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Editorial
Editorial

Sestry a bratři,

Slavnostní uvedení nového pražského arcibiskupa do úřadu

Vážení čtenáři,
Jeho Svatost papež František o poledni 13. 5. 2022 jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem
J. Exc. Mons. Jana Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Mons. Jan
Graubner bude slavnostně uveden na svatovojtěšský
arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022 v 10.00
hod. při pontifikální mešní liturgii v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.
Administrátor arcidiecéze a emeritní pražský arcibiskup
Dominik kardinál Duka srdečně zve klérus, věřící pražské
arcidiecéze i všechny, kteří by se chtěli zúčastnit této pro
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pražskou arcidiecézi i celou naši vlast historické chvíle, aby
přijali pozvání, přišli do katedrály a nového arcibiskupa podpořili svou modlitbou. Liturgii bude živě přenášet Česká televize na programu ČT2. Podrobné organizační informace
pro poutníky (i krojované), pro řeholníky, řeholnice, klérus,
asistenci i pro čestné hosty najdete na www.apha.cz
V den svého uvedení do úřadu v 18.00 připutuje nový
pražský arcibiskup na Staroměstské náměstí, kde u Mariánského sloupu svoji službu na svatovojtěšském stolci i svou
novou arcidiecézi svěří Matce Boží. Následně navštíví hlavní
pražský městský kostel Panny Marie před Týnem.
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V období nemoci a smrti cítíme křehkost života člověka, našeho zdraví, vnímáme
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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.
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Z Act curiae

Programy

biskupský vikář pro pastoraci
Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup a generální vikář
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Jeho Eminence kardinál Dominik
Duka ocenil 15. června na svátek sv.
Víta ve svatovítské katedrále několik
osobností. Stříbrnou medaili svatého
Vojtěcha udělil pan kardinál režiséru Jiřímu Strachovi za jeho uměleckou práci v oblasti kinematografie
a za jeho postoje, které dokládají, že
křesťanství, respektive katolická církev
má schopnost vstupovat do současné
tvorby i do veřejné debaty způsobem
oceňovaným širokou veřejností.

Medaili svatého Jana Nepomuckého udělil otec kardinál Pateru Mgr.
Romualdovi Štěpánu Robovi za
jeho spolupráci na pojetí komunikace pražského arcibiskupství a vztahů
s veřejností, i za příklad statečného
osobního nasazení v době koronaviru.
Medaili biskupa Antonína Podlahy
udělil kardinál Dominik Duka JUDr.
Ronaldu Němcovi, Ph.D. za jeho odvážné hájení práva a cti katolické círk-

ve i jejího zakladatele, Ježíše Krista;
a to jak v soudních síních, tak v mediálních vystoupeních a debatách.
A medaili biskupa Antonína Podlahy udělil pan kardinál řediteli organizace Likvidace lepry, panu
Lubomíru Hajasovi, který po charismatických zakladatelích Likvidace
lepry, manželích Holých, úspěšně
pokračuje a účinně pomáhá v boji
s leprou, tuberkulózou a vředy buruli
v Indii, Africe a Latinské Americe.

OsLaVy sVátku sV. PROkOPa
V kaPituLNíM CHRáMu VŠECH sVatýCH
Na HRadě PRažskéM
v neděli

3. ČERVENCE 2022
15,00 hodin: Moleben k sv. Prokopovi

15,30 hodin: Archijerejská svatá liturgie
hlavní celebrant

J. Exc. Mons. Ladislav Hučko
biskup - apoštolský exarcha

v pondělí

4. ČERVENCE 2022
17,30 hodin: Slavnostní nešpory

18,00 hodin: Pontifikální mše svatá
hlavní celebrant

J. M. Josef Šedivý, O.Cr.
generál a velmistr Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou

Při bohoslužbách bude možné uctít
ostatky sv. Prokopa Divotvůrce.

Farnost sv. ProkoPa vás zve na

SvatoprokopSkou pouť
na Sázavě
neděle 3. 7. 2022
19:00 pobožnoSt ke Sv. prokopovi
19:30–22:00 euchariStická adorace

pondělí 4. 7. 2022
SlavnoSt Sv. prokopa

8:30 poutní mše Svatá farnoSti kolín
Slouží oTCové veRbiSTé z KolíNa

10:30 SlavnoStní poutní mše Svatá

Slouží KaNovNíK MoNS. MiChael SlavíK, biSKuPSKý viKář

neděle 10. 7. 2022
velká SvatoprokopSká pouť
10:30 hlavní poutní mše Svatá

Slouží MoNS. vlaSTiMil KRoČil, biSKuP ČeSKobudějoviCKý
Srdečně zveme na svatoprokopskou Sázavu poutníky i návštěvníky, otevřeno máme
celý rok. Na poutě je možno přijíždět nejlépe po dohodě se správou farnosti. Celoročně
je také otevřen prohlídkový okruh „Český patron svatý Prokop“ provozovaný farností.
Více na https://www.sazavskyklaster.cz/ a na FB: Sázavský klášter – poutní místo sv. Prokopa
Tel.: P. Radim Cigánek, farář 776 229 671
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Lidická Madona putuje do ukrajinské Buči

Pouť ke sv. Anně
na Praze 3
26. července 2022 v 17.25 začínáme
modlitbou svatého růžence, v 18.00
pokračujeme poutní mší svatou.
Hlavním celebrantem bude P. Mgr.
Štěpán Jiří Novák O.Praem, novokněz
Kanonie premonstrátů na Strahově,
který bude udílet novokněžské požehnání. Možnost prohlídky budovaného komunitního centra, vchod na
rohu ulic Jeseniova a Tovačovského,
více na www.farnost-zizkov.cz

Sk 26,16

9. 8. - 14. 8.

Pořádá Sekce pro mládež ČBK a AKSM Z. S.

Sbormistrovský
seminář
V sobotu 10. září 2022 se v biskupském
salónku v budově KTF UK v Thákurově ulici v Praze-Dejvicích bude konat
jednodenní sbormistrovský seminář
pro sbormistry dětských (mládežnických) chrámových sborů a vedoucí dětských (mládežnických) schol,
který je určen rovněž pro všechny,
kteří se teprve chystají dětský sbor či
scholu založit. Přihlášky a informace:
sbormistrovsky.seminar@centrum.cz.
Uzávěrka přihlášek 12. srpna 2022.

Bohoslužbu k 80. výročí vypálení Lidic
sloužil 12. června na základech tamního kostela sv. Martina kardinál Dominik
Duka. Ukrajinskému velvyslanci v ČR
Jevheniji Perebyjnisovi předal pro hlavní chrám zmasakrovaného města Buča
obraz Panny Marie Lidické od Zdirada
Čecha. „Když nacisté zatýkali P. Josefa
Štemberku, rozšlapali ciborium i s posvěcenými hostiemi. Na obraze Zdirada
Čecha má Panna Maria prázdnou náruč. Ukazuje tím: ztratila jsem syna na
Kalvárii; byl pošlapán a rozdrcen v lidických hostiích. Současně se zde Panna
Maria solidarizuje s lidickými matkami,
které přijdou o své děti. Ten dar, který
jsme dali městu Buča, solidarizuje lidické matky s matkami ukrajinskými. Pro
řeckokatolickou a římskokatolickou
katedrálu v Kyjevě budou zhotoveny
ještě dva obrazy Panny Marie Lidické,“
řekl pan kardinál.

Poutní
TAMMÍM 2022
Bohoslovci zvou mladé muže na
pouť za duchovní povolání k blahoslavené Panně Marii ve Frýdku
ve dnech 17.–21. července 2022,
trasa Krnov – Frýdek-Místek. Kontaktujte nás na adrese: poutnitammim@gmail.com, více informací
na: https://bit.ly/tammim.

Motto: „Proste Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň”. Lk 10,2

Centrum Fatima vrací lidi
po úrazech zpět do života
Léto je časem dovolených, koupání, letních sportů a odpočinku. Každoročně ale
přináší také více nehod a úrazů. „Buďte na sebe při letních cestách opatrní,“ vzkazují
pracovníci charitního Centra pro lidi s tělesným postižením Fatima. Ví, o čem mluví.
Jejich specializované pracoviště pomáhá lidem po těžkém úrazu nebo nemoci vrátit
se zpět do běžného života.
„Naším typickým klientem je člověk,
který po úrazu, autonehodě nebo nemoci ochrnul a čerstvě si zvyká na život s invalidním vozíkem,“ říká Sylvie
Smidová z Centra Fatima. „U nás se
naučí, jak tělesné postižení v každodenním životě zvládat a jak mít svůj
život opět pod svou kontrolou.“
V Centru Fatima nachází lidé na
přechodnou dobu domov. Učí se sebeobsluze, péči o domácnost, pohybu na invalidním vozíku či s protézami
a mnoho dalších dovedností. Spolu s novými dovednostmi získávají
i sebejistotu. Vyrovnávají se s úrazem
či nemocí psychicky.

Roční pobyt ve Fatimě
vrátil Davidovi
chuť do života

Do Centra Fatima přijel David na invalidním vozíku. Dnes se dokáže pohybovat s pomocí protéz.

„Nevěděl jsem, co bude, ani jak budu
fungovat,“ vzpomíná pan David, jehož
zdravotní problémy zašly tak daleko,
že mu lékaři museli amputovat obě

nohy. Na vše byl přitom sám, rodiče
už nežijí, sestra bydlí 400 kilometrů
daleko. Když mu sociální pracovnice nabídla služby Centra pro tělesně

postižené Fatima, neváhal ani vteřinu. David tenkrát přijel na vozíku,
nezvládal sám ani hygienu a v hlavě
měl miliony otázek. Díky profesionalitě pracovníků Fatimy na ně hned od
prvního dne dostával odpovědi.
David ve Fatimě za jediný rok udělal obrovské pokroky. „Měl jsem období, kdy jsem záviděl lidem nohy. Ale
naštval jsem se na sebe, že přece nebudu fňukat,“ přiznává. Dnes už sám
dojede do Prahy, shání si práci a má
šanci získat sociální byt. „Musím mít
řád a jasnou vizi. Do své původní profese v zahradnictví už se asi nevrátím,
ale rád bych dělal třeba administrativu,“ prozrazuje plány do budoucna.
Za to, že nějaké vůbec má, vděčí své
silné vůli, ale také personálu centra
Fatima.
„Práce nás nesmírně baví, protože
můžeme být u toho, když se člověku
po úrazu nebo nemoci začne vracet
chuť do života,“ uzavírá Sylvie Smidová.

Charita provozuje v Praze 10
penzion U sv. Kryštofa
Chystáte se během prázdnin na výlet
nebo za kulturou do hlavního města?
Využijte služeb penzionu U sv. Kryštofa,
který v Záběhlické ulici v Praze 10 provozuje Arcidiecézní charita Praha. Budete příjemně překvapeni a stejně jako
většina hostů se budete rádi vracet.
Penzion je vhodný pro návštěvníky
Prahy i poutníky. Nacházejí zde klid-

nou atmosféru mimo rušné centrum
a přitom dobrou dostupnost do centra města, kam se dostanete za necelou půl hodinu městskou hromadnou
dopravou. V ceně pobytu je dobrá
bufetová snídaně i parkování.
Více informací a možnost online
rezervace na www.krystof.cz.
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O službě farního kronikáře, ale i o dobré čokoládě jsme hovořili s akolytou
a projektantem čokoládoven, Ing. Hubertem Poulem z Černošic.

 Kde je pro Vás hranice, co zapsat a co už je třeba příliš marginální, nebo příliš osobní?

farních společenství. S každým farářem jsem si dobře rozuměl, byla tam
vzájemná důvěra, což je motivující.
Snažím se psát objektivně, ačkoli to naruším občasným osobním
náhledem, ale to je myslím přirozené.

Ze začátku jsem se řídil zaběhlou
strukturou, snažil jsem se vypsat, co
se změnilo v posledních letech v našich kostelích nejenom po hmotné
stránce – různé opravy, věci, které se
pořídily – ale i to, jak žije farnost. Po
několika letech jsem tu strukturu přehodnotil v souladu s pravidly a soustředím se na výčet událostí, které se
ve farnosti dějí, na katecheze, výuku
náboženství, nebo různé modlitební
skupiny.
Samozřejmě je pro mě velmi těžké
psát s nadhledem, protože jsem členem tohoto katolického společenství.
Do zápisu zahrnuji život tří farních
společenství – Černošice, Radotín
a Třebotov – s jedním duchovním
správcem. Jsme generačně prorostlí, známe se. Devadesátá léta s sebou
přinesla velkou migraci z Prahy, farníci
se hodně obměnili a v nové generaci
už taková spojitost není, ale postupně se vztahy mezi rodinami znova
vytváří. Účastním se společných akcí
a snažím se zaznamenat život všech

A jak z hlediska struktury byly
psány vaše nejstarší kroniky?
V naší farnosti se nejstarší dochovaná kronika započala psát roku 1841
tehdejším farářem Františkem Kellnerem v Třebotově. Na ni navazuji
a kontinuálně pokračuji v zápisech
pro farnost Třebotov a farnost Radotín. Nejstarší zápisy odrážejí fakt, že
kněží se v zápisech nejvíce soustředili
na svůj farní kostel a svoji farnost, těžištěm jejich života byl opravdu Třebotov, což je přirozené, do tehdejších
filiálek jen dojížděli a k jejich obsluze
měli k dispozici kaplana. Do První republiky, pak už ne.
V Radotíně na začátku 20. století
nastal velký průmyslový rozvoj s velkým nárůstem obyvatel a v důsledku
toho v roce 1917 vznikla expozitura,
z ní pak samostatná farnost. Tehdejší
první farář, P. Jindřich Ullík, založil radotínskou kroniku, jejíž poslední zápis
je datován k roku 1980.


Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra

 Jak jste se dostal k psaní kroniky?
Dostal jsem se k tomu úplně náhodou, když nastoupil farář Evžen Hlaváček do naší farnosti v roce 1980.
Pomáhal jsem mu s přebudováním
fary a vybudováním bytu pro faráře a jeho hospodyni. Tehdy se dělalo
všechno svépomocí. Při úklidu jsem
našel na jedné skříni velkou knihu –
kroniku. Když jsem do ní nahlédl, byl
jsem nadšen. Požádal jsem o zapůjčení. A tak jsem se do kroniky zahloubal. Poslední zápis byl od pana
učitele Ježka, varhaníka a kronikáře,
a oznamoval, že předchozí pan farář
zemřel. Na čtyři roky pak zápisy ustaly. V roce 1984 jsme se s panem farářem Hlaváčkem domluvili, že bych
ve psaní kroniky pokračoval. Svěřil mi
tuto úlohu a zůstala mi do dnešního
dne (úsměv).

 Jaká je podle Vás role lokální
historické paměti?
Utváří nám ucelenější pohled do prostředí, ve kterém žijeme. Někdy až
běhá mráz po zádech, když čtete, co
se dělo za 2. světové války nebo kolem roku 1968. Pamětníci si už třeba
něco ani nevybavují, navíc jich ubývá.
Kronika především dokresluje vztahy
ve společnosti v popisované době
a představuje konkrétní křesťanský život v místních poměrech.

 Pomáhá kronika stmelit a zakotvit farní společenství? Čtou ji
farníci?
Farníci o kronice vědí a mnozí o ni
mají i zájem. Dřív bylo při různých
setkáních farnosti možné si ji prohlédnout. Zájem byl dokonce natolik
velký, že jsme ji nechali zdigitalizovat,
protože staré knihy přeci jen častým
listováním trpí. Pořídili jsme zdigitalizovanou verzi kroniky let 1841 –
2002 s věcným rejstříkem pro lepší
orientaci. Pro pokračování zápisů
jsme si nechali udělat novou knihu ve

 Máte v paměti nějaký konkrétní
případ?
Tak například farář Janák, který působil
ve farnosti od konce roku 1941, podrobně popisuje zničující požár fary,
kterou se podařilo opravit pouze částečně. Ke konci 2. světové války byl
P. Janák ve spojení s místní odbojovou skupinou a společně připravovali
organizaci veřejného života po
skončení války. Z toho například vidíte,
jak lidé v církvi žili propojeně s ostatními
v obci a důvěřovali si. On byl ale později v padesátých letech zavřený za to,
že u něj přespal jakýsi zběh. Z vězení se
už do farnosti nevrátil.
Zajímavé je také vyprávění tehdejšího faráře Kellnera o pruské válce
a o tom, jak pruská vojska v Třebotově
vypila a vyjedla faru (smích).

Znáte jiné kolegy kronikáře?
Jiné farní kronikáře bohužel neznám,
ale v době před covidovou epidemií
Státní oblastní archiv pořádal jednou
do roka setkání obecních kronikářů,
kam jsem byl také zván. Ukazuje se při
těchto příležitostech, jak je důležité
zachytávat průběhy konkrétních událostí v jednotlivých obcích, v mém případě farnosti, protože paměť je hrozně krátká. A navíc někdy nespolehlivá.


 Pomáhá Vám exaktní myšlení
dané Vaším vzděláním a profesí?
Jsem strojař, projektant, což asi pomáhá ve strukturování mého textu,
rád věci uvádím za prvé, za druhé,

Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra

Kronika dokresluje vztahy
ve společnosti.
Někdy z ní běhá mráz po zádech.

stejném formátu, větším než A3. Tam
se ale řídím církevními předpisy, podle kterých je kronika po určitou dobu
neveřejná. Pro ucelený pohled zapisuji i pokřtěné, děti přicházející k prvnímu svatému přijímání, biřmovance
a ty, kteří aktivně podporují život ve
farnosti. Farníci do živé kroniky tedy
mohou nahlédnout už jen individuálně a prezenčně v kanceláři se souhlasem duchovního správce.

Ing. Hubert Poul s biskupem Zdenkem Wasserbauerem.
za třetí. A možná se moje technická
profese projevuje i v důrazu na konkrétnosti. Nemám spisovatelské ambice a rád jsem si nechával poradit od
pánů farářů, na které jsem měl opravdu štěstí. Nabíjeli mě, byli skvělí, byť
povahově různorodí, ale vždy byli velkým přínosem pro farnost.
 Vzhledem k Vaší profesi mi nedá
se nezeptat: Jak se pozná dobrá
továrna na čokoládu?
Celý klíč spočívá v tom, že kdo vyrábí
čokoládu, musí vědět, co pravá čokoláda potřebuje. Technologicky, ač se
to zdá na první pohled jednoduché,
jde o velmi složitý soubor fyzikálně
chemických procesů. A jsou výrobci, kteří si to zjednodušují a pak se to
třeba snaží překrýt reklamou, obalem,

nebo obchodními taktikami. Dobrou
čokoládu poznáte, je lesklá, chuťově příjemná, což záleží i na původu
kakaových bobů, dobře se rozpustí
na jazyku, čili používá se jen kakaové
máslo a ne různé náhradní tuky.
 Chutná Vám čokoláda i po těch
letech? A pokud ano, jaká?
Chutná (smích). Dávám přednost
hořké, ovšem kolem 70%. U devadesátiprocentní se často zjednodušuje
technologie. Podílel jsem se v devadesátých letech na výstavbě čokoládovny CARLA ve Dvoře Králové. Tato
rodinná čokoládovna využívá k výrobě čokolády tradičních postupů. Jejich čokoládu mám stále rád. Pozvedá
náladu. Tedy v rozumném množství.
Stanislav Zeman

Ing. Hubert Poul se narodil v Praze 29. 6. 1955, pokřtěn byl 7. 8. téhož roku
v kostele sv. Jiljí a biřmován 18. 6. 1966 v Třebotově. V Černošicích žije od
r. 1958. Vystudoval obor potravinářské stroje a zařízení na Strojní fakultě
ČVUT a od r. 1982 pracoval ve státním podniku Čokoládovny, nejdříve
jako projektant technolog, později jako vedoucí technického rozvoje generálního ředitelství. Od r. 1992 je v rámci svobodného povolání autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb.
S manželkou Janou vychovali tři dcery a jednoho syna. Jako člen ekonomické a pastorační rady pomáhal s rekonstrukcemi kostela i s organizováním dalších farních aktivit a stál u zrodu komunitního centra Mana.
V současné době je v důchodu, vykonává ale stále službu lektora, akolyty
a farního kronikáře. Z rukou biskupa Václava Malého získal r. 2012 titul
„Osobnost farnosti“ a r. 2015 papežské vyznamenání „Bene Merenti“ z rukou kardinála Dominika Duky „za svou vytrvalou připravenost k neúnavné
službě ve farnosti a plodné pomoci kněžím, v níž navázal na svého strýce
rektora kněžského semináře“.
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Vzpomínka na život církve
za minulého režimu

Během našeho setkání na pražském arcibiskupství paní
předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů, Doc. Lidmila Němcová, předala panu kardinálovi Dukovi Sborníky,
které jsme vytvořili koncem loňského roku. Mluvili jsme
o složité době po roce 1948, kdy nastoupili komunisti. Pro
křesťany to znamenalo, že postupně se mělo křesťanství
v naší zemi vymýtit. Vyučování náboženství se postupně
odstranilo z dopoledních vyučovacích hodin. Zkraje let
šedesátých bylo vyučování náboženství odpoledne a vyučovaly ho katechetky. Další léta už se náboženství na
školy do roku 1989 nevrátilo vůbec. Marně jsme chodili
za ředitelem školy v Hostivaři s Vaškem Sochorem, který se stal jako dospělý knězem a je knězem v Libni dodnes, aby vyučování náboženství bylo v hostivařské škole
povoleno.
Na tomto setkání jsem vzpomněla, že jsme za panem
kardinálem Dukou (tehdy ještě nebyl kardinál) jezdívali do
Plzně. Pracoval ve Škodovce a bydlel u jedné paní v malé
vilce v Plzni. Měl tam v jedné místnosti kapli, kde sloužil pro
sebe a pro své pozvané lidi mše svaté. Byly to těžké doby,
kdy neměl státní souhlas. Můj otec Prof. Milan Procházka
s ním spolupracoval. Ani nevím, kdy se tito dva lidé seznámili. Můj otec přistoupil do skupiny lidí kolem Dominikánů
a stal se Dominikánem Terciářem, protože byl ženatý. Tato

skupina Dominikánů se scházela tajně na různých místech,
např. v Praze v Šárce, v Plzni a na jiných místech. Můj otec
vyučoval angličtinu na Jazykové škole v Praze a tak se snažil
překládat do angličtiny Bibli. Dařilo se mu u svých žáků na
Jazykové škole vzbudit zájem o čtení Svaté Bible a Nového
zákona, což bylo lidem v té době na školách odpíráno. Vše
se tehdy dělalo tajně. A lidé, kteří měli o to zájem, se scházeli tajně. Debatovalo se v různých bytech. Můj otec také
dával jednou místnost k dispozici. U nás jsme se scházeli
asi 1x za měsíc. Většinou měl přednášku dr. Artur Pavelka,
uznávaný filozof, který znal náboženskou situaci v té době
v naší vlasti.
Někdy se večerů zúčastnil také páter Keymar. Ten nás,
mne a moji sestru, vyučoval náboženství. Neměl státní souhlas, tak nás učil tajně ve svém bytě. Naštěstí se doba k roku
1968 trochu uvolnila a on dostal farnost v Ondřejově. Díky
páteru Keymarovi jsme byly v roce 1963 biřmovány. Za
kmotru při biřmování mně šla Dana Němcová, kdysi disidentka, a mojí sestře Marii paní Valentová. Ta nás též jako
katechetka učila náboženství. Biřmoval nás na Vyšehradě
biskup František Tomášek. Měly jsme štěstí s mojí sestrou,
že se o nás náš otec postaral a sehnal nám lidi, kteří nám vyučování náboženství doplnili. Díky mému otci jsme se řadili
k rodinám katolickým. Měli jsme katolické přátele a chodili
jsme každou neděli do kostela.
Bohužel po vpádu vojsk Varšavské smlouvy se situace
v Československu změnila a železná opona opět spadla.
Cestování na západ opět nebylo možné, a tak jsme se částečně vrátili tam, kde jsme byli předtím.
V roce 1983, to už jsem byla vdaná a měla dvě děti, jsem
měla to štěstí, že se nám s otcem podařilo dostat do Anglie, kde jsme se setkali s panem Alexandrem Tomským.
Ten nám předal knihy z nakladatelství Škvoreckých, které se
nám podařilo přepravit domů a půjčovat je svým známým.
Také se otec v Londýně setkal s jedním církevním hodnostářem a vylíčil mu náboženskou situaci v naší zemi během
normalizace. Jak se vše dělá tajně a že situace v Československu není normální. Bohužel mu ten církevní hodnostář
řekl, že nám nemůže pomoci.
Nakonec jsme dospěli k roku 1989. Tehdy přišla sametová revoluce. Naším prezidentem se stal Václav Havel.
Můj otec se bohužel sametové revoluce nedočkal. Zemřel
v roce 1986 koncem července. Pohřeb se konal začátkem
srpna roku 1986. Pohřbívalo ho tehdy několik kněží. Byl to
Dominik Duka, tehdy ještě nebyl kardinálem, dále pater Vaněk, také pater Vedral a pater Keymar. Na pohřbu byl též
přítomen psycholog a psychiatr Jaroslav Šturma, kterého
můj otec kdysi učil anglicky.
Jiřina Švejdová

Z diáře
arcibiskupa Graubnera

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

2. 7. / 10.00

2. 7. / 10.00

2. 7. / 10.00

2. 7. / 10.00

Praha-Hradčany /
katedrála / uvedení
nového pražského
arcibiskupa

Praha-Hradčany /
katedrála / uvedení
nového pražského
arcibiskupa
2. 7. / 18.00 PrahaStaré Město / modlitba
u mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí
3. 7. / 9.00 Zruč
nad Sázavou / kostel
Povýšení sv. Kříže /
mše sv. a uvedení
nového faráře
5. 7. – 9. 7. Velehrad /
Dny lidí dobré vůle,
plenární zasedání ČBK
17. 7. / 11.00 Staré
Brno / mše sv. u příležitosti
zahájení oslav 200. výročí
Gregora Johanna Mendela

Praha-Hradčany /
katedrála / uvedení
nového pražského
arcibiskupa
4. 7. – 9. 7. Velehrad /
Dny lidí dobré vůle,
plenární zasedání ČBK

Praha-Hradčany /
katedrála / uvedení
nového pražského
arcibiskupa

3. 7. / 11.00

Hrádek u Vlašimi /
poutní mše sv.

5. 7. – 9. 7.

Velehrad /
Dny lidí dobré vůle,
plenární zasedání ČBK
17. 7. / 10.00 Králíky /
mše sv.

4. 8. / 18.00

Praha-Hradčany /
katedrála / requiem
za kardinála Františka
Tomáška
(30. výročí úmrtí)

7. 8. / 10.00

10. 8. / 11.30

ŘKF Velhartice /
kaple Proměnění Páně
– Hory Matky Boží /
poutní mše sv.

Hradec Králové / Celostátní
setkání mládeže / mše sv.

15. 8. / 10.00

13. 8. / 11.30

Praha-Strahov / bazilika
Nanebevzetí Panny Marie /
poutní mše sv.
21. 8. Praha-Kyje /
poutní mše sv. ke cti
sv. Bartoloměje

Hradec Králové /
Celostátní setkání
mládeže / mše sv.

14. 8. / 10.00

Suchá u Jáchymova /
poutní mše sv.

15. 8. / 10.00

Praha-Staré Město /
kostel Matky Boží
před Týnem /
poutní mše sv.,
procesí k mariánskému
sloupu

21. 8. / 9.00

Hradec Králové /
kostel
Božského Srdce Páně /
mše sv.
(90. výročí posvěcení)

26. 8. – 31. 8.
Řím /
kardinálská
konzistoř

Foto: Marek Novák / Člověk a Víra

Letošní setkání členů Sdružení křesťanských seniorů s kardinálem
Dominikem Dukou inspirovalo paní Jiřinu Švejdovou k následujícímu textu.

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

10. 7. / 10.00

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.

23. 7. / 15.00

Praha-Staré Město /
kostel Panny Marie
Sněžné / mše sv.

23. 7. – 31. 7.

Sněžné v Orlických
horách / areál chaty
Horalka / 32. Akademické
týdny

3. 7. / 11.00

Praha-Zbraslav /
kostel sv. Jakuba Staršího /
mše sv.
4. 7. – 9. 7. Velehrad /
Dny lidí dobré vůle,
plenární zasedání ČBK

5. 7. / 17.00

Luleč / mše sv.

24. 7. / 9.00 Hostivice /
kostel sv. Jakuba Staršího /
mše sv. s uvedením
nového administrátora
24. 7. – 29. 7.

Králíky / Taxiway camp

5. 8. / 18.00

30. 7. / 11.00

Praha-Staré Město /
kostel Panny Marie
Sněžné / mše sv.
k 100. narozeninám
P. Benedikta Holoty
OFM

Sedloňov / poutní mše sv.
6. 8. / 10.00 Dobříš /
žehnání kaple

Praha-Hradčany /
katedrála /
mše sv.

28. 8. / 10.00

28. 8. / 10.00

9. 8. – 14. 8.

Hradec Králové /
Celostátní setkání
mládeže

Třebešov u Rychnova /
mše sv.
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SVATÁ HORA
– POUTNÍ MÍSTO
 17. července Slavnost Nejsvětějšího
Vykupitele – titulární slavnost kongregace redemptoristů.
 22. července Sv. Máří Magdaleny.
Mše sv. od 9.00 a od 17.00 v krápníkové kapli sv. Máří Magdaleny.
 26. července Sv. Jáchyma a Anny.
Mše sv. od 7.00 v bazilice; od 9.00
a od 17.00 u venkovního oltáře sv. Jáchyma a Anny.
 1. srpna Sv. Alfons Maria de Liguori,
CSsR, zakladatele redemptoristů. Při
mši sv. od 17.00 obnovují svatohorští
redemptoristé řeholní sliby. Možnost
získat plnomocné odpustky.
 5. srpna Pouť bez bariér – pouť nemocných a zdravotně postižených.
Mše sv. od 10.00 bude s udělováním
svátosti pomazání nemocných.
 20.–21. srpna Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Titulární slavnost svatohorské baziliky, možnost
získat plnomocné odpustky. Mše
svaté jako ve všední den.
Sobota od 19.00 modlitba růžence
u Korunovačního oltáře; od 19.30
mše sv., následuje světelný průvod.
Neděle od 7.30 mše sv.; od 9.00 hlavní mše sv., následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Hudba při liturgii: S. Jelínek
- Mešní proprium. Od 11.00 tichá mše
sv. v bazilice; od 13.30 pobožnost
k Panně Marii, požehnání předmětů;
od 14.00 nedělní varhanní půlhodin-

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO
PRAHA-STODŮLKY
 1.–4. srpna Příměstské exercicie
2022. Téma: Stvoření, lidé, andělé;
přednášející: P. Petr Soukal; exerciciemi provází: P. Radek Tichý.
Témata: Proč Bůh stvořil svět?
Andělé a démoni
Kde se vzal hřích, když Adam a Eva
jsou jen pohádka?
Proč křesťané rodí hříšníky?
Každý den: 17.15 příležitost k adoraci
a ke zpovědi; 18.00 mše svatá; 18.30
přednáška; 19.00 sdílení ve skupinkách / prostor pro tiché zamyšlení;
19.30 modlitba, zakončení.
Je možné přijít jen jeden den nebo
všechny, na jeden bod programu
nebo na všechny.
www.farnoststodulky.cz

Foto: Vojtěch Pospíšil / Člověk a Víra

 3. října – 28. listopadu Devatero
pro rodiče – zážitkově vzdělávací kurz
o výchově dětí předškolního věku.
Devět lekcí, od 18.30 do 20.30 hod,
přihlášky na https://pastorace.apha.
cz/pro-rodinu/devatero-pro-rodice/.
 11. října – 29. listopadu Společná
příprava na život v manželství – vždy
v úterý od 19.30 do 21.30 (Kolejní 4,
Praha 6 – Dejvice). Snoubenci se přihlašují na https://apha.cz/akce/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha-2/.
 15. října od 9.00 do 16.00 Sobota
pro ženy. Programem provází P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm., více viz
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/
duchovni-obnovy/soboty-pro-zeny/
aktualni-nabidka/.
www.apha.cz/cpr

 Akce K Rohová Mníšecká kaple
v ambitu.
 E-shop: https://svata-hora.cz/
internetovy-obchod
www.svata-hora.cz

ka; od 15.30 mše sv. a české nešpory.
 25. srpna Bl. Metoděj Dominik Trčka. První řeckokatolický viceprovinciál na Slovensku, zemřel na následky
mučení v Leopoldovské věznici.
 27. srpna 349. výročí posvěcení basiliky (27. 8. 1673), možnost získat plnomocné odpustky.
 Nedělní varhanní půlhodinky
Každou neděli (až do 2. října) od 14.00
do 14.30 v bazilice. Délka koncertu je
cca 30 min a vstup je možný pouze
před začátkem koncertu. Během něj
není možná prohlídka baziliky. Od
posluchačů je vyžadováno soustředěné ticho a vypnutí mobilních telefonů. Vstupné dobrovolné.

Výstavy
 Svaté relikvie a jejich kult V tzv.
klenotnici v Proboštství. Její zhlédnutí
je možné každý den. Vstup je z prodejny v ambitech pod hodinovou věží.
Vstupné činí 70 Kč.
 Požár Svaté Hory Výstava je volně
přístupná v otevírací době prodejny
v rohové Plzeňské kapli. Vytvořena byla
ve spolupráci ŘKF na Svaté Hoře se
Státním okresním archivem Příbram.
 Varhany nejen svatohorské Prostory Svatohorského poutního muzea.

ŘKF U KOSTELŮ
SV. MIKULÁŠE A SV. VÁCLAVA
 6.–13. srpna Zájezd do církevního
domu Velehrad v Dolomitech. Cena
3 500 Kč + 170 €. Zájezd pořádají farníci, informace a přihlášky: O. Polanská,
tel. 604 208 771, e-mail: olga.polanska
@seznam.cz.
www.farnostvrsovice.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
 4. září od 14.00 Vinobraní v klášteře – 9. ročník. Návštěvníci se mohou
těšit na hudební vystoupení Jožky
Šmukaře s cimbálovou muzikou, dále
na Milana Fialu alla Karla Gotta a folkovou kapelu VRAK. O taneční vstupy
se postarají děti z folklorního souboru Lučinka. V areálu budou stánky s občerstvením, ochutnávkou vín,
dárkovými předměty a chybět nebudou ani dobročinné stánky. Pro děti je
opět připraven doprovodný program
– skákací hrad, malování na obličej,
výtvarná dílnička a soutěže o drobné
odměny. (zahrada Domova sv. Karla
Boromejského)
www.domovrepy.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
ZAHRADA – VLAŠIM

26. července Aleš Nosek – varhany; program: Ch. M. Widor, L. Vierne,
J. Klička.
2. srpna Pavel Svoboda – varhany, Jiří
Houdek – trubka; program: A. Guilmant, J. B. Loeillet de Gant, M. Kabeláč.
www.kapitula.cz

 Letní filmový klub Vlašim (v rámci
platformy promitejity.cz)
 13. července od 21.00 Čhadar;
vstup zdarma, za dobrého počasí
venku.
 10. srpna Hon za utopií; vstup zdarma, za dobrého počasí venku.
(KC ZAHRADA, Tovární 2042, Vlašim)
www.vlasim.charita.cz,
https://komunitnicentrumvlasim.cz

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA
VŠECH SVATÝCH
NA HRADĚ PRAŽSKÉM
Oslavy svátku sv. Prokopa

v kapitulním chrámu Všech
svatých na Hradě pražském

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
V HÁJKU

3. července od 15.00 Moleben k sv.
Prokopovi, od 15.30 Archijerejská
svatá liturgie, hlavní celebrant Mons.
Ladislav Hučko, biskup – apoštolský
exarcha.
4. července od 17.30 Slavnostní nešpory, od 18.00 Pontifikální mše svatá, hlavní celebrant J. M. Josef Šedivý,
O.Cr., generál a velmistr Rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Při bohoslužbách bude možné uctít
ostatky sv. Prokopa Divotvůrce.
http://kapitulavsv.cz

 2. srpna od 11.00 Porciunkula,
celebruje P. Jakub František Sadílek
OFM; kazatel: br. Kapistrán Tomáš
Gajdoš OFM, jáhen.
 13. srpna od 11.00 Nanebevzetí
Panny Marie, celebruje P. Radek Tichý.
 17. – 21. srpna NEW DAWN.
www.hajek.ofm.cz

METROPOLITNÍ KAPITULA
U SV. VÍTA V PRAZE
 Sváteční liturgie v katedrále
2. července od 10.00 Uvedení Mons.
Jana Graubnera do úřadu pražského
arcibiskupa, přímý přenos ČT.
4. srpna od 18.00 Zádušní mše svatá
za kardinála Františka Tomáška.
15. srpna od 18.00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
 Svatovítské varhanní večery
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
ve spolupráci se Správou Pražského
hradu pořádá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě již
jedenáctý ročník mezinárodního festivalu Svatovítské varhanní večery.
Festival v pěti koncertních večerech
nabídne zájemcům o varhanní hudbu mimořádný zážitek v jedinečném
prostředí svatovítské katedrály.
Bližší info, jakož i předprodej vstupenek, naleznete na webových stránkách festivalu www.varhannifestival.cz
5. července Philippe Lefebvre (Francie) – varhany; program: L. Marchand,
L. Vierne, M. Dupré.
12. července Jan Hora – varhany;
program: J. S. Bach, J. Teml, O. Messiaen.
19. července Tomáš Pindór – varhany; program: G. Fauré, C. Saint-Saëns,
Ch. M. Widor.

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
 13. července od 19.00 Koncert
barokní hudby v bazilice – organizuje Spolek přátel hudby MUSICA
LOCI (https://www.musicaloci.com).
www.kkvys.cz
Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra / kaple sv. Bartoloměje, Praha-Hodkovičky

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ
LEVÝ HRADEC
– VELEHRAD 2022
Etapová pěší pouť po stopách těch,
kdo k nám na Moravu a do Čech
přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry. Pořádá Národní
bratrské společenství Sekulárního
františkánského řádu a společenství
cyrilometodějských poutníků.

 Červencový itinerář
XII. etapa 15. července: Moravičany –
Litovel (13 km)
XIII. etapa 16. července: Litovel –
Svatý Kopeček (25,5 km)
XIV. etapa 17. července: Svatý Kopeček – Brodek (19 km)
 Srpnový itinerář
XV. etapa 23. srpna: Brodek – Němčice nad Hanou (25 km)
XVI. etapa 24. srpna: Němčice nad
Hanou – Morkovice (12 km)
XVII. etapa 25 srpna: Morkovice –
Koryčany (20 km)
XVIII. etapa 26. srpna: Koryčany –
Klimentek – Boršice (19 km)
XIX. etapa 27. srpna: Boršice – Velehrad (7,8 km nebo 8,2 km)
Závěr pouti bude spojen s Poutí na
Velehrad (XXII. ročník), kterou pořádá
Matice velehradská a řada moravských
farností.
www.poutnik-jan.cz,
www.sfr.cz
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hudby. Program: G. Ph. Telemann,
A. Vivaldi, K. Horká. F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Caccini, G. B. Pergolesi, A. Dvořák, J. J. Mouret. Účinkuje
NiTrioEnsemble: Kristýna Kůstková –
soprán, Šárka Petříková – housle, Eva
Prchalová – flétna, Štěpán Jinek – fagot, Ondřej Valenta – varhany. Místo konání: řádový kostel Panny Marie
pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1.
Koncert pořádá Suverénní Rytířský
a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma,
Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory
MČ Praha 1.

 Letní škola Tomáše Akvinského
v Tuchoměřicích – STVOŘENÍ
1. – 5. srpna Láká vás společné studium nauky a textů svatého Tomáše
zaměřených na téma stvoření a hledání jejich významu pro život náš
a dnešního světa? Bratři dominikáni vám prostřednictvím přednášek,
workshopů, modlitby a diskuzí nabízí
možnost společného hledání. Získat
více informací o programu a ubytování můžete na webu https://krystal.op.
cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/
nebo se můžete rovnou přihlásit
na adrese vincenta@dominikanka.
cz.
Hlavní témata:
– Stvoření světa jako závěr čistě filosofického důkazu?
– Trinitární rozměr stvoření
– Boží prozřetelnost a řízení
– Je-li ve stvoření zlo, může být Stvořitel zároveň vševládný i dobrý?
– Respekt ke stvoření jako přijetí Boží
vůle
– Vztah mezi Božím obrazem a blažeností

Foto: Mirka Dolanská / Člověk a Víra

Pozvánky

Varhanní nešpory maltézských

rytířů
V pondělí 5. září od 17.00 se koná
v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ koncert duchovní

Koncert duchovní hudby v koste
le sv. Kateřiny
V pondělí 19. září od 16.00 se koná
koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program:
J. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat,
A. Dvořák, D. Buxtehude. Účinkují:
Jakub Koš – tenor, Přemysl Kšica –
varhany. Koncert pořádá Společnost
pro duchovní hudbu, Pravoslavná
církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice za finanční podpory Hlavního města Prahy a MČ Praha 2.

Ustanovení
 ThDr. Jan Balík, PhD., byl potvrzen
v ustanovení generálním vikářem pro
správu a organizaci arcidiecéze, a to
až do dne převzetí Arcidiecéze pražské novým arcibiskupem.
 Libor Bulín byl s účinností od 1. července 2022 do 30. června 2025 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem vikariátu Stará Boleslav.
 Zdzislaw Ciesielski byl s účinností od 1. července 2022 do 30. června
2027 jmenován a ustanoven farářem
Římskokatolické farnosti Žebrák.
 P. PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, JCD, O.Praem.,
byl s účinností od 19. května 2022 do
30. června 2024 jmenován a ustanoven zástupcem soudního vikáře (prvním viceoficiálem) Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské.
 František Čech byl s účinností od
1. července 2022 uvolněn z funkce
farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi
Praha-Chodov a současně od téhož
data jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Remigia Praha-Čakovice
a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže Praha-Vinoř.
 Mgr. Štěpán Faber byl s účinností
od 1. července 2022 uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické farnosti Hostivice. S účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti Hostivice a výpomocným
duchovním II. pražského vikariátu.
 Stanislaw Góra byl s účinností od
1. července 2022 do 30. června 2025
jmenován a ustanoven okrskovým vikářem III. pražského vikariátu.
S účinností od 1. července 2022 byl
uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Remigia
Praha-Čakovice a z funkce administrátora excurrendo Římskokatolické
farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže
Praha-Vinoř a současně od téhož
data do 30. června 2029 jmenován
a ustanoven farářem Římskokatolické
farnosti u kostela Panny Marie Královny míru Praha-Lhotka.
 ThLic. Petr Havlík byl s účinností
od 1. července 2022 uvolněn z funkce
výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha-Žižkov a zároveň s účinností
od téhož data jmenován a ustanoven
administrátorem Římskokatolické far-

nosti u kostela sv. Václava Praha-Prosek.
 P. Mgr. David Horáček CSsR byl
papežem Františkem prostřednictvím Papežské rady pro podporu
nové evangelizace dekretem (Prot.
N. NE/183/2022/P) ze dne 15. března
2022 ustanoven misionářem milosrdenství.
 ThLic. Jan Houkal, Th.D., byl
s účinností od 1. července 2022 do
30. června 2027 jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha-Vinohrady.
 P. Mgr. Jakub Jirovec, PhD., OT
byl s účinností od 1. července 2022
uvolněn z funkce sekretáře II. pražského vikariátu.
S účinností od 1. července 2022 byl
uvolněn z funkce farního vikáře Řím-

skokatolické farnosti u kostela sv.
Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy
a z funkce výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky
a současně byl od téhož data jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti Hostivice.
 Mgr. Vladimír Kelnar byl s účinností od 1. července 2022 do 30. června 2025 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem I. pražského vikariátu.
 Mgr. Jan Kolouch byl s účinností
od 1. července 2022 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti Hostivice.
 MgA. Mgr. Jaroslav Konečný byl
s účinností od 1. července 2022 do
30. června 2025 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem vikariátu Vlašim.
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 Mgr. MUDr. Jiří Korda byl s účinností od 1. července 2022 uvolněn
z funkce faráře Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny
míru Praha-Lhotka a z funkce okrskového vikáře III. pražského vikariátu, současně byl s účinností od téhož
data do 30. června 2027 jmenován
a ustanoven farářem Římskokatolické
farnosti Zruč nad Sázavou.
 Jaroslav Kučera byl s účinností od
1. července 2022 do 30. června 2025
jmenován a ustanoven okrskovým vikářem vikariátu Kladno.
S účinností od 6. května 2022 byl jmenován na období tří let členem správní rady obecně prospěšné společnosti
Memento Lidice, o.p.s.
 MUDr. Miroslav Malý byl s účinností od 1. července 2022 do 30. června 2025 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem vikariátu
Jílové.
 P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, Ph.D., O.Cr. byl s účinností od
6. května 2022 na základě vlastní žádosti uvolněn z funkce člena správní
rady obecně prospěšné společnosti
Memento Lidice, o.p.s.
 Mgr. Jaromír Odrobiňák byl
s účinností od 1. července 2022 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha-Prosek a současně byl
s účinností od téhož data jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky a Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy.
 Mgr. Lukáš Okurka byl s účinností
od 1. července 2022 jmenován a ustanoven administrátorem excurrendo
Římskokatolické farnosti Louňovice
pod Blaníkem.
 Mgr. Michal Procházka byl
s účinností od 1. července 2022 do
30. června 2025 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem vikariátu Kolín.
 František Říha byl s účinností od
1. července 2022 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Louňovice pod Blaníkem
a současně s účinností od téhož data
jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním Římskokatolické farnosti
Louňovice pod Blaníkem.
 Pavel Semela byl s účinností od
1. července 2022 uvolněn z funkce
okrskového vikáře IV. pražského vikariátu.

 JCLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.,
byl s účinností od 1. července 2022
jmenován a ustanoven sekretářem
II. pražského vikariátu.
 ThLic. Jaroslaw Ścieraszewski byl
s účinností od 1. července 2022 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Zruč nad Sázavou.
 Mgr. Marcel Timko byl s účinností od 1. července 2022 do 30. června
2029 jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti Benešov.
 ThLic. Vít Uher, Th.D., byl s účinností od 1. července 2022 do 30. června 2025 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem IV. pražského vikariátu.
 ThLic. Edward Walczyk, Th.D.,
byl s účinností od 1. července 2022
do 30. června 2029 jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje Praha-Kyje.
 Mgr. Jiří Zeman byl s účinností od
1. července 2022 uvolněn z funkce
farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Antonína Praha-Holešovice a z funkce výpomocného duchovního Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Václava Praha-Prosek, současně byl s účinností od
téhož data jmenován a ustanoven
farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi
Praha-Chodov.

Životní jubilea
 František Klíma, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku, 7. 7. 1933
(89 let)
 P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., výpomocný duchovní u klášterní baziliky sv. Jakuba Staršího v Praze-Starém Městě, 8. 7. 1936 (86 let)
 P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý,
O.Cr., velmistr a generál Rytířského
řádu křížovníků s červenou hvězdou,
9. 7. 1967 (55 let)
 P. Mgr. Michael Josef Pojezdný
O.Praem., emeritní opat, 17. 7. 1943
(79 let)
 Mgr. Jacek Strachowski, administrátor v Petrovicích u Sedlčan, 18. 7.
1967 (55 let)
 Mgr. Pavel Urban, trvalý jáhen
u kostela sv. Františka z Assisi v Praze-Chodově, 19. 7. 1947 (75 let)
 P. Ing. Mgr. Jan Kuník CSsR, farní vikář v Příbrami-Svaté Hoře, 25. 7.
1967 (55 let)

 P. Benedikt Vladimír Holota OFM,
na odpočinku v Praze, 5. 8. 1922
(100 let)
 P. Prokop Petr Siostrzonek OSB,
arciopat Řádu svatého Benedikta-Slovanská kongregace sv. Vojtěcha, 9. 8.
1957 (65 let)
 Mgr. Josef Nerad, farář v Pečkách,
10. 8. 1947 (75 let)
 Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.,
kaplan Jeho Svatosti, biskup plzeňský,
16. 8. 1967 (55 let)
 Mons. ThLic.Vojtěch Cikrle, emeritní biskup brněnský, 20. 8. 1946
(76 let)
 Jaroslav Kučera, farář v Kladně-Rozdělově, okrskový vikář, 21. 8.
1957 (65 let)
 František Říha, výpomocný duchovní v Louňovicích pod Blaníkem,
22. 8. 1933 (89 let)
Ing. Mgr. František Kudrna, trvalý
jáhen v Praze-Spořilově, 24. 8. 1957
(65 let)
 P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem.,
na odpočinku v Praze, 28. 8. 1928
(94 let)
 RNDr. Mgr. Pavel Křížek, výpomocný duchovní v Praze-Vinohradech a v Praze-Vršovicích, 31. 8. 1946
(76 let)

Katolické bohoslužby
ve sdělovacích
prostředcích
Radio Proglas
 3. 7. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
 10. 7. (11.00) Brno, mše sv. z Katolické charismatické konference
 17. 7. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 24. 7. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku
 31. 7. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)
 7. 8. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Jan Uhlíř)
 14. 8. (9.00) Katedrála sv. Petra
a Pavla v Brně
 21. 8. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 28. 8. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku
Aktuální program:
www.proglas.cz/program

Výročí svěcení

Televize NOE

Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucké arcidiecéze, 1. 7. 1972 (50 let)
František Blažek, kněz působící
v Kanadě, 2. 7. 1972 (50 let)
Jindřich Krink, kněz na odpočinku
ve Veselí nad Lužnicí, 2. 7. 1977 (45 let)
P. Mgr. Josef Goryl OFMConv., rektor baziliky sv. Jakuba Staršího v Praze-Starém Městě, 4. 7. 1992 (30 let)
P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP,
administrátor u kostela sv. Jiljí v Praze-Starém Městě, 8. 7. 2017 (5 let)
P. Mgr. Michael Jan Špán OSB, farní
vikář u kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích, 11. 7. 2002 (20 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný duchovní v Praze-Kobylisích, 25. 7. 1967
(55 let)
P. Alain Maurice Aimé Cleyssac
CCN, administrátor v Tuchoměřicích,
23. 8. 2007 (15 let)
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.,
Dr. h. c., kanovník, probošt kapituly, kaplan Jeho Svatosti, 26. 8. 1969
(53 let)
Mgr. Jiří Neliba, výpomocný duchovní v Kladně, 28. 8. 1971 (51 let)

 2. 7. (10.00) Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, mše svatá s uvedením
nového pražského arcibiskupa
 3. 7. (10.00) Bazilika Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě, primiční mše sv.
P. Lukáše Gelnara
 5. 7. (10.30) Hlavní poutní mše svatá z Velehradu, slavnost svatých Cyrila
a Metoděje
 6. 7. (17.00) Bazilika Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě, mše svatá s účastníky Národního synodálního setkání
 7. 7. (16.45) Brno, mše sv. z Katolické charismatické konference
8. 7. (16.45) Brno, mše sv. z Katolické charismatické konference
 9. 7. (16.45) Brno, mše sv. z Katolické charismatické konference
 10. 7. (11.00) Brno, mše sv. z Katolické charismatické konference
 13. 7. (12.00) Klášter Želiv, kostel
Narození Panny Marie
 15. 7. (12.00) Klášter Želiv, kostel
Narození Panny Marie
 17. 7. (10.30) Klášter Želiv, kostel
Narození Panny Marie

 24. 7. (10.00) Nová Říše, primiční
mše sv. P. Štěpána J. Nováka
 31. 7. (10.30) Sněžné v Orlických
Horách, mše sv. z Akademických týdnů
 7. 8. (10.00) Suchá Loz, primiční
mše sv. P. Josefa Biernáta
 14. 8. (10.00) Hradec Králové, mše
sv. z Celostátního setkání mládeže
 21. 8. (10.00) Křtomil, primiční mše
sv. P. Pavla Fialy
 28. 8. (10.00) Lidečko, primiční mše
sv. P. Františka Šarého

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 Od 7. do 10. července
Exercicie „Matouš I.“ /
P. David Vopřada / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 11. do 15. července
Exercicie v mlčení „Jak prohloubit
lásku ke Kristu“ P. Angelo Scarano /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Změna vyhrazena.

 Od 17. do 21. července
Duchovní cvičení pro všechny /
Mons. Aleš Opatrný / Velehrad /
http://stojanov.cz

úmysly apoštolátu
modlitby

 Od 18. do 22. července
Exercicie „Boží slovo jako základ
našich plánů a životních rozhodnutí“ /
P. Josef Michalčík, CSsR / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz

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

Úmysl papeže

 Od 21. do 24. července
Duchovní cvičení pro lékaře
a zdravotníky / Mons. Aleš Opatrný /
Velehrad / http://stojanov.cz

Za starší lidi: Modleme se za starší
lidi, kteří představují kořeny a paměť
lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost
pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.

 Od 25. července do 1. srpna
Duchovně rekreační pobyt zrakově
postižených / P. Augustýn Kovačík /
Hostýn /
http://hostyn.cz

Národní úmysl

 Od 1. do 5. srpna
Exercicie „Píseň písní – Boží blízkost“ /
Václav Čáp / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz

ČERVENEC

Za české předsednictví Evropské unie:
Modleme se, aby české předsednictví
Evropské unie přispělo k jednotě mezi
zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

SRPEN
Úmysl papeže
Za malé a střední podnikatele: Modleme se, aby malí a střední podnikatelé,
vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné
k pokračování svého podnikání ve
službách okolí, ve kterém žijí.

Národní úmysl
Za lidi na dovolených: Modleme se
za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha
nalezli v kráse přírody i vznešenosti
umění.

 Od 2. do 6. srpna
Ignaciánská duchovní cvičení /
P. Josef Čunek SJ / Hostýn /
http://hostyn.cz
 Od 2. do 6. srpna
Duchovní cvičení pro všechny /
Mons. Josef Žák / Velehrad /
http://stojanov.cz
 Od 7. do 12. srpna
Duchovní cvičení
pro vysokoškoláky /
P. Michal Altrichter SJ / Velehrad /
http://stojanov.cz
 Od 9. do 17. srpna
Exercicie Lectio Divina / řeholníci
z České a Slovenské republiky /
Vranov u Brna /
www.lectiodivina.cz,
lectiodivinacz@gmail.com

Historický kalendář

knižní novinky

Thadeus Ma Daqin byl se souhlasem
papeže Benedikta XVI. a pekingské vlády v Šanghaji vysvěcen na biskupa. Během svěcení se vymezil vůči čínskému
režimu. Od následujícího dne je nezvěstný a dodnes se nachází v domácím vězení.

13. července 587 (586) př. Kr.
V tento den měla babylonská vojska
pod velením krále Nabukadnezara II.
prolomit hradby Jeruzaléma a zcela
ho zpustošit. Zničen byl i Šalamounův
chrám a část obyvatel byla odvedena
do Babylonu.

13. července 1652
Pražský arcibiskup a kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu za přítomnosti císaře
Ferdinanda III. posvětil mariánský sloup
na Staroměstském náměstí v Praze.

NEJVYŠŠÍ OBĚŤ
František Kolouch
Váz., 496 str.,
549 Kč

ZŮSTÁVÁ
MI VŠAK
MILOST BOŽÍ
Jindřich
Zdeněk Charouz
Brož., 348 str.,
399 Kč

PROMĚNA
FARNOSTI
James Mallon
Brož., 336 str.,
399 Kč

4. srpna 1992
Zemřel pražský arcibiskup a kardinál
František Tomášek.

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

VČERA MUSLIM,
DNES KRISTŮV
KNĚZ
Adrien Mamadou
Sawadogo
Brož., 88 str., 225 Kč

BLAHOSLAVENÝ
CARLO ACUTIS
Nicola Gori
Brož., 128 str.
229 Kč

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

VYPADLÁ
Z HNÍZDA
Clotilde Noël
Brož., 160 str.,
249 Kč

QUODVULTDEUS.
KŘESTNÍ
KATECHEZE
David Vopřada
Váz., 316 str.,
cca 410 Kč

O STARÉM ZÁKONĚ
V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 224 str.,
cca 285 Kč

BŮH NA ULICI
Ole Martin Holte
Brož., 136 str.,
259 Kč

TERAPIE DUŠE
Thomas Moore
Brož., 264 str.,
399 Kč

NASLOUCHAT
JE UMĚNÍ
Annika Telléus
Brož., 144 str.,
299 Kč

STŘÍBRNÝ
PRACH Z HVĚZD
Else Müller
Váz., 112 str.,
329 Kč

JAK BÝT
SÁM SEBOU
Verena Kast
Brož., 200 str.,
349 Kč

14. července 1902
Narodil se Josef Toufar, farář v Zahrádce a později v Číhošti na Vysočině. Zemřel na následky mučení StB během
vyšetřování Číhošťského zázraku.

CÍRKEV
A PENÍZE
Michael White,
Tom Corcoran
Brož., 232 str.,
369 Kč

Krystal OP

7. července 2012

Paulínky

Narodil se Adolf Kajpr, kněz, jezuita, vydavatel katolického tisku. Pro svou činnost a postoje byl vězněn jak za druhé
světové války, tak za minulého režimu.
Zemřel v Leopoldově na následky infarktu.

Karmelitánské
nakladatelství

5. července 1902

10. srpna 1292

PORTÁL

Vystavena první zakládací listina cisterciáckého kláštera v Praze na Zbraslavi.
Jeho zakladatelem byl král Václav II.

noc z 23. na 24. srpna 1572
V Paříži vypukla Bartolomějská noc,
začalo vraždění hugenotů (francouzských protestantů). Z hlavního města
se masakry posléze rozšířily do dalších
měst i na venkov. Počet obětí se různí,
pohybuje se od dvou tisíc až po desítky
tisíc zavražděných.

28. srpna 1907
Papež Pius X. blahořečil Zdislavu
z Lemberka, dominikánskou terciářku,
matku a dobrotitelku lidu. Je patronkou rodin, českého národa, kongregace sester dominikánek, litoměřické
diecéze a Libereckého kraje.
Vít Kochánek

