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Sestry a bratři,

Pouť lékařů a služba nemocničních kaplanů

Vážení čtenáři,

Pouť lékařů na svátek jejich patrona,
sv. Lukáše, se koná v úterý 18. října, mši sv. ve svatovítské katedrále
v 18.00 celebruje pomocný biskup
Mons. Zdenek Wasserbauer. Při této
příležitosti připomínáme, že je možné
využít duchovní služby v nemocnicích
pražské arcidiecéze, kde je zpravidla
tým nemocničních kaplanů v čele
s koordinátorem, s kterým můžete
domluvit návštěvu nemocného. Ti zajišťují vedle duchovního doprovázení
i svátostnou službu. Vždy je nejdříve
nutné se obracet na nemocniční kaplany dané nemocnice. Pokud se vám
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Seznámíme
s dějinami
svatovítských
ředitelka,
Mgr.
Eva
Kuchyňková,
varhan i s romskými fotbalisty, kteří
Arcidiecézní charita Praha radí,
navštívili kardinála Dominika Duku. A
jak využít Milostivé léto pro zodArcidiecézní charita Praha nám vysvětlí,
povědné dlužníky, a přinášíme
jak milostivé léto změnilo život mnoha
text kázání, které na zádušní mši
lidem
v dluhové
pasti.
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Jozefa
Tomka pro-

nesl kardinál Dominik Duka.

Stanislav Zeman

nepodaří nikoho zastihnout a půjde
o svátostné zaopatření, obracejte se
na nejbližší farnost, kde se nemocnice
nachází a jako třetí možnost je možné pro pražské nemocnice využít služeb nemocničních kaplanů hlavního
města Prahy. Zde je třeba kontaktovat recepci Arcibiskupství pražského.
V krajských a okresních nemocnicích,
kde zatím není duchovní služba nemocničních kaplanů, můžete využít
nejbližší farnosti. Seznam nemocničních kaplanů v pražské arcidiecézi,
včetně kontaktů, je na webu Arcibiskupství pražského www.apha.cz

Při nahlášení požadavku
je třeba oznámit:
1) jméno a příjmení pacienta.
2) název nemocnice, oddělení, patro,
pokoj.
3) vážnost zdravotního stavu.
4) druh požadavku – duchovní rozhovor, svátosti.
5) v případě potřeby se domluvit na
způsobu dopravy.
Kontakt na svátostnou
pohotovost:
+420 731 144 144 (recepce AP).

Stanislav Zeman
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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.
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
není nějaká
fráze,
to je fakt. že
Kdo
toto pochopí,
v listě Kolosanům
čteme,
žeopravdu
„on je hlava
těla, tozbožná
je církve“.
Říkáme-li,
církev
je svatá,
najde proto,
obrovské
v tom,
že i největší
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nemoci,
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neboBůh.
smrtiVěřící
není
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že světlo
její hlava
je svatá.
Ježíš Kristus,
hlava
církve,
je svatý
zoufalstvím absolutním, opravdu není beze smyslu. Lze je spojit s Kristovým křížem,
jsou nazváni
údy těla, ale co by bylo tělo bez hlavy. Mrtvé tělo. Pána Ježíše usmrtili,
s Jeho vykupitelskou obětí.

Sestry a bratři,

aby svým učením neohrožoval znalce zákona a nemohl se činit Bohem, což považoV některých
případech
zažil
uzdravení režimy
lidí po se
udělení
svátosti
pomazání
vali za rouhání.
Jejich snaha
bylajsem
marná.
Diktátorské
pokoušely
církev
zničit,
nemocných. Někteří lidé se uzdravili i z vážných nemocí po modlitbě. Ovšem sám
jenomže, jak říkával P. Josef Hermach, jak umlčet hlavu, která je v nebi? Tak daleko
Ježíš uzdravil jen několik lidí jako znamení, že je Božím synem, neuzdravil ve své
lidské možnosti nesahají. Proto Ježíš Pilátovi řekl, že „moje království není z tohoto
době všechny nemocné na celém světě. I v dnešní době se tyto mimořádné věci
světa“. Hledíme
na zmučenou
hlavupro
našeho
Pána,jenemá
na zázraku,
hlavě korunu
královskou,
dějí v určité
míře. Například
svatořečení
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které se
i dnes dějí
ale trnovou.
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se
za
nás
z
kříže
přimlouvá.
Tak
poznal
a ukazují, že Bůh s námi stále je. Ale bohužel zlo dále jde světem. Utrpení ho
pokračuje,
svatý Pavel
při
svém
obrácení
na
cestě
do
Damašku,
proto
jeho
poznání
Pána
Ježíše
je
ale v Kristově kříži dostává smysl. Máme na kostelích, v jejich interiérech, mnozí
jedinečné!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
Mons. nám
Karelnebe.
Herbst
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pomocný biskup
Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup a generální vikář
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Večery s generálním
vikářem
o ekonomice
pražské arcidiecéze
Srdečně zveme kněze, jáhny a členy
ekonomických rad farností na diskusní večery s generálním vikářem Mons.
Janem Balíkem, které se zaměří na
ekonomiku arcidiecéze, tedy i farností. Během večera bude generální vikář
prezentovat základní kroky, které dělá
pražská arcidiecéze pro svůj udržitelný rozvoj. V programu je dostatek
času pro otázky přítomných. Na setkání je třeba se přihlásit na webu arcibiskupství www.apha.cz. Je možné si vybrat jeden z termínů: 10.10.,
11.10., 19.10., 26.10. vždy od 18 hodin.

NÁRodNí SVAToVÁCLAVSKÁ
POUŤ 2022
STARÁ BOLESLAV 27.–28. zÁří
ÚTERÝ 27. září

17.00 Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze
18.00 vernisáž výstavy „České nebe“
v ambitech baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

18.50 příjezd relikvie sv. Václava

před baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

19.00 modlitba za národ, Svatováclavský koncert a nešpory
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

22.00 světelný průvod s relikvií

do baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi

STŘEDA 28. záŘí
7.00

mše svatá na hrobě sv. Václava

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Den pro rodinu
V sobotu 10. září od 14.00 do 18.00 za
účasti pražského arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera proběhne na Palackého náměstí a v přilehlých Zítkových
sadech happening za práva rodičů
a dětí. Organizátoři chtějí poukázat na důležitost rodiny založené na
manželství muže a ženy a na základní
lidské právo dětí na maminku a tatínka. Událost bude provázet atraktivní
program pro děti i koncert. Na místě
bude možné využít informací k párovému a rodičovskému poradenství.
Organizátorem je Aliance pro rodinu,
z.s. Více na www.alipro.cz nebo na
FB: https://www.facebook.com/
events/623386052281399

7.30 a 8.30 mše svaté

v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 PouTní mšE SVATá

na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
hlavní celebrant: J. Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský
a primas český

15.00 modlitba za národ u Palladia země České
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
17.00 odjezd relikvie sv. Václava na Pražský hrad

18.00 řeckokatolická liturgie

v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

18.00 koncert

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Více na www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout
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Nová socha na skalní
vyhlídce
u Kamýku nad Vltavou
Sochu sv. Jana Nepomuckého nazvanou Muž ticha
osadil 4. srpna na vyhlídku Čelákova u Kamýku nad
Vltavou její autor, ak. soch. Petr Váňa se svým týmem.
Dílo inicioval kamýcký podnikatel Luboš Spálenský
a jde o první sochu, kterou Petr Váňa vytvořil pro skalní
vyhlídku, a o jeho první artefakt dopravovaný na místo vrtulníkem. Socha z božanovského pískovce měří
3 metry a váží 820 kg.

kulturyČR.
ČR.
kultury

Kostel sv. Ludmily
povýšen
na basiliku
Apoštolský stolec v Římě povýšil kostel sv. Ludmily na Vinohradech na basiliku minor. Slavná mše svatá s tímto
vyhlášením zde bude sloužena 16. září
od 16.30. Koncert pro českou kněžnu
začne již 15. září od 19.30 na náměstí
Míru před kostelem sv. Ludmily. Zazní
Jazzová mše – oratorium Karla Růžičky.
Více na www.ludmilavinohrady.cz.

POSTAVME SE
ZA VÍRU A SVOBODU

ČERVENÁ
STŘEDA
Den připomínky všech
pronásledovaných
pro svou víru

Jáhenské svěcení
V sobotu 3. září 2022 v 10.00 hod
v pražské katedrále přijmou z rukou
pomocného biskupa Mons. Václava
Malého jáhenské svěcení bohoslovci
pražské arcidiecéze Dominik Frič, Matěj Jirsa a Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D.,
MBA. K účasti jsou srdečně zváni věřící, kněží a zvláště jáhni. Ministranti ať
se dostaví k nácviku v katedrále v 8.30
hod. Vzhledem k bezpečnostní kontrole při vstupu do areálu Pražského
hradu prosíme účastníky, aby počítali
s časovou rezervou.

Přednáška o liturgii
hodin na Západě
a na Východě

VÍCE INFORMACÍ NA

www.cervenastreda.cz
www.facebook.com/cervenastreda

Milostivé léto se vrací. Zákon znovu umožní ukončit exekuce na dluhy vůči státu,
aniž by dlužník musel zaplatit úroky a penále. Milostivé léto přináší velký prostor
pro solidaritu mezi lidmi. Charita umožní dárcům pomoci lidem v dluhové pasti.

Na Katolické teologické fakultě UK
bude v pondělí 19. září od 9.30 přednášet prof. Stefano Parenti. Pomocí
vybraných příkladů se bude věnovat
formám, obsahu a jazyku modlitby
hodin v liturgických tradicích Východu a Západu. Ukáže společné rysy
a rozdíly, i způsob přistupu ke studiu a porozumění liturgie. Přednáška
v italštině je tlumočena do češtiny,
vstup bezbariérový a zdarma.

ČERVENÁ STŘEDA 2022
ČERVENÁ STŘEDA je mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru a své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené
světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Letos se koná 23. listopadu 2022.
Červenou středu v České republice organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví
v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Připojuje se tak k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need,
která je iniciátorem této připomínky ve světě. Tato akce se
koná i na dalších místech – mj. v Kanadě, Austrálii, Rakousku, Anglii, v Polsku.

JAK SE ZAPOJIT?

23. LISTOPADU 2022

Milostivé léto je zpět.
Pomozme zodpovědným dlužníkům
zbavit se exekucí

uspořádat společnou modlitbu či liturgii za proná 
sledované
zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
 
přečíst (si) texty informující o tomto tématu, atd.
 
zapálit svíčky při setkání či v průvodu
 
uspořádat sbírku ve prospěch benefičního koncertu
 
Červené středy (viz web)
nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu
 
ve vaší obci, sloup, sochu, ...
Více informací a přihlášku k zaregistrování vlastní akce
naleznete na www.cervenastreda.cz

Během milostivého léta stačí splatit pouze jistinu, tj. původní dluh bez
přidaných úroků a penále, které většinou mnohonásobně samotný dluh
přerostly. Akce se vztahuje pouze na
exekuce na dluzích vůči veřejnoprávním institucím, jako jsou zdravotní
pojišťovny, města a obce, dopravní
podniky atd.
„Pokud takové exekuce máte,
nepropásněte druhou šanci, která je

zřejmě poslední. Můžete se obrátit
na naši poradnu v pražském Karlíně
a telefonicky na čísle 737 280 635
objednat konzultaci. Poradíme vám,
jak postupovat,“ říká Helena Kopecká
z charitní Poradny pro lidi v tísni. „Je
potřeba jednat rychle. Milostivé léto
potrvá do 30. listopadu,“ dodává Kopecká.
Během prvního milostivého léta
vyhlášeného v říjnu loňského roku

Proč podpořit člověka v dluhové pasti?
C
 harita garantuje, že podporu získají zodpovědní dlužníci, kteří dluhy
splácejí a dál se nezadlužují.
P
 odporu dlužníkům Charita neposkytuje plošně či automaticky, ale po
předchozím sociálním šetření a osobním setkání v Poradně pro lidi v tísni,
kterou provozuje v pražském Karlíně.
P
 omoc splatit dluh je efektivní způsob pomoci. Pomůžete sejmout břemeno člověku, který je pak v životě soběstačný a další pomoc nepotřebuje.

Jak pomoci?
Svůj dar pošlete, prosíme, na číslo účtu veřejné sbírky:
749986/5500, variabilní symbol 4121
Přispět můžete také online na webu www.praha.charita.cz/milostive-leto

se v Poradně pro lidi v tísni setkávali
s řadou dlužníků, kteří na jednorázové
splacení jistiny neměli peníze. S pomocí ochotných dárců dokázala Arcidiecézní charita Praha těmto lidem
pomoci.
K dosažení finanční podpory museli dlužníci splnit několik kritérií.
„Podpořili jsme dlužníky, kteří se dále
nezadlužovali a své dluhy měli snahu
splácet,“ vysvětluje Helena Kopecká.
Pomoc směřovala sociálně potřebným lidem, kterým po splátce dluhu
zbylo v rodinném rozpočtu obvykle
jen životní minimum.
Během prvního milostivého léta
pomohla pražská Charita díky darům
ve výši 1 370 000 korun ukončit
113 exekucí v celkové výši 7 120 000
korun. Každá 1 koruna, kterou dárce
poslal, pomohla smazat 5 korun dluhů!
„Pomoc měla smysl – lidem žijícím v dluhové pasti jsme změnili život k lepšímu. Společně můžeme dát
šanci na normální život dalším lidem,“
vyzývá Kopecká.

30. benefiční koncert
ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze 1
31. října 2022

Ludwig
van Beethoven

SymfsoÓndoiuena čra.dost9

Více informací
wwwpraha.charita.cz/akce/koncert/
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SVĚTOVÁ CÍRKEV

Výchova je záležitost srdce

Kázání kardinála Duky
při rekviem za kardinála Tomka

Největší církevní mateřskou školu v České republice
nám představí její ředitelka, Mgr. Eva Kuchyňková.
Církevní mateřská škola Srdíčko se
nachází na sídlišti Lužiny v Praze 13.
Je obklopena rozlehlou zahradou,
kterou během dne využívají právě děti
z mateřské školy. Škola je největší církevní mateřskou školou v České republice, má šest tříd, do které dochází
128 dětí. Další dvě děti jsou do naplnění rejstříkové kapacity, což je 130 dětí, obvykle vzdělávány individuálně.
Už několik let nás provází výrok
sv. Jana Boska: „Výchova je záležitost srdce.“ Je to jeden z mnoha jeho
moudrých výroků, který jsme si v CMŠ
Srdíčko zvolili jako pedagogické východisko pro svou práci. Mimochodem máme přece srdce přímo v názvu
i logu mateřské školy. Snažíme se být
dětem oporou a doprovázet je na jejich cestě. Mírnost, laskavost, trpělivost
a přívětivost jsou základní pilíře našeho
přístupu k dětem i k dalším aktérům
předškolního vzdělávání v naší škole.
Je pro nás důležité učit děti „být dobrým člověkem“ a „umět žít ve společenství“. Za důležité považujeme pozitivní vztah k dítěti a k jeho počátečnímu
vzdělávání i vztah k jeho rodině. Vycházíme z potřeb dítěte a jeho individuality a přitom respektujeme základní
předpoklad dobré výchovy: „Dítě musí

cítit, že je milováno.“ V souladu s tímto
předpokladem vedeme dítě k respektování nastavených pravidel.
Do školního vzdělávacího programu máme zařazenou křesťanskou
výchovu, kterou považujeme za součást celkového rozvoje osobnosti dítěte. Neoddělujeme ji od ostatního
předškolního vzdělávání, naopak díky
ní prohlubujeme a rozšiřujeme klíčové
kompetence dětí o podstatnou životní dimenzi. Křesťanská výchova prolíná
celý školní vzdělávací program, který
zahrnuje principy křesťanství, orientaci
v křesťanském prostředí a úctu k životu.
Spolu s prožíváním roku občanského
nezapomínáme prožívat i rok liturgický.
Připomínáme si svátky svatých, seznamujeme děti s biblickými příběhy a vedeme je k poznání krásy stvoření. Za
pomocí pedagogiky Franze Ketta, která
pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově,
se snažíme vytvářet správnou interakci mezi učitelem a dítětem, upevňovat
společenství a podporovat vztahy mezi
dětmi. Máme své třídní rituály, společně slavíme narozeniny dětí.
V životě naší školy má zvláštní
a nezastupitelnou úlohu školní kaplan.
Pomáhá utvářet dobré školní klima

a podílí se na životě školy. Účastní se
společných akcí pro děti a rodiče, pedagogických rad i některých třídních
programů. Připravuje duchovní obnovy pro zaměstnance a slouží mše svaté.
Je členem širšího vedení školy a podílí
se na tvorbě pastoračního plánu školy.
Ve vzdělávacím procesu se zaměřujeme na vše, co je pro dítě důležité
z hlediska jeho rozvoje a růstu. Klademe
důraz na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Věnujeme se
environmentální výchově a jsme zařazeni do programu Ekoškola. Rozvíjíme u dětí digitální kompetence nejen
za použití interaktivní tabule, učíme je
také pracovat s robotickými hračkami. Velký prostor dáváme hře a rozvoji
sociálního chování. V posledním roce
předškolního vzdělávání absolvují děti
po domluvě s partnerskou školou několik setkání přímo v konkrétní základní
škole. Pravidelně nabízíme rodičům ve
spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou zmapování školní připravenosti, které mohou děti absolvovat u nás v mateřské
škole. Spolupráce s rodinou je pro nás
velmi důležitá. Ve vztahu mezi rodinou
a mateřskou školou se snažíme vždy
nastavovat partnerský vztah. Usilujeme o to být školou moderní a v rámci předškolního vzdělávání sledujeme
nejnovější trendy. Ke vzdělávání dětí
využíváme mnoho didaktických pomůcek i hraček. Klademe důraz na
jejich estetičnost i funkčnost. Velmi
dbáme na jejich výběr s ohledem na
vzdělávací potřeby dětí.
Věnujeme se dětem s odlišným
mateřským jazykem a do běžných tříd
zapojujeme s pomocí asistenta pedagoga a dalších podpůrných opatření
i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Chceme být školou, otevřenou
pro všechny, která dokáže nabídnout
dobré klima, profesionální přístup
k dětem i jejich rodičům a při tom nezapomíná na duchovní rozměr vzdělávání a výchovy.

Eva Kuchyňková

Přinášíme kázání kardinála Dominika Duky, které pronesl 16. srpna 2022
v Košicích při zádušní mši svaté za kardinála Jozefa Tomka, velkou osobnost
světové církve.

Vaše Eminence, Vaše Excelence, Otcové arcibiskupové, biskupové, oltářní spolubratři, jáhni, ctihodné sestry a bratři, milí přátelé, bratři a sestry
v Kristu.
Loučíme se tu v Košicích na východním Slovensku v katedrále sv.
Alžběty s Otcem kardinálem Jozefem
Tomkem, mužem Církve, měli bychom
asi psát s velkým „M“, velkým „C“. Jeho
život a jeho skon nám to potvrzuje, ale
potvrzuje to také i velikost Církve. Loučíme se s velkým synem Slovenska, Východniarom, Udavčanom, který až do
konce svého života hutoril. Tak se přece s Vámi loučil, s Vaší poslední poutí
do Říma. Loučíme se s kardinálem Svaté římské církve, který po celý svůj život
nehrál jenom slovenskou roli. Jistým
způsobem je to i důvodem, proč zde
chci i já s Vámi poděkovat. Byl oporou
naší církve v bývalém Československu,
o čemž svědčí i materiály Státní bezpečnosti a československých zpravodajských služeb. Jejich záznamy slouží
ke cti muži, který nezradil a neposkvrnil
hruď, jak říká básník.
Naposledy jsem se s otcem kardinálem setkal zde v Košicích při návštěvě Svatého otce Františka v minulém

roce. Zamýšlím-li se nad celým jeho
životem, který začíná v Udavském
až do jeho závěru, je to i v současné
době nejenom výzva, ale i echo
naděje pro vás nejmladší, možná i pro
nejmenší. Není třeba se obávat o Vaši
budoucnost, protože Bůh je a bude
s Vámi, jako byl s ním. Vaše kroky,
překonané překážky, někdy i odřená
kolena a lokty, myšleno nejen doslovně ale i metaforicky, se zapíší do
Vaší identity a stanou se formačními
prvky Vašeho života, který může být
vždycky jedinečný a velkolepý, i když
nemusíte být kardinálem.
Sledoval jsem studijní, a můžeme
říci vědeckou, dráhu otce kardinála.
Jeho první diplomové a doktorandské
práce se týkají struktury církve, zakládání biskupství v 18. století na Slovensku. Uvědomme si, že při vytváření
nových církevních provincií a diecézí byl skutečně důležitým poradcem
s kompetencí a zkušeností. Narodil
se zde na východě Slovenska, kde
v každé vsi nacházíme minimálně tři
až čtyři svatyně – římskokatolickou,
řeckokatolickou, pravoslavnou, protestantskou (kalvínskou či luterskou).
Můžeme si povšimnout jeho význam-

ných prací a aktivit v rámci ekumeny.
To nebyla ekumena akademicky a církevně politicky laděného preláta, ale
byla to ekumena života, životní praxe.
Je to on, který je postaven do čela
nově vzniklé instituce v životě církve
po Druhém vatikánském koncilu a to
je Úřad generálního sekretáře synody
biskupů. Ne, nezačínáme dnes z nuly,
ale můžeme říci, že pokračujeme v tom
díle, ke kterému ho pozval sv. Pavel VI.,
papež koncilu, muž velkého dialogu,
který započal naplňovat faktický
světový rozměr církve. Otec kardinál
Jozef Tomko mohl na konci vidět, jak
se rozrostlo toto dílo, na kterém se
bezesporu plně podílel. Úvahy o tom,
že polský papež vytvoří slovanský
tandem, polsko-slovenský či polskočeskoslovenský v roli kardinála Tomka
jako státního sekretáře nebyl v plánu
Boží Prozřetelnosti. Politika kardinála
státního sekretáře Casaroliho vycházející z politiky uvolňování nebyla přijímána v zemích sovětského impéria.
Do čela této církevní politiky se postavil sám papež Wojtyła, sv. Jan Pavel II.,
velký papež tisíciletí. Co je spojovalo?
Znalost obou diktatur, které se snažily
rozvrátit Boží řád, zbavit člověka, národy i státy jejich svobody a vytvořit
z nich poslušnou masu novodobých
otroků ideologie. Otci kardinálovi připadl jiný úkol, a odvážím si tvrdit, role
druhého muže církve. Je jmenován
prefektem Kongregace pro evangelizaci národů. Byl synem národa, který
nejenže nevlastnil kolonie, ale věděl,
co je ztráta suverenity a nedostatek
národní a politické svobody. To byla ta
nejhlavnější témata, která hýbala dvěma třetinami světa a zde kardinál Jozef
Tomko vykonával úřad lidově nazývaný „rudý papež“. Ano, on měl hlavní
slovo při výběru a jmenování biskupů,
zřizování nových diecézí a vytyčování

(Pokračování na str. 8)

7

SVĚTOVÁ CÍRKEV 9

Foto: Tomáš Fečo / Člověk a Víra

8 SVĚTOVÁ CÍRKEV

(Dokončení ze str. 7)
základních poměrů a vztahů mezi Svatým stolcem a místními církvemi Afriky, Asie a dalších regionů. Byla to velká
příprava k rozvoji církve v těchto oblastech, které dnes plně reprezentují
naši církev.
Víme, že jeho talent dokázal rozpoznat nebohý biskup Jozef Čársky,
který ho vyslal na studia do Říma.
***Vysvěcen na kněze byl v Lateránské bazilice, zde dostává účast na misii
Ježíše Krista, jediného kněze Nového
zákona. V Lateráně, kde byli přijati papežem Sv. Cyril a Metoděj. A pravděpodobně i v této bazilice byli konsekrováni na biskupy. Poté v bazilice St.
Maria Maggiore byla schválena slovanská liturgická řeč, překlady Písma sv.
i liturgie.*** Ano i to patří k Východu.
Jeho porozumění a pochopení bohatství církve, do které patří také i dílo
sv. Cyrila a Metoděje, kteří přenesli
naše středoevropské kraje do tehdejšího světa kultury a civilizace. Tehdy
vedle Východořímské a Západořímské
říše povstává Velká Morava, která je
jistým způsobem základem naší existence. Po vzniku nového státu po první světové válce, na kterém se podílel
papežský legát Achille Ratti, pozdější
Pius XI., mohl v roce 1928 napsat ministr zahraničí ČSR svému prezidentovi, že to byl Svatý stolec, který vymezením hranic diecézí zajistil naše státní
hranice. Bylo to po jednání v Locarnu
v roce 1925, kdy západní mocnosti již
naznačily, že nás opouštějí. Pamatujme si tyto skutečnosti i dnes a pochopíme i kroky mladého kněze Jozefa
Tomka, který se stává vicerektorem
a ekonomem Československé papežské koleje Nepomucenum v Římě.
Ta mohla existovat také díky jemu
a slovenské emigraci, její velkolepé

ekonomické a finanční podpoře. Tak
jako náš společný stát by v roce 1918
nevznikl, kdyby nebylo Clevelandské,
Chicagské a Pittsburské deklarace, kdy
nelze popírat významnou a rozhodující pomoc slovenských kněží v USA.
Víme, že právě východ Slovenska, rodiště otce kardinála, má velké spojení
se svými rodáky za oceánem. To jej
také vedlo i k založení ústavu sv. Cyrila
a Metoděje v Římě v roce 1959, kdy
tento ústav znamenal velikou podporu
slovenského katolicismu i v přípravě
a formaci kněžského dorostu. To jsou
skutečnosti, které nemohu pominout
a musím s úžasem obdivovat.
Myslím, že především pro nás, kteří
jsme dostali svátostný podíl na kněžství Ježíše Krista, je třeba připomenout
kázání otce kardinála při padesátém
výročí jeho kněžství. Rád bych odcitoval manželku našeho společného
prvního velvyslance u Svatého stolce
po roce 1989 paní Dagmar Halasovou, která po celých téměř třicet let
s úchvatným obdivem říká: „ano, je to
Kristův kněz“. A když vyslovovala pochvalu na homilii otce kardinála, řekl:
„Ale paní Dagmar, kdybych nevěřil
tomu, co konám, tak bych nemohl
žít.“ Myslím, že právě prožívané Kristovo kněžství, prožívání krásy a velikosti
Kristova kněžství je jeden z nejdůležitějších ne odkazů, ale nejdůležitější
výzvou Vám mladí mužové a to nejenom na terénu košické arcidiecéze ale
je to výzvou pro celou Evropu. Vám
patří jeho slova: „Vy mladí potrebujete
ideály. Kristus ich Vám dáva, nasledujte ich! Je to ťažké? Ale On je s vami
a bude vo vás pôsobiť a bude vašou
silou pre vás, pre blížnych.“
Na svátek sv. Dominika se mne ptal
jeden muž střední generace, co potřebuje církev dnes. Bez jakéhokoliv rozmýšlení jsem odpověděl - chybí víra.

K tomu nám napoví sám otec kardinál:
„Túto vieru si pestujte tak, aby nielen
Košice, Košická diecéza, aby celé naše
Slovensko, znovu ožilo v kúpeli krstu,
znovu sa obnovilo v Kristovi, v línii našej Cyrilo-Metodskej tradícii.“
Otec arcibiskup Alojz Tkáč vyhověl
prosbě zesnulého otce kardinála, aby
mohl být pohřben v košické katedrále.
Splnil tuto prosbu a vše nechal připravit
pro případ úmrtí. Dnes je den, kdy se
tohoto úkonu chápeme. Identita člověka a tedy i kardinála Jozefa Tomka
nám ukazuje nikoli tekoucí bezbřehou
nezakotvenou existenci člověka, ale
vědomí totožnosti vyrůstající z rodinného krbu, z rodné obce, z rodného
kraje a vlasti. Příslušnost k místní církvi je určující pro každého katolického
křesťana ale především pro kněze. Cituji z homilie otce kardinála při Misse
Chrismatis na Zelený čtvrtek 23. 3.
1989 zde v Košickém dómu: „A ja vás
môžem uistiť, že aj ja som takto túžil,
preveľmi túžil sláviť raz eucharistickú obetu s vami v tomto historickom
Dóme košickom, ktorý aj pre mňa je
akoby rodná mať. V košickom Dóme
uprostred veriacich tejto diecézy, ku
ktorej ma viaže nielen pôvod, ale aj
láska. ... Košická cirkev, tá partikulárna
Cirkev, tá čiastka tajomného tela Kristovho, ktoré žije na území Košického
biskupstva a tak veru aj tam nájdete tri
ľalie, znak Košickej diecézy.“ Z těchto lilií vyrostla také i lilie bl. Anky Kolesárové. Dovolte mi na závěr, abych
poděkoval jako nástupce kardinála
Josefa Berana, který s otcem kardinálem Jozefem Tomkem sdílel v určitý
čas římský exil, jako nástupce kardinála Františka Tomáška, který jak zaznamenávají anály zpravodajských služeb, mnohokrát se radil s kardinálem
Tomkem o postupu, jak dál pracovat
pro svobodu církve a našich národů.
Sám bych chtěl poděkovat za všechna
setkání, za otcovské, ale velmi hluboké
rady a ponaučení a dovolím si říct i za
přátelství. Mezi námi byla nejenom nerovnost věku, ale i zkušeností, a proto
mohu říci, žák vždycky zůstane vděčný
svému mistrovi. Otče kardinále Jozefe,
Pán Bůh zaplať za vše, co jsi vykonal
pro Kristovu církev, pro naše cyrilometodějské země. Právem neseš se sv. Janem Pavlem II. podíl na návratu svobody, za který vděčíme Všemohoucímu
a Milosrdnému Bohu, přímluvě Matky
našeho Pána Ježíše Krista a našim svatým ochráncům, věrozvěstům sv. Cyrilovi a Metodějovi. Pán Bůh zaplať!
(*** tisková a významová oprava)

Svatý otec kondoloval k úmrtí
kardinála Jozefa Tomka
Papež František zaslal tuto kondolenci košickému arcibiskupovi,
metropolitovi Mons. Bernardu Boberovi k úmrtí kardinála Jozefa Tomka.
Jeho Excelenci,
nejdůstojnějšímu
Msgr. Bernardu Boberovi,
košickému arcibiskupu.
Jelikož jsem se dozvěděl zprávu
o úmrtí kardinála Jozefa Tomka, významného syna své země, chci vyjádřit jeho příbuzným, vám, kněžskému
sboru a všem věřícím svou blízkost
a soustrast se zármutkem, který zasáhl
celé církevní společenství a slovenský
národ.

Při vzpomínce na tohoto ctihodného a moudrého bratra, který, podporován hlubokou vírou a prozíravým
pohledem, sloužil evangeliu a církvi
s pokorou a sebezapřením, s vděčností myslím na jeho dlouhou a plodnou práci při Svatém stolci jako pilného a rozvážného spolupracovníka
mých předchůdců.
Myslím také na jeho ducha modlitby, který ho vedl k tomu, že se i ve stáří
vytrvale modlil večerní modlitbu růžen-

ce na Svatopetrském náměstí a dával
tak poutníkům i turistům krásné a veřejné svědectví o své lásce k Panně Marii.
Prosím Pána, aby přijal tohoto svého věrného služebníka do nebeského
Jeruzaléma, a ze srdce žehnám všem,
kdo truchlí nad jeho odchodem, a děkuji Milosrdným sestrám svatého Vincence z Pauly – satmarkám, které se
o něj staraly s veškerou péčí.
Papež František
Zdroj: Vatican News

Nuncius na Ukrajině:
Pokud se oběť naplní nenávistí,
z duchovního hlediska prohrála
Přinášíme některé myšlenky apoštolského nuncia
na Ukrajině, arcibiskupa
Visvaldase Kulbokase, se
kterým hovořila Svitlana
Duchovyčová z Vatican
News.
Situace je dramatická, dochází k mnoha krutostem, k mučení, dokonce
k záměrným útokům na sanitky, nemocnice, na děti: taková zvěrstva, že
to člověka svádí k tomu, aby se rozzlobil a ztratil vnitřní klid tím, že se
naplní nenávistí. Slyšel jsem mnoho
kněží, kteří prohlašují: „Ano, musíme
se hodně modlit, abychom se nevyrovnali agresorovi, abychom se nevyrovnali těm, kdo rozsévají smrt, protože pokud se oběť naplní nenávistí,
z duchovního hlediska prohrála“. Tato
modlitba je tedy také chvílí, kdy prosí-

me Pannu Marii o přímluvu, aby naše
srdce nebyla naplněna nenávistí, ale
odvahou, trpělivostí, duchem mučednictví a důvěrou v Pána.
…Tady na Ukrajině jsou vysídlené rodiny, které mi říkají, jak je těžké
takhle žít, a snaží se pochopit, jestli je
možné se vrátit do původních domovů. A to i přesto, že v jejich bydlištích
některé rodiny už několik měsíců přespávají v autech. Lidé nechtějí odjet
do zahraničí a vždy doufají, že se budou moci vrátit domů. Je těžké žít bez
dostatku jídla, práce, domova, trávit
noci v autě, protože i přes tolik humanitárních iniciativ a množství pomoci
není možné uspokojit potřeby všech,
protože počet lidí je vysoký. Je tu tedy
problém života v těžkých podmínkách a pocitu osamělosti. Proto Svatý otec při každé příležitosti opakuje,
aby svět alespoň v modlitbě, alespoň
srdcem nezapomínal na tolik rodin,
které prožívají tak těžké chvíle. A to se
týká nejen Ukrajiny, ale i dalších zemí.

…Svatý otec není politik, ale pastýř. Vyzývá, abychom věřili v možnost dialogu, přestože tady na Ukrajině chápeme, že skutečné jednání je
opravdu velmi těžko předvídatelné,
právě proto, že situace je tak dramatická a lidská logika nám napovídá, že
tváří v tvář tak zuřivé válce je těžké
předvídat, že ze dne na den ti, kteří
válku začali, tedy Rusko, změní svůj
postoj. Papež navzdory tomu opakuje
svou výzvu k dialogu, což se nám zdá
lidsky nemožné, ale pokud jsme věřící
lidé, doufáme i v nemožné a svěřujeme tuto výzvu, tuto modlitbu nejen
lidem, ale samotnému Bohu. … Lpíme
také na malých krocích. Někdy, když
nemůžeme, jako například nyní, najít
okamžité způsoby, jak zastavit válku, soustředíme se na humanitární
aspekty, abychom otevřeli cestu ke
kontaktům. Je důležité udělat vše, co
je v lidských silách, aby se vytvořila atmosféra, když ne dialogu, tak alespoň
kontaktu.
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10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU

4. 9. / 10.00

Olbramovice / kostel
Všech svatých / mše
sv. a žehnání kostela
po opravě
5. 9. – 7. 9.		
Výlet s bohoslovci

10. 9. / 14.00

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Foto: Miroslav Novotný / Člověk a Víra

1. 9. / 9.00		
Praha-Vinohrady / kostel
sv. Ludmily / mše sv.
na zahájení školního
roku Arcibiskupského
gymnázia

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Praha-Nové Město /
Palackého náměstí /
oficiální zahájení
Dne pro rodinu

3. 9. / 10.00

1. 9. / 9.00

1. 9. / 8.05 		

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
s jáhenským svěcením

Praha-Hostivař /
Křesťanské gymnázium /
zahájení školního roku
s biřmováním

Kladno / kostel Nejsv.
Srdce Ježíšova / mše sv.
na zahájení školního roku
ZŠ Maltézských rytířů
3. 9. / 10.00 Hluboš
u Příbrami / mše sv.
a odhalení pamětní desky
Mons. Antonínu BořekDohalskému
5. 9. – 7. 9.		
Výlet s bohoslovci

12. 9. / 11.00

5. 9. – 7. 9.

Olomouc / katedrála /
mše sv. u příležitosti 20 let
Teologického konviktu
14. 9. / 7.45 PrahaLysolaje / mše sv. pro
komunitu sester OP
16. 9. / 10.00 PrahaHradčany / katedrála /
mše sv. ke cti sv. Ludmily
pro církevní školy
16. 9. / 16.30 PrahaVinohrady / kostel sv.
Ludmily / poutní mše
sv. ke cti sv. Ludmily
a vyhlášení baziliky minor

Výlet s bohoslovci

10. 9. / 11.30

klášter Hájek u Prahy /
poutní mše sv.

11. 9. / 10.00

Mníšek pod Brdy /
kostel sv. Václava /
mše sv. s biřmováním

22. 9. – 3. 10.

USA, Kanada /
pastorační návštěva
krajanských komunit

3. 9. / 10.00

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
s jáhenským svěcením
4. 9. / 10.30		
Topoľčany, Slovensko /
poutní mše sv.
5. 9. – 7. 9.		
Výlet s bohoslovci

10. 9. / 18.00

25. 9. / 17.00

Vojnův Městec / mše sv.
pro Kolpingovo dílo

Stará Boleslav /
Svatováclavská národní
pouť

29. 9 – 30. 9.

28. 9. / 18.00

Velehrad / setkání
představených seminářů

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.

18. 9. / 9.30

Český Brod / kostel
sv. Gotharda / mše sv.,
výročí posvěcení kostela

25. 9. / 10.00

Praha-Suchdol / mše sv.
s žehnáním kaple
sv. Václava po generální
opravě
27. 9. / 19.00 Stará
Boleslav / Modlitba za
národ, nešpory a koncert

Foto: Bužková Ivana / Člověk a Víra

28. 9. / 10.00

Žarošice /
27. 9. / 14.30
Zlatá sobota – hlavní pouť
Praha-Malá Strana /
12. 9. / 11.00		Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla
Olomouc / katedrála /
Boromejského
mše sv. u příležitosti
pod Petřínem / slavnostní
20 let
požehnání a otevření
Teologického konviktu
Léčebné zahrady
18. 9. / 9.00		
sv. Josefa
Praha-Vršovice /
mše sv. s biřmováním
27. 9. / 17.00
Praha-Nové Město /
20. 9. / 9.30		
Václavské náměstí /
účast na vikariátní
Svatováclavské
konferenci
duchovní zastavení
I. pražského vikariátu
21. 9. / 9.00		
28. 9. / 10.00
Liturgická komise ČBK
Stará Boleslav /
Svatováclavská
25. 5. / 10.00 Kolín /
národní pouť
mše sv. s biřmováním

Foto: MagdaLenka Pecharová / Člověk a Víra

Z diáře
arcibiskupa Graubnera

 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

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
 22.–25. září Víkendovka pro mladé
11-15 let, více informací a přihlašování
na webu ADCM cca tři týdny před víkendem.
 7.–9. října Víkendovka pro mladé
15–19 let, více informací a přihlašování
na webu ADCM cca tři týdny před víkendem.
 19. listopadu od 9.00 Světový den
mládeže v pražské arcidiecézi – Salesiánské středisko mládeže v Praze-Kobylisích.
www.adcm.cz

SVATÁ HORA
– POUTNÍ MÍSTO
 2. září Zážitková noc na Svaté Hoře.
Noční prohlídka ambitu, krápníková
kaple při svíčkách, vyhlídky, večeře s živou hudbou v barokní jídelně a mnoho
dalšího. A také jedno překvapení. Více
informací na webových stránkách.
 3. září od 9.00 Pouť bývalých i současných svatohorských ministrantů,
vokalistů a trubačů.
 3. a 24. září od 15.00 do 18.00
Malé filmové exercicie ve sklepení.
Volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností
v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením vede jáhen Pavel
Švarc. Úvodem bude promítnut film.
Délka trvání akce je dána především

zájmem a aktivitou přítomných (předpokládá se max. 3 hod). Prostor je
temperován. Vchod je z boku areálu.
Vstupné dobrovolné, není potřeba se
přihlašovat předem. Počet účastníků
je dán kapacitou.
 3. září od 19.00 Štefan Margita pro
Svatou Horu – za doprovodu Pavla
Šmolíka v bazilice. Vstupné 1000 Kč,
lístky jsou ke koupi na Svaté Hoře
v předprodeji.
 10. září od 9.30 Příbramská Svatohorská ŠALMAJ. Dobový průvod z náměstí T. G. Masaryka v Příbrami vyjde
na Svatou Horu k uvítání historické
postavy arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Průvod je určen pro všechny
pocestné. Zahajovací ceremoniál odstartuje celodenní veselí, které bude
končit ve 23.00. Program bude probíhat na dvou zastřešených scénách
se zvukovým a světelným parkem.
Dobově odění moderátoři seznámí
diváky s historií významného poutního místa i královského města Příbram.
Dále postupně představí všechny
umělce, kteří budou po celou slavnost navozovat autentickou náladu.
Program je k dispozici na webových
stránkách Svaté Hory.
 10. září Běh hasičů do svatohorských schodů. Unikátní závod dvojic
hasičů v běhu do schodů na Svatou
Horu jako vzpomínka na mohutný
požár areálu z roku 1978. Více na https://www.sv-schody.cz.

 17. září Svatohorský Downtown
Příbram 2022. Mistrovství ČR – závod
ve sjezdu na kolech ze Svaté Hory
do města Příbram. V průběhu konání
akce bude částečně omezen vjezd na
Svatou Horu, pro pěší bez omezení.
Start proběhne v 14.30 z Kalvárie, finále a exhibice je od 17.30.
 26. září Bl. Kašpar Stranggassinger,
CSsR, vychovatel mládeže, působil
v Německu.
 28. září Den věží a rozhleden. K výstupu na svatohorskou zvonici návštěvníci obdrží jeden pohled, který
si mohou označit naším pohádkovým razítkem. Vstupné je symbolické
– 20 Kč.

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

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY
 4. září od 8.00 Výročí posvěcení
kostela sv. Františka – mše svatá.
 4. září od 9.30 a 11.00 Poutní slavnost – svaté Matky Terezy. Pojďme
vyjádřit sounáležitost tím, že přijdeme
v barvách sárí, v modré a bílé (KCMT).
 11. září od 17.00 Koncert Musica pro
Sancta Cecília. Posluchači se mohou
těšit na skladby z období renesance
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Foto: klášter Hovhannavank, Arménie / Člověk a Víra

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY
PRAHA-VINOHRADY

a baroka. Zazní díla např. A. V. Michny
z Otradovic, J. B. Lullyho, J. Downlanda
nebo M. Maraise a J. Plansona. Vstupné
je dobrovolné (kostel sv. Františka).
 14. září od 19.00 Hudební kavárna.
Příjemné posezení s hudbou Jaroslava Ježka, Semaforu v podání nevidomých umělců (Ráchel Skleničková,
Tomáš Pavlán a Petr Mach). Vstupné
80 Kč (KCMT).
 18. září od 15.00 do 18.00 Tančírna. Taneční odpoledne se skupinou
Hvězdný prach. Vstupné pro jednotlivce 90 Kč a pro pár 170 Kč (KCMT).
 21. září od 17.00 do 18.00 Poprázdninové zpovídání pro děti (KCMT).
Od 18.00 mše svatá na zahájení katechetického roku, od 19.00 úvodní
setkání kurzu obnovy víry v Duchu
svatém (pro předem přihlášené).
 22. září od 19.00 do 20.30 Zastavení u Matky Terezy na téma VZDĚLÁVÁNÍ s dvěma hosty, Lubošem
Hoškem, bývalým ředitelem Dívčí
katolické školy, a Markem Adlerem,
ředitelem školy Be Open. Rozhovor
povede Tomáš Mančal (KCMT).
 Cvičení (nejen) pro seniory každé
pondělí od 9.15 do 10.15. a od 10.30
do 11.30 pod vedením Eriky Tremlové.
Začátek 12. září.
 Kurzy keramiky pro děti od 16.45
do 18.15 a dospělé od 18.30 do 20.00.
Začínáme 6. října a pak každý další
čtvrtek v Komunitním centru Matky
Terezy. Informace o kurzech a objednávky na www.keramista.cz.
 Taneční kurzy pro dospělé (zahájení 3. a 4. října) – www.astra-praha.cz.
 Výuka náboženství pro děti –
přihlašování na www.kcmt.cz přes
formulář.
www.kcmt.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY
PRAHA-VINOHRADY
 15. září od 19.30 Koncert pro českou kněžnu. Karel Růžička – Jazzová
mše – oratorium. (náměstí Míru před
kostelem sv. Ludmily)
 16. září od 16.30 Slavná mše svatá
– vyhlášení baziliky minor.
http://www.ludmilavinohrady.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-KUNRATICE
 3. září odpoledne V rámce akce
Kunratice žijou proběhne od 16.00
v kostele koncert farní kapely Jakoband. Následně v určené časy bude
možnost večerních prohlídek kostela.
 11. září od 11.00 Poutní mše svatá
u kapličky Jména Panny Marie ve Zdiměřicích.
 14. září od 15.00 Odpolední pobožnost u kříže na křižovatce ulic Ke
Hrádku a K Verneráku.
https://www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA
PRAHA-BRANÍK
 25. září od 10.30 Oslava výročí
posvěcení kostela sv. Prokopa.
https://www.farnostbranik.cz

ŘKF U KOSTELA SV. MICHAELA
ARCHANDĚLA PRAHA-PODOLÍ
 29. září od 15.00 Pouť k sv. Archandělu Michaelovi a současně i oslava
výročí posvěcení kostela.
http://farnost-podoli.webnode.cz

 Nedělní varhanní hudba
Spolek přátel kostela svaté Ludmily na
královských Vinohradech v Praze zve
na 4. ročník festivalu.
 4. září od 19.00 Josef Kšica – J. S.
Bach, P. Eben, J. Kšica, C. Franck.
 18. září od 19.00 Petr Čech – F. Liszt,
C. M. Widor.
 2. října od 19.00 Ivana Michalovičová – P. Eben, L. Hurník, L. Vierne, V. Novák, B. A. Wiedermann,
J. Alain.
 16. října od 18.00 Ireneusz Wyrwa
– F. Mendelssohn-Bartholdy, Feliks
Nowowiejski, J. G. Rheinberger.
Vstupné 150 Kč, senioři 100 Kč, studenti a děti zdarma. Koncert se koná
pod záštitou pražského arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera a starostky
městské části Praha 2 Ing. Alexandry
Udženija.
http://ludmilavinohrady.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
 14. září od 19.00 Literární klub Vlašim: Lidmila Kábrtová (Koho vypijou
lišky, Čekání na spoušť). Vstupné dobrovolné.
 21. září od 19.00 Folk-rockový klub
Vlašim: Beata Hlavenková. Příspěvek
za návštěvu klubu 150 Kč
(KC ZAHRADA,
Tovární 2042, Vlašim)
www.vlasim.charita.cz,
https://komunitnicentrumvlasim.cz

CHARITA BEROUN
 8. září Běh pro charitu. Program:
14.00–16.00 soutěže pro děti, malování na obličej; od 16.00 mažoretky
Berounské hvězdičky (MKC), od 16.30
Rodinný běh (1 km); od 17.30 cvičení se Super Kruháčem; od 18.00 start
6. charitativního běhu (3,7 km). Startovné 100 Kč, děti zdarma. Během
celého odpoledne: měření tlaku,
informace o demenci a Alzheimerově
nemoci, testy paměti, prodej výrobků
z charitativní šicí dílny Charity Beroun. Místo konání: Husovo náměstí,
Beroun.

https://beroun.charita.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
V HÁJKU
 10. září od 11.30 Hlavní Hájecká
pouť – Narození Panny Marie, celebruje Mons. Václav Malý.
 24. září od 11.00 Svatováclavská,
celebruje P. Vladimír Slámečka.
www.hajek.ofm.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
 28. září od 17.00 Varhanní koncert
(Ondřej Valenta – varhany). Vstupné 150
Kč; rezervace a informace: koncerty
@kkvys.cz.
www.kkvys.cz

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

 Koncert duchovní hudby v kostele 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.
 Veni Creator Spiritus na ČVUT
Ve středu 28. září od 19.00 zve
Akademická duchovní správa ČVUT
v Praze všechny studenty, absolventy
i příznivce nejstarší technické univerzity v Evropě na slavnostní zahájení
akademického roku 2022/23. Slavnou
mši svatou bude v kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském
celebrovat rektor ADS ČVUT v Praze P. Vladimír Slámečka, na varhany
bude hrát Martin Beran. Po mši svaté
proběhne setkání akademické obce
ČVUT v kryptě pod kostelem. V letošním roce se slaví 10. výročí vzniku
Akademické duchovní správy ČVUT
v Praze.
 Adorace za kněžská a duchovní
povolání a za rodiny
První pátky v měsíci se konají společné modlitby za povolání v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru,

Praha 2. Výstav Nejsvětější svátosti
začíná v 14.00 a od 15.00 probíhá
společná adorace, v jejímž vedení
se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od
16.30 pak následuje mše svatá, kterou
slouží biskupové nebo vyšší řeholní představení. Zváni jsou všichni,
kteří chtějí rodiny i nová kněžská
a duchovní povolání doprovázet svou
modlitbou, ale také mladí lidé, kteří
hledají svou životní cestu. Adorace je
konána pod záštitou KVPŽŘ.
Bližší informace jsou uvedeny na
webových stránkách www.hledampovolani.cz a www.rehole.cz.
 Kurz duchovního doprovázení
2022–2023
V příštím akademickém roce se na
CMTF UP v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je
určen všem, kteří se angažují v oblasti
duchovního doprovázení nebo se na
tuto službu chtějí připravit, kněžím,
řeholním osobám i laikům. Teoretická část je otevřená širokému okruhu
zájemců a poslouží i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Na
praktickou část bude proveden výběr
z přihlášených účastníků teoretické
části.
Více informací na doprovazeni.
cz. Odkaz pro přihlašování: https://
czv-up.upol.cz/cs/registration/2517/
detail/terms.

„MARIA SE VYDALA NA
CESTU A SPĚCHALA.“
(LK 1,39)

adcm.cz

začátek v 9:00
program celý den

Salesiánské
středisko mládeže

SDM
Kobyliské nám. 640/11, Praha 8

světový den mládeže
v pražské arcidiecézi

EXERCICIE 15

Foto: Dušan Kadlec / Člověk a Víra

14 Z Act Curiae

Ustanovení
 Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., byl
s účinností od 1. července 2022 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické
farnosti u katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha Praha-Hradčany. S účinností od 2. července 2022 byl jmenován a ustanoven generálním vikářem
pro správu a organizaci arcidiecéze.
 P. Alain Maurice Aimé Cleyssac
CCN byl na žádost řeholního představeného s účinností od 1. září 2022
uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Tuchoměřice.
 P. Ing. Mgr. Leo Pavel Červenka
SDB byl na žádost řeholního představeného s účinností od 1. září 2022
uvolněn z funkce výpomocného duchovního Římskokatolické duchovní
správy u kostela sv. Kříže Praha-Nové
Město a současně byl s účinností od téhož data jmenován a ustanoven rektorem Římskokatolické duchovní správy
u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město.
 Dominik Frič byl s účinností od
3. září 2022 uvolněn z funkce pastoračního asistenta Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou a současně
s účinností od téhož data ustanoven
k jáhenské službě v Římskokatolické
farnosti Kralupy nad Vltavou.
 Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš
byl se souhlasem představeného
s účinností od 1. července 2022 jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha Praha-Hradčany.
 Mgr. Michal Hladík byl s účinností od 1. srpna 2022 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti
Český Brod a současně byl s účinností od téhož data ustanoven k jáhen-

ské službě v Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice.
 P. Mgr. Christophe Jakob CCN byl
na žádost řeholního představeného
s účinností od 1. září 2022 jmenován
a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Tuchoměřice.
 Matěj Jirsa byl s účinností od 3. září
2022 uvolněn z funkce pastoračního asistenta Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky a současně s účinností od
téhož data ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky.
 RNDr. Mgr. Pavel Křížek byl
s účinností od 1. července 2022 uvolněn z funkce sekretáře III. pražského
vikariátu.
 ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., byl
s účinností od 1. července 2022 jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti Ořech.
 Mons. Mgr. Václav Malý byl s účinností od 2. července 2022 jmenován
a ustanoven biskupským vikářem pro
vzdělávání a ekumenické vztahy.
 P. Loi Lam Nguyen CSsR byl na návrh řeholního představeného s účinností od 15. července 2022 pověřen
duchovní péčí o vietnamsky hovořící komunitu pobývající v Arcidiecézi
pražské.
 P. Mgr. Petr Piler, Ph.D., SDB byl
na žádost řeholního představeného
s účinností od 1. září 2022 uvolněn
z funkce rektora filiálního kostela sv.
Kříže, Praha-Nové Město.
 P. Mgr. Vojtěch Sivek SDB byl na
žádost řeholního představeného
s účinností od 1. září 2022 jmenován
a ustanoven výpomocným duchov-

ním Římskokatolické duchovní správy
u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město.
 Mons. Michael Slavík, Th.D., byl
s účinností od 1. června 2022 jako sídelní kanovník Metropolitní kapituly
pověřen speciálními úkoly, a to přípravou a formací trvalých jáhnů, formací kněží do pěti let po přijetí svátosti svěcení, poradenstvím v rámci
Arcidiecéze pražské a zastupováním
a reprezentací z titulu sídelního kanovníka Metropolitní kapituly.
 P. Mgr. Pavel Šimůnek SDB byl
na žádost řeholního představeného
s účinností od 1. září 2022 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Terezie od
Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.
 P. Vlastimil Vajďák SDB byl na žádost řeholního představeného s účinností od 16. září 2022 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Terezie
od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.
 Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., byl s účinností od
2. července 2022 jmenován a ustanoven generálním vikářem pro kněžstvo
a duchovní život arcidiecéze.
 Mgr. Jiří Zeman byl s účinností od
1. července 2022 uvolněn z funkce kaplana Veselé školy – církevní
základní školy a základní umělecké
školy, se sídlem Soukenická 1088/10,
Praha 1.
 Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA,
byl s účinností od 3. září 2022 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Štěpána
Praha-Nové Město, a v Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie
Sněžné Praha-Nové Město.

Životní jubilea
 Bc. Jan Špaňhel, trvalý jáhen ve
farnostech Praha-Čakovice a Praha-Vinoř, 3. 9. 1967 (55 let)
 Stanisław Góra, okrskový vikář,
farář u kostela Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce, 4. 9. 1962
(60 let)
 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 11. 9. 1932 (90 let)
 P. ThLic. Ing. František Hylmar SJ,
rektor u kostela sv. Ignáce v Praze, 12.
9. 1957 (65 let)
 František Benda, kněz na odpočinku v Ořechu, 22. 9. 1928 (94 let)
 P. ThLic. Jan Adamík SJ, farní vikář u kostela sv. Štěpána v Praze-Nové
Město, 25. 9. 1962 (60 let)

Výročí svěcení
 P. Mgr. Václav Jiráček SDB, farní
vikář u kostela sv. Terezie od Dítěte
Ježíše v Praze-Kobylisích, 15. 9. 2012
(10 let)
 Mgr. Jan Rückl, trvalý jáhen v Praze-Vršovicích, 30. 9. 2012 (10 let)

Katolické
bohoslužby
na Radiu Proglas
4. 9. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích
 11. 9. (9.30) Poutní mše svatá z Vranova u Brna
 18. 9. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích
 25. 9. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku

Aktuální program:
www.proglas.cz/program
Změna vyhrazena.

úmysly apoštolátu
modlitby
Úmysl papeže
Za zrušení trestu smrti: Modleme se
za to, aby v zákonech všech zemí
světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost
osoby.

Národní úmysl

 Od 19. do 22. září
Duchovní obnova /
Ing. Mgr. Václav Čáp / Hostýn /
http://hostyn.cz
 Od 19. do 23. září
Exercicie „Kázání na hoře“ /
P. Petr Beneš, CSsR / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 25. do 28. září
Duchovní obnova pro seniory /
P. Jan Mach / Velehrad /
http://stojanov.cz

Za synodní proces: Modleme se za
místní církve evropského kontinentu,
aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

 Od 26. do 30. září
Exercicie „Kráčet životem s Marií“ /
P. Josef Michalčík, CSsR /
Svatá Hora /
www.svata-hora.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 3. do 5. října
Duchovní cvičení pro seniory /
P. Milan Glaser SJ / Hostýn /
http://hostyn.cz

 Od 14. do 17. září
Duchovní cvičení pro všechny /
P. Miloslav Kabrda / Velehrad /
http://stojanov.cz

 Od 6. do 9. října
Exercicie pro seniory /
Mons. Aleš Opatrný / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz

1. září 1347
Karel IV. udělil pražským arcibiskupům právo
korunovat české krále, čímž prakticky potvrdil suverenitu zemí Koruny české.

1. září 1992
V Praze na Vinohradech zahájilo činnost Arcibiskupské gymnázium. Ve stejný den pražský pomocný biskup František Lobkowicz
slavnostně otevřel Křesťanský domov mládeže na pražském náměstí Míru.

2. září 1192

knižní novinky
Karmelitánské
nakladatelství

Historický kalendář

BŮH SVÉ BITVY
NEPROHRÁVÁ II
Vojtěch Kodet,
Jan Paulas
Váz., 496 str.,
499 Kč

PO PROVAZE
KE KRISTU
Max Kašparů
Brož., 136 str.,
199 Kč

ZÁZRAK
V NERATOVĚ
Tomáš Kutil,
Josef Suchár
Váz., 232 str.,
329 Kč

NERATOV
Tomáš Kutil
Brož., 136 str.,
249 Kč

CO JE ČLOVĚK?
Váz., 472 str.,
499 Kč

NOSÍM
V SOBĚ ŽIVOT
Petra Klippelová
Brož., 112 str.,
299 Kč

MODLITBA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
I MÍRNĚ
POKROČILÉ
James Martin
Brož., 160 str.,
229 Kč

KANCIONÁL
MODRÝ
Váz., 742 str.,
299 Kč

MISÁLEK PRO
HOLKY I KLUKY
Eleonora
Gerhaherová,
Gaby Grosserová
Brož., 64 str.,
149 Kč

VĚŘÍM
Bruno Ferrero
Váz., 64 str.,
269 Kč

LITURGICKÝ
KALENDÁŘ
NA ROK 2023
Brož., 64 str.,
59 Kč

Richard Lví srdce a Saladin potvrdili dohodu, kterou skončila třetí křížová výprava.
Došlo k uzavření pětiletého příměří, Jeruzalém zůstal pod muslimskou nadvládou,
ale křesťanským poutníkům byl do něj
umožněn vstup.

2. září 1347
Pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic korunoval Karla IV. na českého krále.

3. září 1347

Paulínky

Karel IV. založil v Praze na Novém Městě
kostel Panny Marie Sněžné, který se měl stát
korunovačním chrámem.

4. září 1942

19. září 1992
V rámci Desetiletí duchovní obnovy se konala celonárodní svatoludmilská pouť, během níž byl po rekonstrukci otevřen kostel
sv. Ludmily na pražských Vinohradech.

KAPESNÍ DIÁŘ
NA ROK 2023
S LITURGICKÝM
KALENDÁŘEM
Brož., 144 str.,
99 Kč
modrá a červená
varianta

VELKÝ DIÁŘ
NA ROK 2023
S LITURGICKÝM
KALENDÁŘEM
Váz., 392 str.,
229 Kč

EVANGELIUM
NA KAŽDÝ
DEN 2023
Brož., 488 str.,
129 Kč

ZLO. TEOLOGICKÝ
ESEJ
Charles Journet
Brož., 280 str.,
cca 360 Kč

O ZÁKONECH
V TEOLOGICKÉ
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 124 str.,
160 Kč

SOUROZENECKÁ
PŘÍRUČKA PRO
PŘEŽITÍ
Dawn Huebner
Brož., 128 str.,
269 Kč

PERFEKTNĚ
SKRYTÁ DEPRESE
Margaret Robinson
Rutherford
Brož., 216 str.,
365 Kč

MÁM TO
O SOBĚ ŘÍCT?
Anita Hubner
Brož., 224 str.,
399 Kč

Krystal OP

Nacisté popravili biskupa pravoslavné církve
Gorazda, faráře Václava Čikla a staršího církve Jana Sonnevenda. O den později byl popraven kaplan Vladimír Petřek. Šlo o odplatu
za ukrývání parašutistů v chrámu sv. Cyrila
a Metoděje po atentátu na Heydricha.

V pražských Kobylisích byl slavnostně otevřen Dům Bible, sídlo České biblické společnosti.

23. září 1122
Papež Kalixt II. a císař Jindřich V. uzavřeli
Wormský konkordát, čímž skončil boj o investituru (spor o právo ustanovovat církevní
hodnostáře). Císař se zřekl investitury a souhlasil s kanonickou volbou biskupů a opatů.
Naproti tomu papež souhlasil s císařovou
účastí u voleb, které nebyly pro spory kapitul
nebo konventů rozhodnuty.

30. září 1452
Němec Johannes Gutenberg vytiskl první
knihu na světě – latinskou Bibli. Její náklad
činil 180 kusů.
Vít Kochánek

PORTÁL

21. září 2002

SALVE 2/2022
Téma:
hodnoty v čase
Brož., 216 str.,
130 Kč

