Takový je cíl projektu Adopce nablízko,
v jehož rámci Salesiánská asociace
Dona Boska (SADBA) vyslala v uplynulém roce do světa desítku mladých
dobrovolníků.
„Chceme, aby naše pomoc měla
opravdu smysl, a proto jsme přemýšleli, co tyto děti nejvíce potřebují
a jak se jim dá pomoci. Jedna z nejúčinnějších forem pomoci je dát dě-

tem někoho, kdo se jim bude s láskou
věnovat a doprovázet je. Proto jsme
se rozhodli podporovat dobrovolníky, kteří pak část svého života věnují
chudým a potřebným dětem. Prostřednictvím projektu Adopce nablízko jim pomáháme vycestovat tam,
kde je nejvíce potřebují,“ říká Helena Janíková ze Salesiánské asociace
Dona Boska. Jak dodává, dobrovolníci jsou školeni v rámci kurzu Cagliero, který je akreditován u ministerstva
vnitra. V rámci kurzu se dobrovolníci
seznámí se salesiánskou pedagogikou a spiritualitou,
získají
praktické
informace o krizových momentech,
které je mohou
na misiích potkat.
„Každý z dobrovolníků musí absolvovat 80 hodinovou

praxi v salesiánském středisku v ČR.
Po ukončení přípravy, během které s dobrovolníky jednáme, kde by
mohli sloužit, následuje jejich vyslání
a zařizování různých byrokratických
libůstek,“ říká s úsměvem Helena Janíková, podle níž dobrovolníci většinou odjíždí do zahraničí na dobu 10 12 měsíců. „Zatím jsme vyslali na 240
dobrovolníků do více než 20 zemí
světa. V roce 2020 jsme jich vyslali 10
a pomáhat budou v Zambii, Tanzanii,
Papue Nové Guiney, Bulharsku a Albánii,“ uzavírá Helena Janíková.
Jiří Prinz

7

CHARITA

CHARITA

Profesionální a láskyplná
péče charitních domovů

Jak pomůže
Tříkrálová sbírka 2021

Arcidiecézní charita Praha pečuje ve svých domovech o více než 170 seniorů a lidí
s postižením. Právě na pobytové služby sociální péče se v dnešní době upírá v souvislosti
s pandemií koronaviru velká pozornost. Jako poděkování všem pečujícím, kteří láskyplně
a obětavě seniorům slouží, chceme charitní domovy představit blíže. Vyzýváme čtenáře,
aby na jejich obyvatele i pracovníky vzpomněli v modlitbě.

Celonárodní Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita, i letos podpoří
stovky sociálních služeb a tisíce lidí, kteří se ocitají v tíživé životní situaci.

S duchovní posilou
od Panny Marie Lurdské
Náš Domov nese jméno kardinála Josefa Berana. V našem
Domově, tehdy v domě řeholnic z kongregace sv. Hedviky,
pobýval během své internace v letech 1963–1964.
Místo, které bylo na čas vězením, je dnes bezpečným a útulným domovem pro čtyři desítky seniorů, kteří se o sebe nemohou již postarat sami. Chválí si klidné prostředí, vlídný
přístup pracovníků, profesionální péči i duchovní zázemí.
Součástí Domova je kaple Panny Marie Lurdské, v níž se
pravidelně slouží mše svaté.
Alena Hanková, ředitelka Domov pro seniory kard. Berana

těchto potřebných
lidí přibývá a pomoc je důležitější
než kdy jindy,“ říká
Jaroslav
Němec,
ředitel Arcidiecézní
charity Praha.

Foto: Člověk a Víra

Domov
pro seniory
kardinála Berana

Domov
svatého Václava
Prožít stáří
v Boží blízkosti

Před rokem byl Arcidiecézní charitě Praha svěřen provoz kněžského domova a domova pro seniory ve Staré Boleslavi. Charita
dům zasvětila sv. Václavovi, jehož mučednická smrt je spojena s tímto významným poutním místem.
Kněží zde prožívají důstojné stáří v Boží blízkosti. Pomáháme
jim překonávat zdravotní obtíže, které stáří přináší. Senioři jsou
zabezpečeni jak duchovně, tak hmotně. Mrzí nás proto, že
v nedávné době média nepravdivě informovala o nedostatku
potravin pro naše seniory. Tato informace byla zcela smyšlená.
V bezbariérové kapli Domova se denně konají mše svaté,
společná modlitba sv. růžence a adorace.

„Sbírka dává příležitost k solidaritě
s potřebnými. Děkujeme všem dobrovolníkům i dárcům za to, že věnují svůj čas a prostředky, a pomáhají
spolu s námi lidem, kteří podporu
Charity potřebují. V dnešní době

Domov
svaté Rodiny

V péči profesionálů
s vlídným srdcem

Ochrana těch
nejzranitelnějších

Náš Domov je domovem se
zvláštním režimem a pomáhá
lidem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo jejími dalšími typy.
Sídlíme na pražském Barrandově a jsme malý domov s rodinnou atmosférou. Vlídnou a profesionální péči poskytují
zkušení pracovníci, kteří si vědí rady i v nenadálých situacích, které nastávají při náhlém zhoršení zdravotního stavu.
Pravidelně pořádáme podpůrnou skupinu pro pečující.
Lidé, kteří doma pečují o osobu s Alzheimerovou chorobou, mohou během setkání sdílet radosti i starosti, které
péče o blízkou osobu přináší, vyslechnout zkušenosti dalších pečujících i odborníků.

V našem Domově pečujeme
o sedm desítek osob s mentálním a kombinovaným postižením. Domov tvoří dvě budovy
v pražských Petřinách a Liboci. Obyvatelé žijí v jednotlivých
domácnostech. Každý se podle svých možností podílí na jejich chodu. Když to schopnosti dovolí, obyvatelé pravidelně
docházejí za prací do terapeutických dílen či do naší kavárny.
Domov sv. Rodiny založila před třiceti lety ve spolupráci
s Charitou řádová sestra Akvinela Loskotová z Kongregace
Školských sester de Notre Dame. Dílo, které vytvořila, zůstává nadále svědectvím o Boží lásce k těm nejzranitelnějším.

Ivana Otřísalová, ředitelka Domova se zvláštním režimem

Pavel Kopka, ředitel Domova sv. Rodiny

Jak vaše dary pomohou? Charita
v pražské arcidiecézi pomůže potřebným lidem, kteří se v souvislosti
s covid-19 ocitli v nouzi. Podpoří Domov pro seniory sv. Václava
ve Staré Boleslavi a komunitní centrum Farní charity Kolín. Desetina
výtěžku putuje do zahraničí, konkrétně sociálně potřebným rodinám
v Bělorusku a studentům v Albánii,
kteří by z finančních důvodů nemohli studovat.
Více informací o Tříkrálové sbírce v pražské arcidiecézi najdete
na www.praha.charita.cz.

Pro Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě zakoupila Arcidiecézní charita Praha
přetlakové ventilace CPAP, speciální zařízení, které pomáhá zachraňovat předčasně
narozená miminka.
Foto: Archiv Arcidiecézní charity Praha

Domov
se zvláštním
režimem

Průběh
letošní,
již 21. tříkrálové
sbírky, je ovlivněn
opatřeními proti šíření koronaviru. Ta
mnohde znemožňují osobní setkání koledníků a dárců. Pokud tři krále nepotkáte na ulici
nebo pokud nezazvoní přímo u vás,
můžete jim otevřít dveře tím, že navštívíte web www.trikralovasbirka.cz.
Čekají tam na vás koledníčci se svou

koledou. Obdarujte je a přijměte
požehnání.

Dárek novorozencům v Ugandě

sestra Romana Dvořáková, ředitelka Domova sv. Václava

Fota: Archiv Arcidiecézní charity Praha
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Ta mívají potíže s intenzitou dýchání a opakovaně se jim zastavuje
dech. Každý nádech je pro ně to-

tiž stejně těžký jako ten
první. Lékaři z Buikwe se
proto na dárce obrátili
s prosbou o nákup těchto dýchacích přístrojů
na novorozenecké oddělení. „Měsíčně se totiž
potýkali s dvaceti takovými případy. Od nynějška
je pomáhají řešit hned tři
tato zařízení,“ informuje
z Buikwe ředitel České
nemocnice James Kazungu.
Nemocnice, kterou Arcidiecézní
charita Praha podporuje od roku

2004, slouží především nejchudším
lidem. Kromě ambulantní léčby umí
zajistit složitější medicínu. „To bylo
od začátku naším cílem a tuto vizi
neopouštíme. Ve srovnání s okolními
nemocnicemi účtujeme nejnižší poplatky. Navíc poskytujeme bezplatnou léčbu malárie, tuberkulózy a HIV/
AIDS,“ přibližuje ředitel Kazungu.
Kromě ambulantní léčby umí nemocnice zajistit složitější medicínu. Má
operační a porodní sál, rentgen, laboratoř a především stálý tým lékařů, sester a porodních asistentek. Na místní
venkovské poměry je to unikátní.
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PAPEŽ FRANTIŠEK

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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Apoštolský list papeže Františka
k 1600. výročí smrti sv. Jeronýma

rejštiny spolu s vynikající latinskou
formací, ale také schopnost využít
dosavadní filologické nástroje, mu
dovolila vytvořit překlad nazvaný
Vulgáta, “skutečný moment, který
utvářel kulturní historii Západu a její
teologický jazyk”. Tridentský koncil
posléze označil charakter Vulgáty
za “autentický” a učinil z ní základ
studia, kázání a veřejných disputací v latinské církvi, což ovšem nijak
neumenšuje důležitost původních

jazyků ani nezakazuje nové překlady.
Překladatelská činnost tak dostává
širší etický rozměr a místo v papežem
často propagované “kultuře setkání”.
“Překladatel je stavitelem mostů,” neboť mnoho konfliktů a předsudků se
rodí z neznalosti jazyka druhého.
Řím byl Jeronýmovi “duchovním přístavem”, kam se neustále
vracel. “Já, který nenásleduji
nikoho než Krista, přidržuji
se ve společenství Petrovy katedry. Vím, že na této
skále je církev vybudována”,
zdůrazňoval Jeroným. Jeho
orientací byl Kristův pokoj,
jak píše - “pokoj beze zbytků nepřátelství, pokoj, který
v sobě neschraňuje válku,
totiž takový, který si nepodrobuje protivníky, nýbrž
spojuje je v přátelství!”
V závěru apoštolského listu papež František vybízí
především mladé lidi, aby
vyhledali knihy, které jsou
výrazem žízně po Bohu zachvacující člověka a odrážející duchovní dozrávání
teologů a filosofů, umělců
a básníků, historiků a vědců.
Papež poznamenává, že se
dnes nedostává věrohodných interpretů naší vlastní kulturní
tradice, a povzbuzuje mladé lidi, aby
vyšli ve svém hledání ze svého dědictví. “Křesťanství vás činí dědictvím
nepřekonatelného kulturního bohatství, jehož je třeba se chopit. Objevte
nadšení pro tyto dějiny, které jsou vašimi dějinami,” vybízí papež František
v listu na památku sv. Jeronýma.
Zdroj: Radio Vaticana

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Změna programů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.

1. 1. / 00.00

1. 1. / 9.30

7. 1. / 7.00

Stará Boleslav / bazilika Nanebevzetí

Klecany / kostel Nanebevzetí Panny

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Marie / mše sv.

10. 1. / 10.00

6. 1. / 18.00

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

14. 1. / 7.00

10. 1. / 10.00

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

4. 1. / 17.30

Hejnice / bazilika Navštívení Panny
Marie / mše sv.

16. 1. / 16.00

Praha-Nové Město / kostel sv. Ignáce
z Loyoly / mše sv. a závěrečné úkony

18. 1. – 20. 1.

metodistická – slavnostní bohoslužba

beatifikačního procesu Adolfa Kajpra SJ

Praha / plenární zasedání ČBK

18. 1. – 20. 1.

Panny Marie / mše sv.

1. 1. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Praha 2 / Evangelická církev

Praha / plenární zasedání ČBK

18. 1. – 20. 1.

21. 1. / 7.00

Praha / plenární zasedání ČBK

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

23. 1. / 9.30

21. 1. / 18.00

Praha-Hradčany / Arcibiskupský palác /

Praha-Hradčany / Arcibiskupský

konference „JUDr. Jan Jiří Rückl, život

palác / Setkání při vyhodnocení akce

a doba“

„Křesťanské Vánoce – Betlémy“

Foto: Člověk a Víra

napomenutí, jež mám vést k obrácení”, projevuje se „odvahou služebníka, který se nechce zalíbit lidem, ale
pouze svému Pánu”.
Apoštolský list věnovaný sv. Jeronýmovi připomíná také jeho největší
dílo, totiž revizi a úplný překlad Bible do latiny. Znalost řečtiny a heb-

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Foto: Veronika Skalická / Člověk a Víra

„Jeroným nenachází ve studiu prchavé potěšení zacílené samo
na sebe, nýbrž cvičení v duchovním
životě, prostředek putování k Bohu
a takto se také jeho klasické vzdělání
proměňuje v dozrálou službu církevní komunitě,“ čteme v apoštolském
listu. Sv. Jeroným píše: „Slovo kněze
musí být okořeněno četbou Písma. Nechci, abys byl
recitátorem nebo mnohomluvným šarlatánem, nýbrž
tím, kdo rozumí posvátným tajemstvím a zná učení (sacramentorum) svého
Boha až do hloubky. Je
totiž typické pro nedouky,
že přemílají slova a získávají si přízeň nevzdělaného
lidu rychlou mluvou. Kdo je
beze studu vysvětluje často
to, co nezná, a předstírá, že
je velkým odborníkem jenom proto, že dokáže druhé přesvědčit.“
V homilii k 95. žalmu Jeroným píše: “Šťasten je
ten, kdo má ve svém srdci
Betlém, neboť v jeho srdci
se Kristus rodí každý den!”
Ukazuje, jak “jedině ve světle starozákonních předobrazů je možné rozpoznat
plnost smyslu Kristovy události, završené jeho smrtí a vzkříšení”, všímá si
apoštolský list papeže Františka. Také
svou horlivost a odhodlanost čerpá
Jeroným ze starozákonních proroků. “Po vzoru Eliáše, Jana Křtitele,
ale také apoštola Pavla jej rozpaluje
hněv při setkání se lží, pokrytectvím
a falešným učením a jeho řeč se
stává provokativní a zdánlivě ostrá.”
Třeba ji číst jako “vzor nepohnutého
svědectví pravdě, nabývající přísnosti

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Foto: Jana Havlová / Člověk a Víra

Foto: Instagramový profil papeže Františka

Neúnavný učenec, překladatel, exegeta, hluboký znalec a zanícený šiřitel Písma svatého,
rafinovaný interpret bliblických textů, horlivý někdy až bouřlivý obhájce křesťanské
pravdy, asketa a neoblomný poustevník, ale také zkušený duchovní vůdce, s velkodušností
a laskavostí – tak označuje sv. Jeronýma papež František v apoštolském listu „Scripturae
Sacrae affectus“, vydaném u příležitosti 1600. výročí smrti tohoto Učitele církve.

PROGRAMY

Z ACT CURIAE

Vzhledem k současné epidemii nemoci Covid-19 a se souvisejícími vládními opatřeními je možné, že některé níže
uvedené akce budou zrušeny. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.
PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
23. ledna od 10.00 do 15.00 Seminář Základy teologie manželství nejen
pro ty, kdo připravují snoubence, povede doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.
D. Přihlášky a další podrobnosti viz
http://www.apha.cz/2020/cpr-novinky/zaklady-teologie-manzelstvi-nejen-pro-ty-kdo-pripravuji-snoubence. (sál Pastoračního střediska)
26. ledna – 16. března Společná
příprava na život v manželství – vždy
v úterý od 19.30 do 21.30. Snoubenci
se přihlašují na http://www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. Myslete na přípravu včas, kapacita kurzu
je omezená. Pokud i nadále nebude
možné setkávání, zajistí se programy
distanční formou. (Kolejní 4, Praha 6
- Dejvice)
13. února Pouť ke sv. Valentinu.
Od 10.00 do 15.00 rekolekce pro
snoubence i pro všechny, kdo uvažují o manželství. Povede Mons. Aleš
Opatrný v prostorách Kolegiátní kapituly na Vyšehradě. Podrobnosti a přihláška na http://www.apha.cz/cpr-valentin-aktualni-nabidka. Od 15.30
poutní mše svatá v bazilice sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě, celebruje P. Michal Němeček.

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše sv. od 7.30, 9.00, 11.00
a 15.30. Po odpolední mši sv. následují zpívané nešpory. Od 14.00 Zpívání u jesliček za doprovodu varhan
v bazilice.
6. ledna od 18.00 Tříkrálový koncert Vepřekova smíšeného sboru.
13. ledna První přednáška „Arnošt
z Pardubic a svatohorská soška Panny Marie“ – Lidé ze svatohorských vín
spojená s ochutnávkou vín v refektáři.
14. ledna Bl. Petra Donderse, CSsR.
Misionář v Surinamu, působil mezi
černošskými otroky, indiány a malomocnými.
21. ledna Výročí povýšení Svaté
Hory na baziliku, možnost získat plnomocné odpustky
2. února Uvedení Páně do chrámu.
Žehnání přinesených svící při každé
mši svaté.
3. února Druhá přednáška „Přibík Jeníšek z Újezda a Carlo Lurago
– Lidé ze svatohorských vín, spojená
s ochutnávkou vín v refektáři.
Výstava „70 let od Akce K na Svaté
Hoře“ byla prodloužena do odvolání.
Nový e-shop https://svata-hora.
cz/internetovy-obchod

www.apha.cz/ps

Uskutečnění programů závisí na aktuální epidemické situaci, sledujte aktuality na webových stránkách
Svaté Hory.

domov. Digitální svět je nám dnes
takřka druhým domovem. Zvláště
v aktuální situaci pandemie v něm
trávíme čím dál více času, přesto jen
velmi málo reflektujeme jeho dopady
na naši komunikaci a na naše vztahy.
Host: Gemma Serrano.
13. ledna od 19.30 Fratelli tutti.
Sociální encyklika papeže Františka
tematizuje bratrství všech lidí a důstojnost každého člověka. Inspirovaná byla mimo jiné setkáním papeže
Františka s vrchním imámem mešity
Al-Azhar Ahmadem Tajíbem v Abú
Dhabí. Encyklika ukazuje, co jsou
ty naše falešné jistoty, které odhalila pandemie Covid-19. Hosté: Lukáš
Nosek, Josef Prokeš, Petr Štica.
www.dominikanska8.cz

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
Dne 21. listopadu 2020 přijal v kostele Panny Marie Sněžné v Praze-Novém Městě jáhenské svěcení pro
Řád menších bratří – františkánů Marek Jan Vilímek OFM. Světitelem byl
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup pražský.

Aktuální program: www.proglas.cz/
program

1. 1. (9.00) Katedrála sv. Petra
a Pavla v Brně (P. Tomáš Koumal)
3. 1. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
10. 1. (9.00) Kostel Panny Marie
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf
Smahel)
17. 1. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
24. 1. (9.00) Duchovní centrum
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

USTANOVENÍ
Ing. Mgr. Robert Hanačík byl
s účinností od 1. ledna 2021 do

Od 27. ledna do 31. ledna
Duchovní cvičení pro všechny / P. Josef
Stuchlý SJ / Hostýn / http://hostyn.cz
Od 7. února do 12. února
Kněžské exercicie / Mons. Vojtěch
Šíma / Stojanov / http://stojanov.cz

TELEVIZE NOE
3. 1. 2021 (10.00) Mše sv. z kaple
Telepace
3. 1. 2021 (15.00) Kostel sv. Vojtěcha v Opavě, mše sv. s věčnými sliby
sr. Noemi
6. 1. 2021 (10.00) Bazilika sv. Petra,
Vatikán, mše sv. ze slavnosti Zjevení
Páně
10. 1. 2021 (10.00) Mše svatá
17. 1. 2021 (10.00) Mše svatá
24. 1. 2021 (10.00) Mše svatá
31. 1. 2021 (10.00) Kostel Narození
Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích (mše sv. ke Světovému dni malomocných)

Od 1. března do 5. března
Exercicie „Věříme v Boží prozřetelnost?“ / P. Jan Kuník, CSsR / Svatá
Hora / www.svata-hora.cz
Od 3. března do 6. března
Postní duchovní obnova / P. Miloslav
Kabrda / Stojanov / http://stojanov.cz
Od 4. března do 7. března
Postní exercicie / P. Ondřej Salvet /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Aktualizovaný program: www.tvnoe.cz
Změna vyhrazena.

Od 11. března do 14. března
Exercicie „Zastavení s Ježíšem kráčejícím“ / P. Josef Čunek, SJ / Svatá
Hora / www.svata-hora.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

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

Evangelizační
úmysl
Lidské bratrství: Modleme
se, ať je nám dána Pánem
milost žít v plném bratrství
s bratry a sestrami jiných
náboženství,
abychom
zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.

Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme
za odpovědné pracovníky,
aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých
zpráv.
Foto: Jan Kalenský / Člověk a Víra
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/ P. Vítězslav Řehulka / Stojanov /
http://stojanov.cz

POUŤ KE SV. VALENTINU
SOBOTA 13. ÚNORA 2021
V PRAZE NA VYŠEHRADĚ

Národní úmysl

Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra

Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra

DOMINIKÁNSKÁ 8
7. ledna od 19.30 Náš digitální

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Zdzisław Ciesielski, farář v Žebráku, 2. 1. 1961 (60 let)
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách, CSc.,
osobní farář, výpomocný duchovní
Praze-Kunraticích, 9. 1. 1933 (88 let)
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, okrskový vikář, farář ve Vlašimi, 14. 1. 1961
(60 let)
PhDr. Mgr. Karel Karafiát, kněz
olomoucké arcidiecéze na odpočinku
v Praze, 17. 1. 1940 (81 let)
Mgr. Peter Kováč, administrátor
v Neratovicích, 23. 1. 1976 (45 let)

RADIO PROGLAS

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY
6. ledna od 10.00 Přednáška „Mistr
Jan Hus – obdivovaný a nenáviděný
kněz“.
20. ledna od 10.00 Přednáška
„Kdož sú Boží bojovníci“ aneb dějiny
husitského hnutí.
27. ledna od 10.00 Přednáška „Jak
reformace do českých zemí přišla“.

www.farnoststodulky.cz

31. 1. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)

ÚMRTÍ
Mgr. Pavel Táborský zemřel v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni dne
18. listopadu 2020 ve věku 77 let, v 50.
roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 26. listopadu 2020,
zádušní mše sv. byla slavena v kostele
sv. Ignáce v Praze, pohřben byl do rodinného hrobu na Olšanských hřbitovech v Praze. R.I.P.

www.svata-hora.cz

Přednáší PhDr. ThLic. Jaroslav Mrňa,
Ph.D. v Komunitním centru sv. Prokopa. Akce se uskuteční v případě, že
hodnota PES bude alespoň ve třetím
stupni.

30. června 2026 jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti
Řevnice.

DUCHOVNÍ
CVIČENÍ
Od 22. ledna do 24. ledna
Duchovní obnova pro
všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti

PROGRAM
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10.00 –15.00
VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ
Program pro snoubence i pro všechny, kdo uvažují
o manželství a chtějí prohloubit svůj vztah
Povede Mons. Aleš Opatrný
Přihláška na www.apha.cz/cpr-novinky

15.30
POUTNÍ MŠE
V BAZILICE SV. PETRA A PAVLA
Celebruje děkan Vyšehradské kapituly
P. Michal Němeček

příloha č. 1 Manuálu verze II

Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
spolu s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

VARIANTY PRO WEB A DALŠÍ APLIKACE

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Aktuální informace o konání na www.apha.cz/cpr-novinky
Obě varianty lze použít pro internetové i jiné aplikace,
(např. propagační materiály).
Tyto varianty nelze používat na merkantilních tiskovinách.
Není povoleno používat jiné varianty logotypu než stanovené
schválenou verzí Manuálu nebo jeho Přílohou.

14

15

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

3. ledna 1521
Papež Lev X. bulou Decet Romanum Pontificem exkomunikoval
Martina Luthera.

5. ledna 1531
Papež Klement VII. označil sňatek anglického krále Jindřicha VIII.
s Kateřinou Aragonskou za nerozlučitelný, což byl jeden z důvodů,
který vedl ke vzniku anglikánské
církve.

VŠICHNI JSME MISIONÁŘI
Papež František,
Gianni Valente
Brož., 80 str., 135 Kč

ÚMLUVA
Zofia Kossaková
Váz., 464 str., 364 Kč

BEZE ZBRANĚ
Zofia Kossaková
Váz., 440 str., 395 Kč

OTEC AMORTH
JAK HO NEZNÁTE
Elisabetta Fezzi,
Gabriele Amorth
Brož., 224 str., 299 Kč

MŮJ RŮŽOVÝ ŽIVOT
S BOHEM A RAKOVINOU
Corinna KohrödeWarnkenová
Brož., 248 str., 265 Kč

PSYCHOLOGICKÉ TYPY
Carl Gustav Jung
Brož., 680 str., 799 Kč

TEORIE TERAPIE
A OSOBNOSTI
Carl R. Rogers
Brož., 248 str., 399 Kč

BROUCI V HLAVĚ
Sally M. Winston,
Martin N. Seif
Brož., 216 str., 349 Kč

JÁ JSEM OK, TY JSI OK
Thomas A. Harris
Brož., 288 str., 369 Kč

PORTÁL

Papež Pius V. bulou Licet ex debito potvrdil milosrdné bratry (Hospitálský řád sv. Jana z Boha) jako
řeholní kongregaci.

PAULÍNKY

1. ledna 1571

6. ledna 1856
V Praze byla založena Kongregace Šedých sester III. řádu
sv. Františka.

13. ledna 1501
Vyšla nejstarší dochovaná tištěná sbírka českých náboženských
písní. Název zpěvníku není znám,
jelikož u jediného zachovaného
exempláře chybí první stránka.

13. ledna 1981
Katolický kněz Václav Malý se stal
jedním z mluvčích Charty 77.

18. (19.) ledna 1626
Papež Urban VIII. jmenoval pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu kardinálem.

22. ledna 1506
Papež Julius II. oficiálně založil
Švýcarskou gardu.

29. ledna 1726

VYŠEHRAD

Dle císařského reskriptu měli být
poddaní trestáni za tajné nekatolictví. Nejdříve na rok nucených
prací, při opakovaném provinění
ke třem letům a posléze k vyhnanství. Kazatelé, učitelé a šiřitelé nekatolických tisků měli být trestáni
smrtí.

30. ledna 1946
Československo a Vatikán obnovily diplomatické styky. Jednalo se
o obnovení na nižší úrovni – internunciatury.
Vít Kochánek

ŽIVOT JE PŘÍLIŠ
KRÁTKÝ NA TO, ABY…
Alain Samson
Brož., 144 str., 249 Kč

A ZNOVU LÁSKA
Jan Skácel
Váz., 80 str., 179 Kč

PŘÁTELSTVÍ
V AUGUSTINOVÝCH
VYZNÁNÍCH
Lenka Karfíková
Brož., 96 str., 179 Kč

