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Vážení čtenáři,

přinášíme informace o hospodaření 

naší arcidiecéze od generálního 

vikáře Mons. Jana Balíka a od člena 

ekonomické rady, Ing. Jana Žůrka. 

Seznámíme vás s dějinami svatovítských 

varhan i s romskými fotbalisty, kteří 

navštívili kardinála Dominika Duku. A 

Arcidiecézní charita Praha nám vysvětlí, 

jak milostivé léto změnilo život mnoha 

lidem v dluhové pasti.

Stanislav Zeman

Editorial

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

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

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

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

Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup a generální vikář

Sestry a bratři, 
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Týden modliteb 
za mládež 2022
V týdnu od 13. do 20. listopadu 2022 
bude probíhat Týden modliteb za mlá-
dež. Vyvrcholením Týdne bude neděl-
ní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy bu-
deme slavit 37. světový den mládeže. 
Smyslem Týdne modliteb za mládež 
je spojit se ve vzájemné modlitbě za 
mladé lidi.

Věříme, že každá i v našich očích ne-
patrná modlitba z upřímného srdce má 
smysl a Bůh si ji může použít pro obno-
vu mladé generace. Na webu Sekce pro 
mládež ČBK: https://www.cirkev.cz/cs/
aktuality/220915tyden-modliteb-za-
mladez-2022 najdete inspiraci, tiskové 
materiály a podněty k Týdnu.

Diskusní večery 
o ekonomice arcidiecéze
Generální vikář pražského 
arcibiskupství Mons. Jan 
Balík pozval kněze, jáhny 
a členy ekonomických rad 
farností na diskusní večer 
o ekonomice arcidiecé-
ze. Během čtyř říjnových 
večerů prezentoval kroky, 
které dělá pražská arci-
diecéze pro svůj udrži-
telný rozvoj, tedy rozvoj 
farností. V programu byl 
pokaždé dostatek času 
pro otázky přítomných.

K  mimořádné události v  novodobé  
historii Arcidiecézní charity Praha došlo 
během letošní Národní svatováclavské 
pouti ve Staré Boleslavi. Papež Franti-
šek udělil Jaroslavu Němcovi, řediteli 
Arcidiecézní charity Praha, Řád sv. Ře-
hoře Velikého a Pavla Šimka, zástup-
ce ředitele, ocenil vyznamenáním Pro 
Ecclesia et Pontifice. Ocenění převzali 
z  rukou arcibiskupa pražského Jana 
Graubnera, který uvedl: „Jsem rád, že 
můžeme vyjádřit vděčnost pracovní-
kům Charity, kteří reprezentují ochotu 
přijmout Boží lásku a nechat ji slou-
žit potřebným, žít víru, že v potřeb- 
ných vidíme samotného Krista.“

Jaroslav Němec a Pavel Šimek 
převzali papežské vyznamenání

Večerů se účastnil Mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup pražský, advokát Jakub 
Kříž, který s pražským arcibiskupstvím 
dlouhodobě spolupracuje, či členo-
vé Ekonomické rady arcidiecéze Ing. 
Petr Beneš a  Ing. Jan Žůrek. Ve své 
zhruba půlhodinové prezentaci Mons. 
Jan Balík představil vizi církve „stříd-
mé, činorodé, usilující o evangelizační 
poslání.“ Přinášíme několik myšlenek, 
které během večerů zazněly:

 Cílem hospodářské činnosti a  in-
vestiční strategie je efektivně usku-
tečňovat to, proč jsme jako církev 
tady, což je evangelizace, pastora-
ce, charita a školství. Naše podniká-
ní nemá jiný důvod, než zajistit tuto 
činnost.

 Od roku 2030 přestane církev do-
stávat příspěvek na provoz. Pokud se 
nepostavíme po hospodářské strán-
ce na vlastní nohy, nebudeme mít na 
platy zaměstnanců ani kněží, na ná-
klady pastorace, na údržbu a opravy 
památek. Pokud zaspíme, evangelně 
řečeno, zakopeme darovanou hřivnu.

 V roce 2021 činily průměrné nákla-
dy jedné farnosti v pražské arcidiecézi 
2,3 milionu Kč. 766 000 Kč si průměr-
ná farnost získala sama ve sbírkách 
a darech, 579 000 Kč přišlo na provoz 
ze státního příspěvku a 455 000 Kč 
z grantů na opravy památek. Průměr-
ný schodek jedné farnosti tedy v roce 
2021 vychází na 503 000 Kč.

(Pokračování na str. 4)

Sestry a bratři,
v říjnu jsme si připomněli a modlili se za misie a misionáře v celém světě. Když zmiňuji 
misie, mám na mysli působení církve v zahraničí, především v Africe a Asii. Je dobré 
si uvědomit, že i naše vlast je misijním územím. Dobře si pamatuji, jak zesnulý kardi-
nál Tomášek při každé bohoslužbě opakoval a zdůrazňoval „budete mými svědky…“  
/Sk 1,8/. Je to základním posláním a zároveň výsadou každého pokřtěného – svědčit  
o díle spásy a působení živého Krista nejen v církvi, ale i v sekulárním prostředí.

S radostí hlásat evangelium, které není těšínským jablíčkem, ale otevírá cestu vpřed 
a posiluje naději, že navzdory všem obtížím současnosti má náš život v Kristu a s Kris-
tem smysl a cíl, který se vymyká pouhým představám o spokojeném, pokojném a zajiš-
těném pozemském přebývání.

Svědčit o Kristu nemá nic společného s náborem, lovením duší, vnucováním, po-
výšeností nad neznalými, vlamováním se do soukromí. Nemůže být ani zúženo na 
bohulibé učení, osvětlování zásad, řádného uspořádání morálních hodnot. To je sice 
důležité, ale až jako důsledek živého každodenního intenzivního vztahu s živým Pánem. 
Stávat se autentickým obrazem Krista. Pokud se nám to daří, nemusíme mít obavy, že 
naše snaha zůstane bez duchovních plodů. Lidé nejsou slepí a dobře vnímají autentič-
nost svědka, který nehraje na povrchní dojem.

I když starost a podpora misím ve světě je chvályhodná, stojí před námi výzva rozví-
jet misijního ducha v naší církvi. To je výsostným posláním nejen ordinovaných služeb-
níků, ale celého Božího lidu.

Zužovat působení církve jen na prostor kostelů a charitativní činnost, i když to může 
být blahodárné, znamená pominout to základní „budete mými svědky“, které je nabíze-
no všem a nespokojí se s občasností.

Na svědectví nejsme sami, ale Duch svatý v nás a skrze nás chce darovat své uzdra-
vující a povzbuzující plody k důstojnému a plnému životu. Je inspirací, abychom na-
cházeli správná slova, volili správný čas a způsob, jak šířit poselství, že nikdo není Bo-
hem zapomenut a na srdce každého člověka Bůh trpělivě čeká. Modleme se za sebe 
navzájem, abychom byli opravdovými misionáři.

Mons. Václav Malý
pomocný biskup

Vážení čtenáři,
přinášíme rozhovor s rabínem 
Davidem Maxou nejen o Čer-
vené středě, ohlédneme se za 
diskusními večery o ekonomice 
naší arcidiecéze, kterými pro-
vázel generální vikář Mons. Jan 
Balík, a představíme vám něko-
likaletý projekt Modlitba za svět, 
jehož iniciátorem je ICLic. Mgr. 
Miloš Szabo, Th.D., farář z praž-
ské Bubenče.

Stanislav Zeman

mailto:zpravodaj@apha.cz
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(Dokončení ze str. 3)

 Rok 2021 byl prvním rokem, kdy 
jsme tento schodek společnými silami 
pokryli právě hospodářskou činností. 
V minulých letech jsme tvořili ztrátu, 
neboli projídali svěřený majetek.

 Spočteme-li náklady hlavní, tedy 
duchovní činnosti všech farností, ar-
cibiskupství a kapitul v roce 2021, do-
jdeme k číslu 615 milionů Kč. Naše 
společná hospodářská činnost by 
nám tedy od roku 2030 měla přiná-
šet kolem půl miliardy ročně. S tímto 
cílem nastavujeme za pomoci odbor-
níků náš ekonomický model.

 Na arcibiskupství máme především 
správu nemovitého majetku (byty, 
pozemky), lesnickou výrobu a od roku 
2021 tři nové fondy: Fond svatého 
Vojtěcha na služné kněží, Fond kar-
dinála Harracha na podporu staveb-
ních prací ve farnostech (kostely, fary) 

a Fond biskupa Podlahy na podporu 
zaměstnanců ve farnostech.

 Nadace máme dvojího druhu: Nada-
ce Arietinum generuje prostředky pro 
arcibiskupství pražské a jeho prostřed-
nictvím pro farnosti, tedy ji nemohlo 
zřídit arcibiskupství, protože ten, kdo 
zřídí nadaci podle českého právního 
systému z ní nemůže mít požitky. Za-
ložil ji pan kardinál Dominik Duka a vě-
noval do ní ze svých úspor půl milionu 
Kč. Další dvě nadace už zřídilo arci-
biskupství, protože z nich nebude mít 
požitky. Jde o Nadaci svaté Ludmily, 
jež má podporovat církevní školství, 
a Nadaci Neratovického komunitního 
centra, s úkolem postavit kostel v Ne-
ratovicích. Nadace k církvi tradičně pa-
tří, například za první republiky stavěly 
pražské kostely právě nadace.

 Novinkou v naší struktuře, kterou 
umožnil nový občanský zákoník, je 
veřejně prospěšný svěřenský fond, 

SlAvNOST 
vŠECH SvATýCH

oslava patrocinia kapitulního kostela
všech svatých na hradě pražském,

při které bude požehnán
obnovený interiér chrámu

1. listopadu 2022

Program:
Nešpory v 17.30 hodin

Mše svatá v 18.00 hodin
Pontifikální bohoslužbu

spolu s kolegiem kanovníků
bude celebrovat

J. Exc. Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský

ke kterému nás inspiroval život círk-
ve v  anglosaském světě, především 
v Austrálii a USA, kde diecéze a farnosti 
tímto způsobem spravují svůj majetek.

 Pod veřejně prospěšným svěřen-
ským fondem jsme založili společnost 
s ručením omezeným AP Asset, která 
hraje roli holdingové matky. Pod touto 
matkou jsou zavěšeny jednotlivé s. r. o., 
na každý projekt jedna. Funguje takto 
část lesnické výroby i některé bytové 
projekty, které jsme nakoupili.

 Zajímavostí tohoto modelu je, že 
z ovládaných osob mohou jít požitky 
nejen na arcibiskupství a do farností, 
ale i do České biskupské konference, 
anebo na Svatý stolec. Mimochodem, 
Vatikán nám samozřejmě tento model 
správy majetku opakovaně schválil.

 Na první pohled se celá struktura 
může někomu jevit jako poněkud slo-
žitá, ale jednoznačně posiluje trans-
parentnost, bezpečnost a  zodpo-
vědnost za svěřený majetek. Nadace  
i  s. r. o. povinně zveřejňují hospo-
dářské výsledky, člověk zodpovědný 
za konkrétní projekt může být podle 
světského i církevního práva také hnán 
k odpovědnosti. A případný krach jed-
noho projektu nepotopí ostatní.

 Očekáváme tedy určité porozumě-
ní pro předložený směr řízení, důvě-
ru, že děláme maximum možného, 
a pochopení, že musíme také kori-
govat některá rozhodnutí z minulosti. 
Prosíme o otevřenou diskusi, ochotu 
hledat řešení pro dobro všech a po-
chopitelně o podporu v modlitbě.

Finanční krytí potřeb hlavní činnosti u průměrné farnosti

Celkové náklady – 2,3 mil. Kč

SCHODEK

GRANTY NA OPRAvY PAMÁTEK

STÁTNÍ PŘÍSPĚvEK NA ČINOST

ZDROJE FARNOSTI

zdroje farnosti (dary, sbírky)      státní příspěvek na činnost     granty na opravy památek         schodek
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Postupně má Modlitba za svět zahr-
nout všech 206 států a je naplánována 
na 17 let. Jednotlivým zemím je vždy 
věnován měsíc každodenních úmyslů 
a přímluv. Modlitba za určitý stát má 
několik částí, některé jsou společné 
a probíhají v rámci farního společen-
ství, jiné jsou určené „na doma“, pro 
jednotlivce nebo rodiny. Každé prv-
ní pondělí v měsíci je sloužena mše 
svatá za konkrétní zemi. Následují 
přednáška, představení vlajky a hymny 
daného státu. Na prezentaci geogra-
fických faktů se podílejí ministranti 
z  bubenečské farnosti, zhodnocení 
politické a náboženské situace zajiš-
ťuje otec Miloš Szabo a součástí veče-
ra je také monitoring tisku. Ten připra-
vují farníci od sv. Gotharda a zároveň 
moderátoři České televize a Českého 
rozhlasu, Jiří Václavek a Eva Kličková. 
Na závěr přednášky, po zhlédnutí do-
kumentárního videa, zazní ještě státní 
hymna představovaného státu. 

Během následujícího měsíce se 
mohou zájemci modlit krátké denní 
modlitby za obyvatele, bezpečí, kultur-
ní památky a mír v zemi. Tyto modlitby 
zaznívají během přímluv při denních 

mších v kostele sv. Gotharda. V mno-
ha případech je vyhlášena také sbírka 
na podporu charitativního projektu 
či znevýhodněné skupiny obyvatel 
v daném státě. Její výtěžek je na závěr 
modlitebního měsíce z Farnosti Bu-
beneč odesílán do konkrétního místa. 
V  listopadu přichází na řadu Modlit-
ba za Česko. Úvodní večer proběhne 
v pondělí 7. 11. v 17.30 v kostele sv. 
Gotharda v Praze 6, Bubenči.

Farář ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 
ke třem sezonám Modlitby za svět říká: 
„Zážitků je mnoho a některé jsou zvlášť 
silné. Zmíním především Afghánistán, 
protože krátce poté, co jsme se za 
tuto zemi modlili, tam převzal moc 
Tálibán. A jak tamní ordinář, tak i sestry 
matky Terezy, kterým jsme finančně 
pomáhali, museli z Kábulu pryč. Bylo 
to velmi dramatické, spojil jsem se 
s nimi a opět se za ně modlil.  Evakuaci 
sledoval celý svět. Dojemné bylo, že 
biskup Giovanni Scalese, ač mohl od-
letět do Itálie, nechtěl zemi opustit bez 
těchto řeholnic, které neměly diplo-
matický statut, a Afghánistán opouštěl 
jako jeden z posledních, teprve když je 
mohl vzít s sebou na palubu.

Dalším silným zážitkem byla mod-
litba za území Abcházie, kdy jsem ne-
chtěně téměř způsobil mezinárodní 
skandál, protože gruzínské velvysla-
nectví si tuto naši iniciativu špatně vy-
světlilo a domnívalo se, že podporu-
jeme vyhlášení nezávislosti. Úsměvné 
bylo, že jsem musel vysvětlovat Mod-
litbu za svět i na našem Ministerstvu 
zahraničních věcí, protože obdrželi 
protestní nótu přímo z Tbilisi.

Považuji za důležité, aby oficiální 
zastupitelé dané země v České re-
publice věděli dopředu, že se v Bu-
benči každý den celý měsíc modlí-
me za bezpečí obyvatel v jejich zemi, 
proto tři měsíce předem informuji 
samotného velvyslance nebo velvy-
slankyni. Většina z nich napíše krátké 
poděkování, někteří pozdrav, dokon-
ce několik z nich přišlo osobně na 
úvodní večer do kostela sv. Gothar-
da. 

Modlíme se už neuvěřitelných  
35 měsíců, každý den. Jsem rád a vdě-
čen za každého, kdo se k nám přidá, 
i když třeba někdy zapomene anebo 
začal teprve před nedávnem. Mám 
za to, že i my křesťané jsme mnohdy 
rezignovali na dlouhodobé projekty 
a oběti. Umíme pomoct jednorázově, 
pomodlit se na určitý úmysl, ale vytr-
valou a každodenní modlitbu hodně 
podceňujeme.

Nikdo z nás by neměl zapomínat, 
že jsme součástí celého lidstva, kte-
ré Pán Bůh stvořil a chce, aby bylo 
zachováno, nejde mu pouze o  ži-
vot jednotlivce. My katolíci bychom 
v tomto měli jít ostatním příkladem, 
protože téměř v každé zemi žijí naši 
bratři a sestry, o jejichž víře a životních 
podmínkách často nevíme vůbec nic. 
Modlitba za bezpečný svět je příleži-
tostí to změnit.

Další informace na 
www.farnostbubenec.cz

Modlitba za svět v pražské Bubenči

ZE ŽIvoTA ARCIdIECÉZE

Už tři roky se farnost v pražské Bubenči modlí za mír a bezpečí ve světě. 
U zrodu duchovního projektu Modlitba za svět stál zdejší farář Miloš Szabo. 
Nejen věřícím ve Farnosti Bubeneč, ale i komukoli dalšímu, nabízí touto 
aktivitou odpověď na otázku, co může udělat pro mír ve světě úplně obyčejný 
člověk. A odpovědí není ono frustrující „nic“, odpovědí je „modlit se“.

DuŠIČKOvÁ POBOŽNOST 
na Olšanských hřbitovech 

ve středu 2. listopadu 2022 
v 15 hodin 

se bude konat 

Dušičková pobožnost
u centrálního kříže.

Následovat bude od 16 hodin 
mše svatá v kostele sv. Rocha. 

Mše sv. 2. 11. budou též 
v 6.00 v kostele sv. Rocha 

a v 18.00 v kostele sv. Prokopa.

Všichni jste srdečně zváni.

Celkové náklady – 3,57 mil. Kč
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 Pražská židovská komunita Ec 
chajim, kterou vedete, se označuje 
jako progresivní či liberální. Mohl 
byste přiblížit, co to v praxi zna-
mená?
Činnost naší komunity spočívá v úsi-
lí o obnovu a navázání na to, co už 
tu existovalo před druhou světovou 
válkou, ovšem v moderním smyslu. 
Kořeny progresivního (reformního, li-
berálního) židovství totiž sahají do 18. 
a 19. století, stejně jako kořeny židov-
ství ortodoxního. Tehdy totiž dochází 
k rozdělení tradičního židovského ná-
boženství v Evropě na několik myšlen-
kových směrů a jedním z nich je pro-
gresivní judaismus, který se vyznačuje 
zvýšeným zájmem o interakci s okol-
ním světem a ochotou reagovat na 
výzvy moderní doby rozumným při-
způsobením různých aspektů tradice. 
Vznik tohoto přístupu souvisí s epo-
chou židovského osvícenství (haskala), 

kdy židovské komunity vyšly z ghetta, 
zařadily se do většinové společnosti 
a došlo k reflexi tradice prostřednic-
tvím vědeckého přístupu zahrnujícího 
historicko-kritickou metodu studia 
náboženských textů. Změnami, kte-
ré zahrnovaly například zkracování 
synagogálních modliteb a  jejich za-
traktivnění pomocí varhanního do-
provodu či odstraněním odděleného 
sezení mužů a  žen, se náboženské 
autority snažily židovské tradici zajis-
tit kontinuitu a aktuálnost tváří v tvář 
překotným společenským změnám. 
Například ve Španělské a Jeruzalém-
ské synagoze v Praze varhany jsou, 
což je znakem toho, že zde progre-
sivní směr před válkou figuroval. Nej-
viditelnějším znakem progresivního 
židovství je pravděpodobně nábožen-
ská rovnoprávnost mužů a žen. Ženy 
mohou být volány k Tóře jako muži. 
Tak jako chlapci mívají  ve třinácti le- 

tech bar micva, dívky zase mají ve 
dvanácti letech bat micva, kdy čtou 
z Tóry a vykládají její text.

 Znamená to tedy, že nepřichází-
te s něčím novým, jak by se z názvu 
mohlo zdát, ale jde o jakousi konti-
nuitu s meziválečným obdobím? 
Ano, jde o  kontinuitu s  tradicí me-
ziválečného i předválečného obdo-
bí. K  delegacím z  osmi zemí, které 
se podílely na založení Světové unie 
progresivního judaismu (WUPJ), jež 
dnes sdružuje reformní, liberální a re-
konstrukcionistické židovské komuni-
ty ve více než 50 zemích, včetně ČR, 
a ke které se hlásí přibližně 1,2 milionu 
židů z více než 1 200 židovských obcí, 
patřila i delegace z československých 
židovských komunit. Po druhé svě- 
tové válce, kdy byla zdejší původní ži-
dovská komunita zdecimována, přišlo 
do Československa velké množství 
uprchlíků z Podkarpatské Rusi, Slo-
venska a Maďarska, kteří se většinou 
hlásili spíše k ortodoxnímu pojetí tra-
dice. Dobře to bylo vidět v  Liberci. 
Tamní obec byla před válkou liberální, 
ale po ní se vlivem lidí, kteří své ži-
dovství prožívali jinak, charakter ko-
munity změnil. Na začátku 21. století 
se ovšem znovu vrátila k  liberálnímu 
pojetí tradice. Role židovské komu-
nity Ec chajim v Praze spočívá v tom, 
že se snažíme navázat na progresivní 
část pražského židovského dědictví. 
Pro progresivní židovství je typická 
také jiná metoda výkladu židovského 
náboženského práva. Vnímá se jako 
něco, co se s postupem doby vyvíjí 
v závislosti na historických podmín-
kách. Příkladem je například inkluzi-
vita ve vztahu k patrilineárním židům 
(to znamená, že uznává židovskou 
identitu těch, kteří mají pouze židov-
ského otce a  ne matku, pozn. red) 

Tatínek přežil válku na Svaté Hoře

Červená středa, světová připomínka lidí pronásledovaných pro víru, se v Česku 
koná od roku 2018 podle britského vzoru. V tuzemsku ji pořádají Česká biskupská 
konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR. 
Posledně jmenovanou organizaci zastupuje rabín David Maxa (*1990), 
který v roce 2019 spoluzaložil takzvanou progresivní židovskou komunitu  
Ec chajim v Praze. Kromě toho působí jako rabín také v Děčíně a Liberci.

nebo nežidovským partnerům členů 
komunity.

 Pokud jde o množství pronásle-
dovaných křesťanů, jejich počty 
celosvětově bohužel spíše stoupa-
jí. Jak je to v židovské komunitě? 
vnímáte v posledních letech větší 
napětí či i agresivitu?
Situace ve světě se v  tomto ohledu 
v posledních letech začala bohužel 
velice rychle zhoršovat. Věci, které 
před deseti, dvaceti lety byly nepřed-
stavitelné, jsou opět možné. Objevuje 
se mnoho popíračů holokaustu, je-
jichž cílem je relativizovat a bagateli-
zovat zločiny nacistů a jejich přisluho-
vačů. Zneužívají přitom toho, že nás 
pomalu opouštějí pamětníci těchto 
hrůz. Tento jev je výrazně přítomný 
na sociálních sítích, kde lidé nemají 
takové zábrany jako v osobním kon-
taktu. Pokud jde o  antisemitismus 
v českém prostředí, má spíše latent-
ní charakter, ale to neznamená, že by 
nebyl přítomný. Mohu říct, že židov-
ská komunita se zde cítí bezpečně, 
což však nesnižuje potřebu práce na 
prevenci antisemitismu. Jsem velmi 
vděčný, že existuje celá řada lidí a or-
ganizací, kteří se na tom podílejí. Vel-
kou radost mám třeba ze spolupráce 
naší komunity Ec chajim s Univerzitou 
Karlovou na projektu Nezapomene-
me, jehož cílem je připomínání holo-
kaustu mezi žáky a studenty ZŠ a SŠ. 
Také mě velmi těší projekty směřující 
k mezináboženskému dialogu. Mohl 
jsem se například podílet na zajíma-
vých aktivitách s katolickým farářem 
Markem Orko Váchou a  evangelic-
kým farářem Mikulášem Vymětalem. 
Důležité jsou také edukační projekty, 
ke kterým patří například naší komu-
nitou pořádané celoroční kurzy juda-
ismu a hebrejštiny pro veřejnost. Za 
smysluplnou považuji také svou před-
náškovou činnost po celé zemi. Lidé 
se tak mohou seznámit s tím, jak to 
v židovské komunitě vypadá, jaké jsou 
naše tradice a hodnoty. Jsem vděčný 
i za iniciativu mnohých měst a obcí, 
pokud jde o pokládání stolpersteinů, 
tedy takzvaných Kamenů zmizelých, 
před domy, kde žily oběti holokaustu, 
než byly násilně transportovány a za-
vražděny. Všechny tyto aktivity výraz-
ně přispívají k boji proti antisemitismu. 
Myslím, že lakmusovým papírkem 
toho, jak se židé cítí ve společnosti, je, 
zda si dovolí nosit na veřejnosti tradič-
ní pokrývku hlavy zvanou kipa nebo 
jarmulka. Podle reflexí, které mám, by 

většina židů v České republice něco 
takového neudělala. V tomto ohledu 
máme tedy ještě spoustu práce.

 Setkal jste se i vy osobně s něja-
kým útokem?
Nemám zkušenost s žádným  fyzic-
kým útokem, ale s verbálními útoky 
bohužel ano. Když jsme před několika 
lety šli při oslavě svátku Roš ha-šana, 
židovského Nového roku, společně 
k řece házet drobečky chleba, které 
podle tradice symbolizují hříchy a vše 
špatné z minulého roku, což má takto 
symbolicky odplavat, vyšli jsme všich-
ni s pokrývkou hlavy. Objevil se tam 
člověk, který na nás začal ukazovat 
nacistický pozdrav a urážet nás. Moje 
žena se setkala s nechutnými projevy 
antisemitismu na akademické půdě, 
které často mají charakter náklonnos-
ti k nejrůznějším konspiračním teo-
riím a nenávisti ke státu Izrael. Když 
pracuji s mladými lidmi z židovské ko-
munity, snažím se jim vysvětlit, že ži-
dovská identita není stigmatem. Stačí 
ale jeden antisemitský incident a celé 
toto úsilí je zmařené.

 Co myslíte, že se s tím dá dělat? 
Pomohla by například větší osvěta?
Osvěta je velmi důležitá. K tomu při-
spívá také Červená středa, za kterou 
jsem velmi vděčný. Díky ní lze totiž 
tyto problémy tematizovat, a to napříč 
všemi náboženstvími. Pamatuji si, že 
když jsem chodil do základní školy, 
setkával jsem se s negativními komen-
táři, když se někdo dozvěděl, že jsem 
ze židovské rodiny. Viděl jsem ale, že 
totéž řešil můj spolužák, který pochá-
zel zase z křesťanské rodiny a někdo 
se mu smál, že je věřící. Červená stře-
da je důležitá nejen pro zahraniční, ale 
i českou společnost, která se v oblasti 
tolerance a respektu má co učit. Mám 
vždy dobrý pocit, když jdu do nějaké 
školy a cítím, že mladí lidé mají otevře-
nou mysl, ukazují svůj zájem a nebojí 
se klást inteligentní otázky. Skutečně 
věřím, že když začneme s  osvětou 
už na školách, věci se začnou měnit 
k lepšímu. Ovšem najdou se lidé, s kte-
rými nic nepohne. Ve většině případů 
jsem ale optimista a věřím, že vzdělání 
představuje zásadní zbraň nejen proti 
antisemitismu a xenofobii, ale i ostat-
ním projevům hlouposti. 

 Zdá se, že dnešní společnost je 
velice citlivá k menšinám, velkým 
tématem jsou například práva 
sexuálních menšin. lidé praktiku-
jící své náboženství jsou u nás ale 
také menšinou, o které se však ve 
společnosti téměř nehovoří. Čím si 
to vysvětlujete? 
Myslím, že to má co dělat s pozicí ná-
boženství v české společnosti. Většina 
lidí je totiž sekulární. Když to srovnám 
s  jinými zeměmi, například Němec-
kem, kde je náboženství součás-
tí obyčejných společenských témat, 
tak v českém prostředí tomu tak není.  
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Rabín David Maxa představil svitek Tóry

Rabín David Maxa u Pinkasovy syna-
gogy v Praze
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Židovsko-křesťanská modlitba ve Velké aule Karolina. Červená středa 2021. Zleva 
pražský biskup Zdenek Wasserbauer, farářka evangelické církve metodistické Iva-
na Procházková a americký rabín Andrew Baker
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Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k za-
pojení do iniciativy Červená středa – #Red Wednesday. 
Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě 
pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Sym-
bolem akce je červené světlo připomínající krev trpících. 
Je možné například uspořádat společnou modlitbu, 
průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel či jinou 
významnou budovu červeným světlem.

Hlavními organizátory jsou Česká biskupská konference, 
Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR, 
kteří se připojují k mezinárodní křesťanské organizaci Aid to 
the Church in Need. Akce se koná i na dalších místech ve svě-
tě – mimo jiné v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Fili- 
pínách.

V Praze proběhne v prostorách Staroměstské radnice od 
13 hodin mezinárodní konference o pomoci lidem proná-
sledovaným pro víru (ve spolupráci s Institutem pro křes-
ťansko-demokratickou politiku), od 18 křesťansko-židovská 
modlitba ve Velké aule Karolina a od 18.45 průvod s červe-

nými svíčkami od Karolina ke Staronové synagoze, kostelu 
sv. Jiljí a Betlémské kapli za účasti široké veřejnosti. Letošní 
benefiční koncert proběhne v Betlémské kapli opět ve spo-
lupráci s Charitou Česká republika a jeho výtěžek se využije 
k vysvobozování křesťanských otroků unesenými islámskými 
milicemi v Jižním Súdánu. Vstupenky na koncert je možné 
objednat na e-mailu: cervenastreda@cirkev.cz 

Aktuální informace: www.cervenastreda.cz 
a www.facebook.com/cervenastreda

Česká biskupská konference: Mgr. Michaela Benýšková, 
cervenastreda@cirkev.cz, mobil: 732 965 744

Iniciativa Červená středa se uskutečňuje za finanční podpo-
ry Ministerstva kultury ČR. 

Záštitu Červené středě 2022 udělili ministr zahraničních 
věcí ČR Jan Lipavský, rektorka Univerzity Karlovy prof. Mile-
na Králíčková a rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček

Červená středa: 
Pátý ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných 
pro víru se uskuteční 23. listopadu 2022

Myslím, že je důležité, abychom osvě-
tu aktivně iniciovali my sami. Duchovní 
by se měli snažit sekulární společnost 
oslovit, ukázat, že náboženství není 
anachronismus, že patří do normální-
ho života, že naší společnosti má co 
nabídnout. Náš jazyk by měl být kre-
ativní a neměli bychom se uchylovat 
k floskulím. Židovství je zvláštní v tom, 
že není jen náboženstvím, ale i kultu-
rou a národností. Ve svých komunitách 
se často setkávám i s lidmi, kteří se od 
náboženství distancují a kteří by nikdy 
nepřišli do synagogy na bohoslužbu. 
Snažím se tedy najít i jiné způsoby, jak 
s nimi být v  kontaktu. Pořádám pro 
ně například pravidelná setkání zvaná 
„Pivo s  rabínem“, při kterých prostě 
diskutujeme o životě. Jsem často pře-
kvapený, když zjistím, že i ten nejza-
rytější ateista nějaké tradice dodržuje, 
přestože si to leckdy ani neuvědomuje. 
Kategorické rozdělování lidí na zbožné 
a nezbožné, věřící a nevěřící je velmi 
omezené. Z mé zkušenosti to prostě 
téměř nikdy není buď, anebo. Pro nás 
coby náboženské společnosti je to pří-
ležitost, můžeme tyto lidi oslovit.

 Na závěr bych si dovolila jednu 
osobnější otázku. v médiích jste 
jednou zmínil, že váš otec Hynek 
Maxa přežil válečné pronásledová-

ní židů díky tomu, že se skrýval na 
Svaté Hoře u Příbrami. Mohl byste 
přiblížit, jak k tomu došlo?
Můj tatínek byl během nacistické oku-
pace povolán do transportu, ale roz-
hodl se, že této výzvy neuposlechne. 
Když po nějaké době k  němu domů 
přišla kontrola gestapa, které ho hleda-
lo, pohotově vyskočil z okna a naskočil 
do kolem projíždějící tramvaje. Pře-
mýšlel, kam má jít a napadlo ho, že by 
mohl předstírat onemocnění tuberku-
lózou a nalézt útočiště v léčebně plic-
ních chorob na Svaté Hoře u Příbrami, 
která byla zřízena v bývalém exercič-
ním domě. Po vstupním vyšetření, při 
kterém lékař poznal, že příčinou tátova 
úsilí o hospitalizaci není choroba, ale 
nutnost se schovat, mu byla přede-
psána třítýdenní léčebná kúra s tím, že 
po ní bude muset sanatorium opus-
tit a hledat si jiné útočiště. Po nějaké 

době ho zavolal místní administrativní 
úředník a zeptal se ho, jestli je to on, 
ten zpěvák. Tatínek totiž již před válkou 
snil o tom, že se jednou stane operním 
pěvcem, což souviselo s jeho dědeč-
kem, který často navštěvoval rodinu 
své dcery a prozpěvoval si různé syna-
gogální zpěvy. Měl krásný hlas a tátu to 
inspirovalo, a tak začal studovat zpěv 
u profesora Dmitra Levytského, u kte-
rého se mimo jiné vzdělával také Eduard 
Haken. Ten úředník se ho zeptal, jestli 
by měl chuť zazpívat na pohřbu otce 
ředitele léčebny. Táta tam šel a zazpíval 
dvě z Dvořákových Biblických písní. Po 
pohřbu si ho zavolal sám ředitel, který 
tátovi řekl, že je mu úplně jasné, proč 
přišel k nim do léčebny a že dokud tam 
bude ředitelem, poskytne mu ochranu 
a úkryt. Táta měl to velké štěstí, že byl 
po celý zbytek války chráněný a díky 
pomoci druhých lidí přežil. Během 
Červené středy se snažíme motivovat 
lidi nejen k toleranci, ale i akceptování 
druhých s  jejich odlišnostmi. Díky ta-
kovým lidem táta přežil válku. Díky nim 
jsem tu i já a moji sourozenci. Myslím, 
že to od ředitele léčebny i  jejích za-
městnanců bylo velmi statečné. Bohu-
žel jeho jméno neznám, ale snažím se 
ho zjistit. Byl bych velmi rád, kdybych 
mohl poděkovat jeho potomkům.

Eva Svobodová

Červená středa 2021
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CHARITA 

Díky programu Adopce na dálku® 
a podpoře dárců zakončilo v Indii stu-
dium a formaci devět novicek z mi-
sionářské kongregace královny apo-
štolů (Missionary Sisters of the Queen 
of Apostles). Řádové sestry budou 
pomáhat ve farnostech a  pracovat 
jako učitelky, zdravotní sestry či so-
ciální pracovnice. Některé z nich se 
chystají na misijní cestu do Evropy. 

Svým laskavým podporovatelům 
poslaly dívky dopisy se slovy díků. V jed-
nom z nich stálo: „Děkuji za péči a lás-
ku, kterou mi dáváte. Jsem vděčná, že 
jste mi pomohli vystudovat. Zůstanete 
navždy v mém srdci a modlitbách!“

Další lidé s mentálním postižením 
najdou nový domov

V zahradní přístavbě libockého Domova svaté Rodiny bylo v posledních 
měsících rušno. V dosud nevyužitých prostorech v prvním patře vybudovala 
Charita novou domácnost se šesti lůžky pro lidi s mentálním postižením. 

„Sedm desítek lidí s mentálním a kom- 
binovaným postižením, o které v na-
šem Domově pečujeme, bydlí v men-
ších domácnostech,“ vysvětluje ředitel 
Domova sv. Rodiny Pavel Kopka. 
„V počtu čtyř až devíti lidí dokážeme 
udržet příjemnou rodinnou atmosféru 
a zajistit kvalitní péči.“ 

Nová domácnost je připravena pro 
šest lidí. Tři z nich se v novém pro-
storu již zabydleli. Paní Zuzana, Han-
ka a Hanička žijí v Domově už několik 
let a tak mohly sledovat, jak práce na 
nové domácnosti postupují. A nejen 
to. S přípravou podle svých možností 
pomáhaly. 

Klientky pomáhaly 
s malováním

„Když jsem paní Hance a Zuzaně na-
vrhla, že nám mohou pomoct s ma-
lováním, hned souhlasily,“ vzpomíná 
sociální pracovnice Marie Kamínková. 

Klienti se v Domově svaté Rodi-
ny zapojují do všech prací, pokud to 
jejich zdravotní stav dovolí. Pomáhají 
v kuchyni, při praní a žehlení prádla 
či úklidu. „Využíváme všech možností, 
jak udržet a rozvíjet jejich schopnosti, 
které bez aktivizace rychle upadají,“ 
vysvětluje Marie Kamínková. 

Do Domova nastoupí 
tři noví obyvatelé

Pro další tři obyvatele bude prostředí 
úplně nové. Sociální pracovníci nyní 
vybírají z  lidí, kteří o pobyt v Domo-
vě projevili zájem a jeho každodenní 
podporu potřebují. „Obvykle o člo-
věka s mentálním postižením pečují 
jeho rodiče do chvíle, kdy to z růz-
ných důvodů už není možné. Bývá to 
těžký okamžik. Vědomí, že dávají své 
dítě do přátelského prostředí s profe-
sionální péčí, jim rozhodnutí usnad-
ňuje,“ přibližuje Pavel Kopka.

„Nečekala jsem, že se do práce opřou 
s takovou vervou a nadšením. Hanka 
se pak dokonce sama ujala úklidu.“

Sociální pracovnice Marie Kamínková 
(na snímku) se společně s klientkami 
paní Hankou a Zuzanou zapojila do 
příprav nové domácnosti. 

Indické řeholnice vystudovaly díky českým dárcům. 
Budou pracovat jako učitelky či zdravotní sestry

mailto:cervenastreda@cirkev.cz
http://www.cervenastreda.cz
http://www.facebook.com/cervenastreda
mailto:cervenastreda@cirkev.cz
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Z diáře
KARDINÁlA DuKY

Z diáře
ARCIBISKuPA GRAuBNERA

Z diáře
BISKuPA WASSERBAuERA

Z diáře
BISKuPA MAlÉHO

ŘKF u KOSTElA Sv. REMIGIA 
PRAHA-ČAKOvICE

 2.–26. listopadu Oslavy 100. výro-
čí narození Mons. Antonína Bradny, 
statečného kněze, politického vězně  
a rodáka z Čakovic. 
 www.farnostcakovice.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 9. listopadu od 9.30 Akademie ne-
jen pro seniory se známým moderáto-
rem Petrem Vizinou na téma: „Jak se 
vyznat ve sdělovacích prostředcích? 
Jsou některé sdělovací prostředky ne-
křesťanské? Čemu vůbec věřit ve všech 
těch zprávách?“ (Kolejní 4, Praha 6)

https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
– CENTRuM PRO RODINu

 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/.
 6. listopadu Setkání mladých manže-
lů – pouze pro pozvané absolventy kur-
zů pořádaných PS-CPR za posledních 
pět let. Sv. Vojtěch (Kolejní 4, Praha 6 - 
Dejvice). Více na https://apha.cz/akce/
setkani-mladych-manzelu-2022/. 
3. prosince od 15.00 do 18.00 
Adventní zastavení nad manželským 
slibem – příprava na obnovu man-
želských slibů na svátek Svaté rodiny. 
Provázet bude Mons. Jan Graubner. 
Sv. Vojtěch. Přihlášky na https://pasto-
race.apha.cz/pro-rodinu/duchovni- 
obnovy/zastaveni-nad-manzelskym- 
-slibem/aktualni-nabidka/.

https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu 

ARCIDIECÉZNÍ CENTRuM 
PRO MlÁDEŽ 

 19. listopadu od 9.00 Světový den 
mládeže v pražské arcidiecézi – Sa-
lesiánské středisko mládeže v Praze-
-Kobylisích.
 26. listopadu Arcidiecézní ples 
mládeže v KC Novodvorská.

www.adcm.cz

SvATÁ HORA – POuTNÍ MÍSTO

 1. listopadu Slavnost všech svatých, 
možnost získat plnomocné odpustky. 

 2. listopadu Všech věrných zemře-
lých. Po odpolední mši sv. následuje 
dušičková pobožnost v Dušičkové kapli. 
Možnost získat plnomocné odpustky. 
5. listopadu od 15.00 do 18.00 
Malé filmové exercicie. Volné mode-
rované povídání, naslouchání, diskusi 
a sdílení zkušeností v přátelské atmo-
sféře podpořené malým občerstve-
ním vede jáhen Pavel Švarc. Úvodem 
bude promítnut film. Délka trvání 
akce je dána především zájmem a ak-
tivitou přítomných (předpokládá se 
max. 3 hodiny). Místo konání – farní 
sál, vchod je z ambitu. Prostor je tem-
perován. Vstupné dobrovolné, není 
třeba se přihlašovat předem. Počet 
účastníků je dán kapacitou.
 6. listopadu Bl. Španělských mu-
čedníků, CSsR. Umučeni v době ob-
čanské války ve Španělsku v  letech 
1936–1939.
 9. listopadu Výroční den založení 
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, 
zároveň výročí posvěcení lateránské 
basiliky. Možnost získat plnomocné 
odpustky.
 20. listopadu Slavnost Ježíše Kris-
ta Krále. Od 12.00 do 15.00 adorace 
Nejsvětější Svátosti. Možnost získat 
plnomocné odpustky. Hudba při mši 
v 9.00: K. Bříza – III. ordinarium, J. Bří-
za – mešní proprium. Po odpolední 
mši sv. zpívané nešpory.
 22. listopadu Památka sv. Cecílie. 
Svatocecilské nešpory od 18.00. Násle-
duje svatocecilské setkání hudebníků.
 25. listopadu Adventní jarmark ve 
sklepení. Ochutnávka vín, teplá medo-
vina, teplé svatohorské oplatky, různé 
druhy tvoření i prodej výrobků. Vstup 
volný, vchodem pod Svatou Horou.
 26. listopadu Malé filmové exerci-
cie. Promítání ve farním sále – vstup 
z ambitu.
26. listopadu Výroba adventních 
věnců. Veškerý materiál na výrobu 
i občerstvení je zajištěno. Vstupenka je 
pro jednu dospělou osobu, případně 
pro 1 dítě v doprovodu dospělé osoby. 
Na závěr výroby je možnost požehná-
ní nových adventních věnců. Kapaci-
ta je omezena. Předprodej vstupenek 
bude v prodejně na Svaté Hoře. Cena 
bude upřesněna před konáním akce. 
Sledujte webové stránky. Tel.:731 619 
800, e-mail: prohlidka@svata-hora.cz.

výstavy 

Svaté relikvie a  jejich kult V  tzv. 
klenotnici v Proboštství. Její zhlédnutí 
je možné každý den. Vstup je z pro-

dejny 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 Sou-
část expozice muzea. 
Akce K  Rohová Mníšecká kaple 
v ambitu. 

www.svata-hora.cz

 
KOMuNITNÍ CENTRuM 
MATKY TEREZY

2. listopadu od 17.00 Dušičková 
pobožnost na chodovském hřbitově, 
od 18.00 mše svatá v  Komunitním 
centru.
 6. listopadu od 16.00 Hudební ka-
várna – odpolední posezení s hudbou 
a  dobrou kávou, či vínem. Vstupné  
80 Kč (KCMT).
 10. listopadu od 19.00 Zastavení 
u  Matky Terezy – rakouský františkán   
P. Johannes Nepomuk „Joe“ Unterber-
ger (*1974, Bad Ischl) měl původně na-
mířeno k profesionální tenisové dráze. 
Byl 580. ve světovém žebříčku a  roku 
1996 se stal dokonce mistrem repub-
liky. Nakonec se ale rozhodl pro du-
chovní povolání a od roku 2016 působí 
jako misionář v  Myanmaru. Jak se ze 
sportovní hvězdy stal služebníkem si-
rotků v jedné z nejchudších zemí světa?
 12. listopadu od 10.00 Mše svatá 
u  příležitosti 25. výročí jáhenského 
svěcení jáhna Pavla Urbana (kostel sv. 
Františka).
 13. listopadu od 17.00 Zapome-
nuté světlo – divadlo Honzy Horáka. 
Doporučené vstupné 150 Kč. (KCMT)
 17. – 20. listopadu Kurz psaní ikon 
s Martinem Damianem (fara).
20. listopadu od 14.30 Křížová 
cesta na Petříně s  jáhnem Pavlem 
Urbanem.
 20. listopadu od 15.00 do 18.00 
Tančírna se skupinou „Hvězdný prach“. 
Vstupné pro jednotlivce 90 Kč, pro  
pár 170 Kč; otevřená kavárna.
 23. listopadu Červená středa – kos-
tely budou osvíceny červenou barvou 
jako připomenutí toho, že ne všichni 
mohou svobodně vyznávat svoji víru 
a často nasazují i své životy.
 25. listopadu Výroba adventních 
věnců – po předchozím přihlášení 
přes www.kcmt.cz.
 26. listopadu od 10.00 do 18.00 Ad-
ventní jarmark pod střechou. Možnost 

1. 11. / 18.00 Praha-Hradčany / 
kostel Všech svatých / liturgie slavnosti 
Všech svatých 
2. 11. / 17.00 Praha-Vyšehrad / 
bazilika sv. Petra a Pavla / mše sv.  
za zemřelé, pobožnost na Slavíně 
4. 11. / 15.00 Praha-Malá Strana / 
kostel sv. Karla Boromejského /  
poutní mše sv. 
6. 11. / 10.00 Praha-Lhotka / kostel 
Panny Marie Královny míru / mše sv. 
u příležitosti 85. výročí posvěcení kostela 
9. 11 – 11. 11. Praha /  
konference k 1050. výročí založení 
pražského biskupství 
12. 11. / 11.15 Olomouc / 
mše svatá pro Konferenci 
o evangelizaci 
16. 11. / 12.00 Hostivice / studio 
Don Bosko / mše sv. a požehnání nově 
opravených prostor TV NOE 
16. 11. Setkání s ukrajinskými rodinami 
v péči Komunity Sant´Egidio 
17. 11. / 10.00 Praha-Staré Město / 
kostel Panny Marie Sněžné / mše sv. na 
poděkování Bohu a sv. Anežce České za 
svobodu 
19. 11. / 9.30 Praha-Kobylisy / 
Salesiánské středisko mládeže / Světový 
den mládeže 
19. 11. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / zahájení výstavy projektu 
Člověk a Víra 
20. 11. / 10.30 Praha-Barrandov / 
kostel Krista Spasitele / mše sv. 
21. 11. Praha-Kobylisy /  
Salesiánské středisko mládeže / 
setkání IV. pražského vikariátu 
22. 11. Kolín / setkání vikariátu Kolín 
23. 11. Praha-Stodůlky / návštěva CMŠ 
Srdíčko
23. 11. / 17.30 Praha-Karolinum / 
Červená středa – ekumenická modlitba, 
průvod (18.30) a benefiční koncert (20.00) 
24. 11. Praha-Barrandov /  
setkání II. pražského vikariátu 
25. 11. – 27. 11. Duchovní cvičení 
pro rodiny 
29. 11. / 17.00 Karlštejn /  
rekviem za Karla IV.

2. 11. / 18.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše sv. 
9. 11. / 18.00 
Plzeň / 
přednáška  
20. 11. / 11.00 
Svatá Hora 
u Příbrami / 
mše sv. 
s biřmováním
26. 11. / 15.00  
Čakovice / 
kostel sv. Remigia / 
mše. sv., 
výročí 100. narození 
Mons. A. Bradny

2. 11. / 18.00   
Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.
6. 11. / 9.00  
Brandýs nad Labem / 
kostel Obrácení  
sv. Pavla /  
mše sv. s biřmováním
15. 11. Beroun / 
účast na vikariátní 
konferenci
16. 11. Praha-Krč / 
IKEM / návštěva 
Institutu se mší 
svatou
19. 11.  Praha-
Kobylisy / Salesiánské 
středisko mládeže / 
Světový den mládeže
20. 11. / 9.30  
Zvole / kostel  
sv. Markéty /  
mše sv. s biřmováním
23. 11. Praha-
Karolinum /  
Červená středa
24. 11. / 14.00 
Květnice / slavnostní 
uvedení knihy 
o vězeňských 
kaplanech
26. 11. / 16.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
liturgie přijetí do 
katechumenátu

1. 11. / 18.00  
Praha-Hradčany / 
kostel Všech svatých / 
liturgie slavnosti 
Všech svatých 
4. 11. / 16.30  
Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily / 
adorace za povolání 
6. 11. / 11.00  
Javornice / 
mše sv. 
9. 11 – 11. 11.  
Praha / konference 
k 1050. výročí 
založení pražského 
biskupství 
13. 11. / 10.00  
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše sv. při svátku 
sv. Anežky České 
19. 11. / 18.00  
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
zahájení výstavy 
projektu 
Člověk a Víra 
27. 11. / 9.30  
Praha-Staré Město / 
kostel Matky Boží 
před Týnem / 
mše sv. 
29. 11. / 17.00  
Karlštejn / 
rekviem za Karla IV.
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapha.cz%2Fakce%2Fco-svedci-rodinam%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C431f61ccdd0d4aa84b8608da9586dde9%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C637986703732953102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eRF0SQZDVf9FN6zNjI2YuI4C4oK%2Fxa2bIxf2T1noZZs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapha.cz%2Fakce%2Fco-svedci-rodinam%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C431f61ccdd0d4aa84b8608da9586dde9%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C637986703732953102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eRF0SQZDVf9FN6zNjI2YuI4C4oK%2Fxa2bIxf2T1noZZs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapha.cz%2Fakce%2Fsetkani-mladych-manzelu-2022%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C7752dccfb3384fd7b95008daad25457b%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638012673176539301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WT3nz5CSbpDSrxsJm2pVQ7d4VGtDH565hC7Flh%2FoFkE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapha.cz%2Fakce%2Fsetkani-mladych-manzelu-2022%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C7752dccfb3384fd7b95008daad25457b%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638012673176539301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WT3nz5CSbpDSrxsJm2pVQ7d4VGtDH565hC7Flh%2FoFkE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fzastaveni-nad-manzelskym-slibem%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C7752dccfb3384fd7b95008daad25457b%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638012673176539301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FS7X%2F%2FD4LWZrBLRZrud9MGE6nKBxZpV7EV5XgQGUibA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fzastaveni-nad-manzelskym-slibem%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C7752dccfb3384fd7b95008daad25457b%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638012673176539301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FS7X%2F%2FD4LWZrBLRZrud9MGE6nKBxZpV7EV5XgQGUibA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fzastaveni-nad-manzelskym-slibem%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C7752dccfb3384fd7b95008daad25457b%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638012673176539301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FS7X%2F%2FD4LWZrBLRZrud9MGE6nKBxZpV7EV5XgQGUibA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fzastaveni-nad-manzelskym-slibem%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C7752dccfb3384fd7b95008daad25457b%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638012673176539301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FS7X%2F%2FD4LWZrBLRZrud9MGE6nKBxZpV7EV5XgQGUibA%3D&reserved=0
mailto:prohlidka@svata-hora.cz
http://www.kcmt.cz
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zakoupit ručně vyráběné dárky, svíč-
ky, medové výrobky, hračky, trička, 
tvoření. Odpoledne pro děti divadlo; 
otevřená kavárna (KCMT).
 27. listopadu od 16.00 První ad-
ventní koncert – OBOROH. Doporu-
čené vstupné 120 Kč (KCMT).
 27. listopadu od 16.00 do 18.00 
Keramická dílna s Janou Domšovou. 
Výroba zvonků nebo vlastní tvorba. 
Přihlášení na janadomsova@gmail.
com; cena 300 Kč.
 5. prosince Mikulášská (KCMT).

www.kcmt.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ 
CENTRuM Sv. TOMÁŠE

 1. listopadu od 19.00 Mozartova 
liturgická skladba Requiem  d-moll 
(Köchelův seznam 626) pro sóla, sbor 
a orchestr. Skladbu uvede Příbramská 
filharmonie a Jihlavský smíšený pě-
vecký sbor Melodie v Zrcadlovém sálu 
dobříšského zámku. Na koncert zve 
ŘKF Dobříš, pořádán je v rámci cyk-
lu Dobříšské večery hudby. Vstupné 
činí 250 Kč, předprodej probíhá v In-
focentru Dobříš, Mírové náměstí 103, 
tel. 318 523 422.
 Od 6. listopadu do 2. prosince Vý-
stava Sylvie Krobové „Radost na oleji“. 
Sylvie Krobová je především zpěvačka 
a  skladatelka, ale mnoho let vystu-
povala v  divadelních spolcích svého 
otce a později svého muže. Věnuje se 
muzikoterapii a  svou radost ze živo-
ta přenáší i na malířské plátno. Výběr 
autorčiných pláten na www.sylviekro-
bova.com. Dne 6. listopadu od 10.30 
Vernisáž výstavy (Pastorační centrum 
sv. Tomáše).

www.farnostdobris.cz

ŘKF u KOSTElA Sv. JAKuBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮlKY 

 2. listopadu od 10.00 Kurz Beta 
– téma setkání: Manželství a  rodi-
na. Jaký prostor má rodina a manžel-
ství 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. na 
stodůleckém hřbitově v rámci Památ-
ky zesnulých.
 6. listopadu od 16.00 Mozartovo 
Requiem v provedení komorního sou-
boru Piccola orchestra a komorního 

smíšeného sboru Piccola cora pod 
taktovkou Marka Valáška (kostel sv. 
Prokopa).
 9. listopadu od 10.00 Kurz Beta – 
téma setkání: Církev a kultura. Kam se 
za poslední staletí posunula naše kultu-
ra a životní zvyky? Promítá se nábožen-
ství do kultury nějakého národa? Dají se 
některé křesťanské kultury sladit dohro-
mady? Mají všechny národy právo na 
vlastní kulturu? Jak jde ruku v ruce kul-
tura a  civilizace s  křesťanskou vzděla-
ností? (Komunitní centrum sv. Prokopa).
 14. listopadu od 19.00 Bohosluž-
ba slova za lidi zažívající složité životní 
situace v partnerských vztazích. Za ty, 
kteří jsou rozvedení, znovusezdaní, 
kteří se chystají k rozvodu, kteří proží-
vají manželské nebo partnerské krize, 
bezvýchodné situace, kdo neví jak dál, 
kdo se na to cítí být sami, nebo kteří se 
proto (v církvi) cítí odmítnuti, nepřijati 
nebo souzeni (kostel sv. Jakuba).
 16. listopadu od 10.00 Kurz Beta 
– téma setkání: Hospodářsko-spo-
lečenský život.  Jak moc se svět za 
poslední století změnil hospodářsky? 
Kontroluje člověk ještě hospodářský 
vývoj? Jsou hospodářské rozdíly ve 
světě spravedlivé? K čemu je práce 
a volný čas? Komu jsou určena po-
zemská dobra? Máme právo držet 
nějaký majetek? A jak to všechno jde 
dohromady s Kristovým královstvím? 
(Komunitní centrum sv. Prokopa).
 20. listopadu od 16.00 Benefič-
ní koncert pro centrum Locika, které 
poskytuje pomoc dětským obětem 
domácího násilí. Zazní tóny filmové 
a křesťanské hudby v podání mladých 
muzikantů z Čáslavi a Prahy (Komu-
nitní centrum sv. Prokopa).
 30. listopadu od 10.00 Kurz Beta – 
téma setkání: Politický život. Co je cílem 
politického života? Jak se máme za-
pojovat do politického života? Jak jde 
dohromady politika a církev? Co je to 
mír? (Komunitní centrum sv. Prokopa). 
 www.farnoststodulky.cz

ŘKF u KOSTElA Sv. FIlIPA 
A JAKuBA PRAHA-HluBOČEPY

 Každé 2. a  4. pondělí v  měsíci od 
19.30 do 20.30 Výuka izraelských lido-
vých tanců v Komunitním centru Krista 
Spasitele na Barrandově (Grussova 6, 
Praha 5). Tyto tance propojují všech-
ny části člověka. Tančí se v kruhu, tedy 
jednotlivci jsou vítáni. Tance jsou vhod-
né pro muže i ženy a všechny věkové 
kategorie – od dětí po seniory. Počítá-

me i s úplnými začátečníky, doporuču-
jeme volné – až sportovní – oblečení.

https://www.centrumbarrandov.cz

ŘKF u KOSTElA Sv. vOJTĚCHA 
PRAHA-NOvÉ MĚSTO

 Otevřené dveře u  sv. vojtěcha 
většího V areálu kostela a farní bu-
dovy bude možnost vidět řadu běž-
ně 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 dobro-
volné – dary budou použity na budo-
vání Komunitního centra sv. Vojtěcha. 
http://farnostsvvojtech.websnadno.cz

KOMuNITA CHEMIN NEuF

 6. – 13. listopadu Duchovní cvičení 
v tichu podle sv. Ignáce. Více informa-
cí a registrace na webových stránkách 
komunity.
 18. – 20. listopadu Zpověď jako 
cesta k proměně – víkend pro mládež 
18-30 let v klášteře v Tuchoměřicích. 
Více informací a registrace na webo-
vých stránkách komunity. 
 2. – 4. prosince LIVE, LOVE AND 
PRAY (víkend o vztazích) – víkend pro 
mládež 14–18 let v klášteře v Tucho-
měřicích. Více informací a registrace 
na webových stránkách komunity. 
Kána Welcome pro páry 
Roční program sestávající se z deví-
ti 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 Tu-
choměřicích. Doprava: z Nádraží Ve- 
leslavín (Metro A) bus 312 do zastávky 
Tuchoměřice, zámek. Před cestou si 
vždy na webových stránkách Komu-
nity ověřte, zda se v daný den modli-
tební setkání koná. 

www.chemin-neuf.cz

FRANTIŠKÁNSKý KlÁŠTER 
v HÁJKu

 5. listopadu od 11.00 Dušičková, 
celebruje P. Josef Žák.

www.hajek.ofm.cz

DOMOv Sv. KARlA 
BOROMEJSKÉHO

 27. listopadu od 16.30 První ad-
ventní koncert. Účinkují: sopranistka 

Jana Borková, Duo DACAPO (Kateři-
na Macourková – flétna, Michal Ma-
courek – klavír) a dětský pěvecký sbor 
Čtveráček; na programu: tradiční, 
známé i méně známé vánoční písně 
a koledy. Vstupné dobrovolné (kostel 
Sv. Rodiny).
 3. prosince od 14.00 do 18.00 Ad-
ventní zastavení u kláštera – vánoč-
ní atmosféra, svařené víno, káva, čaj, 
cukroví, dárky. Vstup volný (před bu-
dovou Domova).
 4. prosince od 16.30 Druhý advent-
ní koncert. Účinkují: Hornický pěvecký 
sbor Kladno, dirigent – Jan Makarius, 
varhany – Pavel Duda; na programu: 
Č. Vaňura, arr. Sir John Stainer, J. S. 
Bach, F. X. Brixi, J. Seger, J. I. Linek,  
A. Michna, J. F. Wade, koledy. Vstupné 
dobrovolné (kostel Sv. Rodiny).

www.domovrepy.cz

KOMuNITNÍ CENTRuM 
ZAHRADA – vlAŠIM
(KC ZAHRADA, Tovární 2042, Vlašim) 

 2. listopadu od 19.00 Filmový 
klub – povídání s Jaroslavem Nyklem 
o amatérském filmu.
 9. listopadu od 19.00 Folk-rocko-
vý klub – Ondřej a Štěpán Škochovi 
(zhudebněná poezie Suzanne Renaud 
a Bohuslava Reynka).
 16. listopadu od 19.00 Literární 
klub – Tereza Horváthová (vydavatel-
ka, organizátorka a spisovatelka).
 23. listopadu od 19.00 Folk-rocko-
vý klub – Beata Hlavenková (zpěvačka 
a klavíristka). 
 7. prosince od 19.00 Filmový klub – 
povídání o filmu s režisérem a vlašim-
ským rodákem Milošem Zábranským.

 univerzita třetího věku
21. 11. a 12. 12. vždy od 14.00 do 
17.00 Křesťanství a  jiná náboženství, 
ve spolupráci s Teologickou fakultou 
Jihočeské univerzity ČB.

www.vlasim.charita.cz, 
https://komunitnicentrumvlasim.cz

METROPOlITNÍ KAPITulA 
u Sv. vÍTA v PRAZE

Sváteční liturgie v katedrále
 2. listopadu od 18.00 Památka 
všech věrných zemřelých, celebruje 
biskup Václav Malý.
 13. listopadu Svátek sv. Anežky 
České. Bohoslužby podle pravidelné-
ho nedělního pořadu, mši sv. od 10.00 
celebruje kardinál Dominik Duka.

 20. listopadu Slavnost Ježíše Krista 
Krále. Bohoslužby podle pravidelného 
nedělního pořadu, mši sv. od 10.00 
celebruje Mons. Michael Slavík.
 27. listopadu od 18.00 Mše sv. za 
vlast v předvečer státního svátku, ce-
lebruje Mons. Jan Graubner.
 Od první neděle adventní dne  
27. 11. se slaví ranní mše svaté se 
zpěvy staročeských rorátů. V neděli 
od 8.30, v týdnu (po–so) od 6.30.

www.kapitula.cz

KRÁlOvSKÁ KOlEGIÁTNÍ 
KAPITulA Sv. PETRA A PAvlA 
NA vYŠEHRADĚ

Dušičkové dny na vyšehradě
 1. listopadu od 18.00 Mše svatá 
v bazilice. 
 2. listopadu od 17.00 Slavnostní 
bohoslužba věnovaná památce ze-
snulých 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.
 11. listopadu od 18.00 Svatomar-
tinská poutní bohoslužba v bazilice. 
Od 14.00 bude otevřena rotunda sv. 
Martina k  individuálním prohlídkám, 
od 17.00 začne Svatomartinský lam-
pionový průvod po vyšehradských 
hradbách. Na pouť zvou skautské 
středisko Maják a  Římskokatolická  
farnost u  kostela sv. Petra a  Pavla 
na Vyšehradě. Více informací na 
webových stránkách. 
 12. listopadu od 16.30 Bohosluž-
ba ke Světovému dni předčasně na-
rozených dětí v  bazilice. Celebruje 
doc. David Vopřada, Dr., kanovník vy-
šehradské kapituly.
V rámci bohoslužby vystoupí sopra-
nistka Pavlína Senić a dětský sbor Co-
loreton pod vedením sbormistry-
ně Silvie Młynarczykové. Mši svatou 
bude možno sledovat prostřednic-
tvím přímého přenosu na TV Noe. Na 
bohoslužbu zvou rodiče dětí s perina-
tální zátěží a Královská kolegiátní ka-
pitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
 17. listopadu od 16.00 Modlitba za 
vlast v bazilice. V modlitbě se vzpo-
mene na naši zemi, její představitele, 
ale také se poděkuje za všechno dob-
ré, co smíme užívat. Na varhany mod-
litbu doprovodí MgA. Ondřej Valenta. 

www.kkvys.cz

Pozvánky

 varhanní nešpory maltézských 
rytířů
v pondělí 7. listopadu od 17.00 se 
koná v rámci cyklu „Varhanní nešpory 
maltézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: N. Bruhns, A. Vivaldi, 
F. X. Brixi, G. B. Pergolesi, J. S. Bach, 
J. Ph. Rameau, J. J. Russoae, A. Dvo-
řák, J. Teml, F. Mendelsohn-Barthol-
dy. Účinkují: Karolina Krejčí – soprán, 
David Coufal, Martin Bureš – varha-
ny. Místo konání: řádový kostel Panny 
Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, 
Praha 1 – Malá Strana. Koncert po-
řádá 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.

 Janušův festival dětských chrá-
mových sborů a schol
v  sobotu 12. listopadu od 10.00 
se v aule Arcibiskupského gymnázia 
v Praze na náměstí Míru bude konat 
čtvrtý ročník Janušova festivalu dět-
ských chrámových sborů a  schol. 
Festival bude zakončen mší sv. od 
16.30 v  bazilice sv. Ludmily. Vstup 
volný, bližší informace na http://www. 
janusuv-festival.cz.

 Koncert duchovní hudby v koste-
le sv. Kateřiny
v pondělí 21. listopadu od 16.00 se 
koná u příležitosti svátku sv. Kateřiny, 
patronky kostela, koncert duchovní 
hudby v  kostele sv. Kateřiny (Praha 
2). Program: G. F. Händel, A. Vivaldi,  
B. Korejs, J. Teml, E. Elgar, M. Charpen-
tier. Účinkují: Piccolo coro et Piccola 
orchestra, řídí: Marek Valášek. Kon-
cert pořádá Společnost pro duchovní 
hudbu, Pravoslavná církev a Vedení 
Všeobecné fakultní nemocnice za fi-
nanční podpory hlavního města Prahy 
a MČ Praha 2. Vstup volný.

 Duchovní obnova unie katolic-
kých žen
v sobotu 26. listopadu od 9.30 do 
15.00 zve Unie katolických žen na 
duchovní obnovu, která proběhne ve 
farním sále kostela Nejsvětějšího srdce 
Páně na Vinohradech (přístup nikoliv 
hlavním vchodem, ale na opačné stra-
ně kostela přes zahrádku). Duchovním 
průvodcem bude P. Petr Beneš CSsR. 
Společné polední občerstvení z vlast-
ních zdrojů. Více informací na tel.  
731 569 085.

mailto:janadomsova@gmail.com
mailto:janadomsova@gmail.com
http://www.farnoststodulky.cz
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chemin-neuf.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cbba3870f9b7d48ede07708da9661b936%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C637987644044296482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=ur%2BVOrrWHgbgz%2F0wcVGiNsGrzIUDmV3lJiPXB%2Fw2Wt8%3D&reserved=0
http://www.kkvys.cz


14 15Z ACT CURIAE EXERCICIE

INKARDINACE

 Mons. PhDr. JClic. Milan Hanuš 
byl na základě své žádosti, po přísli-
bu inkardinace a po obdržení exkar-
dinační listiny vydané Mons. ThDr. 
RNDr. Ladislavem Hučkem CSc., 
apoštolským exarchou, ke dni 1. říj-
na 2022 inkardinován do Arcidiecéze 
pražské.

uSTANOvENÍ

 Mgr. Martin Brousil byl s účinností 
od 1. října 2022 uvolněn z funkce okr-
skového vikáře vikariátu Podřipsko.
 Ing. linda Dolečková byla po pro- 
jednání se Sborem poradců a s Eko- 
nomickou radou s  účinností od  
15. září 2022 uvolněna z funkce eko-
nomky Arcibiskupství pražského.
 Mgr. Martin Janata byl s účinností 
od 1. října 2022 do 30. září 2025 jme-
nován a ustanoven okrskovým viká-
řem vikariátu Rakovník.
 Mgr. Antonín Juriga byl s účinnos-
tí od 19. září 2022 uvolněn z funkce 
člena Ekonomické rady Arcidiecéze 
pražské. S účinností od téhož data byl 
uvolněn z jáhenské služby v Římsko-
katolické farnosti u katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha Praha-Hradčany.
 Mgr. Karel Kočí byl s účinností od 
1. října 2022 jmenován a ustanoven 
spirituálem zasvěcených panen Arci-
diecéze pražské.
 Mgr. Peter Kováč byl s účinností od 
1. října 2022 do 30. září 2025 jmeno-
ván a ustanoven okrskovým vikářem 
vikariátu Podřipsko.
 P. Mgr. Wit Marciniec OSA byl na 
žádost svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. září 2022 jmeno-
ván a ustanoven kaplanem Mateřské 
školy, základní školy a gymnázia sv. 
Augustina v Praze 4 – Krč.

 Thlic. vít uher, Th.D. byl s účin-
ností od 1. října 2022 uvolněn z funk-
ce spirituála zasvěcených panen Arci-
diecéze pražské.

ŽIvOTNÍ JuBIlEA

 Mons. Karel Herbst SDB, emeritní 
pomocný biskup, 6. 11. 1943 (79 let)
 Ing. Miloš Hrdý, trvalý jáhen u kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně v Pra-
ze-Vinohrady, 6. 11. 1962 (60 let)
 P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, 
Ph.D., O.Cr., administrátor v Unhošti, 
13. 11. 1972 (50 let)
Mgr. Jarmil Klanc, trvalý jáhen 
v Kladně-Rozdělov, 16. 11. 1942 (80 let)
 Jordán vilém Matausch, trvalý já-
hen, 20. 11. 1943 (79 let)
 Thlic. václav Steiner, kněz praž-
ské arcidiecéze, 20. 11. 1947 (75 let)
 Ing. Alois Maceška, trvalý jáhen 
v Úvalech, 23. 11. 1937 (85 let)
 P. Thlic. Marek František Drábek, 
DiS., O.Praem., nemocniční kaplan 
v Praze, 26. 11. 1977 (45 let)
 P. Mgr. Zachariáš Tomáš Kristek O.
Praem., farní vikář u kostela sv. Václava 
v Praze-Smíchov, 29. 11. 1982 (40 let) 
 Mgr. Ing. Martin Opatrný, trvalý 
jáhen v II. pražském vikariátu, 29. 11. 
1946 (76 let)

P. Marian Jan Nepomuk Klener 
OSB, superior Benediktinského opat-
ství Panny Marie a  sv. Jeronýma 
v Emauzích, 30. 11. 1940 (82 let)

výROČÍ SvĚCENÍ

 P. Giovanni Tomasi OCD, Klášter 
Nejsvětější Trojice ve Slaném, 1. 11. 
1972 (50 let)
 P. Ing. Jaroslav Kuchař SDB, 
JABOK-VOŠ v  Praze-Nové Město,  
7. 11. 1987 (35 let)
Mgr. Pavel urban, trvalý jáhen 
u kostela sv. Františka z Assisi v Praze-
-Chodov, 12. 11. 1997 (25 let)
 o. prot. Thlic. Tomáš Mrňávek, 
D.S.E.O., rektor u klášterního kostela 
sv. Kosmy a Damiána v Praze-Nové 
Město, 17. 11. 2007 (15 let)

KATOlICKÉ BOHOSluŽBY 
vE SDĚlOvACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGlAS

 2. 11. (18.00) Kostel sv. Augustina 
v Brně, vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé
 6. 11. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích, P. Jan Uhlíř 
 13. 11. (9.00) Kostel sv. Augustina 
v Brně, P. Petr Vrbacký
 20. 11. (9.00) Kostel Všech sva-
tých v  Litoměřicích, (P. Józef Sze- 
liga)
 27. 11. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Šumperku

Aktuální program: www.proglas.cz/
program

TElEvIZE NOE

 5. 11. (12.00) Mše svatá na stadionu 
Bahrain National Stadium (papežská 
cesta do Bahrajnu)
 6. 11. (10.30) Mše svatá z kaple Te-
lepace
 7. 11. (17.00) Mše svatá se studenty 
a pedagogy lékařské fakulty Ostravské 
univerzity
 12. 11. (16.30) Bazilika sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě (mše svatá ke 
Světovému dni předčasně naroze-
ných dětí) 

 16. 11. (12.00) Kaple Panny Marie, Hvězdy evangelizace 
v Břvích
 17. 11. (10.00) Kostel Panny Marie Sněžné v Praze (mše 
svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svo-
body)
 19. 11. (12.00) Kostel sv. Karla Boromejského v Praze 
(mše svatá na poděkování za životní jubileum MUDr. Marie 
Svatošové)
 20. 11. (10.30) Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
v Opavě (mše svatá ze setkání mladých ostravsko-opavské 
diecéze) 
 26. 11. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace
 30. 11. (18.00) Kostel sv. Mikuláše v Praze (hasičská mše 
ku cti sv. Barbory)

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

Změna vyhrazena.

úMYSlY APOŠTOlÁTu 
MODlITBY

úmysl papeže

Za děti, které trpí: Modleme se, aby děti, které trpí, přede-
vším žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdě-
lání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.

Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, 
aby se otevřeli víře ve věčný život.

DuCHOvNÍ CvIČENÍ

 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

 Od 24. do 27. listopadu
Adventní duchovní obnova pro všechny / 
Mons. Vojtěch Šíma / Velehrad / 
http://stojanov.cz

 Od 25. do 27. listopadu
Víkendová duchovní obnova s redemptoristy: 
„Neboj se, jen věř“ / P. Josef Novák, CSsR / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 25. do 27. listopadu
Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice 
svatohostýnské / P. Ladislav Nosek SJ / Hostýn / 
http://hostyn.cz

 Od 2. do 4. prosince
Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice 
svatohostýnské / P. Ladislav Nosek SJ / Hostýn / 
http://hostyn.cz

 Od 4. do 8. prosince
Adventní duchovní obnova pro všechny /  
P. Antonín Dąbrowski OFM / Velehrad / 
http://stojanov.cz
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A SLOVO 
SE STALO TĚLEM
Ctirad Václav 
Pospíšil
Brož., 216 str., 
269 Kč

VELKÁ 
DĚTSKÁ BIBLE
Martina 
Špinková, Lene 
Mayer-Skumanzová
Váz., 376 str., 
699 Kč

PŘÍBĚH 
JEDNÉ DUŠE
Terezie 
z Lisieux
Váz., 376 str., 
490 Kč

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

NEŽ VŠECHNO 
ZAPOMENU
Jaroslav Kopecký
Brož., 176 str., 
199 Kč

NIKDO NEJDE 
Z KOLA VEN
Hana Zobačová
Váz., 96 str., 
349 Kč

DĚTSTVÍ 
A SPOLEČNOST
Erik H. Erikson
Brož., 416 str., 
669 Kč

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

PROROCTVÍ 
A APOKALYPSY. 
NOVOZÁKONNÍ 
APOKRYFY III
Váz., 576 str., 
599 Kč
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PROČ 
JE I DNES 
DOBRÉ MÍT 
PAPEŽE?
Les Miller
Brož., 88 str., 
169 Kč

ADVENTNÍ KÚRA 
PRO DUŠI
Anna Mátiková FSP
Brož., 192 str., 
249 Kč

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

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

1. listopadu 1512
Michelangelo Buonarroti představil ve-
řejnosti stropní malbu Stvoření světa 
v Sixtinské kapli ve Vatikánu.

1. listopadu 2007
Ve Fakultní nemocnici v Motole byla 
slavnostně otevřena kaple Prostor ti-
cha. 

2. listopadu 1622
Zemřel pražský arcibiskup Jan Lohelius.

6. listopadu 1927
Pražský pomocný biskup Jan Nepomuk 
Sedlák posvětil seminární kostel sv. Voj-
těcha v Praze-Dejvicích. 

7. listopadu 1937
Pražský arcibiskup Karel Kašpar posvě-
til kostel Panny Marie Královny míru 
v Praze-Lhotce.

16. listopadu 42 př. Kr.
Narodil se Tiberius, římský císař. Říši 
vládl v době Ježíše Krista.   

16. listopadu 1947
V katedrále sv. Víta přijal biskupské svě-
cení Štěpán Trochta a stal se 17. bis-
kupem litoměřickým. Jeho biskupské 
heslo znělo: Práce–oběť–láska.  

18. listopadu 1302
Papež Bonifác VIII. vydal bulu Unam 
sanctam. Dokument definuje církev 
jako nezávislou a univerzální. Duchov-
ní autorita má být nadřazena světské. 
Bula byla určena francouzskému králi  
Filipovi IV. Sličnému.

21. listopadu 1347
Karel IV. vydal listinu, kterou založil 
klášter pro slovanské benediktiny na-
zývaný v Emauzích nebo Na Slovanech.

29. listopadu 1987
Pražský arcibiskup František Tomášek 
vyhlásil pastýřským listem Desetiletí 
duchovní obnovy pro české i moravské 
diecéze. 

30. listopadu 2007
Benedikt XVI. vydal encykliku Spe sal-
vi (Spaseni v naději), jejím tématem je 
naděje.

30. listopadu 1367
Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlaši-
mi posvětil kapli sv. Václava v chrámu  
sv. Víta. Obřadu se účastnil Karel IV.

Vít Kochánek

TICHO 
A HLUBOKÝ 
KLID
John Main
Váz., 304 str., 
399 Kč

UVNITŘ JSME 
STÁLE MLADÍ
Sissel Gran
Brož., 192 str., 
339 Kč

TÁBOROVÁ 
ORDINACE
Matouš Záleský
Brož., 172 str., 
349 Kč

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bonif%C3%A1c_VIII.
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Unam_Sanctum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Unam_Sanctum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_IV._Francouzsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Benedikt_XVI.
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Spe_salvi&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Spe_salvi&action=edit&redlink=1
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