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Vážení čtenáři,

přinášíme informace o hospodaření 

naší arcidiecéze od generálního 

vikáře Mons. Jana Balíka a od člena 

ekonomické rady, Ing. Jana Žůrka. 

Seznámíme vás s dějinami svatovítských 

varhan i s romskými fotbalisty, kteří 

navštívili kardinála Dominika Duku. A 

Arcidiecézní charita Praha nám vysvětlí, 

jak milostivé léto změnilo život mnoha 

lidem v dluhové pasti.

Stanislav Zeman

Editorial

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

XXX. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 11. 2. 2022

PROFESOR KAREL MALÝ OCENĚN PAPEŽSKÝM ŘÁDEM

PROFESOR JIŘÍ KUTHAN PŘEDSTAVIL ŽIVOTNÍ DÍLO

20 ABSOLVENTŮ KURZU PRO AMATÉRSKÉ CHRÁMOVÉ HUDEBNÍKY

na  11. února letos připadá již třicátý Světový den nemocných. Symbolicky letos 
připadá na pátek, den Kristova utrpení. Pravděpodobně všichni kolem sebe máme 
někoho, kdo prodělává nebo prodělal nemoc. Tento den je tedy mimořádnou 
příležitostí se za nemocné modlit, přinášet za ně oběti, například půstem. V kontextu 
nekončící pandemie je toto téma ještě naléhavější než v jiných letech. 

V období nemoci a smrti cítíme křehkost života člověka, našeho zdraví, vnímáme 
naši ohrozitelnost. Jednou důležitou rovinou je, že církev léčí tím, že dává člověku 
naději. Poselství Evangelia přináší světlo naděje i v té největší temnotě. Každý den se 
modlím žalm 23, jehož vrcholem je: „…i kdybych šel temnotou šeré smrti, nezaleknu 
se zla, vždyť Ty jsi se mnou“. Bůh je opravdu s námi i v té největší temnotě. A mnozí 
věřící nemocní pociťují, že na  svou nemoc nejsou sami. Někdy se setkávám 
s nemocnými, kteří jsou i léta upoutaní na lůžko a dokáží obdarovávat a obohacovat 
druhé. 

Samozřejmě jsou i  ti, kteří svůj osud proklínají a na vše zanevřeli. Ale jiní naopak 
povzbuzují druhé, jsou na ně milí, protože víra je pro ně obrovským obdarováním 
v tom, že vidí smysl lidského utrpení v Kristově oběti. Vážná nemoc není jen smůla, 
že právě na  mě padla. V  Kristově kříži vidíme – i  když nevíme proč – skutečný, 
hluboký smysl. A to opravdu není nějaká zbožná fráze, to je fakt. Kdo toto pochopí, 
najde obrovské světlo v tom, že i největší zoufalství nemoci, bolesti nebo smrti není 
zoufalstvím absolutním, opravdu není beze smyslu. Lze je spojit s Kristovým křížem, 
s Jeho vykupitelskou obětí.

V  některých případech jsem zažil uzdravení lidí po  udělení svátosti pomazání 
nemocných. Někteří lidé se uzdravili i z vážných nemocí po modlitbě. Ovšem sám 
Ježíš uzdravil jen několik lidí jako znamení, že je Božím synem, neuzdravil ve své 
době všechny nemocné na celém světě. I v dnešní době se tyto mimořádné věci 
dějí v určité míře. Například pro svatořečení je potřeba zázraku, které se i dnes dějí 
a ukazují, že Bůh s námi stále je. Ale bohužel zlo dále jde světem. Utrpení pokračuje, 
ale v  Kristově kříži dostává smysl. Máme na  kostelích, v  jejich interiérech, mnozí 
i doma, někteří i na krku kříže. A to nemá být jen ozdoba ale znamení, že vyznáváme 
Krista ukřižovaného. Nevěšíme si na krk ukřižovaného Spartaka, nýbrž Krista, který 
zemřel, ale vstal z mrtvých. A Jeho smrt nám přinesla spásu, otevřela nám nebe.

Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup a generální vikář

Sestry a bratři, 

5. ledna kardinál Dominik Duka předal 
v  kapli Arcibiskupského paláce eme-
ritnímu rektorovi University Karlovy 
prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc., dr.h.c. 
vysoké papežské vyznamenání Řád sv. 
Řehoře Velikého, které mu udělil pa-
pež František. Ve svém vystoupení, při 

Knihu „Parléřovský mýtus. Rod Parléřů – dílo 
a jeho ohlas“ představil 19. ledna v Arcibiskup-
ském paláci historik umění prof. Jiří Kuthan, 
který řekl: „Historické bádání se často zabývá 
idealizovanými idoly jako jsou vojevůdci, kteří 
vybojovali slavné bitvy. Ale já musím říci, že 
osobnosti, za  kterými zůstaly spálené ves-
nice, zničená města a  stovky mrtvých, jako 
například Jan Žižka, mě nefascinují tolik, jako 
osobnosti, kterým se dostalo geniality a řek-

Už 15 let pořádá Arcibiskupství praž-
ské kurzy pro varhaníky, kteří buď 
už liturgii doprovázejí nebo se na to 
chystají. Pod vedením MgA. Mirosla-
va Pšeničky, varhaníka a regenscho-
riho od  sv. Antonína v  Holešovicích 
se v  řádném dvouletém, a  v  přípa-
dě zájmu v  taktéž dvouletém po-
kračovacím, kurzu nejen zdokonalí 

Světový den nemocných poprvé vy-
hlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. 
Každý rok připadá na  11. únor, kdy 
slavíme svátek Panny Marie Lurdské. 
Panna Maria se v  Lurdech na  jihu 
Francie před mnoha lety několikrát 
zjevila dívce Bernardettě s  přáním, 

NOC KOSTELŮ 2022
Po roce vás opět zveme k připojení 
se do projektu Noc kostelů, který je 
v roce 2022 naplánován na pátek 10. 
června. I letos je nezbytné, aby farář, 
resp. administrátor farnosti nahlásil své 
kostely na centrálním webu Noci kos-
telů http://www.nockostelu.cz, kde se 
přihlašuje kliknutím na políčko „Pro 

předávání insignie řádu, ocenil kardi-
nál Duka, vedle vědecké a pedagogic-
ké činnosti profesora Malého, rovněž 
i  skutečnost, že jako předseda Rady 
vysokých škol po „sametové revoluci“ 
a jako prorektor a posléze rektor Uni-
verzity Karlovy významně přispěl svým 

něme božské inspirace a kreativity, a po kterých zů-
stalo veliké dílo. A takovou osobností je nepochyb-
ně Petr Parléř.“ Knihu vydalo Nakladatelství Lidové 
Noviny v roce 2021, má 768 stran.
Jiří Kuthan (1945) je historik umění zabývající se pře-
devším architekturou a uměním doby posledních 
Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. Od roku 
1990 působil tři desetiletí na pražské Katolické te-
ologické fakultě. Je držitelem papežského Řádu  
sv. Řehoře Velikého.

v  technice hry samotné, ale dozvě-
dí se, a  taky na  sobě vyzkoušejí, jak 
se vede sbor, jak varhany fungují, jak 
je správně používat, jak doprovázet 
při liturgii všední či sváteční a mno-
ho dalších teoretických ale hlavně 
praktických dovedností. To všechno 
pod patronací pana biskupa Václava 
Malého, který jim při krásné boho-

aby se lidé více modlili, především 
za obrácení od zla a za hříšníky. Na-
konec na  tomto místě vytryskl léči-
vý pramen, ke  kterému se dodnes 
sjíždějí tisíce poutníků s  touhou 
po uzdravení. 
V  tyto dny naši biskupové tradič-

Pan kardinál Dominik Duka OP, arci-
biskup pražský, zve všechny řeholníky, 
řeholnice a zasvěcené osoby působící 
v Arcidiecézi pražské ke společnému 
slavení svátku Uvedení Páně do chrá-
mu a  Světového dne zasvěceného 
života v  sobotu 5. února 2022. Mše 

SETKÁNÍ ŘEHOLNÍKŮ, ŘEHOLNIC A ZASVĚCE-
NÝCH OSOB S KARDINÁLEM DOMINIKEM DUKOU

svatá bude zahájena v  10.00 hodin 
obřadem žehnání svící v  kapitulním 
kostele Všech svatých na  Pražském 
hradě. Pokračovat bude v  katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které 
se půjde z kostela Všech svatých prů-
vodem.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu 5. února 2022 v 15.00 hodin 
v pražské katedrále přijme z rukou po-
mocného biskupa Mons. Václava Malé-
ho jáhenské svěcení bohoslovec praž-
ské arcidiecéze Michal Hladík. K účasti 
zveme všechny věřící, kněze a zvláště 
jáhny. Ministranti, kteří se chtějí aktivně 
zapojit, ať se dostaví k  nácviku, který 
v katedrále začne v 13.30.
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ně navštěvují nemocnice za  úče-
lem slavení mše svaté za  nemocné 
a součástí návštěv je také pozdravení 
a povzbuzení pacientů a zdravotnic-
kého personálu. Prosíme všechny vě-
řící, aby zvláště tento den pamatovali 
na  nemocné. V  kontextu nekončící 
pandemie je to naléhavější než v  ji-
ných letech.

službě koncem roku u  sv. Antonína 
v  Holešovicích nejen krásně podě-
koval a popřál, ale i předal certifikáty 
o absolvování kurzu. Tím už v sedmi 
cyklech, které vedl M. Pšenička, pro-
šlo přes 100 varhanic a  varhaníků, 
kteří dnes slouží ve svých farnostech 
po  celé diecézi. Dalších 20 už na-
vštěvuje následující běh kurzu.

působením k obnově studia teologie 
na českých vysokých školách. Aktivně 
podpořil vznik a  práci tzv. „husovské 
komise“ a svým zásadovým a korekt-
ním přístupem, významně napomohl 
urovnání situace na KTF UK koncem 
90. let minulého století.

pořadatele“ a následně na stránce na 
odkaze „Elektronická přihláška koste-
la“. Přihlašování probíhá od 1. února 
do 13. března. Je třeba uvést zodpo-
vědnou osobu, se kterou bude orga-
nizační tým řešit praktické detaily akce 
a která zodpovídá za průběh v daném 
kostele.
Zveme k promýšlení programů, které 
nejen seznámí s historií, ale pomohou 

objevit také něco z podstaty křesťan-
ství. Lze také využít prvky nejen v sa-
motném kostele, ale i v jeho okolí (boží 
muka, kapličky, křížové cesty…). Již pro 
rok 2020 jsme spustili možnost zve-
řejnit virtuální programy, ať již formou 
on-line přenosu nebo i předtočené 
podoby videa. Veškerou koresponden-
ci (mimo přihlášky na webu) směřujte 
na adresu Nockostelu.Praha@apha.cz.
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DĚJINY VARHAN
Těžko si dovedeme představit chrámo-
vý prostor a katolickou liturgii bez var-
hanní hudby. Nebylo tomu tak vždyc-
ky. Původně byly varhany – soustava 
píšťal ovládaná jedním člověkem – ná-
strojem určeným pro světské příleži-
tosti. První nástroj podobný varhanám 
sestrojil roku 246 před Kristem Ktesi-
bios z Alexandrie. Nástroj nazval „vodní 
aulos“ neboli hydraulis, slovo složené 
z  řeckého slova „hydor“ (voda) a  „au-
los“ (trubka). Voda zde sloužila k  za-
jištění rovnoměrného tlaku vzduchu 
a  bronzové trubky tvořily píšťaly na-
laděné natrvalo na  určitý tón. Později 
začal být vzduch dodáván do nástro-
je pomocí měchů. Od  Řeků převzali 
varhany Římané jako čistě profánní 
nástroj používaný v  arénách. Protože 
byly varhany používány během zápasů 
a bojů, při nichž umírali křesťané, neby-
ly varhany prvními křesťany používány. 
Fragmenty varhan byly nalezeny napří-
klad při archeologických výzkumech 
v  římském Aquincum, poblíž dnešní 
Budapešti. Z pozdní doby římské se za-
chovaly části varhan v Aventicu, dneš-
ním Avenches ve  Švýcarsku. V  Dionu 
v  Makedonii byly nalezeny fragmenty 
dokonce snad z 1. století před Kristem. 
Během doby stěhování národů  
v  5. století není používání varhan 
v  západořímské říši doloženo, ale 
v  Byzanci se staly varhany důležitým 
nástrojem používaným při císařských 
ceremoniích. Tím se varhany dostaly 
blízko bohoslužbě. 
Karolinské kroniky uvádějí, že při ná-
vštěvách franckého dvora z  okruhu 
byzantského císařského dvora v  le-
tech 757 a  812 byly mezi dary pro 
Pipina Krátkého a Karla Velikého také 
varhany. Karlův Syn Ludvík Pobožný 
si nechal pro svůj palác v  Cáchách 
v  roce 826 zhotovit varhany, což byl 
pravděpodobně vůbec první nástroj 
vyrobený v západní Evropě.
První katedrály si začaly pořizovat 
varhany v průběhu 9. století, klášterní 
kostely o něco později, snad až v 11. 
století. Nejprve byly varhany v koste-

lích statusovou záležitostí, symbolem 
postavení biskupa nebo opata, tepr-
ve později se staly nástrojem použí-
vaným při liturgii. V  kostele Narození 
Páně v  Betlémě se ve  12. století po-
užívaly varhany, které pravděpodobně 
přivezli křižáci. Dochovalo se z  nich 
asi 220 měděných cylindrických píšťal 
stejného průměru s rozsahem přibliž-
ně dvou oktáv.
Zpočátku se varhany neovládaly klá-
vesami. Tón se rozezníval tak, že se 
rukou vytáhla dřevěná laťka, zvaná zá-

suvka a tím se uvolnil přívod vzduchu 
k danému tónu. Rovněž neexistovalo 
dělení na  rejstříky, středověké varha-
ny byly tzv. Blockwerk, to znamená, 
že vytažením zásuvky se rozezněly 
všechny píšťaly přiřazené k  danému 
tónu. Významné inovace přineslo  
14. a  15. století, šlo o  klaviatury pro 
ruce a rozdělení varhan na  jednotlivé 
řady, rejstříky. Z  té doby pochází vý-
raz „die Orgel schlagen“, tedy udeřit 
do  varhan, což znamená, že se var-
hany ovládaly nikoli prsty, ale celou 

Varhany v katedrále sv. Víta

Desátý díl textu o svatovítské katedrále připravil P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.

rukou, patrně pěstí, jako je tomu 
u  zvonohry. Vyobrazení varhan 
s  takovými klávesami můžeme 
nalézt například v  díle Michae-
la Praetoria Syntagma musicum, 
kde je obraz varhan halberstatd-
ského dómu z roku 1361. Kromě 
toho se postupně přišlo na to, že 
větší píšťaly v  řadě musí mít širší 
průměr než píšťaly menší, pro-
tože průměr píšťaly ovlivňuje její 
barvu.
Nejstarší dosud dochované var-
hany, na  které lze hrát, pochá-
zejí z  15. století z období pozdní 
gotiky. Jsou to například nástroje 
v kostele sv. Ondřeje v Ostönnen 
ve Vestfálsku z roku 1425, varha-
ny v  Basilique da Valère v  Sionu 
ve Švýcarsku přibližně z roku 1435 
nebo třeba varhany v bazilice San 
Petronio v  Bologni z  roku 1475. 
Ve  všech případech jde ovšem 
o části původních nástrojů obsa-
žené v novějších varhanách.
Rozmach varhanářství a  podobu 
varhan v  dnešním slova smyslu 
přinesla renesance. Vrchol nastal 
v době baroka. 19. století přineslo 
do  varhanářství jednak nový zvukový 
ideál a potom také množství technic-
kých vymožeností tohoto století velké-
ho průmyslového rozmachu. Současné 
varhanářství těží z  bohatého dědictví 
více než tisícileté přítomnosti varhan 
na území západní a střední Evropy.

DĚJINY VARHAN V  PRAŽSKÉ 
KATEDRÁLE

První zpráva o  varhanách na  našem 
území se vztahuje k rokům 1255–1256. 
Tehdy nechal pražský kapitulní děkan 
Vít postavit do  pražského kostela sv. 
Víta nové varhany. Nástroj měl údaj-
ně stát na místě starších varhan z roku 
1142 nebo dokonce z roku 1068. 
Po  zahájení stavby gotické katedrály 
sv. Víta nemáme zachovanou zprávu 
o  varhanách a  tedy nevíme, zda byly 
do  novostavby přenesen nástroj ze 
staré katedrální baziliky nebo zda byl 
postaven nový. Známe však jména 
některých varhaníků z doby vlády Kar-
la IV. Jednalo se vždy o duchovního, 
který měl dokonce k  dispozici sluhu. 
V  době předhusitské hrál na  nástroj 
varhaník Prokop. Po  bitvě u  Lipan 
máme zprávu o tom, že zde hrál kněz-
-varhaník.
Na  počátku 16. století byly na  kůru 
proti hlavnímu oltáři postaveny nové 

varhany, na  něž přispěl král Vladislav 
Jagellonský. Ty byly zničeny při požá-
ru Pražského Hradu v roce 1541.
Obnova vnitřního zařízení katedrá-
ly po  tomto požáru, znovuobnovení 
pražského arcibiskupství v  roce 1556 
a v neposlední řadě i přeložení císařské 
dvorní kapely z Vídně do Prahy v roce 
1543 přispělo ke vzniku nástroje, který 
neměl v Evropě obdobu. Varhany stá-
ly na  nové kruchtě budované od  roku 
1557 císařským stavitelem Bonifácem 
Wohlhmutem. Začal je stavět varha-
nář Friedrich Phanmüller z  Ambergu, 
který se však jejich dokončení nedožil. 
V roce 1560 varhany již částečně stály 
na kůru a byl k nim ustanoven varhaník 
Cyprian Waldek. Nástroj byl po mnoha 
peripetiích dokončen až v  roce 1567, 
pracovali na něm čtyři varhanáři, a stál 
3600 tolarů. Varhany stály na  horním 
patře kruchty. Byl to na svou dobu ob-
rovský nástroj se čtyřmi manuály a  71 
resjtříky. Císařské nebo Ferdinandovy 
varhany, jak byly nazývány, byly pro-
slavené po  celé Evropě. Současníci 
tvrdili, že tyto varhany jsou největším 
a  nejkrásnějším nástrojem křesťanské-
ho světa. Varhany přežily plundrování 
katedrály za  Fridricha Falckého v  roce 
1619 i třicetiletou válku bez úhony. Vy-
slovil se později o nich i Bohuslav Bal-
bín, který je označil za  „obdivuhodný 

nástroj s neuvěřitelně sladkým 
hlasem, kterého dnešní ani 
včerejší varhanáři již neumí 
dosáhnout“. Varhany navští-
vila řada známých varhaní-
ků a  varhanářů, mezi jinými 
i  slavný štrasburský varhanář 
Johann Andreas Silbermann. 
Varhany zmizely ze světa  
3. června 1757 při bombardo-
vání Prahy pruskými dělostřel-
ci. Při požáru katedrály lehly 
popelem. Jediné, co po  nich 
zbylo, byly kapky cínu z rozta-
vených píšťal v zábradlí Wohl-
mutovy kruchty.
Když byla katedrála opravena 
po  pruském bombardování, 
byla v  roce 1762 uzavřena 
smlouva s  tachovským var-
hanářem Antonínem Gartne-
rem. Varhany stály 6400 zla-
tých a byly dokončeny v roce 
1765. Nástroj měl tři manuály 
a 40 rejstříků. Poslední opra-
vu těchto varhan provedl 
v  roce 1884 Karel Schiffner. 
To bylo již v období dostavby 
katedrály. Varhany byly po-

stupně demontovány a  rozkrádány. 
V roce 1923 byly rozebrány, prospek-
tové píťaly byly uskladněny na  nové 
západní kruchtě, zbytek varhan kdesi 
v  areálu Pražského hradu. Po  přene-
sení Wohlhmutovy kruchty byla se-
stavena pouze přední část varhanní 
skříně a osazeny původní prospektové 
píšťaly. Osud zbytku nástroje je do-
dnes neznámý a na kůru katedrály tak 
stojí jen barokní kulisa.
V  závěru dostavby katedrály vyvsta-
la otázka pořízení nových varhan pro 
Velechrám sv. Víta na hradě Pražském. 
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Stejně jako u  stavby samotné a  zaří-
zení veškerým mobiliářem, i v otázce 
varhan byl odpovědnou osobou ar-
chitekt Kamil Hilbert.
Nejprve se uvažovalo o  přestavbě 
a rozšíření původního barokního Gart-
nerova nástroje. Protože však bylo 
k dispozici více míst pro umístění ná-
stroje, a  to dvě patra Wohlmutovy 
kruchta, západní Mockerova kruchta 
a  prostor nad Svatováclavskou kaplí, 
začalo se uvažovat o nástroji, který by 
mohl stát na  těchto místech. Varha-
nářské firmy se předháněly, neváhaly 
v  konkurenčním boji použít i  národ-
nostní nebo židovskou kartu. Proto 
byl v  roce 1928 pověřen vypracová-
ním dispozice a  uspořádáním var-
han varhanní virtuoz Bedřich Antonín 
Wiedermann. Nakonec vznikl návrh 
na  gigantický nástroj s  pěti manuály 
a 229 rejstříky, rozmístěný na čtyřech 
místech v  katedrále. Jak byl návrh 
velkolepý, jeho realizace po  různých 
hádkách v  odborné veřejnosti byla 
ubohá. V roce 1929 měl být dokončen 
alespoň prozatímní nástroj se dvě-
ma manuály a  35 rejstříky na  spodní 
Wohlmutově kruchtě. Takový nástroj 

by byl ovšem naprosto 
nedostatečný, a tak se 
podařilo varhaníkovi 
Antonínu Jandovi pro-
sadit, aby byly tyto var-
hany rozšířeny o jeden 
manuál a  na  58 rejst-
říků. Varhany byly po-
staveny firmou Josef 
Melzer z  Kutné Hory, 
a  dokončeny byly až 
v roce 1931. Už v roce 
1938 vykazoval ná-
stroj závažné poruchy 
a  musel být opraven. 
Při restaurování v  le-
tech 2000–2001 se 
ukázalo, že provede-
né práce byly nekva-
litní a  neodpovídaly 
ani zdaleka standardu 
průmyslové výroby té 
doby. Na všechny čás-
ti nástroje byl mimo to 
použit veskrze pod-
řadný materiál. Přes-
to nástroj slouží až 
do současnosti.
Pro celkovou neútěš-
nost současného sta-
vu varhan v  katedrále 
se začal od roku 2014 
realizovat projekt stav-

by nových varhan. Po  mnoha jedná-
ních bylo stanoveno, že nový nástroj 
bude umístěn na  západní kruchtě. 
Bude mít čtyři manuály s pedálem a 92 
rejstříků. Nástroj staví španělský var-
hanář německého původu Gerhahd 
Grenzing. V  současnosti jsou varhany 
hotové a  čekají na  transport do  ka-
tedrály v dílně nedaleko Barcelony. Si-
tuaci komplikuje statický stav kruchty 

a  termín dokončení nástroje se neu-
stále posouvá. Je však už jen otázkou 
času, kdy varhany v  katedrále poprvé 
zazní. Finanční prostředky na postave-
ní nástroje byly získány ve sbírce pro-
střednictvím Nadačního fondu Sva-
tovítské varhany. Po  instalaci nástroje 
v  katedrále bude mít konečně první 
chrám v zemi důstojný nástroj na svě-
tové úrovni, vhodný jak pro doprovod 
liturgie, tak pro koncertní účely. 

DALŠÍ VARHANY 
V KATEDRÁLE

Pozitiv ve Svatováclavské kapli
Pochází z  Častolovic a  je dílem var-
hanáře Jana Jiřího Španěla z Rokytni-
ce v Orlických horách, patrně z  roku 
1824. Nacházel se ve  hřbitovní kapli 
v Častolovicích a v 70. letech 20. sto-
letí byl zakoupen Metropolitní kapitu-
lou. Má šest rejstříků.

Pozitiv Josefa Gartnera
Nástroj pochází z roku 1848, je umís-
těn v  malé skříni s  hracím stolem 
na  zadní straně. Za  varhaníkem je 
umístěno 12 pedálových píšťal osmis-
topého hlasu. Prospekt lze uzavírat 
dveřmi. Uvnitř pod prospektem se na-
chází nápis: Štědrosti spoluaudu dě-
dictwi swatojanského, zjednaný 1848. 
Pozitiv má kromě zmiňovaného pedá-
lového hlasu pět rejstříků.

Pozitiv Vladimíra Šlajcha
Byl pořízen Metropolitní kapitulou 
u sv. Víta v Praze v roce 1997 a zajiš-
ťoval hudební doprovod liturgie při re-
staurování Melzerových varhan. Jedná 
se o  pojízdný nástroj se zásuvkovou 
vzdušnicí v červené skříni. Konstrukce 
nástroje a  jeho výtvarné pojetí je in-
spirováno dílem barokního varhanáře 
Abrahama Starcka, jehož nástroj v ka-
tedrále rovněž kdysi stál. Pozitiv má 
šest rejstříků.

***
Varhany v  katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha jdou ruku v ruce s dějinami 
kostela samotného. Jeho osudy sdí-
lejí a  kopírují, zároveň jsou však jeho 
svébytnou součástí. Nakonec jsou 
ještě v  dějinách chrámu otevřenou 
kapitolou, na  svou chvíli ještě čekají. 
S prvními tóny nových Grenzingových 
varhan tak bude symbolicky po téměř 
sto letech od otevření dokončené ka-
tedrály dokončena i jedna z jejích po-
sledních částí. Posledních? Kdo ví! 

Stanislav Přibyl

Rok 2022, který se před námi ote-
vírá, přináší nejednu výzvu. Mnoho 
sil bude třeba věnovat předávání víry 
novým generacím; jedná se přede-
vším o katechezi dětí a mládeže, což 
je oblast, která byla vážně narušena 
opatřeními na  ochranu proti covi-
du. Hledání způsobů, jak lidem ko-
lem nás ukázat na  Ježíše, jediného 
zachránce člověka, nám nedovolí 
odpočívat. Zde leží těžiště života 
a služby církve. 

V tomto článku se však budu věno-
vat tomu, co církev spojuje s  po-
zemským světem, a  to je finanč-
ní zajištění. Doba, kdy arcidiecéze 
musí zajistit financování platů 
a  mandatorních výdajů sama, bez 
pomoci státního příspěvku, se rych-
le blíží. Jedná se o  bezprecedentní 
a  komplikovanou situaci. Pochopi-
telně je zájmem všech členů církve, 
abychom z  ní vyšli vítězně a  církev 
se uživila sama. Přiznejme si, že to 
s sebou přináší skutečnost, že jsme 
nepříjemně rušeni v zaběhlém způ-
sobu života. Minulá desetiletí nás 
naučila pohybovat se v daných pod-
mínkách, sice také nesnadných, ale 
už dobře známých. Nyní přichází 
změna, kterou si uvědomujeme te-
prve postupně, a jedná se o změnu 
rozsáhlou. Takzvaným restitučním 
zákonem dostaly diecéze úkol, kte-
rý v našich končinách nikdy neměly: 
hradit mandatorní výdaje diecéze 
a všech farností. To představuje ne-
zbytnost mít zdroje na služné kněží, 
platy základního administrativní-
ho aparátu a  na  podporu pastora-
ce. Nelze opomenout, že do hlavní 
činnosti farností patří také starost 
o sakrální budovy a sídelní fary, kte-
ré jsou nyní v jejich majetku. Po celá 
staletí v  našich zemích fungovalo 
materiální zajištění církve odlišně. 
Kostely většinou nebyly ve  vlast-
nictví farností a  biskup nenesl pl-
nou odpovědnost za  služné kněží. 
Náklady na  údržbu kostelů a  platy 
kněží byly hrazeny z mnoha zdrojů. 

Vykročit s důvěrou v Boží pomoc 

Přinášíme nejnovější vyjádření Mons. Jana Balíka, 
generálního vikáře, k hospodaření pražské arcidiecéze.

Na služné kněží přispíval jak za Ra-
kouska-Uherska, tak za  1. republiky 
stát, a pochopitelně i věřící. Kostely 
využívaly patronátní právo ze strany 
šlechty a měst či existovaly zbožné 
nadace a  záduší. Nyní se tato sku-
tečnost zásadně mění. Pro přesnost 
nutno doplnit, že na opravu památ-
kových budov zůstává i nadále církvi 
možnost čerpat nejrůznější stát-
ní granty či využít podporu samo-
správných celků.  

Správa majetku je obtížná disciplína, 
stačí pomyslet na  náročnost údrž-
by a  oprav kostelů a  sídelních far. 
Jakmile se ovšem jedná o  majetek, 
který může vygenerovat takový vý-
nos, který je potřebný na chod naší 
arcidiecéze, jde o vysoce náročnou 
a  odbornou kompetenci. Přitom je 
správa majetku určeného k  hospo-
dářské činnosti ohrožena mnohými 
vnějšími i vnitřními vlivy. Církev, kte-
rá se po právu ve své hlavní činnosti 
těší mnoha daňovým úlevám, takové 
možnosti pochopitelně nemá, po-
kud začne podnikat. Právní a daňo-
vé zákony Českého státu jsou i pro 
ni neúprosné. Zároveň si musíme 
přiznat, že se nejednou potýkáme 
s  naivitou, nedostatečnou kompe-
tencí a  někdy máme bohužel co 
do  činění i  s  nepoctivostí. Ve  sho-
dě s Písmem Svatým lze doplnit, že 
majetek je zdrojem mnoha pokuše-
ní: „Kvůli penězům mnozí hřeší“ (Sir 
27,1); „Neboť kořenem všeho zla je 
láska k penězům; a už mnoho těch, 
kteří se po  nich pachtili, zbloudilo 
ve víře a připravilo si mnoho bolestí“ 
(1Tim 6,10).

Před rokem byl zveřejněn dokument 
Opatření pro hospodářskou činnost. 
Vytyčil základní směry potřebné 
k  tomu, aby naše arcidiecéze byla 
za osm let, od  roku 2030, schopná 
každoročně zajistit finanční pro-
středky na základní výdaje pro hlav-
ní činnost. Během uplynulého roku 
vedení arcidiecéze s  ekonomickou 

radou a  s  odbornou podporou re-
nomovaných poradenských institucí 
pracovalo na  upřesnění vhodného 
modelu finančního zajištění arci-
diecéze. Pochopitelně byly při tom 
studovány modely hospodářského 
zabezpečení církve v různých evrop-
ských zemích. Inspirací se stal ang-
losaský svět, který stojí na  trustech, 
svěřenských fondech, které opětně 
včlenil občanský zákoník od  roku 
2014 do  českého práva. Na  pod-
zim 2021 prezentovaný nový model 
správy majetku vedoucí k  budoucí 
dlouhodobé ekonomické stabilitě 
v arcidiecézi klade důraz na profesi-
onální správu, obezřetnost, transpa-
rentnost, kontrolu, maximální míru 
ochrany majetku, solidaritu a subsi-
diaritu. 

Je samozřejmé, že správa majetku 
musí být v souladu jak s principy cír-
kevního práva, tak s českým právním 
řádem a  daňovými předpisy české-
ho státu. I  proto byla publikována 
nová Směrnice o  správě arcidiecé-
zního majetku formou partikulár-
ního práva, která potvrdila stávající 
předpisy pro osoby podřízené (far-
nosti, kapituly, charity, církevní ško-
ly) a  definovala pravidla pro oso-
by Arcibiskupstvím pražským (AP) 
ovládané (nadace, svěřenský fond, 
obchodní společnosti). Touto směr-
nicí je zajištěno, že zakladatelské 
listiny ovládaných osob jsou v sou-
ladu s církevním právem, tedy zajiš-
ťují, že majetek v těchto ovládaných 
osobách je majetkem církevním 
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a plně pod kontrolou a vedením ar-
cibiskupa pražského.  
O  novém modelu informoval ar-
cibiskup pražský pan kardinál Do-
minik Duka příslušnou vatikánskou 
kongregaci, která se k  zamýšlené 
struktuře dvakrát pozitivně vyjádřila 
a nastoupenou cestu schválila. 
 
Ekonomická situace pražské arci-
diecéze 

Zákon o  majetkovém vyrovnání 
s  církvemi byl Parlamentem Čes-
ké republiky přijat po  mnohaletých 
jednáních v  roce 2012. Jeho pod-
statou bylo navrácení části církevní-
ho majetku, který byl od roku 1948 
zabaven komunistickým režimem, 
celá léta drancován a mezi lety 1989 
a  2012 lépe či hůře spravován stá-
tem. Zákon určil, že stát postupně 
ukončí vyplácení příspěvku na  čin-
nost diecézí (především na  služné 
kněží). K  poslední výplatě příspěv-
ku, který se každým rokem snižuje, 
dojde v  roce 2029.  Zákon stanovil 
i finanční náhradu za nevydaný ma-
jetek, kterou musí církev investovat 
do  hospodářské činnost. Náhrada 
je vyplácena postupně a k poslední 
splátce dojde v roce 2042. Výše ře-
čené znamená, že počínaje rokem 
2030 musí být česká církev schopna 
uživit se zcela sama, bez přímé pod-
pory státu. 

Majetek je v rámci pražské arcidiecé-
ze rozvrstven velice nerovnoměrně. 
Z  celkového aktuálně využitelného 
majetku arcidiecéze patří 43% Arci-
biskupství pražskému, 57 % farnos-
tem a kapitulám (43% farnosti a 14% 
kapituly), přičemž pouze dvě kapitu-
ly a několik farností vlastní hodnotná 
aktiva, která mohou sloužit k obživě 
diecéze. Z výše uvedeného vyplývá, 
jak důležitá je v  pražské arcidiecé-
zi vnitrodiecézní solidarita, kterou 
předpokládal i zákon o vyrovnání se 
státem.

Základní parametry nové struk-
tury správy majetku pražské arci-
diecéze

Pomineme-li v tuto chvíli oblast les-
ního hospodářství a finanční inves-
tice AP, hospodářská činnost arci-
diecéze se dá schematicky rozdělit 
do dvou oblastí. 

První je taková činnost, která nepři-
náší velká rizika a  je úměrná silám 
jednotlivých farností. Jedná se ví-
ceméně o  pachty či pronájmy po-
zemků ev. bytů ve vlastnictví farnosti 
získaných dědictvím, rekonstrukcí 
či koupí. Tyto výnosy jsou poměrně 
malé a  farnostem slouží na  pokrytí 
režie, kterou mají. Mimoto se far-
nostem v  některých případech na-
bízí finančně zajímavá nabídka práva 
stavby, což je ale institut právně ná-
ročný a  vyžaduje mimořádnou os-
tražitost; jinak může způsobit obtíže 
budoucím generacím. Zmiňovaná 
hospodářská činnost je vykonává-
na pod vedením AP, neboť statutár 
farnosti může samostatně se svou 
ekonomickou radou nakládat s ma-
jetkem do hodnoty 100 000,-Kč.

Do  druhé oblasti spadá poměr-
ně malá část majetku AP, farností 
a kapitul (cca.10%), která umožňuje 
významné zhodnocení. Například 
některé lokality v Praze a okolí jsou 
vhodné pro nájemní bydlení, které 
umožní arcidiecézi mít dlouhodobé, 
stabilní a konzervativní finanční pří-
jmy. V tomto případě jde o náročné 
projekty, které musí být realizová-
ny profesionálně, s  jasnou odpo-
vědností jednatelů a  s  rozložením 
rizik. Proto se přikročilo k  založení 
„Nadace Arietinum“ a  „AP veřejně 
prospěšného svěřenského fondu“, 
pod kterým jsou zakládány jednot-
livé obchodní společnosti, kterým 
budou svěřeny konkrétní investiční 
projekty. Celá arcidiecéze bude pro 
pokrytí mandatorních výdajů v hlav-
ní činnosti (včetně služného kněží 
ve farnostech a podpory oprav kos-
telů a  sídelních far) příjemcem pří-
spěvku z Nadace Arietinum, respek-
tive výplaty tzv. „obmyšleným“ ze 
svěřenského fondu; příspěvky tedy 
z těchto entit poplynou jak AP (kte-
ré hradí plošně služné kněžím, které 
má jako své kmenové zaměstnance), 
tak farnostem a kapitulám. Takováto 
struktura je zcela v  souladu s  čes-
kými zákony, podtrhuje neziskový 
a veřejně prospěšný aspekt činnosti 
arcidiecéze, optimálním způsobem 
pro místní podmínky vytváří prostor 
pro solidaritu mezi farnostmi a záro-
veň využívá výhod podobných těm 
z  klasických holdingových struktur. 
Všechna tato opatření pak vytvářejí 
nový rámec fungování hospodaření, 
který by měl zajistit ekonomickou 

stabilitu diecéze. Intenzivní práce 
přinese své první plody letos na jaře 
v  podobě spuštění nájemného by-
dlení pod značkou XPlace s  první 
stovkou nových bytů.  

Pro úplnost je vhodné doplnit, že 
byla zřízena i  Nadace sv. Ludmily 
pro podporu školství a  Nadace ne-
ratovického komunitního centra.

Diskuse a kritika

Během minulého roku jsme byli 
svědky různých diskuzí, ale také ve-
řejné kritiky započatého procesu, 
napadání a  šíření nedůvěry. Někdy 
se jednalo o poctivé kladení otázek, 
jindy o projev zdrženlivosti a ostraži-
tosti nebo se jednalo o reakci na ci-
telné změny, které vždy zneklidňují. 
Nicméně v  nejednom případě šlo 
o pokrytectví a snahu uškodit.

Mimo jiné bývá kritizována skuteč-
nost, že správa majetku arcidiecé-
ze (AP, farnosti, kapituly) je vnímána 
jako celek pod vedením arcibiskupa, 
což znamená, že pro dobro celé ar-
cidiecéze může být využit v  před-
ložené struktuře i  majetek farností 
a kapitul. Důvody navržené struktury 
správy majetku arcidiecéze byly po-
psány výše. Kromě těch uvedených 
existuje ještě jeden, a to nikoliv ne-
významný. Jen těžko si lze předsta-
vit, že se farář ke svým pastoračním 
a  správním povinnostem včetně 
oprav apod. stane ještě business 
managerem, tedy mužem, který po-
nese odpovědnost za investiční pro-
jekty velkého rozsahu a  s  velkými 
riziky. I  když by měl vynikající eko-
nomickou radu a  poradce, odpo-
vědnost nese statutár farnosti a ge-
nerální vikář arcibiskupství. 

Novým modelem se vydáváme 
cestou decentralizace, rozložení 
odpovědnosti a  rizik. Pokud půjde 
o využití farního majetku vloženého 
solidárně do  výše popsaného mo-
delu, je zřejmé, že nejeden takový 
investiční projekt může vznikat z ini-
ciativy farníků, s  níž je od  počátku 
vedení arcidiecéze obeznámeno; že 
taková solidární farnost bude z  in-
vestičního projektu také profitovat, 
je logické. Kompetentní zástupci 
ekonomické rady se pak mohou po-
dílet na  kontrole obchodní společ-
nosti členstvím v dozorčí radě.   

Fond služného kněží

Ve  všech diecézích jsou celá léta 
stanoveny odvody (formou darů) ze 
sbírek a  z  hospodářské činnosti far-
ností a kapitul ve prospěch krytí ná-
kladů diecéze. Aby byly tyto odvody 
nastaveny přehledně a  zároveň bylo 
podníceno dobrovolné dárcovství 
věřících, bylo v  pražské arcidiecézi 
ustanoveno, že veškeré odvody jak 
z kostelních sbírek, tak z hospodářské 
činnosti budou od  ledna 2021 smě-
řovat do Fondu sv. Vojtěcha na služ-
né kněží. Zároveň jsou věřící skrze 
speciální sbírky vyzváni, aby přispěli 
na  služné kněžím darem dle svého 
uvážení. Je to důsledek zcela logic-
ké úvahy, že věřící lidé chápou důle-
žitost kněze, a že na tento účel jsou 
ochotni věnovat i větší obnos financí. 
Tento fond skýtá možnost velkého 
rozvoje a lze se při jeho provozování 
inspirovat v  brněnské diecézi. Avšak 
to vyžaduje kněze nebo jáhna, který 
bude ochoten se do této činnosti za-
pojit a stát se tváří tohoto projektu. 

Důležitá změna, která je spojena 
s  nově zavedeným způsobem od-
vodů do  fondu sv. Vojtěcha, spočí-
vá v tom, že je nadále stanoveno, že 
z prodaného majetku nad 1 mil. Kč 
jsou odvody zrušeny. Výnos z  pro-
daného majetku (týká se majetku AP 
i farního a kapitulního) musí být re-
investován v  hospodářské činnosti. 
Zkušenost ukazuje, že pro farnosti 
není snadné investiční záměr větších 
rozměrů připravit takovým způso-
bem, aby mohl být schválen a  rea-
lizován. Arcibiskupství pražské proto 
nabízí možnost, že si finance utrže-
né z  prodeje majetku za  přiměřený 
úrok dlouhodobě od farnosti zapůjčí 
pro své investiční projekty. Farnost 
tak bude mít jistý každoroční příjem 
a zároveň se bude podílet na solida-
ritě v rámci diecéze.

Výhledy

Církev žije z  důvěry v  Boží vedení. 
Co se týče finančního zabezpečení, 
nikdy v dějinách to neměly diecéze 

v naší vlasti snadné. To však nezna-
mená, že bychom mohli žít pouze 
z důvěry, že se o nás Pán vždy po-
stará, a  čekat s  rukama složenýma 
v  klíně. Rovnalo by se to opovážli-
vému spoléhání na Boží milosrden-
ství. Naopak, je nutné se namáhat, 
využít kompetence schopných lidí 
a udělat vše, co se jeví jako moud-
ré, abychom činnost církve do  bu-
doucna zajistili. Současně s  tím se 
také modleme o Boží pomoc. Papež 
František v  Evangelii gaudium kon-
statoval, že církev musí s  odvahou 
měnit své vnější struktury, aby vyho-
vovaly konkrétní situaci a  přispívaly 
k evangelizaci. To je i naším úkolem, 
který zahrnuje otevřenost k novému 
způsobu financování církve, jenž je 
pečlivě a odpovědně nastavován. 

Mons. Jan Balík
generální vikář

HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE

1. Co je pro církev v době ekono-
mické transformace nejdůležitěj-
ší?

Restituční zákony byly přijaty v roce 
2012, majetek byl postupně pře-
dáván církvím, proces převodu byl 
často doprovázen právními spory. 
Zároveň bylo dohodnuto, že finanč-
ní náhrady za  nevydaný majetek 
skončí v  roce 2042. A stát svůj do-
savadní příspěvek na  činnost bude 

Neprojíst, ale chytře investovat

Papežské vyznamenání – Řád sv. Řehoře Velikého – obdržel 9. ledna 2022 ve  svatovítské 
katedrále ekonom Ing. Jan Žůrek, zakladatel a dlouholetý člen vedení společnosti KPMG Česká 
republika, s.r.o., kde působil od  r. 1990 do  r. 2016. Je uznávaným odborníkem a  daňovým 
poradcem, dodnes působí v nejrůznějších poradních orgánech vlády ČR jako je Rada vlády pro 
udržitelný rozvoj, kde je člen řídícího výboru, či Rada vlády pro energetickou a  surovinovou 
strategii. Věnuje se celé řadě charitativních projektů, například od r. 2017 je člen správní rady 
Cesta domů. V  r. 2017 byl jmenován členem ekonomické rady Arcibiskupství pražského, kde 
vykonal velký kus práce a zasloužil se o zásadní změnu strategie hospodaření Arcibiskupství 
pražského. Ing. Jan Žůrek nám odpověděl na několik otázek.

každý rok snižovat o  5 % s  tím, že 
posledním rokem bude 2030. Větši-
na restituovaného majetku byla pře-
vzata diecézemi, farnostmi a dalšími 
subjekty katolické církve ke  konci 
roku 2016. To byl výchozí bod hos-
podaření nového, velkoformátové-
ho typu. 

Jeho heslem je: neprojíst, ale chytře 
investovat. Z výnosů plně financovat 
činnost církve v budoucnu. Investo-

vat tam, kde lze očekávat dlouhodo-
bý stabilní výnos.
Vzhledem k  rozsáhlému převodu 
lesních pozemků v  rámci restitu-
cí je logické, že lesní majetek hraje 
významnou roli v  hospodaření ka-
tolické církve. Pro jeho efektivnost 
je důležité scelování roztroušených 
lesních porostů.  

Nečekaný nástup světové pandemie 
Covid 19 ukázal, že realizované nebo 
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plánované investice do  hotelnictví, 
restauračních a  stravovacích zaří-
zení nemohou být nosnými obory 
hospodářské činnosti církve.  Stra-
tegickým závěrem proto je zaměřit 
se primárně na  rezidenční bydlení, 
využít tak i  pozemků ve  vlastnictví 
církve. 

Ke zvážení jsou i investice do jiných 
typů nemovitostí. Jenže poptávka 
po  nich podléhá mnohem víc cyk-
lickému vývoji ekonomiky – výrobní 
provozy, skladové areály. A  pande-
mie Covid 19 ukázala zranitelnost 
kancelářských komplexů. Masový 
rozvoj vykonávání práce doma, uči-
nil v  současnosti z  těchto prostor 
problematická aktiva, jejichž hod-
nota citelně poklesla.

Pandemie v  důsledku razantního 
poklesu zahraničních turistů záro-
veň negativně ovlivnila i byznys typu 
airbnb – krátkodobý pronájem bytů 
v centrech měst.

2. Na  jaká rizika by si církev při 
přechodu na  samofinancování 
měla dát pozor?

Mnohonásobné rozšíření majetku, 
které církve spravují po  restitucích, 
vyvolalo potřebu vybudovat nejen 
týmy se zkušenostmi v daných obo-
rech, ale i  lidí s  kvalifikací v  oblas-
ti financí, účetnictví, controllingu. 
Tyto týmy musí být doplněny kva-
litním externím servisem od právní-
ků, auditorů, daňových poradců aj. 
Zásadním je vybudování efektivního 
systému vnitřní kontroly. Jen s jeho 
pomocí lze získaný majetek úspěšně 
spravovat. 
Každý obor hospodářské činnosti 
přináší příležitosti pro zhodnocení 
investic, má však i  svá rizika. U  les-
ního hospodaření to například jsou 
kůrovcové kalamity. I  zdánlivě vý-
hodné ukládání volných peněžních 
prostředků do  nákupu rezidenč-
ních nemovitostí také může narazit. 
V  České republice jsou ve  srovnání 
se západními zeměmi velmi nízké 
majetkové daně včetně daní z  ne-
movitostí. A  to nejen ve  srovnání 
s  Londýnem nebo Paříží. Pokud by 
naše vláda přikročila k výraznějšímu 
zvýšení těchto daní, negativně by 
to ovlivnilo výnosové křivky investic 
do nemovitostí. 

Rozšiřování škůdců typu kůrovce 
silně souvisí s globálním oteplením. 
Klimatické změny a  snaha o  jejich 
zmírnění (Green Deal) výrazně ovliv-
ňují i  energetickou situaci. Odsta-
vování uhelných a  jaderných zdro-
jů v  Evropě, napětí v  zásobování 
plynem způsobily velký nárust cen 
energií. Průměrná inflace vzrostla 
na  nebývalou úroveň, a  to i  v  dů-
sledku nedostatku řady materiálů 
potřebných pro výrobu. 

To má nepříjemný dopad na hospo-
daření domácností i  firem. Tempo 
inflace by však mělo postupně kle-
sat. To, co je nepříjemné pro spo-
třebitele, je naopak výhodné pro 
výrobce. Vysoká cena některých 
produktů motivuje další hráče, aby 
vstoupili do daného odvětí a  inves-
tovali tam. Vzniká prostor pro využí-

vání alternativních technologií, které 
byly při nízkých cenách pro výrobce 
nerentabilní. Takže obrovské tankery 
s  americkým zkapalněným plynem 
v současnosti mířící do Evropy napo-
mohou snížení cen. Dále i řada typů 
obnovitelných zdrojů energie, které 
se dosud příliš nevyplácely investo-
rům, dnes může být mobilizována 
a  uplatněna na  trhu. A  v  důsledku 
masovější výroby dále zlevňována. 
I  výsledky výzkumu a  vývoje, které 
se dosud zdály drahé pro praktickou 
aplikaci, se najednou mohou mno-
hem snáze uplatnit. 

Církve dostávají od státu každoroč-
ně poměrně velké finanční sumy 
z  náhrad na  nevydaný majetek. Ty 
jsou ve velké většině uloženy v kon-
zervativních aktivech. Jejich nevý-
hodou bývá nízký úrok nebo nízké 

dividendy. To je předmětem kritiky. 
Opačný extrém, pořízení „zázrač-
ných“, ale vysoce rizikových finanč-
ních instrumentů však může vést 
k nemalým ztrátám, dokonce k od-
pisu celé hodnoty investice. Někte-
ré případy z nedávné minulosti jsou 
varováním. Je pozitivní skutečností, 
že v  této oblasti bylo v  Arcidiecézi 
pražské postupováno s  maximální 
obezřetností a  nabídky těchto rizi-
kových instrumentů byly odmítnuty. 

3. Jak hodnotíte zvolenou ekono-
mickou strategii katolické církve 
u nás?

Diecéze mají v  bilanci obrovskou 
hodnotu aktiv. S  malou výnosnos-
tí. Majetek získaný v  restitucích je 
roztříštěný do mnoha položek, jeho 
skladba odráží hlavně to, co bylo 
státem vydáno a také to, co šedesá-
tileté hospodaření státu přežilo. 
Nepotřebný majetek je převáděn zá-
jemcům hlavně z  řad obcí za  sym-
bolické ceny, pokud splňují podmín-
ky pro jeho další užívání. A  tím se 
uvolňují ruce pracovníkům církve, 
mohou se soustředit na  majetek, 
který se má stát nosnou základnou 
perspektivního hospodaření.

Církve mají dvojí činnost – tu hlav-
ní, duchovenskou a  tu druhou – 
ekonomickou. Česká právní, účetní 
a daňová legislativa určující pravidla 
pro neziskové aktivity a jejich návaz-
nost na  ekonomické aktivity téhož 
subjektu je hodně komplikovaná. 
A neodpovídá požadavkům součas-
né doby. 

Investice do rezidenčního bydlení je 
obecně považována za dlouhodobě 
stabilní zdroj výnosů. Spočívá v po-
řízení vhodné nemovitosti a  jejím 
následném pronajímání. Alternativní 
možností je zapojení do developer-
ského projektu a  rozprodání bytů 
po jeho dokončení. To by sice krát-
kodobě přineslo vyšší míru zhod-
nocení vložených prostředků, ale 
okamžitě by vyvstala otázka, kam 
investovat vydělané peníze. Develo-
perské projekty však vyžadují dlou-
holetou přípravu – získání pozemků, 
schválení v územním plánu, stavební 
povolení, proto je z  hlediska dlou-
hodobého výhodnější nově dokon-
čené byty pronajímat a získávat tak 
trvalý příjem.

K  úspěšnému fungování takového 
modelu je nutné disponovat kvalitní 
správcovskou firmou, která se stará 
o  obsazování bytů a  údržbu byto-
vých objektů. Při stovkách bytů se 
náklady na jeden byt významně sni-
žují. 

Po  dlouhých jednáních s  právníky 
a  dalšími poradci Ekonomická rada 
Arcibiskupství pražského dospě-
la k  závěru, že pro projekty směny 
nemovitostí je vhodnou formou 
nadace a  pro developerské projek-
ty forma veřejně prospěšného svě-
řenského fondu. Finanční výtěžek 
z  těchto činností poplyne arcibis-
kupství a farnostem pro jejich hlavní 
činnost.  U nadace je v zákoně ome-
zení, že její zakladatel nemůže z na-
dace získat nadační příspěvek. Pro-
to zakladatelem nemůže přímo být 
Arcibiskupství pražské. Celé schéma 
má několikastupňový systém kont-
roly zahrnující správní radu, dozorčí 
radu, výkonný výbor, dohled Ekono-
mické rady, interního auditu. Navíc 
jsou entity samozřejmě podrobeny 
externímu auditu. 

Druhou strategickou oblastí Arcibis-
kupství pražského je lesní hospo-
daření. V  počátečním období byla 
nutná konsolidace pracovních ko-
lektivů, obnova budov a cest. Teď je 
na  pořadu dne postupné budování 
dřevozpracujících kapacit, přechod 
od  prodeje kulatiny k  výrobkům 
s vyšší přidanou hodnotou. 

4. Jaké je podle Vás rozumné eko-
nomické chování farností i  jed-
notlivých věřících v dnešní době?
Není zrovna snadná doba. Konjunk-
tura let 2013-2019 nás všechny tro-
chu ukolébala. Globalizace poháněla 
světovou ekonomiku. Hrubý domácí 
produkt ČR se dostal na úroveň Itá-
lie. Platy se zvyšovaly. Žádné stromy 
však nerostou do nebe. Přišel Covid, 
lockdown. Inflace. 

Jak rozumně hospodařit? Poradit li-
dem, kterým se daří, asi není třeba. 
Ve svém oboru se vyznají, ať už jsou 
to podnikatelé, živnostníci nebo 
zaměstnanci. Svoje útraty mají pod 
kontrolou. A  snaží se mít i  nějakou 
finanční rezervu. 

Spousta lidí sní o svém domku a za-
hrádce. Pokud to však není finančně 

realistické, je dobré zvážit, zda si vů-
bec vzít hypotéku.  Dnes je ve  vel-
kých městech rozvinutý trh nájem-
ního bydlení. Průměrné nájmy také 
rostou, ale mnohem pomaleji než 
ceny bytů. Nabídka bytů je široká. 

Pokud jsou k dispozici volné peněž-
ní prostředky, určitě by jejich část 
měla jít na  vzdělání dětí. A  vlastně 
i na vzdělání dospělých – třeba re-
kvalifikaci. Bohužel klimatické změ-
ny jsou už realitou, proto umístění 
solárních panelů na střechu, výmě-
na kotle, instalace tepelného čerpa-
dla a podobná vylepšení jsou správ-
ným místem, kam směrovat úspory. 
Současné vyšponované ceny energií 
sice nejspíš poklesnou, ale už nikdy 
nebudou tak levné jako dřív. 

Co však poradit lidem, kterým se 
nedaří? Neúspěch se nevyhne ani 
pracovitým lidem. Nemoc v  rodině, 
rozpad manželství, rozchod společ-
níků v byznysu. Vedle stresu z obtíž-
né situace se často dostaví finanční 
těžkosti. Důležité je snažit se do-
hodnout, vyhnout se vleklým práv-
ním sporům.

A  také nejít k  lichvářům, obrátit se 
na  sociálku, neziskovky s  prosbou 
o  pomoc. Dát si pozor na  ty, kteří 
slibují bezpracné tučné zisky. Odolat 
pokušení. To jsou triviální věci, běž-
ně známé. Jenže kolem nás je stále 
dost lidí, kteří se jimi v reálu moc ne-
řídí. Bohužel. 

A farnosti? Snahou by mělo být ote-
vření komunity směrem k dalším li-
dem, kteří nejsou věřící nebo jsou, 
ale nechodí na  mše. Pořádat akce 
na  farách - lidé pak snáze přijdou, 
když je nutné něco udělat svépomo-
cí. A možná se z některého z úspěš-
ných podnikatelů v  obci postupně 
stane mecenáš, který pomůže při 
nákupu potřebných předmětů nebo 
při opravách ve farnosti.

HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE

Jan Žůrek krátce po převzetí Řádu sv. Řehoře Velikého ve svatovítské katedrále spolu s kardiná-
lem Dominikem Dukou a Mons. Janem Balíkem
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Hraje ve  vaší snaze pomáhat dě-
tem z  problémových lokalit i  vaše 
náboženská víra? Jste nábožensky 
založený člověk?
V mládí jsem byl ateistou, nevěřil jsem 
vůbec v  nic, byl jsem prázdný. Když 
se mi narodil syn Lukáš, spatřil jsem 
v  jeho očích světlo a poprvé ke mně 
Bůh promluvil. Ano, má víra v projektu 
Mongaguá hraje zásadní roli-všech-
ny mé kroky vede právě Bůh. Vím, že 
Mongaguá je naším společným poslá-

ním k tomu, abychom co nejvíce dětí 
dostaly dál od  drog, protože jsou to 
právě drogy, které ničí naši komuni-
tu. My lidé si ďábla zobrazujeme jako 
nějakého čerta s rohy a ocasem, avšak 
on se nám skryl právě do této podo-
by bílého prášku. Romskou, ale i ne-
romskou komunitu to ničí už dlouhé 
roky a je potřeba, abychom společný-
mi silami zasáhli-samozřejmě s  Boží 
pomocí. Bůh je můj nejlepší kamarád, 
když potřebuji radu, dá mi ji, když po-
třebuji pomoc, poskytne mi ji, dal mi 
život, rodinu, přátele, za  to všechno 
mu jsem vděčný. Jsme spolu v  dob-
rém i ve zlém, ale dobré časy převládají 
a já mu každý den za všechno děkuji.

Jaké plány má oddíl Mangaguá 
do budoucna?
Mongaguá má 3 pilíře: prvním je pro-
jekt „Mongaguá napříč ulicí.“ Jeho 

principem je rozšiřovat kluby Monga-
guá do dalších měst a problémových 
lokalit po  celé ČR. Chceme formou 
akcí (mobilního fotbalového hřiště) 
navštěvovat vybrané lokality a  po-
řádat tam sportovně-kulturní akce; 
motivovat místní lidi k  tomu, aby se 
k  nám připojili a  založit u  nich klub. 
Následně chceme trenéry, které takto 
získáme, vzdělávat a zaměstnat. 
Druhým pilířem je „sportování mezi 
paneláky“: V  České republice existu-

jí stovky, ne-li tisíce sídlištních hřišť, 
které především velká města zcela 
ignorují. Díky naší usilovné práci se 
nám podařilo v  Ústí nad Labem po-
stavit dvě taková hřiště a  v  Ostravě 
jedno. Díky těmto opraveným hři-
štím se více než 200 dětí každý den 

schází a tráví na nich volný čas. Ano, 
jen díky třem hřištím. Je potřeba tyto 
hřiště uvést znovu do provozu, aby si 
děti měly kde hrát, vždyť i naše dět-
ství bylo krásné jen díky těmto hřištím. 
Nevím, co se stalo, ale v dnešní době 
se na děti nějak zapomnělo. Zapomí-
náme, že oni jsou naší budoucností. 
Tento pilíř je tak propojen s  ostatní-
mi pilíři našeho projektu. Chceme, 
aby děti samovolně sportovaly, aby si 
našli sport, který je baví, aby nachá-
zely venku nové přátele. To je však 

možné jen na  těchto hřištích. Kde je 
nový Jágr, Poborský či Nedvěd? Sedí 
doma a  nemá si kde hrát. Tyto hřiš-
tě v dětech spontánně probudí lásku 
ke sportu, lidem i místu, kde vyrůstají. 
Třetím pilířem jsou pak fotbalově-
-technické školy: 
do budoucna chceme založit ve vět-
ších městech školy, kde mládeži 
ve  věku 15-18 nabídneme internát-
ní střední školu v  podobě sportov-
ně-technického zaměření. Dětem 
ve věku 7-15 let tam nabídneme spor-
tovní využití všeho druhu. 

Jiří Prinz, Stanislav Zeman

Jak se vůbec zrodil sportovní klub 
Mangaguá? 
Fotbalový klub vznikl darem dětských 
dresů, které mi věnoval Rodrigo Ta-
verna-kamarád a  tvář kampaně Say 
no to racism, kterou jsem založil. Tyto 
dresy dostal darem, když jednoho léta 
odletěl na  dovolenou do  své rodné 
země (Brazílie). Když mi tyto dresy 
věnoval, zpočátku jsem nevěděl, co 
s  nimi. Jednoho dne však ke  mně 
promluvil Bůh a řekl mi: Luky, jdi ven 
a  rozdej ty dresy dětem, které venku 
hrají fotbal.

Kolik lidí vám s  tímto projektem 
na  začátku pomáhalo? A  kolik lidí 
se v něm angažuje dnes?
Od samého počátku mi pomáhá rodi-
na a přátelé. Kolem projektu se anga-
žuje mnoho lidí, ať už přímo či nepří-
mo. Máme mnoho fanoušků po  celé 
České republice a  dá se říct, že už 
i po celém světě, a  jsou to právě naši 
fanoušci, kteří projekt táhnou kupředu.

Jak se do vašeho oddílu děti dosta-
nou? Oslovujete je nějakou kam-
paní? Pořádáte mezi nimi nábory? 
Nebo se o vašem oddíle prostě do-
slechnou a přijdou samy od sebe? 
Klub je otevřený všem dětem. Kaž-
dý víkend se už více než 6 let konají 
tréninky Mongaguá a  děti už je mají 
zažité. V současné době lze říci, že už 
jde o víc, než jen fotbalový trénink; jde 
přímo o  sportovní olympiádu, na níž 
se děti vyblbnou snad ve všech spor-
tovních činnostech: od lukostřelby až 
po  basketbal, ale samozřejmě fotbal 
je vždy na prvním místě.

Setkal jste se někdy při této práci 
s  přezíravostí či přímo rasovými 
předsudky?
Ano, bohužel setkal, a to třeba na tur-
najích, kdy několik mých svěřenců 
mělo špatnou obuv a  neměly jsme 
také vhodné dresy. Neřekl bych, že 

Učíme děti být dobrými lidmi

to byl rasismus, ale spíše takové po-
hrdání. Nás to však nijak nerozhodilo 
a z 28 týmů jsme nakonec obsadili 3. 
místo (smích)…

Spolupracujete při pomoci dě-
tem z  problémových lokalit třeba 
i  s  církvemi? Mohou tu být církve 
nějak prospěšné? 
Ne, zatím se žádnými církvemi ne-
spolupracuji, avšak byl bych velmi rád, 
kdyby tomu tak bylo: hlavně v  době 
předvánočních a  vánočních svátků. 
Připravujeme ale s  našimi partnery 
velký projekt a  myslím si, že církev 
nám při něm bude velmi nápomocná.

Jsou mezi vašimi svěřenci i  věřící 
děti? Nemají problém se ke své víře 
přihlásit? Nebo jsou v tomto směru 
spíše ostýchavé?
Myslím si, že mnoho našich svěřenců 
v  něco věří, oni to tak nazývají. Vě-
řím, že časem si k Bohu cestu najdou. 
Malý vliv na  to máme i  my, protože 
my děti neučíme jenom hrát fotbal 
nebo sportovat, učíme je být přede-
vším dobrými lidmi. To je ta cesta, 
která je správná a  kterou nám Bůh 
připravil. Je potřeba, aby děti uměly 
rozeznávat dobro od  zla. A  když se 
vydají špatným směrem, upozornit je, 
jaké to bude mít následky.

Sportovní oddíl Mangaguá založil bývalý romský fotbalista Lukáš Pulko pro děti z problémových lokalit. 

Jeho nápad se z  Ústí nad Labem, kde vznikl, rozšířil do  dalších českých a  moravských měst. V  úterý  

11. ledna Lukáše Pulka a  romského trenéra Jaroslava Horvátha přijal v  arcibiskupském paláci kardinál 

Dominik Duka. Položili jsme při této příležitosti Lukáši Pulkovi několik otázek.
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Vaše Excelence, dámy a pánové,

…děkuji všem jednotlivcům a  vládám, 
které se snaží zajistit, aby migranti byli 
vítáni a  chráněni, a  podporovat jejich 
lidský rozvoj a integraci v zemích, které 
je přijaly. Uvědomuji si obtíže, se který-
mi se některé státy setkávají při velkém 
přílivu lidí. Po  nikom nelze žádat, aby 
dělal to, co je pro něj nemožné, přesto 
je jasný rozdíl mezi přijetím, byť omeze-
ným způsobem, a úplným odmítnutím.
Je potřeba překonat lhostejnost a  od-
mítnout myšlenku, že migranti 
jsou problémem pro ostatní. 
Výsledky tohoto přístupu jsou 
evidentní v dehumanizaci mi-
grantů soustředěných v tábo-
rech, kde končí jako snadná 
kořist organizovaného zločinu 
a obchodníků s lidmi nebo se 
zapojují do  zoufalých pokusů 
o útěk, které někdy končí smr-
tí. Bohužel musíme také po-
znamenat, že sami migranti se 
často stávají zbraní politické-
ho vydírání a stávají se jakýmsi 
„vyjednávacím zbožím“, které 
je připravuje o  jejich důstoj-
nost.
…Mnohostranná diplomacie 
již nějakou dobu zažívá krizi 
důvěry v důsledku snížené dů-
věryhodnosti sociálních, vlád-
ních a  mezivládních systémů. 
Důležitá usnesení, prohlá-
šení a  rozhodnutí jsou často přijímána 
bez skutečného procesu vyjednávání, 
ve  kterém mají slovo všechny země. 
Tato nerovnováha, nyní výrazně zřejmá, 
vyvolala nespokojenost s mezinárodní-
mi agenturami na  straně mnoha států; 
oslabuje to také multilaterální systém 
jako celek, což má za  následek, že se 
stává stále méně účinným při konfron-
taci s globálními výzvami.
Snížená efektivita mnoha mezinárod-
ních organizací je také způsobena tím, 
že jejich členové mají různé představy 
o cílech, které chtějí sledovat. Nezřídka 
se střed zájmu přesunul k záležitostem, 

Přinášíme část promluvy, kterou papež František pronesl 10. ledna 2022 

při audienci pro velvyslance při Svatém stolci.

Svatý otec k diplomatům

které svou rozdělující povahou nepatří 
striktně k cílům organizace. Výsledkem 
je, že agendy jsou stále více diktovány 
způsobem myšlení, který odmítá přiro-
zené základy lidstva a  kulturní kořeny 
tvořící identitu mnoha národů. Jak jsem 
již uvedl při jiných příležitostech, pova-
žuji to za formu ideologické kolonizace, 
která neponechává žádný prostor pro 
svobodu projevu a nyní nabývá podoby 
„kultury zrušení“ (cancel culture), která 
napadá mnoho kruhů a veřejných insti-
tucí. Pod rouškou obrany rozmanitosti 

to končí zrušením veškerého smyslu pro 
identitu, s  rizikem umlčení pozic, kte-
ré hájí respektující a  vyvážené chápání 
různých citlivostí. Formuje se jakési ne-
bezpečné „jednokolejné myšlení“ [pen-
sée unique], které je nuceno popírat 
historii nebo, což je ještě horší, přepi-
sovat ji podle současných kategorií, ač-
koli jakákoli historická situace musí být 
interpretována ve  světle hermeneutiky 
tehdejší doby, ne té dnešní.
…Vzdělávání má zvláštní místo, proto-
že školí mladou generaci, budoucnost 
a  naději světa. Vzdělání je ve  skuteč-
nosti primárním prostředkem integrál-

ního lidského rozvoje, protože činí jed-
notlivce svobodnými a  zodpovědnými. 
Vzdělávací proces je pomalý a  pracný 
a  může občas vést k  odrazení, ale ni-
kdy ho nemůžeme opustit. Je to vyni-
kající vyjádření dialogu, protože žádné 
skutečné vzdělání nemůže postrádat 
dialogickou strukturu. Vzdělání rovněž 
dává vzniknout kultuře a staví mosty se-
tkávání mezi národy. Svatý stolec chtěl 
zdůraznit důležitost vzdělání také svou 
účastí na Expo 2021 v Dubaji s pavilo-
nem inspirovaným tématem Expo: „Co-

nnecting Minds, Creating the 
Future“ („Propojování myslí, 
vytváření budoucnosti“).
Katolická církev vždy uznávala 
a  cenila si roli výchovy v  du-
chovním, mravním a sociálním 
růstu mládeže. Bolí mě tedy, 
když uznávám, že v  různých 
vzdělávacích prostředích – 
ve farnostech a školách – do-
cházelo ke  zneužívání nezle-
tilých, což mělo pro ty, kdo je 
zažili, vážné psychické a  du-
chovní následky. Jsou to zloči-
ny a vyžadují pevné odhodlání 
je plně vyšetřit, prošetřit každý 
případ, aby se zjistila odpo-
vědnost a zajistila spravedlnost 
pro oběti a aby se v budoucnu 
zabránilo podobným krutos-
tem.
…Prorok Jeremiáš nám říká, že 
Bůh má „plány pro [naše] bla-

ho a ne pro zlo, aby [nám] dal budouc-
nost a naději“ (29:11). Neměli bychom se 
tedy bát vytvořit v našich životech pro-
stor pro mír tím, že budeme mezi sebou 
pěstovat dialog a bratrství. Dar pokoje je 
„nakažlivý“; vyzařuje ze srdcí těch, kteří 
po  něm touží a  touží se o  něj podělit, 
a šíří se do celého světa. Každému z vás, 
vašim rodinám a  národům, které za-
stupujete, obnovuji své požehnání a ze 
srdce vám přeji rok klidu a míru.

Zdroj: Vatican News,  
přeložila Terezie Kvapilíková

VATIKÁN

 

 

CHARITA

V  období od  28. října 2021 do  28. ledna 2022 se moh-
li dlužníci zbavit dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi 
vlastněných podniků, pokud zaplatili jistinu dluhu. Úroky, 
penále a  další příslušenství dluhu – mnohdy dosahující 
mnoha statisíců korun – jim byly odpuštěny.
Dlužníci ale často na zaplacení jistiny neměli peníze. Veš-
kerý majetek jim již zabavila exekuce a z příjmů jim zbylo 
jen životní minimum. Těmto lidem v dluhové pasti, kteří 
pravidelně spláceli, ale přesto neměli šanci se dluhu zba-
vit, pomohla sbírka Arcidiecézní charity Praha.
„Vlna pomoci, kterou naše sbírka vyvolala, nás překvapila. 
Jsem za tuto pomoc moc ráda, protože vím, že konkrét-
ním lidem změnila natrvalo život,“ říká Helena Kopecká 
z charitní Poradny pro lidi v tísni, která pomáhá lidem v tí-
živé životní situaci.
„Velice silný zážitek byl pro mě, když jsme mohli ještě před 
vánočními svátky vypořádat dluhy čtyř našich dlouhodo-
bých klientek. Jejich upřímná radost, úleva a veliký vděk 
za pomoc byla ta nejlepší odměna za naši práci,“ vzpomí-
ná Kopecká. 
Splacení dluhu znamenalo podle ní pro mnoho lidí svo-
bodu: „Jedna z klientek s nadšením říkala, jak se těší na to, 
že se konečně po  mnoha letech bude moci zaměstnat 

Akce milostivé léto změnila život mnoha lidem v  dluhové pasti. Bez pomoci Arcidiecézní charity 
Praha a stovek dárců by to nebylo možné. 

Štědrost dárců pomohla 
zodpovědným dlužníkům 
využít milostivého léta
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Poradna pro lidi v tísni měla za úkol vybrat zodpovědné dlužníky, kte-
rým Arcidiecézní charita Praha pomohla, aby dosáhli na  oddlužení 
v akci milostivé léto.

legálně a otevřít si bankovní účet. Lidé v dluhové pasti žijí 
často na hraně zákona ne proto, že je to pro ně výhodné, 
ale proto, že je to pro ně jediná šance, jak přežít.“ 
Arcidiecézní charita Praha pomáhá díky odborné sociální 
poradně lidem nejen při předlužení, ale v různých dalších 
obtížných životních situacích. V poradně pracují zkušení 
odborníci – sociální pracovníci i právník. Poradnu může-
te kontaktovat na telefonním čísle 222 313 739 od pon-
dělí do pátku od 10 do 16 hodin. 
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 9. února od  9.30 Akademie ne-

jen pro seniory. Na  téma „Jak pečo-
vat o  své nemocné? Co vše pro nás 
dělá Cesta domů. Zkušenosti z praxe.“ 
promluví Mgr.  Martina Tesařová, ve-
doucí Odlehčovacích služeb domá-
cího hospice Cesta domů. (Kolejní 4, 
Praha 6)   
                          https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
– CENTRUM PRO RODINU

 12. února Pouť ke  sv. Valentinu. 
Dvě části: Od 10.00 – 15.00 rekolek-
ce pro snoubence i pro všechny, kdo 
uvažují o  manželství. Povede Mons. 
Aleš Opatrný v  prostorách Kolegiátní 
kapituly na  Vyšehradě. Podrobnosti 
a  přihláška na  https://pastorace.apha.
cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/va-
lentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/. 
Od  15.30 poutní mše v  bazilice sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě, celebruje 
P. Michal Němeček.

 27. února od  15.00 Pracovní právo 
nejen pro maminky a  tatínky – před-
náška JUDr.  Jiřího Gorčíka u  sv. Voj-
těcha. Pro přehled o počtu účastníků 
je potřeba se přihlásit, více na https://
apha.cz/akce/pracovni-pravo-nejen-
-pro-maminky-a-tatinky.

 12. března Sobota pro ženy – Ma-
deleine Delbrelová: Spiritualita pro 
laiky, doprovázet budou Kateřina La-
chmanová a Pavlína Bílková. Podrob-
nosti a přihlášky na https://pastorace.
apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obno-
vy/soboty-pro-zeny/aktualni-nabidka.

 26. března Jak křesťansky zpraco-
vat rozvod – setkání pro rozvedené 
u  Sv. Vojtěcha. Hosty budou Mons. 
Aleš Opatrný, ICLic. Mgr. Ondřej Pávek 
a  PhDr.  Anna Stodolová. Podrobnosti 
a  přihlášky na  https://apha.cz/akce/
setkani-pro-rozvedene.

Setkání se uskuteční v souladu s aktu-
álními protiepidemickými opatřeními. 
Pokud to bude možné, nabídneme 
program distančně.
                                     www.apha.cz/cpr

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
 2. února Uvedení Páně do chrámu 

(Hromnice) – žehnání přinesených 
svící při každé mši sv.

 2. února od 17.30 Druhá přednáška 
z cyklu Lidé ze svatohorských vín „Při-

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

bík Jeníšek z Újezda a Carlo Lurago“ 
spojená s  ochutnávkou vín. Předná-
ší PhDr.  Věra Smolová. Cena 100 Kč 
včetně ochutnávky.

 9. března od  17.30 Třetí přednáš-
ka z  cyklu Lidé ze svatohorských 
vín „Leopold I. a  Matouš Ferdinand 
Sobek“ spojená s  ochutnávkou vín. 
Přednáší PhDr.  Věra Smolová. Cena 
100 Kč včetně ochutnávky.

Čištění štuků v bazilice
 Od  15. ledna probíhá v  bazilice 

čištění štuků na  stropech. Bazilika je 
v  normálním provozu, jen s  lešením. 
Práce probíhají mimo časy bohoslu-
žeb, takže veškeré mše svaté jsou beze 
změn.

Výstavy
 „Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její 

rekonstrukce“ Výstava je umístěna 
v  rohové Plzeňské kapli a  je volně 
přístupná v  otevírací době prodej-
ny. Vytvořena byla ve spolupráci ŘKF 
na  Svaté Hoře se Státním okresním 
archivem Příbram. Vyšla publikace 
dr.  Smolové stejného názvu, kte-
rá je rozšířena ještě o  další informa-
ce o  požáru. Ke  koupi je v  prodejně 
na Svaté Hoře či ve Státním okresním 
archivu Příbram.     

 „Svaté relikvie a  jejich kult“ Kle-
notnice v  Proboštství. Začátek pro-
hlídky je v  prodejně v  ambitech pod 
hodinovou věží, rezervace na tel. čísle  
318  429  943, vstupné činí 50 Kč. 

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

5. 2. / 15.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. s jáhenským 

svěcením

6. 2.  / 10.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv.

10. 2. / 15.00  Praha-Malá Strana / 

kostel sv. Karla Boromejského / mše sv.

13. 2. / 10.30  Čimelice / kostel 

Nejsv. Trojice / mše sv.

4. 2. / 16.30  Praha-Vinohrady / 

kostel sv. Ludmily / mše sv. 

za povolání

5. 2. / 10.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. – svátek 

Uvedení Páně do chrámu, setkání 

zasvěcených osob AP

17. 2. / 9.30  Praha-Hradčany / 

Arcibiskupství pražské / Kněžský den

20. 2. / 9.15  Kostelec nad 

Černými Lesy / kostel Svatých Andělů 

strážných / mše sv. za Marii Terezii 

Savojskou

26. 2. / 14.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / requiem za Juraje Filase

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

3. 2. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

5. 2. / 15.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. s jáhenským 
svěcením

9. 2. / 17.00 Praha-Dejvice / mše 
sv. a následné setkání s pracovníky 
Sekce pro mládež

10. 2. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

10. 2. Nová Ves pod Pleší / 
Nemocnice Na Pleši s.r.o. / mše sv. 
a návštěva nemocnice

11. 2. Praha-Nové Město / 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi / mše 
sv. a návštěva nemocnice

15. 2. Brandýs nad Labem / účast 
na vikariátní konferenci

16. 2. Praha-Hradčany / 
Arcibiskupství pražské / setkání 
koordinátorů nemocničních kaplanů

17. 2. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

17. 2. / 9.30 Praha-Hradčany / 
Arcibiskupství pražské / Kněžský den

18. 2. – 20. 2. Olomouc / 
Arcibiskupský kněžský seminář / 
rekolekce

24. 2. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.
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RADIO PROGLAS
 6. 2. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 

v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
 13. 2. (9.00) Katedrála sv. Petra 

a Pavla v Brně (P. Tomáš Koumal)
 20. 2. (9.00) Kostel Všech svatých 

v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 27. 2. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele 

v Šumperku (P. Slawomir Sulowski)

Aktuální program: www.proglas.cz/
program

TELEVIZE NOE
 2. 2. (17.30) Bazilika sv. Petra 

v Římě (papež František), 26. světový 
den zasvěceného života

 6. 2. (10.00) Kostel Zvěstování 
Panny Marie ve Šternberku

 13. 2. (10.00) Katedrála sv. Václava 
v Olomouci 

 20. 2. (10.30) Kaple Telepace 
v Ostravě 

 27. 2. (10.30) Bazilika sv. Kříže 
ve Florencii (papež František) 

Případné aktualizace na stránkách 
www.tvnoe.cz a ve vysílání

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
Úmysl papeže        
Za řeholnice a zasvěcené ženy: Modle-
me se za řeholnice a zasvěcené ženy; 
plni vděčnosti za jejich poslání a odva-
hu jim vyprošujme, aby i nadále nachá-
zely nové odpovědi na výzvy naší doby.

Národní úmysl
Za  zimní olympijské hry: Modleme 
se, aby konání zimních olympijských 
her přispělo ke  skutečnému rozvoji 
lidských práv v Číně.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 Od 1. ledna do 31. března 

Ignaciánské exercicie individuální /  
P. Richard Greisiger SJ / Hostýn / 
http://hostyn.cz

 Od 21. do 27. února 
Duchovní cvičení pro všechny / 
P. Milan Glaser SJ / Hostýn / http://
hostyn.cz

 Od 4. do 6. března 
Postní duchovní obnova / P. Radek 
Sedlák / Velehrad / http://stojanov.cz

 Od 10. do 13. března 
Postní exercicie / P. Josef Čunek / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 11. do 13. března 
Duchovní cvičení pro kostelníky 
a akolyty / P. Pavel Hofírek / Velehrad /  
http://stojanov.cz

 Od 14. do 20. března 
Ignaciánské exercicie / P. Richard 
Greisiger SJ / Hostýn / http://hostyn.cz

 Od 16. do 20. března 
Exercicie pro všechny / Mons. Aleš 
Opatrný / Svatá Hora / www.svata-
hora.cz

 Od 24. do 27. března 
Postní exercicie / P. Ondřej Salvet / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

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

 „Varhany nejen svatohorské “ Pro-
story Svatohorského poutního muzea.
E-shop: https://svata-hora.cz/inter-
netovy-obchod
                                 www.svata-hora.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY 

 9. února od 19.00 Hudební kavár-
na – podvečer s hudbou a posezením 
v Café Terezie, vstupné 60 Kč.

 10. února od  19.00 Zastavení 
u  Matky Terezy – s  Michaelou Duff-
kovou nad tématem závislosti na  al-
koholu a  jak se z  toho dostat ven. 
Autorka blogu Zápisník alkoholičky, 
který najdete na  Facebooku a  Insta-
gramu, získal prestižní cenu Magnesia 
Litera. (Sál KCMT)

 12. února od  10.00 Den nemoc-
ných – možnost při bohoslužbě při-
jmout svátost nemocných. Bez ná-
sledného kulturního programu.

 26. února Masopustní sobota – 
možnost vyfotit se u  masopustního 
maskota. Otevřená kavárna – koblihy 
budou.

Pro vstup na  programy kulturního 
charakteru je vyžadováno předložení 
potvrzení O  nebo N. Dle aktuální si-
tuace.
                                          www.kcmt.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY  

 Kurzy Beta V  měsíci únoru bude 
dále pokračovat středeční setkávání 
nad konstitucí 2. vatikánského koncilu 
o církvi Lumen gentium pod vedením 
P. Václava Šustra. (Komunitní centrum 
sv. Prokopa)

 2. února od 10.00 Všeobecné po-
volání ke svatosti – v církvi je mnoho 
cest jak se stát svatým a  každý věří-
cí je k tomu povolán. Jak svatosti ale 
dosáhnout? Jaké místo v  církvi mají 
řeholníci?

 9. února od  10.00 Církev putující 
po této zemi a církev nebeská – je to 
to samé? Jaké jsou mezi nimi vztahy?

 23. února od  10.00 Panna Maria 
součástí církve. Jaké je Mariino posta-
vení? Je v církvi mariánská úcta nebo 
modloslužba?

 15. února od  19.00 Bůh své bitvy 
neprohrává. Beseda s  P.  Vojtěchem 
Kodetem a  Janem Paulasem, auto-
gramiáda knihy. (Komunitní centrum 
sv. Prokopa)
                       www.farnoststodulky.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM ZAHRADA 
VLAŠIM 

 9. února od  19.00 Kamila Hladká 
představí svoji knihu Sestry v Literár-
ním klubu.

 23. února od  14.00 Jak sestavit 
rodokmen – vzdělávání třetího věku 
s PhDr. Tomášem Zouzalem z Filozo-
fické fakulty UK.

 23. února od 19.00 Martina Trchová 
– koncert písničkářky.
       https://komunitnicentrumvlasim.cz

VARHANNÍ NEŠPORY  
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ

 V  pondělí 14. února od  17.00 se 
koná v rámci cyklu „Varhanní nešpory 
maltézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: G. Frescobaldi, J. K. 
F. Fischer, N. Porpora, J. S. Bach, F. X. 
Brixi, C. Saint-Saëns, P. E. Fletcher, C. 
Franck, J. Zwart. Účinkují: L. Švehlí-
ková – mezzosoprán, I. Chřibková – 
varhany. Místo konání: řádový kostel 
Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 
ulice, Praha 1. Koncert pořádá Suve-
rénní Rytířský a  Špitální řád sv. Jana 
z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Spo-
lečnost pro duchovní hudbu za  fi-
nanční podpory MČ Praha 1.

USTANOVENÍ
 Mgr. Vlasta Klekerová byla s účin-

ností od 1. prosince 2021 do 30. listo-
padu 2026 jmenována a  ustanovena 
nemocniční kaplankou Nemocnice sv. 
Alžběty, s.r.o.

 P. Mgr. Piotr Józef Nowicki CSsR byl 
s účinností od 1. prosince 2021 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-

tolické farnosti u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Příbram-Svatá Hora.

 Mgr.  Ing.  Martin Opatrný byl 
s účinností od 1. ledna 2022 uvolněn 
z  jáhenské služby v  Římskokatolické 
duchovní správě u kostela sv. Vojtěcha 
Praha-Dejvice a s účinností od  téhož 
data byl ustanoven k  jáhenské službě 
v II. pražském vikariátu.

 P. Mgr. Michael Jan Špán OSB byl se 
souhlasem svého řeholního předsta-
veného s  účinností od  1. ledna 2022 
jmenován a ustanoven kaplanem Cír-
kevní základní školy logopedické Don 
Bosco a mateřské školy logopedické.

 Ing. Mgr. Pavel Švarc byl s účinnos-
tí od  1. ledna 2022 uvolněn z  jáhen-
ské služby v  Římskokatolické farnosti 
u  kostelů sv. Mikuláše a  sv. Václava 
Praha-Vršovice.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Mgr.  Pavel Kuneš, osobní děkan, 

rektor filiálního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v  Klecanech, 6. 2. 1937 
(85 let)

 P.  Petr Kolář SJ, působící v  Praze, 
7. 2. 1941 (81 let)

 Bc.  Jan Svoboda, trvalý jáhen 
v Tuchoměřicích, 8. 2. 1967 (55 let)

 P.  ThLic.  Ján Halama SVD, farář 
v Kolíně, 9. 2. 1972 (50 let)

 P. Ing. Marek Mikuláštík FSCB, farní 
vikář u kostela sv. Apolináře v Praze-
-Novém Městě, 16. 2. 1982 (40 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 Philippe Deroo, kněz pražské arci-

diecéze působící ve Francii, 2. 2. 2007 
(15 let)

 P. Dr. Stanislav William Robert Faix 
OSA, farní vikář u kostela sv. Tomáše 
v Praze-Malé Straně, 9. 2. 1963 (59 let)

ÚMRTÍ
 P.  prof.  PhDr.  Ludvík Armbrus-

ter SJ zemřel dne 18. prosince 2021 
ve věku 93 let, v 63. roce své kněžské 
služby. Poslední rozloučení se konalo 
29. prosince 2021 v kostele sv. Igná-
ce v Praze, pohřben byl na vyšehrad-
ském hřbitově. R.I.P.

 Mons. Anton Otte, emeritní probošt 
vyšehradské kapituly, kněz arcidiecéze 
Bamberk, zemřel v Německu dne 29. 
prosince 2021 ve  věku 82 let, v  55. 
roce své kněžské služby. Poslední roz-
loučení se konalo 7. ledna 2022 v ka-
tedrále sv. Petra a sv. Jiří v Bamberku 
(Německo), pohřben byl v  Bamberku 
do  rodinného hrobu. 8. ledna 2022 
byla slavena zádušní mše sv. v bazilice 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. R.I.P. 
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SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ
Jak křesťansky zpracovat rozvod

Kudy a jak v životě i v církvi po rozvodu, i když už je to třeba řada let?

Přihlášky elektronicky na www.apha.cz

Příležitost k individuálním rozhovorům s knězem, církevním právníkem a psychologem

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel. 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz
www.apha.cz I www.manzelstvi.cz

Přednáška
s diskuzí

sobota 26. března 2022 od 9.00 do 12.00
Sv. Vojtěch, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice

PŘEDNÁŠÍ: Mons. Aleš Opatrný

HOSTÉ: ICLic. Mgr. Ondřej Pávek a PhDr. Anna Stodolová

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 
(Břevnovský klášter) Markétská 1/28, Praha 6-Břevnov

NABÍDKA Z KLÁŠTERNÍ KNIHVAZAČSKÉ DÍLNY
Vazby a  převazby starších i  novějších knih, beletrie, vazby diplomových  
i závěrečných prací, deníků, zápisníků (čistých i popsaných) nebo časopisů, ražba přes 
fólií i slepotisk, opravy a převazby namáhaných knih jako jsou kancionály nebo lekci-
onáře a případně další podle osobní domluvy. Kontakt: Štěpán Prokop Hanč OSB, 
knihanc@seznam.cz, 220 406 111 (Klášterní fortna 9,00-16,00)



HISTORICKÝ KALENDÁŘ

1. února 1342
Jan Lucemburský založil na Smí-

chově kartuziánský klášter Za-

hrada Panny Marie. Jednalo se 

o první klášter tohoto řádu v ze-

mích Koruny české.

6. února 1922
Kardinál Achille Ratti byl zvolen 

papežem, přijal jméno Pius XI.

12. února 1502
Královna Isabela Kastilská vydala 

dekret, kterým museli muslimo-

vé buď přijmout katolickou víru, 

nebo opustit Španělsko. 

14. února 1932
Zemřel pomocný biskup pražský 

a  dlouholetý generální vikář An-

tonín Podlaha. Byl významným 

archeologem, historikem umění 

a teologem. Velkou měrou se au-

torsky podílel na edici „Soupis pa-

mátek historických a uměleckých 

v království Českém“.  

19. února 982
Svatý Vojtěch byl na Levém Hrad-

ci zvolen pražským biskupem.

19. února 2002
Salesiánský kněz Karel Herbst 

byl papežem Janem Pavlem II. 

jmenován pomocným biskupem 

pražským.

23. února 532
Byzantský císař Justinián I. položil 

základní kámen konstantinopol-

ské baziliky Hagia Sofia.

24. února 1582
Papež Řehoř XIII. vydal bulu Inter 

gravissimas, kterou vyhlásil refor-

mu kalendáře.

26. února 1782
V rámci církevních reforem císaře 

Josefa II. byl zrušen a  následně 

v dražbě prodán klášter Na Fran-

tišku (Anežský klášter).

  

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

DOKTOR MOSCATI
Beatrice Immediata
Brož., 200 str., 249 Kč

EXPEDICE BIBLE: 
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
Anna Mátiková FSP
Brož., 179 str., 229 Kč

LAUDATO SI’
Papež František

Brož., 160 str., 119 Kč

VYPRÁVĚJ MI 
O DESATERU

Bruno Ferrero
Váz., 52 str., 239 Kč

VYSTUPTE 
Z MYŠLENKOVÝCH 

PASTÍ
David A. Clark

Brož., 200 str., 349 Kč

KNIHA ŽIVOTA
Terezie z Avily
Váz., 466 str., 549 Kč

SALVE 4/2021
Téma: číst Písmo
Brož., 176 str., 100 Kč 

OTEC AMORTH  
JAK HO NEZNÁTE
Elisabetta Fezzi  – 
Gabriele Amorth 

Brož., 224 str., 299 Kč

V KŘÍŽI NAJDU VŠE,  
CO HLEDÁM

Josef Hrdlička
Brož., 112 str., 199 Kč

KDYŽ VYLÉTNOU 
DĚTI Z HNÍZDA

Adelheid Müller-Lissner
Brož., 200 str., 359 Kč

NÁVRAT ZTRACENÉHO 
SYNA

Henri J. M. Nouwen
Brož., 200 str., 229 Kč

SVATÝ JAN 
CHRYSOSTOMOS. 

O KNĚŽSTVÍ
Jiří Pavlík

Váz., 180 str., 230 Kč
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