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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
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Večery o ekonomice
s generálním vikářem
Janem Balíkem

Pro kněze, jáhny
a členy ekonomických rad farností.

Ceny pro osobnosti
církevního školství
Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner ocenil pětici osobností za jejich dlouholetou vynikající službu v oblasti církevního školství. Stalo se tak během bohoslužby ke Dni církevního školství, která se na svátek sv. Ludmily, v pátek 16. září,
konala ve svatovítské katedrále. Svatoludmilskou medailí
byly oceněny Ing. Miroslava Večeřová, Jana Nováková, Mgr.
Marie Kováčová a Mgr. Libuše Kubíčková. Svatý otec František udělil vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice PhDr. Mgr.
Ondřeji Mrzílkovi, MBA.

Termíny:

10., 11., 19. a 26. 10. od 18 hodin
Diskusní téma:

O ekonomickém vývoji
Arcidiecéze pražské
(Téma všech večerů bude stejné,
proto si vyberte jeden termín.)

Setkání katechetů a pedagogů
Arcidiecéze pražské
Středisko pro katechezi a výuku
náboženství a Pedagogické centrum pražského arcibiskupství zvou
katechety, učitele všech typů škol,
kněze, jáhny a další pastorační spolupracovníky na společné setkání.
Jeho účelem je vytvořit prostor
k vzájemnému poznávání, sdílení zkušeností a potřeb, dalšímu
vzdělávání a hledání konkrétních
cest k naplňování poslání církve
být svědky Ježíšovu evangeliu, a to
v oblastech katecheze, náboženského vzdělávání a hodnotové výchovy v různých prostředích, které
jsou nabízeny dětem, mladým lidem a dospělým.
Dvouhodinová setkání se budou konat dvakrát ročně o večerech všedních dnů. Pro první setkání nabízíme
termíny:
 6. října, 18.30: Dobříš, Pastorační
centrum sv. Tomáše
 13. října, 19.00: Praha – Dejvice, Katechetické středisko AP

 18.


října, 18.30: Kladno, budova fary
října, 19.00: Český Brod, budova
fary
 listopadu, 19.00: Praha – Vino3.
hrady, zázemí kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně

10.
listopadu, 18.30: Benešov, budova fary

15.
listopadu, 18.30: Roudnice nad
Labem, budova fary

23.
listopadu, 19.00: Praha – Kobylisy, salesiánské středisko

 19.









K přihlášení využijte
webový formulář na adrese:
https://katechete.apha.cz/
novinky/
oblastni-setkani-katechetua-pedagoguarcidieceze-prazske.
Podrobnější informace
zašleme přihlášeným účastníkům
s předstihem.

Místo konání: Sál kardinála Berana
na Arcibiskupství pražském
Je třeba se přihlásit na
www.apha.cz,

https://1url.cz/@vecery
nebo přes QR kód.

V případě dotazů se ozvěte na

sekretar.balik@apha.cz
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Přihlášení na akci Křesťanské Vánoce – Betlémy
S velkou nadějí zveme v letošním roce
k akci Křesťanské Vánoce – Betlémy.
Cílem je především oslovit lidi, kteří
běžně do kostela nepřichází. Princip
je podobný jako na Noc kostelů, lidé
si mohou na webu krestanskevanoce.cz najít otvírací dobu kostela, případně na stejném webovém portálu
zjistit nabídku programu. K akci připravujeme jednotný vizuál plakátů
a propagaci pro snadnější orientaci
lidí. V loňském roce se připojil i větší
počet mimopražských kostelů.
Jde především o otevření kostela
odpoledne během vánočních svátků 24., 25., 26. a 31. prosince 2022,
resp. 1. ledna 2023. Prakticky stačí
umožnit lidem vidět betlém. Není třeba zajišťovat složitý doprovodný pro-

gram. Pokud jsou ve farnosti ochotní
lidé, lze nabídnout zpívání koled nebo
umístit v kostele Betlémské světlo.
Stačí, když se přihlášený kostel otevře
alespoň jedno z těchto odpolední či
navečer v době mimo konání bohoslužeb a lidé mohou přijít k betlému
a zastavit se u něj. Podmínkou je, že
vstup do prostoru je zdarma.
Letošní rok vygradovaly ceny
v mnoha oborech a nejinak je tomu
i v cenách tiskového papíru. Proto
budeme hledat optimální verzi propagace podle nabídek a také podle
získaných prostředků. Již několik
let nabízíme hru pro děti s figurkami betléma, aby tak měly motivaci
obejít více míst. Pastorační středisko
současně nabízí letáky pro Advent

a Vánoce na e-shopu Arcibiskupství
pražského (eshop.apha.cz), které jsou
určeny pro širokou veřejnost.
Do projektu se můžete přihlásit od 1. do 31. října 2022. Po tomto datu již nebude kostel zařazen
do zamýšlených tiskovin, na web
se lze přihlásit i po tomto datu.
Přihlašujte se elektronicky na adrese
www.krestanskevanoce.cz/prihlaskakostely. Po zpracování přihlášky vám
pošleme údaje pro editaci informací
o vašem kostele. V případě, že nastane nějaká komplikace s přihlášením,
kontaktujte paní Zuzanu Kakuškovou
z Pastoračního střediska AP (betlemy.
praha@apha.cz).
Mgr. Ing. Michal Němeček,
ředitel Pastoračního střediska

Člověk a Víra
hledá malý sklad

KONFERENCE

Přijměte srdečné pozvání na konferenci s názvem

Formace
a poslání
trvalého jáhna

,

kterou pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta UP,

v úterý 4. října 2022 od 10.00 do 15.30 hodin
v aule budovy Cyrilometodějské teologické fakulty
UP v Olomouci, Univerzitní ulice 22.

Fotografický spolek Člověk
a Víra hledá k dlouhodobému
pronájmu malý skladový prostor v Praze a okolí k uskladnění
fotoobrazů a výstavních stojanů, například malou místnost
nebo suchou garáž na faře,
v komunitním centru, v klášteře
či v soukromí, v objektu s možností příjezdu autem.
Kontakt: Martina Řehořová,
rehorova.martina@gmail.com

Na konferenci zazní řada zajímavých témat,
která jsou určena pro kněze, jáhny, řeholníky, bohoslovce i laiky.
10.00 Začátek konference
Mgr. Michal Štverák: Historická a teologická specifikace trvalého jáhenství
P. ThLic. Lukáš Jambor: Teologie služby v životě trvalých jáhnů
P. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.: Formace k přijetí trvalého jáhenství v ČR
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.: Doprovázení trvalých jáhnů
Mons. Jan Graubner: Klerikalismus u trvalých jáhnů (čtený příspěvek)
13.30 Oběd v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci
14.30 Kategoriální pastorace trvalých jáhnů – ukázky dobré praxe
15.30 Diskuze a závěr
16.00 Možnost slavení mše svaté v kapli Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

JAK SI UCHOVAT POKOJ
V NEPOKOJNÉ DOBĚ
SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM
8. 10. 2022
Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha
MŠE SVATÁ, PŘEDNÁŠKY, DISKUSE, KONCERT

poznání
Přihlášky přijímá: marta.zachova@upol.cz
Bližší informace (medailonky řečníků, anotace přednášek)
na WWW.CMTF.UPOL.CZ. Těšíme se na Vás!
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Návštěva Běloruska:
Pomoc chudým rodinám a seniorům
bude pokračovat
Arcidiecézní charita Praha pomáhá už 18 let potřebným lidem v Bělorusku.
Tamní složitá situace pomoc v poslední době ztěžuje. K rozvoji současných projektů
přispěla návštěva Běloruska, kterou v srpnu absolvovali zástupci pražské Charity.
„Viditelně přítomná chudoba nás vybízí, abychom v pomoci pokračovali i za
stále komplikovanějších podmínek,“
řekl po návratu Pavel Šimek, zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha.
V Bělorusku se setkal s místními biskupy i zástupci katolické Charity, jejíž
spolupráce je klíčová. „Máme velkou
úctu ke všem našim běloruským spolupracovníkům, kteří navzdory nelehké situaci pracují ve prospěch mnoha
lidí, kteří to potřebují. Jsou často ve
složité situaci a jejich práce vyžaduje velké úsilí a odvahu. Bez charitních
partnerů bychom nemohli v našich
projektech pokračovat. Prosíme proto
všechny, aby na tyto lidi a naše projekty v Bělorusku pamatovali ve svých
modlitbách,“ vyzývá Pavel Šimek.
Česká tříčlenná delegace navštívila východoběloruský Vitebsk, obec
Kryčev poblíž bělorusko-ruských
hranic, Mogilev, Minsk a další místa, kde charitní projekty působí. Zaměřují se zejména na podporu nejchudších rodin s dětmi a domovů
pro seniory. Od loňského roku podporuje pražská Charita také studium
bohoslovců na jediném katolickém
teologickém semináři v zemi.

ním obyčejným lidem žijícím v nepředstavitelně nuzných podmínkách,“
vysvětluje Pavel Šimek. „Jednou
z možností je podpora konkrétního
dítěte v programu Adopce na dálku®.
Na pomoc jich nyní čeká pět desítek,“ dodává Šimek. Měsíční příspěvek
od českého dárce ve výši 575 korun
měsíčně využije Charita ve prospěch
dítěte – na volnočasové aktivity, ale
i oblečení, léky či školní pomůcky.
Některé ze 400 rodin, které aktuálně Arcidiecézní charita Praha
v Bělorusku podporuje, měli pracovníci Charity možnost během
návštěvy navštívit. „Bylo až dojem-

Bez běloruských partnerů, biskupství
a místních Charit, by pomoc Arcidiecézní charity Praha chudým rodinám a seniorům nemohla pokračovat.

Pomoc pro 400 dětí
z chudých rodin
„Pomoc je možná díky českým dárcům, kteří vnímají složitou situaci
v Bělorusku a kteří chtějí pomoci tam-

né, s jakou láskou nás tito lidé doma
přijímali. Opět jsme si mohli udělat
přesnější obrázek o tom, jak v současné době žije naprostá většina
tamních rodin. Ekonomická situace
v zemi se stále zhoršuje, v přepočtu
na české koruny jsou místní mzdy
od 3 do 8 tisíc korun. Přitom ceny
jsou prakticky stejné, jako u nás.
Například jedno balení másla stojí
80 Kč, bochník chleba 50 Kč apod.
Pro většinu rodin to musí být bezvýchodná situace,“ dodává Pavel
Šimek.

Jubilejní benefiční koncert
pod záštitou pražského arcibiskupa
Tradiční, již 30. benefiční koncert Arcidiecézní charity
Praha se uskuteční 31. října od 19 hodin ve Smetanově
síni Obecního domu v Praze. Na koncertě, jehož záštitu převzal arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner, vystoupí přední česká hudební tělesa: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Český filharmonický sbor Brno.

Posluchači se mohou těšit mimo jiné na Beethovenovu
9. symfonii s Ódou na radost.

100 % z ceny vstupného je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha na pomoc
lidem v tíživé životní situaci. Vstupenky můžete rezervovat na www.praha.charita.cz/koncert.
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Foto: Lucie Horníková, Člověk a Víra

O rozhovor jsme poprosili PhDr. Mgr. Ondřeje Mrzílka, MBA.,
ředitele Arcibiskupského gymnázia a koordinátora církevního školství
v pražské arcidiecézi.

 Na Den církevního školství byly
oceněny některé osobnosti, Vy jste
dostal papežské vyznamenání,
co pro Vás znamená?
Jsem moc rád, že Arcibiskupství pražské založilo pro osoby, které pracují
pro církevní školství záslužnou medaili
sv. Ludmily. Jde o vyjádření poděkování, podpory a deklarování toho, že
církevní školy jsou důležitou součástí činnosti místní církve. To, že jsem
byl oceněn v tento den, mě skutečně překvapilo. Vyznamenání vnímám
jako podnět a výzvu k dalšímu pokračování ve službě školství, arcidiecézi
a církvi.
 Váš život je na mnoha rovinách
spojený s vírou a s katolickou
církví. Není příliš osobní se zeptat
na Vaši cestu k víře?
Pocházím z rodiny, kdy rodiče byli
pouze pokřtěni, ale o víře se doma
nemluvilo. Mám vzpomínky z dětství
na návštěvy kostelů o Vánocích a návštěvu kláštera v dnešním Chorvatsku,
tedy nějaké drobné povědomí existovalo. Doma jsme v knihovně měli
Bibli, kterou jsem ve svých 13 letech

začal číst a postupně se tak k víře dostával.
Před revolucí jsem nepravidelně
chodil do kostela sv. Josefa na náměstí Republiky. Tam jsem se také
začal v roce 1990 připravovat ke křtu.
Přes svého středoškolského učitele,
který se pak stal mým křestním kmotrem u sv. Voršily v roce 1991, jsem
poznal dominikány, kteří na mnoho
dalších let ovlivnili a provázeli můj život. To mě nasměrovalo nejen k učitelské profesi, ale později i k jáhenské
službě.
 Jaké podoby má Vaše jáhenská
služba?
Jáhnem jsem od roku 2010. Velmi si
vážím toho, že mým světitelem v Berouně byl pan biskup Malý. V té době
jsem jako učitel náboženství působil
na Arcibiskupském gymnáziu a na ZŠ
sv. Voršily v Praze, víkendy jsme trávili ve Vráži u Berouna, proto mám
ustanovení k jáhenské službě na tato
tři místa. Ve školách jsem především
vyučoval a vyučuji náboženské předměty, účastním se školních bohoslužeb a podílím se i na jejich přípravě.

U Voršilek mě každý týden čekalo
duchovní slovo do školního rozhlasu.
Ve farnosti je to především klasická jáhenská služba u oltáře. Občas mívám
pohřby, křty, svatby, ale to nebývá tak
často. Pokud je to možné, účastním
se různých obřadů žehnání, například
obnovených křížů v krajině. Vzhledem k práci v Praze jsem ve farnosti
omezen jen na víkendy, kdy je potřeba aktivity skloubit s rodinou a dalšími
povinnostmi.
 V čem spočívá Vaše aktivita
u Maltézských rytířů?
K členství do Řádu mě v roce 2007
přivedla Daisy Waldsteinová, se kterou jsem se poznal v devadesátých
letech v Jablonném v Podještědí, kam
pravidelně jezdila do kláštera dominikánů za svou rodinou světicí, svatou Zdislavou. Vzhledem k mé profesi
jsem dostal na starost školy, které Řád
zřídil (VOŠ zdravotnická v Ječné ulici)
a které postupně převzal od diecézí,
když hrozil jejich zánik (ZŠ v Kladně
a gymnázium ve Skutči).
Každá škola je specifická i svým
místem působení, na kterém plní svou
významnou roli v předávání křesťanských myšlenek. Podařilo se najít
velmi schopné paní ředitelky, které
školy vedou úspěšně. Nejedná se sice
o specifickou řádovou činnost, ale
i prostřednictvím škol se daří naplňovat heslo Řádu „Ochrana víry a služba
nemocným“, kdy se žáci účastní na
řádových akcích jako dobrovolníci.

A jaká byla Vaše cesta
k pedagogické profesi?
Při teologických studiích v Olomouci jsem mnoho let učil náboženství
ve farnosti sv. Michala a nějak mi to
přirostlo k srdci. Po návratu do Prahy a po absolvování civilní vojenské
služby v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jsem bral
jako jasnou cestu práci v církevní škole. Prostor se otevřel na AG a u Voršilek, u kterých jsem strávil dvacet let



 Jaký způsob výuky náboženství
se Vám osvědčil?
Je potřeba odlišit výuku náboženství
a duchovní doprovázení, katechezi. Jsou to oblasti, které se v církevní
škole prolínají, ale které se ve vlastním vzdělávání snažíme oddělit, proto
u nás předmět nazýváme náboženská
nauka, který je pro všechny žáky povinný. K tomu jsou nabízeny duchovní
aktivity pro zájemce. Školní kaplani se
účastní seznamovacích výjezdů prim.
V režimu školního roku jsou také některé bohoslužby, rámující školní rok
(začátek a konec školního roku, předávání maturitních vysvědčení), na
které zveme celou školu. Při výuce se
snažíme vždy téma zasadit do širších
souvislostí a představovat křesťanství, které je ve škole aktivně žité, jako
cestu k naplnění života. Znalosti jsou
důležité pro možnost dalšího rozhodování, kdy mohu volit a jít cestou,
o které něco znám.

V jaké míře a v jaké podobě
mají děti osvojené základy víry
z domova?
Do školy přijímáme žáky podle výsledků přijímacího řízení ze státní
a školní přijímací zkoušky. Nevybíráme si tedy žáky podle jejich náboženského zakotvení a života. Ve třídách
bývá většinou asi polovina věřících
a polovina nevěřících žáků. Chápeme
to jako výzvu a vzájemný prostředek
obohacení, možnost dialogu. Třídy
složené jen z věřících žáků byly běžné v devadesátých letech, nyní je to
jinak. Víru věřících žáků chceme aktivně podporovat a rozvíjet. Jsem rád,
že na škole mohou působit jako školní
kaplani dva kněží z řádu dominikánů.
Již získaná úroveň náboženských vědomostí věřících dětí projevená při
hodinách náboženství je velmi různá.
Najdou se žáci se širokým přehledem,
ale také ti, kteří obsah víry moc neznají, nebo jsou i v rozporu s ním.

která je jistě v určité míře potřeba,
ale rovněž přináší hodně komplikací,
především na základních školách, což
se pak projevuje v kvalitě vzdělávání.
Bylo by vhodné také jasně stanovit
standardy vzdělávání, rozdíly na jednotlivých školách komplikují často
žákům přestup na jinou školu. V našem případě se například u žáků z pátých tříd, kteří se hlásí ke studiu, a mají
ze ZŠ hodnocení jedna celá objevují
rozdíly, třeba i 40 chyb v diktátu.

využívají možnost dlouhodobých zahraničních pobytů, kdy poznají místní specifika, což je velmi obohacuje.
Také se chtějí ve větší míře podílet na
organizování školních aktivit, chtějí
mít vliv na dění ve škole. Více se posunuli do role partnerů.
 Jak si stojíme v kvalitě
vzdělávání ve srovnání se světem?
Ve srovnávání výsledků vzdělávání s evropskými státy v rámci šetření
PISA je naše školství spíše podprůměrem. Šetření srovnává celý segment
daných typů škol v rozvoji a aplikaci
klíčových kompetencí a nedá se tedy
jednoduše zjistit, jak přesně si stojí církevní školy.
Na základě výsledků u státních
maturit před několika lety byly mezi
deseti nejúspěšnějšími školami tři
školy církevní. Myslím, že si stále kvalitu vzdělávání držíme, o čemž svědčí
velký zájem o studium na našich školách, kdy můžeme uspokojit jen menší část uchazečů. V arcidiecézi jsou
školy zaměřené i na žáky s různým
typem znevýhodnění, jako je logopedická škola, nebo školy dvouleté.
V této oblasti jsme velmi úspěšní.

 Kde byste rád viděl církevní
školství u nás za několik let?
Církevní školy zde máme už víc než
třicet let. Od počátečních zmatených
krůčků plných nadšení se po letech
podařilo vybudovat školy, které jsou
akceptovány širokou veřejností, za což
patří dík především ředitelům. Máme
školy, které se staly nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému. Byl
bych rád, aby tuto svou pozici udržely,
aby se podařilo jejich nabídku do budoucna ještě rozšířit. Bude skvělé, když
se podaří vystavět novou budovu pro
logopedickou školu a zlepšit stav našich ostatních budov, protože v současné době schází investiční prostředky. Přál bych si, aby byly školy ze strany
státu i nadále podporovány minimálně
tak, jak je tomu v současné době.



 Vnímáte nějaká specifika
dnešních gymnazistů oproti
předchozí generaci?
Dnešní žáci jsou sebevědomější,
dokáží komunikovat, obhajovat své
postoje. Učitele berou mnohem víc
jako průvodce než jako nejdůležitější vzdělávací autoritu. Více než dříve

 A víte i o nějaké slepé uličce?
Naše společnost je velmi specifická,
stejně tak i chápání školy a postavení
učitelů ve společnosti. To, co v zahraničí dobře funguje nebývá jednoduše přenositelné do našeho prostředí.
Myslím si, že cesta posilování kompetencí u žáků je velmi správná, je ale
potřeba vhodně vybalancovat objem
vědomostí a dovedností, které si mají
k realizaci kompetence žáci osvojit.
Tady se mi některé kroky v úpravách
rámcových vzdělávacích programů
nezdají šťastné. Také školy a učitelé
stále zápasí s naplňováním inkluze,

 Ve výchově vlastních dětí jste
spíše přísný nebo laskavý táta?
Ze své podstaty jsem cholerik, to se
určitě projevilo a projevuje v mém
vztahu k dětem. Nakonec ale vždy
převládne shovívavost a vstřícnost,
někdy možná až moc velká.

A jak při tolika činnostech
„dobíjíte baterky“?
Člověk se musí naučit jasně rozdělit
svůj čas a oddělit navzájem pracovní a ostatní povinnosti, což mi trvalo dlouho. Je nutné nenosit si práci
domů, nechtít udělat vše hned. Jako
vzpruha mi slouží fyzická práce. Na
chalupě máme velkou zahradu a pořád je co dělat, zvlášť nyní na podzim.
Pobyt a práce venku, kdy je možné skutečně na všechno v Praze na
nějaký čas zapomenout, jsou skvělé. Vlastně mi pomáhá i to, že škola,
jáhenská služba i domácí práce jsou
navzájem odlišné, a tak se hezky doplňují. O prázdninách si také rád přečtu několik knih, propadl jsem skvěle
napsaným severským detektivkám.



Foto: Lucie Horníková, Člověk a Víra

Dnešní žáci jsou sebevědomější

do změny ve vedení AG v roce 2020.
Neberu to ale jen jako své rozhodnutí, ale ve všem jsem vnímal Boží cestu
a vedení.

Stanislav Zeman
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Z Poselství Svatého otce
ke Světovému dni misií 2022
„Budete mými svědky“ (Sk 1,8)
Milé sestry, milí bratři,
tato slova pronesl zmrtvýchvstalý Ježíš ke svým učedníkům těsně
před svým nanebevstoupením, jak
líčí Skutky apoštolů: „Ale až na vás
sestoupí Duch Svatý, dostanete moc
a budete mými svědky v Jeruzalémě,
v celém Judsku a Samařsku, ano až na
konec země“ (Sk 1,8). Právě tato slova jsou tématem Světového dne misií
v roce 2022, který nás jako vždy pobízí, abychom žili tento misijní rozměr
vlastní církvi. V letošním roce je pro
nás tento den příležitostí, abychom si
připomněli několik významných výročí pro život církve a její poslání. Je
to 400. výročí založení Kongregace
de Propaganda Fide (dnes nese název
Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které
spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra
apoštola bylo před sto lety uznáno za
dílo „papežské“.

„Budete mými svědky“
– Všichni křesťané jsou
povoláni, aby svědčili o Kristu
Tato výpověď tvoří střed a jádro učení,
které Ježíš předává učedníkům, když
je posílá do světa. Všichni učedníci se
mají stát Ježíšovými svědky díky milosti Ducha Svatého, kterou obdrží.
Budou jimi ustanoveni skrze milost,
ať půjdou kamkoli, ať budou kdekoli. Kristus je první, kdo byl poslán jako
Otcův misionář (srov. Jan 20,21) a jako
druhý takový je jeho „svědek hodný
víry“ (srov. Zj 1,5). Stejně tak je povolán každý křesťan, aby svědčil o Kristu.
Církev, společenství Kristových učedníků, nemá jiné poslání než hlásat světu evangelium, vydávat svědectví Kristu. Identitou církve je evangelizace.
Když se společně znovu do hloubky zamyslíme nad textem, najdeme
několik stále aktuálních aspektů poslání, kterým Kristus pověřil své učedníky: „Budete mými svědky.“ Množné číslo klade důraz na komunitní
a církevní povahu misijního povolání

učedníků. Každý pokřtěný je povolán
k misii v církvi a je poslaný církví. Misie
je proto společnou, nikoli individuální záležitostí, probíhá ve spojení se
společenstvím církve, nikoli z vlastní
iniciativy. Pokud z určitých velice specifických okolností vykonává evangelizační poslání sám, má a musí tak
činit vždy ve spojení s církví, která ho
vyslala. Jak učí sv. Pavel VI. apoštolské
exhortaci Evangelii nuntiandi, která je
mi tak blízká: „Evangelizace není nikdy
pro nikoho jen osobní, izolovanou
činností, naopak, je to činnost hluboce církevní. Jestliže tedy i ten úplně
neznámý hlasatel evangelia, katecheta nebo duchovní pastýř káže radostnou zvěst, třeba i na tom nejodlehlejším místě, jestliže tam shromažďuje
svou malou obec nebo udílí svátosti,
i kdyby tam byl jen on sám, i v takovém případě je zcela jistě jeho činnost
svázána s evangelizační činností celé
církve, a to nejen institucionálními
pouty, nýbrž i neviditelnými svazky,
jež koření v Boží milosti. Ne náhodou
posílá Ježíš své učedníky ve dvojicích;
svědectví křesťanů o Kristu má především komunitární charakter. Proto je
velice důležitá přítomnost komunity,
byť malé, která misii provádí.
Při evangelizaci jde příklad křesťanského života a zvěstování Krista
ruku v ruce. Jedno slouží druhému.
Jsou to dvě plíce, jimiž dýchá každé
společenství, které chce být misijní.
Toto úplné, věrné a radostné svědectví
o Kristu bude zajisté přitažlivou silou
pro růst církve i ve třetím tisíciletí. Proto vybízím všechny, aby s odvahou,
upřímností a parresií prvních křesťanů
vydávali slovem a skutkem svědectví
o Kristu ve všech oblasti života.

Judsku a Samařsku, ano až na konec
země“ (Sk 1,8). Do popředí zde vystupuje univerzálnost poslání učedníků.
Z geografického hlediska je zde čitelný jakýsi „odstředivý“ pohyb, jakoby v soustředných kruzích, které mají
svůj počátek v Jeruzalémě, jenž byl
v židovské tradici považován za střed
světa. Tedy od Jeruzaléma přes Judeu
a Samaří, až na „konec země“. Učedníci nejsou posláni, aby dělali nábor,
nýbrž aby hlásali evangelium. Křesťan
nedělá nábor. Apoštolské skutky popisují tento misionářský postup a přinášejí tak krásný obraz církve „vycházející“ k druhým, aby naplňovala své
povolání svědčit o Kristu. Směr jim
udává Boží prozřetelnost skrze konkrétní okolnosti života. První křesťané byli v Jeruzalémě pronásledováni,
a proto se rozprchli do Judska a Samařska a všude svědčili o Kristu (srov.
Sk 8,1.4).
Něco podobného se odehrává
v současné době. Z důvodů náboženského pronásledování, kvůli válkám
a násilí je mnoho křesťanů nuceno prchat ze své vlasti do jiných zemí. Jsme
vděčni těmto bratřím a sestrám, že se
neuzavřeli do svého utrpení, ale svědčí o Kristu a Boží lásce v zemích, které
je přijímají. K tomu je vyzýval sv. Pavel VI., když hovořil o „odpovědnosti,
kterou mají přistěhovalci vůči zemím,
které je přijímají“. Stále více si uvědomujeme, jak přítomnost věřících různých národností obohacuje tvář farností a činí je tak více všeobecnými,
více katolickými. Nelze proto podceňovat pastorační péči o migranty,
protože může pomoci i místním věřícím, aby nově objevili křesťanskou
víru, kterou přijali.

„Až na konec země“
– evangelizační poslání
je univerzální a stále aktuální

„Dostanete moc Ducha
Svatého“ – nechat se posilovat
a vést Duchem Svatým

Když se zmrtvýchvstalý Pán obrací ke
svým učedníkům, vybízí je, aby byli
jeho svědky „v Jeruzalémě, v celém

Když zmrtvýchvstalý Kristus vysílal své
učedníky, aby byli jeho svědky, slíbil
jim také milost potřebnou pro tuto

velkou zodpovědnost: „Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc
a budete mými svědky“ (Sk 1,8). Jak
popisují Skutky apoštolů, bezprostředně po seslání Ducha Svatého na
Ježíšovy učedníky bylo zvěstováno
poprvé kérygma neboli zvěst o smrti a zmrtvýchvstání Krista v misijním
proslovu svatého Petra k obyvatelům
Jeruzaléma. Ježíšovi učedníci, dříve
tak slabí, vystrašení a uzavření, zahajují éru evangelizace světa. Jsou posíleni Duchem Svatým, který jim dodal
odvahu a moudrost, aby všem vydávali svědectví o Kristu.
„Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: ,Ježíš je Pán‘ (1
Kor 12,3), stejně tak žádný křesťan nikdy nemůže vydat skutečné a ryzí svědectví o Kristu bez inspirace a pomoci
Ducha Svatého. Je třeba, aby každý
Kristův učedník, misionář, poznal, jak
zásadní je působení Ducha Svatého.
S ním má prožívat každodenní život

a z něj čerpat neustálou sílu a inspiraci. Dokonce právě tehdy, když cítíme
únavu a jsme bez motivace, když jsme
zmatení, pamatujme na Ducha Svatého, na něj se obracejme v modlitbě.
Znovu bych rád zdůraznil, že modlitba
k Duchu Svatému má zásadní úlohu
v misijním životě. On nás může občerstvit a posílit, protože je nevyčerpatelným božským pramenem nové
energie a radosti ze života s Kristem
a s druhými. „Obdržet radost Ducha,
to je milost. A je to jediná síla, kterou
můžeme mít, abychom kázali evangelium a vyznávali víru v Pána.“ Duch
Svatý hraje v misii hlavní roli. Právě on
daruje správné slovo ve správný okamžik a správným způsobem.
Výročí letošního roku chceme
prožívat s pohledem na Ducha Svatého a jeho působení. Založení Kongregace pro šíření víry v roce 1622
bylo vedeno touhou podporovat misijní poslání na nových územích. Byla

Leoš Halbrštát, jáhen a národní
ředitel Papežských misijních děl
v České republice v textu
k Misijní neděli mimo jiné píše:
Duch Svatý dovede inspirovat
k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo
i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její
blahořečení jsme oslavili letos
v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla
na Boží volání tím, že vytvořila
modlitební síť a sbírku na misie,
aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec
země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem
a sbírka z každého společenství
je určena pro všeobecný fond
tohoto díla, díky kterému papež
podporuje misijní aktivity.
Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám

upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry
v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii,
na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro
17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty,
místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních
domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat
Boha. Podáváme pomocnou
ruku všem potřebným.
Papež František, jak na sebe
prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen
o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských
komunit. Pomozme tento jeho
sen uvádět ve skutečnost.

to prozřetelná intuice! Kongregace
měla zásadní vliv na evangelijní poslání církve, které se stalo nezávislým na
zásahu světské moci a mělo za cíl vybudovat místní církve, které jsou dnes
velmi živé. Je naší touhou, aby jako ve
čtyřech minulých staletích pokračovala ve světle a v síle Ducha Svatého
a zintenzivňovala svou práci na koordinaci, organizaci a animaci misijních
aktivit církve.
Milé sestry, milí bratři, i nadále
sním o misijní církvi a o novém období
misijní činnosti křesťanských komunit. Opakuji Mojžíšovu prosbu za Boží
lid na cestě: „Kéž by Hospodin udělal
z celého národa proroky“ (Nm 11,29)!
Ano, kéž bychom v církvi byli
všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého
až na konec země. Maria, Královno
misií, oroduj za nás!
František

Misijní Most
Modlitby
Papežská misijní díla v letošním roce
zvou všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili v sobotu 22. října večer, ideálně
v 18 hodin. Děkujeme všem, kteří se
s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách. Novénu
k Misijní neděli 23. října si můžete
stáhnout na www.missio.cz nebo objednat v Národní kanceláři: Papežská
misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03
Hradec Králové, tel: 604 838 882.

Pauline Jaricot

1822 - 2022
200. výročí
šíření víry

cz

MISIJNÍ
NEDĚLE

Světový
den misií

23. 10.
2022

„Budete mými svědky" (Sk 1,8)

Papežské misijní dílo šíření víry : č. ú.: 72540444/2700, variabilní s.: 10
Za vaše modlitby a dary DĚKUJEME!
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10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 12. října od 9.30 Akademie nejen
pro seniory s historikem Dr. Janem
Stříbrným na téma Máme se bát budoucnosti? Uvažování nad dramaty
současného světa. (Kolejní 4, Praha 6)
https://pastorace.apha.cz
Z diáře
arcibiskupa Graubnera

17. 10 / 9.00

Starý Rožmitál / kostel Povýšení
sv. Kříže / svatohubertská mše sv.
pro Lesní správu AP
18. 10. Praha / setkání s lékaři
19. 10. / 19.00 Praha-Nové
Město / kostel sv. Ignáce / mše sv. pro
Vysokoškolské katolické hnutí Praha
20. 10. Praha-Hradčany /
Arcibiskupský palác / Kněžský den
21. 10. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála /
předávání Cen Charity – mše sv.
22. 10. / 12.00 Praha-Hradčany /
katedrála / rekviem za oběti
heydrichiády
23. 10. / 15.00 Horní Police /
kostel Navštívení Panny Marie /
mše sv. s žehnáním ambitů

24. 10.–26. 10.

Plenární zasedání ČBK
27. 10. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. za vlast
27. 10.–28. 10. Plenární zasedání
Rady evropských biskupských
konferencí
31. 10. / 19.00 Praha-Staré Město /
Obecní dům / 30. benefiční koncert
Arcidiecézní charity Praha

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

1. 10. / 15.30
U Žďáru n. Sázavou
poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého / mše
sv. u příležitosti
30. výročí Kolpingova
díla ČR

1. 10. / 18.00

Kuks / Svatohubertské
slavnosti

4. 10. / 13.00
15. 10. / 10.00

2. 10. / 9.00

Vysoký Chlumec /
svěcení kaple

Tanvald / poutní mše
sv.

Kolín /
kostel sv. Bartoloměje /
mše sv.
20. 10. 		
Praha-Hradčany /
Arcibiskupský palác /
Kněžský den

Praha-Bubeneč /
kostel sv. Gotharda /
mše sv. s biřmováním
10. 10. rekolekce
pro kněze
13. 10. Praha-Nové
Město / Emauzský
klášter / konference
o kategoriální
pastoraci

18. 10. / 10.00

9. 10. / 10.30

24. 10. – 26. 10.

Plenární zasedání
ČBK

14. 10. – 15. 10.

Foto: Jana Havlová / Člověk a Víra / Calvaire, Pleyben, Francie

kostel Matky Boží před Týnem /
mše sv. Veni Sancte; Karolinum /
imatrikulace KTF
7. 10. / 16.30 Praha-Vinohrady /
kostel sv. Ludmily /
mše sv. za povolání
8. 10. / 11.00 Praha-Stodůlky /
kostel sv. Jakuba /
mše sv. a účast na farním dnu
8. 10. – 9. 10. Olomouc /
investitura Rytířského řádu
Božího hrobu
13. 10. Praha-Nové Město /
Emauzský klášter / konference
o kategoriální pastoraci
14. 10. Olomouc / Cyrilometodějská
teologická fakulta UP / přednáška
15. 10. / 10.30 Velehrad /
mše sv. pro setkání seminářů České
republiky a Slovenské republiky

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Foto: Anička Guthrie / Člověk a Víra /
kostel sv. Anežky České, Praha-Spořilov

4. 10. / 13.00 Praha-Staré Město /

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Poličany / setkání
vězeňských kaplanů

16. 10. / 10.30

Praha-Nové Město /
kostel sv. Petra
Na Poříčí / mše sv.
s biřmováním

18. 10. / 18.00
Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
ke cti sv. Lukáše,
pouť zdravotníků

20. 10.

Praha-Hradčany /
Arcibiskupský palác /
Kněžský den

23. 10. / 9.00

Český Brod /
kostel sv. Gotharda /
mše sv. s biřmováním

24. 10. – 26. 10.
Plenární zasedání
ČBK

Praha-Staré Město /
kostel Matky Boží před
Týnem / mše sv. Veni
Sancte; Karolinum /
imatrikulace KTF

8. 10. / 16.00

Úsobí / kostel
sv. Petra a Pavla /
svatohubertská mše sv.

14. 10. / 19.00

Pražský hrad / XXVIII.
reprezentační ples
hradní stráže

15. 10. / 14.00

Kobylí / oslava 100. výročí založení orelské
jednoty v Kobylí
18. 10. PrahaBubeneč / účast na
vikariátní konferenci II.
pražského vikariátu
20. 10. PrahaHradčany /
Arcibiskupský palác /
Kněžský den

22. 10. / 12.00

Praha-Hradčany /
katedrála / rekviem
za oběti heydrichiády

29. 10. / 10.00

Horní Roveň /
Podzimní pouť
Asociace sv. Floriána

31. 10. / 19.00

Praha-Staré Město /
Obecní dům /
30. benefiční koncert
Arcidiecézní charity
Praha

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU
 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/.
 1.–30. listopadu Putovní výstava
Co svědčí rodinám o činnosti Center
pro rodinu v kostele P. Marie Královny
míru v Praze 4 – Lhotce. https://apha.
cz/akce/co-svedci-rodinam/
https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
 7.–9. října Víkendovka pro mladé
15–19 let, více informací a přihlašování na webu ADCM cca tři týdny před
víkendem.
 4.–6. listopadu Víkendovka pro
mladé 11–15 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.
 26. listopadu Arcidiecézní ples
mládeže v KC Novodvorská.
www.adcm.cz

SVATÁ HORA
– POUTNÍ MÍSTO
 2. října od 8.00 do 13.00 Říjnový
koláč. Získaný výtěžek z aukce domácích pekařských výrobků bude věnován na podíl na další etapu zrestaurování soch a opravu balustrády kolem
baziliky. Na tyto účely je možné také

přispět v sakristii nebo poukázáním
daru na účet farnosti. Kromě zakoupení pekařských výrobků můžete akci
též podpořit věnováním vlastních pekařských výrobků (doneste v den konání). (Místo konání – ambity)
 2. října od 14.00 Poslední letošní
koncert z cyklu Nedělních varhanních
půlhodinek. (bazilika)
 5. října Bl. Františka Xavera Seelose,
CSsR, původem Němec, působil v USA
mezi německy hovořícími katolíky
 8. října Železniční den v Příbrami.
Návštěvníci akce mohou uplatnit
50% slevu na vstup do Svatohorského
poutního muzea.
 8. října od 13.00 a od 14.00 Prohlídky věžních hodin s panem restaurátorem. Určeny jsou maximálně
pro 12 osob na jednu prohlídku, proto
je nutná rezervace předem! Jednotné
vstupné na osobu činí 120Kč. Exkurze
je určena pro fyzicky zdatné osoby.
 15. října 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 hodiny). Prostor je temperován,
vchod je z boku areálu. Vstupné dobrovolné, není třeba se přihlašovat předem. Počet účastníků je dán kapacitou.
 15. října Pouť ke sv. Gerardovi Majellovi, CSsR. Modlitba růžence od
16.30, mše svatá od 17.00. Po jejím
skončení následuje modlitba matek
a uctění ostatků světce.
 16. října Bl. Gerarda Majelly, CSsR,
řeholního bratra, známého divotvůrce
a patrona matek v požehnaném stavu
a při problémech v těhotenství.
 30. října od 10.00 do 16.00 Lanový park 2022 v zahradě exercičního
domu. Zábavný den pro děti plný lanových překážek nízko i vysoko nad
zemí. Nebude chybět ani doprovodný
program a prezentace příbramských
skautských oddílů. S sebou: sportovní
oblečení, tenisky a jednoho z rodičů či
jiného dospělého. Cena činí 80 Kč na
osobu. Případné dotazy: lana@orjpb.cz.

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 Součást expozice muzea.
 Akce K Rohová Mníšecká kaple
v ambitu.
www.svata-hora.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY
 8. října Farní den – Chodovská pouť
k sv. Františku z Assisi. Od 10.00 mše
sv. v kostele sv. Františka, poté následuje společné agapé a hry pro děti
i dospělé. Od 15.00 František blázen –
divadlo jednoho herce v podání Honzy Horáka. Den se zakončí táborákem
a opékáním buřtů.
 16. října od 17.00 Koncert smyčcového orchestru ARCHI při ZUŠ
Fr. Kmocha v Kolíně. Zazní kvalitní klasická i soudobá hudba včetně několika filmových melodií. Současní žáci
ZUŠ nabídnou skladby J. Myslivečka
a B. Brittena. Toto uskupení dosáhlo
v loňském roce historického úspěchu: 1. cenu a titul absolutního vítěze
v kategorii orchestrů do 26 let v celostátním kole soutěže smyčcových orchestrů ZUŠ. Druhé uskupení tvoří absolventi kolínské ZUŠ a v jejich podání
uslyšíte díla Henry Purcella a Johna
Ruttera. Vstupné dobrovolné.
 20. října od 19.00 ZMT: O Duchovním doprovázení s Klárou Maliňákovou
v rozhovoru s Tomášem Mančalem.
Tentokrát pouze online na YouTube
kanálu KCMT.
 21. října od 19.00 Malý princ v podání Divadla „Já to jsem“. Hraje Víťa
Marčík ml. Vstupné 150 Kč. (KCMT)
 22. října od 8.30 do 12.30 Dobroden. Přijďte nám pomoci uklidit
a opravit potřebné do našich kostelů.
Občerstvení zajištěno.
 23. října od 16.00 Nedělní hudební
kavárna. Příjemné posezení s hudbou;
vstupné 80 Kč.
 Výstava (září-říjen) – výstava obrazů paní Hany B. Novákové.
 Duchovní obnova pro maminky
Od 14. do 16. října – „Volání Srdce“; na
Svaté Hoře. Více informací na http://
www.kcmt.cz/kalendar-akci nebo na
e-mailu paní Vlasty Hamalové hamalova@kcmt.cz.
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 Křesťanské cvičení
Unikátní silově-rehabilitační přístup
k tělu vycházející z křesťanské spirituality; lektor Jiří Kubeš. Od 5. října
v 19.00 v klubovně KCMT. https://
www.kcmt.cz/pravidelny-program/
krestanske-cviceni.
 Line dancing s Katkou
Od 3. října – Lekce amerického moderního line dancingu pod vedením
zkušené lektorky. Jedná se o řadové
sólo tance, které se již od 70. let tančí
po celém území USA. Kontakt: Kateřina Mičáková (739 640 799 nebo katka.micakova@seznam.cz).
 Kurzy tance pro dospělé
Zahájení 3. a 4. října; více informací na
www.astra-praha.cz.
www.kcmt.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ
CENTRUM SV. TOMÁŠE
 Od 25. září do 31. října Výstava fotografií amerického fotografa Ryana
Bretta v Pastoračním centru sv. Tomáše. Návštěvníci mohou zhlédnout fotografie přírody a divokých zvířat z Austrálie a Jižního Utahu v USA, kde autor
v současné době žije. Vstup je zdarma
a prohlídku lze domluvit e-mailem
na pcstomas@volny.cz.
 16. října od 16.30 Benefiční koncert v kostele Nejsvětější Trojice pod
vedením Karla Paukerta při příležitosti
převzetí čestného doktorátu na pražské AMU. Pan Karel Paukert (nar. 1. 1.
1935) emigroval v roce 1964 do USA
a žije v Clevelandu, je světové uznávaný varhaník a umělecký kurátor.
Po roce 1989 se do Čech pravidelně
vrací, vyučuje varhanní hru a především koncertuje. Se zájmem sledoval práci na stavbě nových varhan
a projevil přání věnovat výtěžek koncertu ve prospěch dobříšské farnosti. Benefice bude použita na zhotovení ozdobné mříže při vstupu do
kostela. Na její zhotovení můžete
přispět prostřednictvím účtu farnosti (3869703339/0800, var. symbol
911). Vstup dobrovolný.
www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY
 1. října od 9.00 do 13.00 Podzimní
bazar dětského oblečení. Bližší informace – facebook: Bazar Komunitní
centrum sv. Prokopa nebo web: kcba-

zar.webnode.cz. (Komunitní centrum
sv. Prokopa)
 12. října od 10.00 Kurz Beta. Pokračovat se bude ve výkladu konstituce II. vatikánského koncilu o církvi
v dnešním světě Gaudium et spes.
Na pravidelná setkávání jsou zváni i ti,
kteří dosud na tento cyklus nechodili.
Téma setkání: Lidská činnost ve světě
a úkol církve v dnešním světě. Jaká je
vlastně hodnota lidské práce, je vůbec k něčemu? Je člověk od základu
špatný nebo proč vlastně koná zlo?
Jak se má církev stavět ke světu? Jak
má církev pomáhat jednotlivcům a jak
celé společnosti? Může církev přijímat
pomoc od světa? (Komunitní centrum
sv. Prokopa)
 19. října od 10.00 Kurz Beta. Téma
setkání: Manželství a rodina. Jaký prostor má rodina a manželství v dnešním
světě? Jaké jsou úkoly křesťanských
manželů? Manželská láska a úcta
k lidskému tělu. Jak církev může podporovat manželství a rodiny? (Komunitní centrum sv. Prokopa)
 5. listopadu od 16.00 Mše sv. u kaple na stodůleckém hřbitově – Památka
zesnulých.
 6. listopadu od 16.00 Mozartovo
Requiem v provedení komorního souboru Piccola orchestra a komorního
smíšeného sboru Piccola cora pod
taktovkou Marka Valáška. (kostel sv.
Prokopa)
www.farnoststodulky.cz

mu výročí úmrtí dlouholetého spořilovského faráře, františkána P. Řehoře Vojtěcha Marečka (1924–2012).
Účinkovat budou členové rodin Baborákových a Pěruškových, z knihy
Bohu nejprve buď slouženo bude číst
Miroslava Drozdová. Součástí večera
bude také výstava kaligrafií a fotografií
otce Řehoře. (kostel sv. Anežky České)
 14. října od 19.00 Koncert violoncellisty Davida Pěrušky s klavírním
doprovodem Stanislava Gallina. Na
programu zazní díla J. S. Bacha, B. Martinů, P. Hindemitha, P. I. Čajkovského
ad. (kostel sv. Anežky České)
https://farnost-sporilov.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY
PRAHA-VINOHRADY
 Nedělní varhanní hudba
Spolek přátel kostela svaté Ludmily na
královských Vinohradech v Praze zve
na 4. ročník festivalu.
 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
Udženiji.
http://ludmilavinohrady.cz

ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY
ČESKÉ PRAHA-SPOŘILOV
 2. října od 19.00 Divadelní představení Ženy ve tmě. Představení karlovarského Divadla Dagmar – scénické čtení z knihy Sigri Sandberg
Tma a z knihy Christiane Ritter Žena
v polární noci. Nastudovaly a čtou: Sabina Malá a Hana Franková. (sál kostela sv. Anežky České)
 3. října od 18.00 Transitus sv. Františka. Na závěr mše svaté oslavíme
Transitus sv. Františka. Pravidelnou
součástí je vystoupení mužského
sboru pod vedením Lukáše Dobrodinského. Každoroční zpívaný Transitus
má u sv. Anežky víc než šedesátiletou
tradici. Zhudebnění mystického textu,
líčícího radostnou smrt sv. Františka,
je velmi zněle posazeno pro mužské
hlasy. (kostel sv. Anežky České)
 4. října od 19.00 Vzpomínkový večer na otce Řehoře Marečka. Komponovaný vzpomínkový večer k desáté-

ŘKF U KOSTELA SV. VOJTĚCHA
PRAHA-NOVÉ MĚSTO
 Otevřené dveře u sv. Vojtěcha
Většího V areálu kostela a farní budovy bude možnost vidět řadu běžně nepřístupných prostor i předmětů
(varhany, sakristie, farní sklepy, atd.).
Termíny: neděle 30. 10., neděle 20. 11.
a středa 28. 12 vždy od 15.00 v kostele.
Doba trvání 90 minut. Vstupné dobrovolné – dary budou použity na budování Komunitního centra sv. Vojtěcha.
http://farnostsvvojtech.websnadno.cz

ných vztahů a vlastností, jejich konání
ve světě... Gilles Emery nám však otevírá
ještě mnohem širší obzory – cílem není
jen získat odpovědi na tyto otázky, ale
vstoupit do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí a dosáhnout blaženého
patření na Trojici ve věčném životě.
Najdeme odvahu k tomu vydat se po
této cestě? Moderuje Benedikt Mohelník OP. Více na: https://krystal.op.cz/
knizni-salon-2. (foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5)
www.dominikanska8.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
 30. září – 2. října Duch Svatý nikdy
nespí (dary a biřmování) – víkend pro
mládež 14–18 let v klášteře v Tuchoměřicích. Více informací a registrace
na webových stránkách komunity.
 7.–10. října Jak milovat? (víkend
o vztazích) – víkend pro mládež 18–
30 let v klášteře Tuchoměřicích. Více
informací a registrace na webových
stránkách komunity.
 6.–13. listopadu Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce. Více
informací a registrace na webových
stránkách komunity.
 Kána Welcome pro páry
Roční program sestávající se z devíti večerních setkání nad konkrétními
tématy života v páru. Více informací
a registrace na www.kana4you.cz.
 Modlitební setkání
Každé úterý od 20.00 v klášteře v Tuchoměřicích. Doprava: z Bořislavky
(Metro A) bus 312 do zastávky Tuchoměřice, zámek. Před cestou si vždy na
webových stránkách komunity ověřte, zda se v daný den modlitební setkání koná.
www.chemin-neuf.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
V HÁJKU
 1. října od 11.00 Sv. Františka, celebruje opat P. Petr Prokop Siostrzonek
OSB.
www.hajek.ofm.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

KOMUNITNÍ CENTRUM
ZAHRADA – VLAŠIM

 12. října od 19.30 Dominikánský
knižní salón – Gilles Emery: Trojice.
Téma Trojice v nás vzbuzuje zásadní
otázky týkající se rozlišení a soupodstatnosti božských osob, jejich vzájem-

(KC ZAHRADA, Tovární 2042, Vlašim)
 12. října od 19.00 Folk-rockový
klub Vlašim: Jarda Svoboda. Příspěvek
za návštěvu klubu 150 Kč.

 19. října od 19.00 Literární klub Vlašim: Marek Orko Vácha (Wakan tanka,
Modlitba argentinských nocí). Vstupné dobrovolné.
www.vlasim.charita.cz,
https://komunitnicentrumvlasim.cz

METROPOLITNÍ KAPITULA
U SV. VÍTA V PRAZE
 Sváteční liturgie v katedrále
18. října od 10.00 Svátek sv. Lukáše,
poutní mše sv.
19. října od 10.00 Třicáté výročí založení Arcibiskupského gymnázia
v Praze, mše sv.
21. října od 10.00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv.
22. října od 12.00 Připomínka obětí
heydrichiády, mše sv.
27. října od 12.00 Bohoslužba za
vlast.
www.kapitula.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
 18. října od 19.30 Koncert sborů
Baltimore Choral Arts Society a Wiener Singakademie. Na koncertě zazní
Chichesterské žalmy (Leonard Bernstein), výňatky z Requiem (Hector
Berlioz) a další skladby. (bazilika)
 30. října od 17.00 Sborový koncert,
účinkuje liberecký pěvecký sbor Ještěd. (bazilika)
 Dušičkové dny na Vyšehradě
1. listopadu od 18.00 Mše svatá v bazilice.
 2. listopadu od 17.00 Slavnostní
bohoslužba věnovaná památce zesnulých v bazilice, celebruje Mons.
Jan Graubner. Po jejím skončení
následuje pobožnost za zemřelé na
vyšehradském Slavíně.
Vyšehradský hřbitov bude v tyto dny
zpřístupněn do 18.00 (29. října – 1. listopadu), ve středu 2. listopadu do 19.30.
www.kkvys.cz

Pozvánky
 Varhanní nešpory maltézských
rytířů
V pondělí 10. října od 17.00 se koná
v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ koncert duchovní
hudby. Účinkují: Jan Verner – trubka,
Linda Sítková – varhany. Místo konání:
řádový kostel Panny Marie pod řetě-

zem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá
Strana. 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. Vstup volný.
 Koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny
V pondělí 31. října od 16.00 se
koná koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program:
J. P. Swelinck, G. Muffat, J. Pachelbel,
G. Ph. Telemann, F. X. Thuri. Účinkují:
Veronika Hádková – hoboj, Miroslav
Pšenička – varhany. Koncert pořádá
Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné
fakultní nemocnice za finanční podpory hlavního města Prahy a MČ Praha 2. Vstup volný.
 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 mladé lidi, 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
Od 7. října do 26. listopadu 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 http://doprovazeni.cz. Přihlašování do 7. října na https://czv-up.upol.
c z / c s / re g i s t r a t i o n / 2 5 1 7 / d e t a i l /
terms.

EXERCICIE 15

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, ustanovil na dobu tří let, tj. od 15.
září 2022 do 14. září 2025 tribunál pro
vyšetření žádostí o papežskou dispens
ke zrušení manželského svazku ve prospěch víry v případech spadajících do
Arcidiecéze pražské v tomto složení:
JUDr. Marie Kolářová,
Th.D. – instruktorka,
JCLic. Mgr. Miloš Szabo,
Th.D. – obhájce manželského svazku,
Mgr. Markéta Stříteská – notářka,
Mgr. Michaela Jungová – notářka.

 Dr. Ondřej Salvet byl s účinností
od 1. srpna 2022 do 30. června 2023
jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním Římskokatolické akademické farnosti Praha.
 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D. byl
s účinností od 1. srpna 2022 uvolněn
z funkce rektora in spiritualibus filiálního kostela sv. Jiří, Praha-Hrad.
 Vlastimil Vajďák SDB byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2022 do 15. září
2022 ustanoven k jáhenské službě
v Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Terezie od Dítěte Ježíše PrahaKobylisy.

Ustanovení

Životní jubilea

 Jindřich Brandejs byl s účinností
od 15. srpna 2022 uvolněn z funkce
výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Křečovice.
 František Čech byl na návrh okrskového vikáře IV. pražského vikariátu
s účinností od 1. srpna 2022 jmenován a ustanoven sekretářem IV. pražského vikariátu.
 Mgr. Josef Nerad byl s účinností od
1. září 2022 na základě vlastní žádosti
uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Pečky a současně od
téhož data jmenován a ustanoven
administrátorem Římskokatolické
farnosti Pečky.
 P. Maciej Niedzielski OP byl
s účinností od 1. září 2022 jmenován
a ustanoven kaplanem Veselé školy – církevní základní školy a základní
umělecké školy, Soukenická 1088/10,
Praha 1 – Nové Město.

 P. Mgr. David Horáček CSsR, duchovní rádce mládeže vikariátu Příbram, administrátor v Příbrami-Svaté
Hoře, 3. 10. 1977 (45 let)

Výročí biskupské
konsekrace
 Mons. Antonín Basler, pomocný
biskup olomoucké arcidiecéze, 14. 10.
2017 (5 let)
 Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze, 14. 10. 2017 (5 let)

Výročí svěcení
 Mgr. Lukáš Okurka, administrátor
ve Zdislavicích, 7. 10. 2017 (5 let)
 Mgr. Josef Nerad, farář v Pečkách,
12. 10. 2002 (20 let)
 Mgr. Alois Koláček, trvalý jáhen
v Praze-Vinoři a v Praze-Na Balkáně,
20. 10. 2007 (15 let)
 Ing. Mgr. Roman Farion, trvalý jáhen ve Vlašimi, 28. 10. 2007 (15 let)

Úmrtí
 P. František Říha, farář v Louňovicích pod Blaníkem, zemřel v sobotu
3. září 2022 ve věku 89 let, v započatém 50. roce kněžské služby. Poslední

Národní úmysl

rozloučení se konalo v pátek 9. září
2022 v 11.30 hod. při mši svaté ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Louňovicích pod Blaníkem, poté
byly jeho tělesné ostatky převezeny
do Křeči, kde proběhlo rozloučení při
mši svaté v 15.00 hod., a uloženy do
kněžského hrobu. R.I.P.

Za volby do senátu: Modleme se, aby
nově zvolení senátoři vykonávali svůj
úkol poctivě a spravedlivě.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Katolické bohoslužby
ve sdělovacích
prostředcích
Radio Proglas
 2. 10. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Jan Uhlíř)
 9. 10. (9.00) Kostel sv. Augustina
v Brně (P. Petr Vrbacký)
 16. 10. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 23. 10. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku
 30. 10. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)
Aktuální program:
www.proglas.cz/program

Foto: Pavel Langer / Člověk a Víra

Ustanovení
tribunálu favor fidei

 Mgr. Jan Kolouch, jáhen v Hostivicích, koordinátor nemocničních kaplanů, 3. 10. 1977 (45 let)
 Mons. Ing. František Radkovský,
emeritní biskup plzeňské diecéze, 3. 10.
1939 (83 let)
 Mgr. Ing. Václav Boháč, trvalý jáhen v Praze-Hradčanech, 4. 10. 1945
(77 let)
 František Blažek, kněz pražské
arcidiecéze působící v Kanadě, 7. 10.
1943 (79 let)
 Jan Fexa, kněz litoměřické diecéze
na odpočinku ve Staré Boleslavi, 7. 10.
1944 (78 let)
 P. Mgr. František Blaha SDB, farář
v Praze-Kobylisích, 12. 10. 1962 (60 let)
 Mgr. Štěpán Faber, nemocniční
kaplan, výpomocný duchovní v Hostivicích, 13. 10. 1947 (75 let)
 P. Mgr. Wit Marciniec OSA, administrátor u kostela sv. Tomáše v Praze-Malé Straně, 19. 10. 1977 (45 let)
 Ing. Karel Mráček, trvalý jáhen,
27. 10. 1943 (79 let)
 Mgr. Antonín Ježek, výpomocný
duchovní u kostela sv. Prokopa v Praze-Žižkově, 30. 10. 1947 (75 let)
 Jindřich Krink, kněz pražské arcidiecéze, na odpočinku ve Veselí nad
Lužnicí, 31. 10. 1944 (78 let)

Foto: Jan Traxler / Svatá Hora

Foto: Roman Albrecht / Člověk a Víra / kostel svatého Jiljí v Nymburce

14 Z Act Curiae

Televize NOE
 2. 10. (10.30) Kaple Telepace v Ostravě
 9. 10. (10.30) Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích
 16. 10. (10.30) Kaple Telepace
v Ostravě
 23. 10. (10.30) Kostel Narození
Panny Marie v Protivanově
 30. 10. (10.30) Kaple Telepace
v Ostravě

Mimořádné bohoslužby
 11. 10. (17.00) Bazilika sv. Petra
ve Vatikánu (památka sv. Janna XXIII.,
60. výročí zahájení II. Vatikánského
koncilu)
 17. 10. (18.00) Kostel Panny Marie
Sněžné v Praze (u příležitosti výročí
blahořečení 14 pražských františkánů)
 22. 10. (16.00) Kostel Očišťování
Panny Marie v Dubu nad Moravou (na
památku násilné smrti kněze P. Cyrila
Vrbíka)

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

úmysly apoštolátu
modlitby
Úmysl papeže
Za církev otevřenou všem: Modleme
se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti
a stále více žila v atmosféře synodality.

 Od 3. do 5. října
Duchovní cvičení pro seniory /
P. Milan Glaser SJ / Hostýn /
http://hostyn.cz
 Od 6. do 9. října
Exercicie pro seniory /
Mons. Aleš Opatrný / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 10. do 15. října
Exercicie „Vybraná témata z dějin
spásy v duchovním životě křesťana“ /
P. Vít Uher / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 3. do 6. listopadu
Duchovní obnova / Ing. Mgr. Václav
Čáp / Hostýn / http://hostyn.cz
 Od 11. do 13. listopadu
Duchovní obnova pro všechny /
P. Václav Hofírek / Velehrad /
http://stojanov.cz
 Od 14. do 20. listopadu
Duchovní cvičení pro všechny /
P. Milan Glaser SJ / Hostýn /
http://hostyn.cz

Česká biskupská konference nabízí
pro lidi ve službách církve
Staňte se vzdělanějšími nejen ve svém oboru pod vedením profesionálních lektorů!
Nabízíme jednodenní semináře:

� odborné � o pastoračním působení � o komunikaci � o managementu � o propagaci

Kurzy se konají v Praze i po celé ČR (kapacita je omezena).
Možnost objednání vlastního semináře pro konkrétní skupinu ve Vaší diecézi.

Kompletní nabídku a obsahy kurzů najdete na www.cirkev.cz/vzdelavani.
Přihlášení na kurzy skrze FORMULÁŘE na webu.
Kontakt: +420 604 196 736 � vzdelavani@cirkev.cz

4. října 1582
Papež Řehoř XIII. zavedl gregoriánský kalendář.
Díky korekci přestupných roků následoval po 4. říjnu hned 15. říjen. Reforma byla přijata ve větší části Itálie, Španělsku, Portugalsku a Polsku. Ostatní
země se postupně přidávaly. V Čechách došlo ke
změně v lednu 1584 a na Moravě v říjnu téhož roku.

4. října 1582
Zemřela sv. Terezie od Ježíše (Terezie z Avily). Tuto
mystičku a reformátorku karmelitánského řádu
jmenoval papež Pavel VI. jako první ženu učitelkou
církve.

knižní novinky
Karmelitánské
nakladatelství

Historický kalendář

MŮJ PRVNÍ
MISÁLEK
Irmgard
Partmannová
Váz., 14 str.,
269 Kč

KDO JE JEŽÍŠ
Gaëlle
Tertraisová,
Adeline Avrilová
Brož., 96 str.,
379 Kč

POVÍDEJ MI
O JEŽÍŠI
– leporelo
Reinhard Abeln,
Manfred
Tophoven
Váz., 249 Kč

mezi 10. a 25. říjnem 732
Franská armáda pod vedením Karla Martella porazila umajjovské vojsko v bitvě u Tours (bitvě u Poitiers), čímž byla zastavena muslimská expanze do
západní Evropy.

11. října 1962
Zahájen druhý vatikánský koncil (zasedal do 8. prosince 1965). Jeho cílem bylo reagovat na potřeby
doby a stal se důležitým mezníkem v moderních
dějinách katolické církve.

11. října 1992

SVATÝ VÁCLAV
Oldřich Selucký
Váz., 34 str.,
249 Kč

Papež Jan Pavel II. vyhlásil Katechismus katolické
církve.

MANŽELSTVÍ
– SPOLEČNÁ
CESTA K BOHU
Henri Caffarel
Brož., 304 str.,
399 Kč

CYRILOMETODĚJSKÝ
KALENDÁŘ
Jan Paulas
Brož., 324 str.,
199 Kč

LITURGICKÝ
KALENDÁŘ
2022/2023
Kroužková
vazba, 176 str.,
129 Kč

Na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného
začalo zatýkání templářů v celé Francii. Do vězení
putoval i jejich velmistr Jacques de Molay. Zároveň
započala konfiskace řádového majetku.

13. října 1917
V portugalské Fátimě došlo k poslednímu zjevení,
tzv. slunečnímu zázraku. Po obloze rotoval sluneční kotouč, který spatřilo 70 000 lidí.

13. října 2012

Paulínky

13. října 1307

ŽIVÉ SVĚTLO
Wilhelm
Hünermann
Brož., 328 str.,
399 Kč

16. října 2002

17. října 1912
Narodil se Albino Luciani, pozdější papež Jan Pavel
I. Dne 4. září letošního roku byl papežem Františkem blahořečen.

28. října 312
Konstantin I. porazil v bitvě u Milvijského mostu
Maxentia. Díky tomu ukončil spoluvládcovský systém a stal se jediným císařem Římské říše. Večer
před bitvou spatřil Konstantin na obloze planoucí
kříž s písmeny XP a nápisem V tomto znamení zvítězíš. Císař poté nechal toto znamení vyznačit na
štíty jeho vojáků.
Vít Kochánek

EXPEDICE
BIBLE:
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
Anna
Mátiková FSP
Brož., 184 str.,
249 Kč

DIÁŘ OP 2023
Kapesní diář
s liturgickým
kalendářem
Kroužková vazba,
cca 120 Kč

OTEC BRAITO:
ŽIVOTOPIS
OLOMOUCKÉHO
DOMINIKÁNA
(1898–1962)
Zdeněk Kašička
e-kniha, 50 Kč

FILEMONOVI
Adrien Candiard
Brož., 152 str.,
269 Kč

VELICE
LEHKÁ SMRT
Simone
de Beauvoir
Váz., 136 str., 275 Kč

PORTÁL

Papež Jan Pavel II. vydal apoštolský list Rosarium
Virginis Mariae, kterým vyhlásil Rok růžence. Zároveň tuto modlitbu doplnil o dalších pět růžencových tajemství – tzv. tajemství světla.

ZKRÁTKA
MODLITBA: KURZ
PRO SAMOUKY
Johannes Hartl
Brož., 184 str., 259 Kč

Krystal OP

Při slavnostní bohoslužbě v pražské katedrále bylo
blahořečeno 14 pražských mučedníků. Františkánů,
které v důsledku vpádu pasovských roku 1611 povraždil v klášteře u Panny Marie Sněžné ozbrojený
dav.

JAKO LAŇ
NA VÝŠINÁCH
Hannah Hurnard
Brož., 198 str.,
299 Kč

POŽEHNÁNÍ
PRO DUŠI
Bruno Ferrero
Brož., 96 str.,
159 Kč

