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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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POUŤ KE SV. VALENTINU

Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
spolu s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

SOBOTA 11. ÚNORA 2023
V PRAZE NA VYŠEHRADĚ

10.00 –15.00 
 VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ

Program pro snoubence i pro všechny, kdo uvažují 
o manželství a chtějí prohloubit svůj vztah 

Přihláška na https://pastorace.apha.cz/
pastoracni-stredisko/formulare/pout-ke-sv-valentinu-prihlaska/

15.30 
POUTNÍ MŠE 

V BAZILICE SV. PETRA A PAVLA
Celebruje děkan Královské kolegiátní kapituly

P. Michal Němeček

VARIANTY PRO WEB A DALŠÍ APLIKACE

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Obě varianty lze použít pro internetové i jiné aplikace, 
 (např. propagační materiály). 

Tyto varianty nelze používat na merkantilních tiskovinách. 
Není povoleno používat jiné varianty logotypu než stanovené 

schválenou verzí Manuálu nebo jeho Přílohou.

příloha č. 1 Manuálu verze II

Společenství 
Eucharistická hodina
Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní 
společenství věřících Eucharistická hodina, které navazuje 
na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v ně-
kterých farnostech existovala už v barokní době. Duchov-
ní správci farností o  tomto společenství informují věřící 
a zprostředkují přihlášení zájemců. Přihlášky se posílají na 
Strahovské opatství. Materiály pro členy budou také při-
cházet prostřednictvím farností. Duchovní správci členům 
umožní adorace, a tam, kde jich bude více, ve spolupráci 
s nimi zajistí otevření kostelů v přiměřené době. Více infor-
mací najdete na webu www.apha.cz.

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu (Hromnice)
Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny 
řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v Arci-
diecézi pražské ke společnému slavení svátku Uvedení 
Páně do chrámu (lidově Hromnice) a Světového dne 
zasvěceného života v sobotu 4. února 2023. Mše svatá 
bude zahájena v 10.00 hodin obřadem žehnání svící 
v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. 
Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem.

V sobotu 11. února v den Památky Panny Marie Lurdské se 
jako každý rok slaví světový den nemocných. Již 17. ledna 
navštívil nemocné pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner 
v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi na Novém Městě praž-
ském a sloužil zde mši svatou. 

Na základě spolupráce s Českou biskupskou konferen-
cí, Ministerstvem zdravotnictví, Ekumenickou radou církví 
a jednotlivými zdravotnickými zařízeními působí v pražské 
arcidiecézi 33 katolických nemocničních kaplanů (kněží, 
včetně řeholních, trvalí jáhni, řeholnice i laici).

Noc kostelů 2023
V pátek 2. června 2023 opět uspořádáme Noc kostelů, při-
hlašování spouštíme 1. února. Ti, kdo se přihlásí do 20. břez- 
na 2023, budou zahrnuti do tištěných materiálů. Při přihla-
šování je třeba uvést zodpovědnou osobu, se kterou bude 
organizační tým řešit praktické detaily akce a která zodpo-
vídá za průběh v daném kostele. Prosíme faráře, resp. ad-
ministrátora farnosti, aby nahlásil své kostely na centrálním 
webu Noci kostelů http://www.nockostelu.cz, kde se při-
hlašuje kliknutím na políčko „Pro pořadatele“ a následně na 
stránce na odkaze „Elektronická přihláška kostela“.

Doporučujeme nabídnout seznámení s historií kostela, 
i ze současného života víry. Lze využít také prvky v okolí 
kostela - boží muka, kapličky, křížové cesty... Veškerou ko-
respondenci (mimo přihlášky na webu) směřujte na adresu 
Nockostelu.Praha@apha.cz. Prosíme pořadatele, aby ne-
odkládali přihlášení až na poslední den,  a velmi děkujeme 
za spolupráci.

Popeleční středa
Mši svatou na Popeleční středu 22. února od 18.00 v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude sloužit pražský arcibis-
kup Mons. Jan Graubner. Na Popeleční středu se věřícím na 
čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: 
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), 
nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce 
je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého 
jednání (hříchu). Popeleční středou končí plesové či maso-
pustní období a začíná 40denní půst před Velikonocemi.

Světový den nemocných

Milí přátelé, 
souhrnný dokument, který bude projednáván na kontinentálním setkání synodální 
cesty, přináší zajímavou metaforu církve, aniž by udával její původ. Vidí církev jako 
stan, stanovou plachtu, pod kterou se mohou tísnit lidé či národy. Nosným prvkem 
jsou provazy, které jsou ukotveny na stanových kolících. Doufám, že především skauti 
a trampové přijmou tento obraz. Nenašel jsem ho v manuálech, tedy ani v konstitucích 
Lumen gentium a Gaudium et spes. Nalezneme ho ale v prologu Janova evangelia. 
Slovo, které přebývá mezi námi, vychází z řeckého pojetí stanovat, což nám připomene 
biblickou „šetinu“ tedy onen stan, v kterém putoval Hospodin se svým lidem na poušti 
při cestě z egyptského otroctví do svobody. Chceme-li církev svobodnou, pak musí jít 
na této cestě se svým Bohem. Náš Bůh, jak vyznáváme při znamení kříže, je nejsilnější 
Trojice – Otec, Syn a Duch Svatý. Náš Bůh jde a stanuje s námi v Ježíši Kristu z Nazareta. 
Jeho narození v Betlémě jsme si připomínali o vánočních svátcích. A bez Boha je cír-
kev Potěmkinovou vesnicí. Tak se naplňují slova zesnulého papeže Benedikta XVI. Bez 
prohlubování víry a obnovy víry v našeho Boha, řekl při jedné z návštěv ve své vlasti, kdy 
mu byly předkládány známé reformy, které se nasbíraly v materiálech synodní cesty.

A tak nám všem přeji, abychom při putování v rámci oslav 1050 let naší diecéze si 
byli vědomi, že jsme zde proto, že Bůh stanoval a stanuje s námi. Boží přítomnost je 
také Boží ochranou a zárukou vítězství. Vše ostatní může být potřebné, ale musí být 
vždy v plném souladu Boží vůle. A tu vyjadřují ony pevné články víry, to jsou pravdy naší 
víry a naším úkolem je být oním provazem a lanem, které drží stanovou plachtu nad 
ostatními. Žijeme často v napětí, lano je napnuté až k prasknutí, ale každé prasknutí 
lana je určitou katastrofou, na to nezapomínejme. Někdy je nutné posunout kolík do 
lepšího úložiště, to je otázka i hierarchie pravd, nad kterou bychom se měli zamýšlet 
a v událostech, především těch zmiňovaných v roce 1050. jubilea.

S prosbou o modlitbu 
Dominik kardinál Duka

Vážení čtenáři,
ohlížíme se za rozloučením 
s emeritním papežem Benedik-
tem XVI., přinášíme rozhovor 
s Leošem Hrdličkou, šéfredak-
torem dětských křesťanských 
časopisů Nezbeda a  Cvrček. 
S  Arcidiecézní charitou Pra-
ha si připomeneme 30. výročí 
Programu Adopce na dálku®  
a  P. ThDr. Gabriel Rijad Mula-
muhič, O.Cr., Ph.D. nám vysvětlí 
původ a kontext svátku Uvedení 
Páně do chrámu, neboli Hrom-
nic.

Stanislav Zeman

mailto:zpravodaj@apha.cz
http://www.apha.cz
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King Bisanka byl do programu Adop-
ce na dálku® byl vybrán v roce 2008, 
tehdy chtěl být pilotem. Do oblak sice 
nevzlétne, ale jeho píle ho vynesla 
k vysokému cíli. 

Díky vzdělání
jsem jiný člověk

Koncem loňského roku potvrdila slav-
nostní promoce jeho vysokoškolské 
vzdělání v oboru stavení inženýr. „Za 
bakalářský diplom vděčím Bohu, že 
mi skrze program Adopce na dálku® 

umožnil dosáhnout úspěchu, který se 
zdál být nedosažitelný. Vzdělání mi 
rozšířilo obzory, vidím svět z jiné per-
spektivy. Jsem jiným člověkem – kro-
mě odborných znalostí jsem se naučil 
disciplíně, odolnosti a vytrvalosti,“ říká 
King Bisanka. 

Na světě je stále 60 milionů dětí, 
které kvůli chudobě nechodí do zá-
kladní školy. Po celý život se pak po-
týkají se znevýhodněním pramenícím 
z negramotnosti. 

Adopce na dálku® je účinným ře-
šením. Obdoba tohoto programu 

funguje v mnoha zemích světa a po-
máhá ke vzdělání milionům chudých 
dětí. Dárci přispívají na školné, školní 
pomůcky a další náklady spojené se 
vzděláváním. Pro větší transparent-
nost je dárce se „svým“ studentem 
v  pravidelném písemném kontaktu. 
„Z celého srdce děkuji panu Řeháč-
kovi za podporu, kterou mi dlouhá 
léta, od roku 2008, poskytuje. Nikdy 
nepřestanu být vděčný,“ vzkazuje ze 
Zambie King Bisanka.

Z chudého chlapce 
stavební inženýr

Ve vzdělání chce pokračovat v dvou-
letém inženýrském studiu. Bude nyní 
studovat dálkově, což mu umožní 
během studia pracovat a získat praxi. 
„Bude to dřina, ale jsem na ní připra-
ven,“ říká odhodlaně King. „Přihlásil 
jsem se na stáž do firem, které staví 
ocelové skelety budov, ocelové most-
ní konstrukce a dálniční infrastrukturu. 
Na tuto odbornost se chci dále speci-
alizovat.“

Měsíčně vyjde podpora vzdělání 
konkrétního dítěte na 410 až 750 ko-
run v závislosti na cílové zemi. Dárce 
si může na www.adopcenadalku.cz 
vybrat, koho by chtěl podpořit – žáka 
základní či střední školy nebo např. 
bohoslovce či novicku.

Již 30 let měníme životy chudých 
dětí v rozvojových zemích

O Vánocích i na Tři krále. 
Dárci byli štědří k lidem v nouzi
Děkujeme dárcům, kteří vyslyšeli naši adventní výzvu. Díky vaší pomoci jsme o Vánocích nadělili praktické dárky 
(potravinový balíček, teplé oblečení a noc v teple) 914 lidem v nouzi. 

Děkujeme rovněž za podporu Tříkrálové sbírky. Její výtěžek je nepostradatelný pro lidi, kteří se ocitají v tíživé 
životní situaci a jimž pomáhají profesionální sociální služby Charity. Výsledek sbírky můžete sledovat na www.
trikralovasbirka.cz/vysledky.

Chlapec s křestním jménem King by bez podpory programu Adopce na dálku® 
zůstal zřejmě negramotný. Dnes je absolventem vysoké školy.

Program Adopce na dálku® slaví letos 30. výročí. Čeští dárci pomohli  
ke vzdělání neuvěřitelným 36 tisícům chudých dětí z Indie, Ugandy, Zambie 
a dalších zemí. Z mladých lidí, kteří by kvůli chudobě zůstali negramotní, 
jsou dnes řemeslníci, drobní živnostníci, ale i vysokoškolští absolventi. 

2008 2022

Zádušní mši svatou za emeritního 
papeže Benedikta XVI. ve svato-
vítské katedrále sloužil 4. ledna 
apoštolský nuncius Jude Thaddeus 
Okolo. V  homilii, kterou pronesl 
kardinál Dominik Duka, mimo jiné 
zaznělo:

Široké dílo zesnulého je korunováno 
třísvazkovou studií o Ježíši Kristu (Je-
žíš Nazaretský). V prvním díle, který 
byl napsán jako poslední, v úvodu při-
pomíná Pilátovu otázku: „Co je prav-

da?“ Pilát, věčný typ skeptika, odmítá 
pravdu. Ale ten muž, tak jiný než jeho 
soukmenovci, kteří bojují o svoji svo-
bodu, mu nedá spát, a proto se dále 
táže: „Odkud jsi?“ …

Loučíme se s mužem církve. Při-
pomínám slova článku Ondřeje Bra-
tinky začínající: „Co slovo, to diamant. 
Tón německých mediích konzervativ-
ních i  liberálních překvapivě napoví-
dá, že jeho dílo bude ještě doceně-
no, stejně jako encykliky jeho velkého 
předchůdce, o kterých mnozí povída-

jí, ale moc je nečtou, asi v obavě, co 
by tam našli.“ (Konzervativní noviny, 
2. ledna 2023). Plně souhlasím se zá-
věrem nekrologu exrektora Jihočeské 
univerzity, Tomáše Machuly: „Papež 
Benedikt XVI. byl velký člověk, křes-
ťan, biskup, papež a teolog. I ti největ-
ší z nás jsou ale hříšní lidé. Přestože se 
při bilancování zesnulého emeritního 
papeže nabízí hlavně chvála a vděč-
nost, nezapomeňme na modlitbu za 
jeho duši, neboť na velké lidi se kladou 
velké nároky a nikdo nejsme s to jim 
stoprocentně dostát.“ (Konzervativní 
noviny, 1. ledna 2023).

Přesto se domnívám, že vůči němu 
máme dluh. Nemáme tu odvahu, kte-
rou měl on a s kterou se my Češi tak 
často chlubíme. Znáte ta slova: „Hle-
dej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, 
miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, 
neboť pravda tě vysvobodí.“

Myslím, že dlužníkem je i  Svatý 
stolec (P. Lombardi vydal prohlášení) 
a především jeho rodná mnichovská 
diecéze.

V kapitolce jeho Duchovního dě-
dictví nazvané S Ježíšem na jednom 
laně čteme: „Být křesťanem, zname-
ná být na cestě, nebo lépe na pouti, 
na níž jdeme spolu s Ježíšem Kristem 
směrem, který nám ukázal a ukazuje 
stále znovu. A jaký je to směr? Jak ho 
nalézt? Vzhůru do Jeruzaléma …“

Úmrtí Benedikta XVI.

V posledním dni roku 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI., 
významný teolog, který spojil rozum s vírou, naději s milosrdnou láskou. 
Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner zaslal papeži Františkovi tuto kondolenci:

Svatý otče,
rád bych jménem celé české katolické církve vyjádřil 
soustrast nad úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI. 

Joseph Ratzinger po celý svůj dlouhý život věrně 
sloužil církvi. Coby mimořádně vzdělaný teolog a my-
slitel zásadním způsobem přispěl k prohloubení, sys-
tematizaci a definování nauky římskokatolické církve. 
Poté jako papež pokračoval v díle svého předchůdce 
Jana Pavla II. a rozvíjel dědictví 2. vatikánského koncilu, 
jehož se sám coby mladý teolog zúčastnil. 

Chtěl bych také vyzdvihnout jeho apoštolskou ná-
vštěvu České republiky v roce 2009, kdy jsme jej mohli 
přivítat v Praze, Brně a Staré Boleslavi. Jeho osobní pří-

tomnost se stala pro českou církev velkým povzbuze-
ním, z něhož dodnes čerpáme. Uchovávám si také hře-
jivou vzpomínku na naše poslední setkání v listopadu 
2019, kdy jsme jej v rámci národní pouti do Říma k 30. 
výročí svatořečení Anežky České navštívili s českými 
biskupy. Stále živě vzpomínal na dny strávené v České 
republice a zajímal se i o současné dění. 

Modlím se k Všemohoucímu Bohu, aby s láskou přijal 
svého věrného služebníka a vše dobré, co za pozem-
ského života vykonal, mu stonásobně oplatil v životě 
věčném.

Arcibiskup Jan Graubner, 
předseda ČBK

http://www.adopcenadalku.cz
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 Za jakých okolností časopis 
Nezbeda vznikl? A kdy se připojila 
příloha Cvrček?
V roce 1992 začal pravidelně vycházet 
křesťanský zábavný měsíčník pro děti 
Nezbeda. U jeho zrodu stál Mons. Jan 
Graubner, který chtěl v nové, svobod-
né době vytvořit také křesťanský ča-
sopis pro děti s cílovou skupinu mlad-
ších čtenářů ve věku od 8 do 12 let.

V roce 2010 vznikl Cvrček, časopis 
pro předškolní děti, který je distribu-
ován jako volitelná příloha Nezbedy. 
Duší tohoto časopisu a  zakladateli 
jsou manželé Lucie a Josef Civínovi. 
Se svými spolupracovníky pravidelně 
připravují podklady podle celoroční 
koncepce.

 Vnímáte proměnu svých 
čtenářů? Hrozí podle vás dětem 
„digitální demence“, jak varují 
někteří, nebo je nové technologie 
obohacují?
Rád bych řekl, že děti jsou ve svých 
touhách stále stejné. Ale není tomu 
tak. Do jejich života vstoupila prá-
vě digitální technologie, která jim na 
jednu stranu rozšiřuje obzory, ale na 
druhou stranu je neskutečně okrádá 
o svobodu, fantazii a vlastní úsudek. 
Také jejich povinnosti jsou jiné.

Společností je vyvíjen tlak na výkon 
– škola, sport, kroužky, jazyky. Internet 
jim nabízí dostupné a laciné rozptýle-
ní a na čtení už nezbývá čas ani chuť. 
A s tímto poznáním můžeme pracovat.

S technologiemi je to stejné jako 
se vším ostatním: dobrý sluha, ale zlý 
pán. Pracuji také s dětmi v poměrně 
velkém skautském středisku a mám 
neustále na zřeteli pronikání mo-
derních technologií do naší činnos-
ti. Naším úkolem je naučit děti s tím 
v rozumné míře žít, ale nenechat si to 
přerůst přes hlavu – musíme hledat 
vždy tu správnou míru s ohledem na 
podstatné – vztahy k  lidem a k du-
chovním hodnotám.

Technologie bereme v  potaz 
a v letošním ročníku jsme začali ob-

Nejoblíbenější je humor

sah časopisu částečně provazovat 
s  internetem. Pomocí QR kódů od-
kazujeme na zajímavé projekty nebo 
také do našeho YouTube kanálu, kde 
jsme začali umisťovat audionahrávky 
některých povídek otištěných v časo-
pise.

 Jaká témata jsou u dětí 
nejoblíbenější?
Zcela jistě je to humor. Následují ko-
miksy a kratší články, zajímavosti.

Při tvorbě současného 32. ročníku 
časopis začal procházet proměnou, 
ve které více reflektuje jejich čtenář-
skou „zkušenost“, aby byl k nim „pří-
větivější“. Mnohým totiž dělá potíže 
čtení delších pasáží. Ty musíme dělit 
a prokládat obrázky tak, aby zaujaly.

 A co třeba takový úspěch 
nemá?
Nezbeda není prvoplánově vzdělá-
vací a katechetický časopis, ale měl 
by povzbuzovat a  formovat čtenáře 
právě v morálních a duchovních hod-
notách. K tomu patří například rubriky 
s osobnostmi, které nám mohou být 
příkladem. Je to jako domácí kuchy-
ně. Doma také nedávají jen to jídlo, 
které by dítě chtělo, ale také to, co pro 
svou zdravou výživu potřebuje.

 Máte třeba v zahraničí nějaké 
následováníhodné souputníky?
Rád bych řekl, že máme. Ale opak je 
pravdou. Před třiceti lety jsme se vel-
mi inspirovali italským katolickým ča-
sopisem Mondo Erre s dlouholetou 
tradicí, za nímž stálo velké nakladatel-
ství. Časopis ovšem v roce 2019 zani-
kl. Stejný osud postihl také slovenské 
křesťanské časopisy časopisy Čajka 
a Svetlo a AHA!.

 Co nabízí a kam se bude ubírat 
váš web?
Náš web je orientován především na 
rodiče a  prarodiče našich čtenářů. 
Ti jsou našimi partnery – oni rozho-
dují, co budou jejich děti číst a čím 
je budou formovat. Pro dospělé jsou 
zde základní informace o Nezbedo-
vi a Cvrčkovi. Také je zde archiv ně-
kolika předešlých ročníků Nezbedy  
a e-shop s nabídkou všech našich tis-
kovin, které jsme již vydali.

Pro děti od letošního roku začíná-
me budovat YouTube kanál, stránky na 
Facebooku a Instagramu.

 Spolupracujete i s jinými 
křesťanskými médii?
Snažíme se o to neustále. Spolupracu-
jeme s našimi „mladšími“ mediálními 
sourozenci – s Radiem Proglas i Te-
levizí Noe a časopisy IN! A Tarsicius. 
Naše republika je velmi malá a musí-
me o sobě nejen vědět, ale také si vy-
cházet vstříc.

 Dětský křesťanský časopis asi 
není výdělečný, daří se vám shánět 
sponzory?
V naší postkomunistické zemi, kde se 
více než tři čtvrtiny obyvatelstva ne-
hlásí k některému náboženskému vy-
znání, má dětský křesťanský tisk velmi 
omezený prostor na svou existenci. 
Od začátku jeho vydávání bylo jasné, 
že si sám na sebe nikdy nevydělá. Jako 
předmět podnikání by si takový časopis 
žádný racionálně uvažující člověk nikdy 
nevybral. Křesťanský tisk omezený na 

věkově velmi úzkou skupinu čtenářů 
vnímám jako pastorační projekt, službu.

Stejně jako klesají počty věřících 
v naší církvi, tak klesá i počet čtená-
řů. V žádném případě nechceme fi-
nanční zátěž přenášet na předplatite-
le. Nezbývá, než neustále vyhledávat 
a oslovovat dárce a sponzory. A vždy 
se nějací najdou. I to je pro mne zna-
mením, že tento tiskový apoštolát je 
bohulibý a stále potřebný.

 Co vás osobně nejvíc motivuje 
v této náročné práci?
U časopisu jsem v podstatě od samé-
ho začátku. V posledních letech si kla-
du otázku, zda má ještě smysl vydávat 
dětské časopisy v této nejenom eko-
nomicky těžké době. Vždy jsem byl 
orientován ke službě, což je také úkol 
dospělého ve skautském světě, ve kte-
rém se aktivně pohybuji od jeho zno-
vuobnovení v roce 1990. Křesťanský 
časopis beru také jako službu. Důleži-
tá je pro mne podpora církve. Nutno 
podotknout, že bez obrovské podpory 
manželky by to bylo velmi těžké.

Novým impulsem se pro mne sta-
la skupina mladých lidí soustředěná 
kolem nadačního fondu Teo via, která 
začala v poslední době rozvíjet mno-

hé oblasti, na které já už nemám čas, 
například marketing a propagaci. Také 
se objevili noví spolupracovníci, kteří 
přinášejí nové pohledy a přístupy. Pro 
mne je to opět signálem Boží pomoci.

 Jak čelíte osobnímu 
a tematickému vyhoření?
Velmi těžce! Nacházím se v situaci, 
kdy permanentně chybí finanční pro-
středky a navíc počátkem loňského 
roku odešli mí dva kolegové. Takže 
jsem v  redakci zůstal na vše úplně 
sám. K tomu musím přidat také mini-
mální finanční prostředky na obživu, 
které mne neustále nutí mít ještě ved-
lejší příjmy. A to vyžaduje pak mnoho 
další práce a času. Moc dobře si uvě-
domuji, že i služba má své limity. Bo-
hudíky mi s tím pomáhá celá rodina.

 O jaké spolupracovníky 
či příspěvky máte největší zájem?
Práce kolem časopisu je hodně – od 
autorů povídek a ilustrací přes propa-
gaci a distribuci až po finanční zajiš-
tění. Vždy mne potěší autorská tvorba 
dospělých i dětských přispěvatelů.

Velmi si vážím toho, že nám všich-
ni naši spolupracovníci pomáhají za 
„dietní“ honoráře nebo zcela zdarma.

Dětské křesťanské časopisy Nezbeda a Cvrček 
nám představil jejich šéfredaktor Leoš Hrdlička.

 Budou-li okolnosti příznivé, 
jakou byste si představoval 
pro své časopisy budoucnost?
Mnohé deníky přecházejí na digitál-
ní podobu. S touto skutečností také 
počítáme a máme k tomu připravené 
prostředky. Osobně se domnívám, že 
o to nebude ze strany předplatitelů, 
kterými jsou rodiče a prarodiče dětí, 
zájem. Jednak se digitální časopis 
nedá vymalovávat a  pak jsou rodi-
če rádi, když jejich děti nesedí stále 
u počítačů a mobilů.

Další vizí je spolupráce s kateche-
tickými centry. Oba naše časopisy 
mohou doplňovat a  rozvíjet učební 
plány. Spolupráce se mi jeví prospěš-
nou pro obě strany.

Závěrem bych připomenul výrok 
kardinála Tomáše Špidlíka: „Život je 
příliš krátký na to, abychom četli jen 
dobré knihy. Musíme si najít ty nejlep-
ší, tedy především ty, z nichž čerpá-
me Boží moudrost.“ Nezbeda i Cvrček 
chtějí být právě takovými tiskovinami, 
které mladým čtenářům ukazují Boží 
moudrost na přirozeně dobrých vě-
cech, jenž mohou formovat jejich ži-
vot, vztahy i víru.

Stanislav Zeman

Časopisy vycházení 11x ročně, prázdninové číslo je rozšířeno. Na vyžádání zašleme ukázková čísla.

Časopis Nezbeda a Cvrček, Divadelní 3242, 760 01 Zlín, 
tel.: 739  344  031, e-mail: info@casopisnezbeda.cz, www.casopisnezbeda.cz

Nezbeda
Zábavný křesťanský měsíčník pro děti 
ve věku od 8 do 12 let
   Zábavnou formou pomáhá čtenářům nacházet 

správné hodnoty a postoje v životě.
   Ukazuje příklady lidí, kteří nám mohou být  

v životě vzorem.
   Je pestrý, aby si v něm každý mohl najít to,  

co ho zajímá.

Cvrček
Křesťanský časopis pro předškolní děti
   Každé číslo je tematicky zaměřeno a rozvíjí  

v malém čtenáři vždy některou vlastnost,  
postoj či vztah.

   Je sestaven z krátkých příběhů, kvizů,  
komiksů, doplňování textů a drobných úkolů.

   Rozvíjí spolupráci dítěte s rodiči.
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Původně se nejednalo podle názvu 
o  svátek Ježíše Krista, ale o  svátek 
mariánský. Tomu odpovídal i název 
– Očišťování Panny Marie (In Purifi-
catione Beatae Mariae Virginis nebo 
Purificatio Sanctae Mariae). Od roku 
1960 a zejména však od roku 1969 je 
svátek Uvedení Páně do chrámu defi-
nován tradičně jako Christologický (tj. 
svátek Ježíše Krista). Jasně to nazna-
čuje starší Gelasiánský sakramentář, 
kde v textech chybí mariánský cha-
rakter tohoto dne. V mladším Gelasi-
ánském sakramentáři (8. století) je pak 
tento den označen jako Natale sancti 
Simeonis.

Evangelista Lukáš popisuje ve 
svém evangeliu (Lk 2, 22–39) udá-
lost, kterou si 2. února připomínáme: 
podle starozákonních předpisů mat-
ka po porodu chlapce byla 40 dní 
považována za nečistou a v případě 
děvčete dokonce 80 dní (Lv 12, 1–8). 
Toto období končilo obětí za hřích 
v chrámu, kdy podle možností měla 
bohatší žena obětovat beránka a ho-

Uvedení Páně do chrámu neboli 
HROMNICE

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Praesentatio Domini) 2. února, 
popřípadě slavnost Zvěstování Páně 25. března, patří mezi svátky, 
které duchovním obsahem spojujeme s vánočním liturgickým okruhem 
(doba adventní a vánoční).

loubě a byla-li chudá, tak pouze dvě 
holoubata.

Na první pohled se může zdát, 
že se velmi jednoduchou cestou 
od tohoto úryvku evangelia do-
staneme ke slavení svátku Uvedení 
Páně do chrámu. Opět, jako ostatně 
u většiny svátků, nás historie vyve-
de z omylu. Stejně tak, jako mnohé 
další svátky přišly do západní římské 

liturgie z  křesťanského Východu, 
je tomu i u Hromnic. První zmínka 
o tomto svátku je v písemných pra-
menech kolem roku 400. Jeruza-
lémská poutnice Egerie píše, že ve 
Svatém městě se čtyřicátý den po 
Epifanii (14. únor) konalo u chrámu 
Vzkříšení velké procesí. Při něm se 
věřícím četly a objasňovaly události 
Lukášova evangelia, popisující očiš-
ťování Panny Marie, obětování Ježí-
še a setkání se Simeonem a Annou. 
Vše pak bylo ukončeno mší svatou.
V polovině 5. století byl na Východě 
tento svátek označován řecky Hypa-
pante, tedy Svátek setkání: jednalo se 
o setkání Ježíše se Simeonem a An-
nou u  příležitosti Jeho představení 
v chrámu. V době vlády východořím-
ského císaře Justina I. (vládl 518–527) 
se tento svátek ve východním středo-
moří slavil již běžně. Jedna z legend 
praví, že svátek Hypapante vznikl za 
vlády císaře Justiniána (527–565), 
když v Konstantinopoli (dnešní Istan-
bul) vypukl mor, který se rozšířil v celé 
Východořímské říši. Císař nařídil, že se 
mají všichni obyvatelé města 2. února 
sejít na slavnosti setkání. Sigebertova 
kronika k tomu uvádí: „Za časů Jus-
tiniána císaře udála se v Pompejopoli 
v Mysii veliká zemětřesení... Slyšeny 
byly hlasy naříkajících, kteří hynu-
li v podzemí. Krev též z oblak padala 
a následovaly rozličné morové rány... 
Těmito pohromami pohnut Justinián 
ke cti Krista Spasitele slavnost setkání 
ustanovil, aby Spasitel, který Simeo-
novi ve chrámě vstříc přišel, též ubo-
hým vstříc přijít i a  jim pomocí svou 
přispěti ráčil.“

K tomu, jak byl tento svátek při-
jat do západní liturgie v  Římě, je 
několik možných cest a  také le-
gend. Jedna nás přivádí do poloviny  
5. století. Za panování císaře Marciá-

na (Východořímská říše, vláda 450–
457) zbožná a bohatá vdova Icelia 
vybídla křesťany, kteří žili v Jeruza-
lémském biskupství v Západořímské 
říši (?), aby všichni projevili svou víru 
průvodem se svícemi, neboť Kristus 
je světlem, jenž bude zjeveno poha-
nům. Toto procesí mělo nahrazovat 
pohanský zvyk konat každý pátý rok 
počátkem února ve městech kající 
průvody se zapálenými pochodně-
mi.

Druhá legenda praví, že u počát-
ku tohoto svátku stál papež Gelasius 
I. (papežem 492–496). Ten se roku 
494 rozhodl nahradit pohanské zvy-
ky křesťanským slavením. Počátkem 
února a v  jeho první polovině totiž 
pohané uctívali etruského boha Fe-
brua, pána podsvětí (pro Římany byl 
Februs známý pod jménem Pluto).
O  tom mluví také „Zlatá legenda“ 
(Legenda aurea) z  pera Jakuba de 
Voragine (kolem 1230–1298). V  ní 
se píše, že Římané uctívali také bo-
hyni Februu, matku boha války Marta. 
Na jejich počest se jednou za pět let  
1. února osvětlovalo město pochod-
němi a svícemi. Římské ženy také na 
památku Proserpiny, kterou unesl 
bůh podsvětí Pluto, zapalovaly sví-
ce a pochodně, s kterými obcházely  
město.

Netřeba zdůrazňovat, že většina 
těchto pohanských zvyků byla do-
provázena hostinami, které končily 
různými bezuzdnostmi. A aby toho 
nebylo málo, Římané slavili ještě 
slavnosti očištění města spojené 
s obcházením města, tzv. Amburbi-
um, které však měly kající charakter.

Tyto zvyky se nelíbily pape-
ži Sergiovi I. (papežem 687–701). 
A tak se k poctě Panny Marie zapa-
lovaly svíce, které se předtím žeh-
naly. Jejich plamen symbolizoval 
čistotu Panny Marie. Slavením Uve-
dení Páně do chrámu se všechny 
výše uvedené pohanské svátky měly 
vytlačit. Procesí se svícemi mělo na-
hradit amburbalský průvod kajícího 
charakteru. To vysvětluje používání 
fialových oděvů v procesí 2. úno-
ra a  jeho kajícný charakter až do 
60. let 20. století. Pokud křesťan-
ský Východ stále vnímal charakter 
tohoto svátku jako svátek Pána, tak 
na Západě vidíme převládat charak-
ter mariánský i díky předpokladům 
v pohanské kultuře a zvykům, které 
nahradil.

Když hledíme na původ a  s  tím 
spojené zvyky tohoto svátku, domi-

nuje zde symbolika světla. To jasně 
zaznívá i ve slovech evangelia, kde 
starý Simeon držíc v  náručí Ježíše 
praví: „...světlo k osvícení pohanům...“ 
(Lk 2, 32). Tato slova nás přivádějí 
k symbolu 2. února, jenž držíme ve 
svých rukou – hromničku. Svíce – 
hromnička – se v dnešní liturgii žeh-
ná v úvodních obřadech a pak jdeme 
v průvodu s rozžatou hromničkou ke 
slavení eucharistie. Právě tato svíce 
dává v mnoha jazycích další názvy 
tomuto svátku: něm. Maria Lichtme-
ss, Lichtmess, ang. Candelmass, 
franc. Chandeleur, it. Candelora, pol. 
Matki Bożej Gromnicznej. Z nejstar-
ších pramenů, jako jsou Ordines Ro-
mani víme, že papež během procesí 
směřujícímu do baziliky Panny Marie 
Větší (Sněžné) rozdával věřícím sví-
ce. Není zmínka o  jejich žehnání – 
to přibylo do liturgie až na přelomu  
9./10. století, pravděpodobně zá-
sluhou galsko – germánských vlivů 
na římskou liturgii. Text žehnání na-
cházíme v Pontificale romanum ze 
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12. století. Pontificale romanum se 
v průběhu staletí měnila a v období 
středověku se v  ní objevil element 
obrany před satanem. V  této sou-
vislosti se hromnička dávala do ru-
kou umírajícím. A také se zapalovala 
v čase bouřek a hromů, na což pou-
kazuje především její slovanský ná-
zev. U nás se o hromničkách zmiňuje 
už Tomáš Štítný ze Štítného (kolem 
1333–1401/09) ve svém díle Knížky 
šestery o  obecných věcech křes-
ťanských (kolem 1376): „Hromnice 
světí, aby lidé nesli je ke cti sv. krá-
lovny ...a také prosí kostel svatý, kdež 
by koli kdy byly rozžjeny v domcích, 
v kutiech, aby tu neměl ni žádné moci 
ďábel. Protož když hřímá, sluší je roz-
žieti – aby tu nic hrom nemohl uško-
dili.“ Po Tridentském koncilu se svíce 
žehnala modlitbou, poté se pokropila 
svěcenou vodou, okouřila se a násle-
doval zpěv chvalozpěvu Simeona (Lk 
2,29-32), který je součástí obřadu  
i dnes.

Svíce je v liturgii především sym-
bolem Krista, jenž je světlem. Vý-
znam je tedy jasně Christologický. 
Donesením této zapálené svíce 
domů je Christologická symbo-
lika obohacena o  prvek, v  němž 
chápeme pozemský život jako 
cestu s  Kristem, ale také vychá-
zíme naproti přicházejícímu Kris-
tu, jako moudré panny z evangelia  
(Mt 25,1–13).

P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, 
O.Cr., Ph.D.

Ve spolupráci s časopisem Setkání, 
který vydává 

Biskupství českobudějovické
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Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
ARCIBISKUPA GRAUBNERA

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

1. 2. Praha /  
Vědecká rada KTF UK 
3. 2. / 12.00  
Praha-Staré Město / 
Velká aula Karolina / mše sv. 
s připomínkou vydání buly papeže 
Klimenta VI. ze dne 26. 1. 1347 
4. 2. / 10.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / setkání řeholníků 
5. 2. – 12. 2. Praha /  
plenární zasedání  
Rady evropských  
biskupských konferencí,  
kontinentální synodální setkání 
16. 2. / 18.00 Olomouc / 
chrám Panny Marie Sněžné / 
mše sv. za Univerzitu Palackého 
v Olomouci, její studenty 
a zaměstnance, 
450. výročí založení 
17. 2. Olomouc / přednáška 
na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci 
18. 2. Strážnice /  
mše sv. a výroční členská schůze 
Orla Strážnice 
19. 2. / 10.00 Svatý Kopeček 
u Olomouce / mše sv. u příležitosti 
100. výročí založení Matice 
svatokopecké 
21. 2. Praha / slavnostní 
setkání u příležitosti 4. výročí 
Konzervativních novin
22. 2. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála /  
mše sv. Popeleční středy 
23. 2. / 9.30 Praha-Hradčany / 
Arcibiskupský palác / Kněžský den
23. 2. Praha / oslava  
100. narozenin gen. Emila Bočka 
a předání ceny Morální autorita 
25. 2. / 10.00 Praha-Nové 
Město / kostel sv. Vojtěcha 
(u Národního divadla) / mše  
sv. u příležitosti výročí posvěcení 
kostela a požehnání  
Komunitního centra sv. Vojtěcha 
26. 2. – 5. 3. Svatý Hostýn / 
Exercicie biskupů

5. 2. / 8.30  
Praha-Liboc /  
kostel sv. Fabiána  
a Šebestiána / mše sv. 
8. 2. / 17.00 zasedání 
Rady Iustitia et Pax
9. 2. / 17.00 Praha-
Bohnice / kaple  
sv. Lazara / mše sv. 
19. 2. / 9.30 Praha-
Karlín / kostel sv. Cyrila 
a Metoděje / mše sv.
23. 2. / 9.30  
Praha-Hradčany / 
Arcibiskupský palác / 
Kněžský den
26. 2. – 5. 3.
Svatý Hostýn /  
Exercicie biskupů

4. 2. / 10.00  
Praha-Hradčany / 
katedrála /  
setkání řeholníků 
5. 2. – 12. 2. 
Praha / plenární 
zasedání Rady 
evropských 
biskupských konferencí, 
kontinentální 
synodální setkání 
21. 2. Praha / 
slavnostní setkání 
u příležitosti 4. výročí 
Konzervativních novin 
22. 2. / 18.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / mše 
sv. Popeleční středy 
23. 2. / 9.30 
Praha-Hradčany / 
Arcibiskupský palác / 
Kněžský den
23. 2. Praha / 
přijetí u prezidenta 
u příležitosti  
100. narozenin  
gen. Emila Bočka;  
oslava 100. narozenin 
gen. Emila Bočka 
a předání ceny  
Morální autorita 
26. 2. – 5. 3. 
Svatý Hostýn / 
Exercicie biskupů

PASTORAČNÍ 
STŘEDISKO

 8. února od 9.30 V rámci Akademie 
nejen pro seniory proběhne přednáška 
Dr. Jana Stříbrného nad knihou 
„Mučedníci a oběti pro Krista v českých 
zemích za obou totalit“, která vyjde 
v březnu. (Kolejní 4, Praha 6)

https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
– CENTRUM PRO RODINU

   11. února Pouť ke sv. Valentinu. 
Dvě části: Od 10.00 do 15.00 reko-
lekce pro snoubence i pro všechny, 
kdo uvažují o manželství v prostorách 
Kolegiátní kapituly na Vyšehradě. Po-
drobnosti a přihláška na https://pas-
torace.apha.cz/pro-rodinu/duchov-
ni-obnovy/valentinske-zastaveni/
aktualni-nabidka/ Od 15.30 poutní 
mše v bazilice sv. Petra a Pavla na Vy-
šehradě, celebruje P. Michal Něme-
ček.
 18. března Sobota pro ženy – pro-
gramem bude doprovázet P. Petr 
Beneš CSsR. Podrobnosti a přihlášky 
na https://pastorace.apha.cz/pro-ro-
dinu/duchovni-obnovy/soboty-pro-
-zeny/aktualni-nabidka.

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

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 10. – 12. února Víkendovka pro 
mladé 15–19 let, více informací a při-
hlašování na webu ADCM cca tři týdny 
před víkendem. 
 24. – 26. března Víkendovka pro 
mladé 11–15 let, více informací a při-
hlašování na webu ADCM cca tři týdny 
před víkendem.
 13. – 19. srpna Runway camp, Hora 
Matky Boží v  Králíkách, pro mladé 
15–19 let, přihlašování během jara na 
www.runwaycamp.cz.
 27. srpna – 1. září Taxiway camp, 
Hora Matky Boží v Králíkách, pro mla-
dé 12–16 let, přihlašování během jara 
na webu ADCM.
Světové setkání mládeže v  Lisa-
bonu 2023 Informace a  přihlašo-
vání: https://adcm.cz/2022/12/10/
prihlasovani-na-lisabon-2023/ nebo 
https://www.svetovednymladeze. 
cz/.

www.adcm.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 1. února od 17.30 Povídání s promí-
táním „O svatohorských krámech“. Cy-
klus setkání s PhDr. Věrou Smolovou 
v refektáři kláštera. Vstupné 120 Kč, 
v ceně je zahrnuta degustace svato-
horských vín. Rezervace v prodejně na 
Svaté Hoře a na tel. 318 429 943.
 2. února Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice). Žehnání přinesených sví-
cí při každé mši svaté.
 11. února Panny Marie Lurdské – 
Světový den nemocných. Při všech 
mších svatých se bude udělovat po-
mazání nemocných těm věřícím, kteří 
dosáhli věku 65 let nebo jsou nemoc-
ní. Zájemci o  tuto svátost před mší 
svatou v sakristii zapíší své jméno a rok 
narození na lístek, který před samot-
ným pomazáním odevzdají knězi.
 22. února Popeleční středa, udělo-
vání popelce při každé mši svaté.
 25. února Postní duchovní obnova 
v bazilice. Vede P. Michal Němeček, 
ředitel Pastoračního střediska Praha. 
Začátek od 9.00 kající pobožností 
s duchovním slovem, poté adorace 
Nejsvětější Svátosti, možnost svátosti 
smíření. Mše svatá od 11.00, zakonče-
ní ve 12.00 krátkým koncertem. Pravi-
delná mše svatá od 9.00 v tento den 
nebude sloužena.
 26. února 1. neděle postní. Mše svaté 
od 9.00 a 11.00 s gregoriánským cho-
rálem (Schola Cantorum Pilsensis).
 1. března od 17.30 Povídání 
s  promítáním „O  svatohorské škole 
a muzikantech“. Cyklus setkání s PhDr. 
Věrou Smolovou v refektáři kláštera. 

Čištění štuků v bazilice. Od ledna 
do Velikonoc probíhá další etapa, ten-
tokrát v zadních bočních kaplích. Pro-
voz baziliky zůstává nedotčen, práce 
probíhají v časech mimo mše svaté.

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 Pří-
bram. 
 Svatá Hora na fotografiích Sou-
část expozice Muzea. 

www.svata-hora.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, 
PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

 5. února od 10.20 Vernisáž obrazů 
krajiny paní Lenky Jaré spojenou s po-
hoštěním. Výstava bude poté k shléd-
nutí v Pastoračním centru sv. Tomáše 
do konce měsíce února a to v pondělí 
a pátek od 9.00 do 12.00, ve čtvrtek od 
9.00 do 17.00.
 11. února od 8.30 Den nemocných 
v Pastoračním centru sv. Tomáše. Na 
programu je od 8.30 příležitost ke svá-
tosti smíření, od 9.30 mše sv. s mož-
ností přijmout pomazání nemocných, 
od 11.00 posezení u kávy. Předpoklá-
daný konec ve 12.00.
 15. února od 19.00 Beseda s paní 
Sylvií Krobovou s názvem „Vzpomín-
ky na Václava Havla“. Paní Krobová 
je zpěvačka a  skladatelka, v  dětství 
a mládí byla častým hostem na Hrá-
dečku, kde pobýval i budoucí prezi-
dent V. Havel. Beseda bude doplněna 
osobními fotografiemi a knihami.

www.farnostdobris.cz
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1. 2. Ořech / pastorační 
návštěva farnosti
2. 2. / 7.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.
3. 2. / 16.30 Praha-
Vinohrady /  
bazilika sv. Ludmily / 
mše sv. s modlitbami  
za duchovní povolání
8. 2. návštěva Fakultní 
nemocnice Motol
9. 2. / 7.00 Praha-
-Hradčany / katedrála / 
mše sv.
10. 2. návštěva 
Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejského v Praze
14. 2. / 10.30 Zase-
dání správního výboru 
Českého katolického 
biblického díla (ČBK)
21. 2. / 9.00 Účast 
na vikariátní konferenci 
vikariátu Vlašim
23. 2. / 7.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.
23. 2. / 9.30 Praha-
Hradčany / Arcibiskupský 
palác / Kněžský den
26. 2. – 5. 3.  
Svatý Hostýn / 
Exercicie biskupů

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cd1f083afdfd5420ff50208daf48081c1%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638091130432003557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hfHUrUYoiBS6HtLke2xqsh1QrkIDMbfrCEvZidZ7kn0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cd1f083afdfd5420ff50208daf48081c1%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638091130432003557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hfHUrUYoiBS6HtLke2xqsh1QrkIDMbfrCEvZidZ7kn0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cd1f083afdfd5420ff50208daf48081c1%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638091130432003557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hfHUrUYoiBS6HtLke2xqsh1QrkIDMbfrCEvZidZ7kn0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cd1f083afdfd5420ff50208daf48081c1%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638091130432003557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hfHUrUYoiBS6HtLke2xqsh1QrkIDMbfrCEvZidZ7kn0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fsoboty-pro-zeny%2Faktualni-nabidka&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cd1f083afdfd5420ff50208daf48081c1%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638091130432003557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=esnkSt7ITjGY947jC1DeLh25PUa1sVn4JUwBNTjoWtw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fsoboty-pro-zeny%2Faktualni-nabidka&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cd1f083afdfd5420ff50208daf48081c1%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638091130432003557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=esnkSt7ITjGY947jC1DeLh25PUa1sVn4JUwBNTjoWtw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fsoboty-pro-zeny%2Faktualni-nabidka&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Cd1f083afdfd5420ff50208daf48081c1%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638091130432003557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=esnkSt7ITjGY947jC1DeLh25PUa1sVn4JUwBNTjoWtw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcm.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C9d764d7fa6fe4a34ccc908dacb3fb4e4%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638045771724210930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eUVACKrBwUs%2BtKefdQFwLShSjyZmomkAiiPNkSTRymM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.runwaycamp.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C0cecef3587134322174808daf5af45e5%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638092430390856574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3mJ2rbAc6O36die2%2FT6uQN%2FkEwns3XvfN5Y1%2B9N4yV0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcm.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C0cecef3587134322174808daf5af45e5%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638092430390856574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j3QW5SXUz%2F3j49vY5CE3p7Y4ESgB1R%2FBxx7WaXePTMs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadcm.cz%2F2022%2F12%2F10%2Fprihlasovani-na-lisabon-2023%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YUyff74p0yEUzJXdOYrp8mtDQNFQRag4FRee65iiu9k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadcm.cz%2F2022%2F12%2F10%2Fprihlasovani-na-lisabon-2023%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YUyff74p0yEUzJXdOYrp8mtDQNFQRag4FRee65iiu9k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svetovednymladeze.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H0utqvIYPbJCRdDcXXBXdNBXnrOYzCrMkEYPRKV7rV4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svetovednymladeze.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H0utqvIYPbJCRdDcXXBXdNBXnrOYzCrMkEYPRKV7rV4%3D&reserved=0
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ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY 
ČESKÉ PRAHA-SPOŘILOV

 Od 12. do 19. února Ostatky blaho-
slaveného Carla Acutise v  kostele sv. 
Anežky České. Doprovodný program 
s tématem: „Ne já, ale Bůh“, kostel bude 
denně otevřen, každý den společná 
závěrečná modlitba (novéna). Ostat-
ky mladého italského světce, patro-
na mladých, který k víře znovu přivedl 
své rodiče, evangelizoval přes internet 
a zemřel v patnácti letech na leukémii, 
budou vystaveny z iniciativy a pod zá-
štitou spořilovského mládežnického 
společenství Abakuk. Aktuální informa-
ce na webových stránkách farnosti far-
ních novinách a na Facebooku.

https://farnost-sporilov.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY 

 1. února od 10.00 Kurz Beta. Téma 
setkání: Unitatis redintegratio. Dekret 
o ekumenismu. Jaké vztahy udržuje 
katolická církev s ostatními církvemi? 
Máme se vůbec snažit o jednotu křes-
ťanů? A co společně můžeme s ne-
katolíky dělat? Jaké jsou rozdíly mezi 

různými křesťanskými církvemi? Co 
nás spojuje a v čem se naopak lišíme? 
(Komunitní centrum)
 8. února od 10.00 Kurz Beta. Téma 
setkání: Ad gentes. Dekret o misijní 
činnosti církve. Jaké je poslání Nej-
světější Trojice a jaké je poslání círk-
ve? Co spadá pod misijní činnost 
církve? Jakým způsobem můžeme 
dávat svědectví víry? Jak spolu sou-
visí evangelizace a konverze? Co je 
to katechumenát? Jakým způsobem 
se tvoří křesťanské společenství a jaké 
jsou jeho složky? (Komunitní centrum)
 11. února od 9.30 Svátost nemoc-
ných – památka Panny Marie Lurdské 
Od 9.30 je možnost zpovědi, od 10.00 
mše sv. se svátostí pomazání nemoc-
ných. K přijetí této svátosti jsou zváni 
ti, kdo jsou vážně nemocní nebo ze-
sláblí stářím. Není nutné se předem 
hlásit. Farní charita ráda zajistí odvoz! 
(kostel sv. Prokopa)
 13. února od 19.00 Bohoslužba 
slova za ty, kdo mají pocit, že zklama-
li. Co když člověk z nějakého důvodu 
nedostojí tomu, co od sebe očeká-
val? A co když se kvůli tomu cítí od-
souzen? Přijďte neodsoudit sebe ani 
druhé. Bohoslužba slova s prosbou 
o požehnání pro ty, kteří mají pocit, 

že zklamali sebe nebo okolí. Za rozve-
dené, bývalé kněze, za neúspěšné, za 
chybující. Uzpůsobeno i pro ty, kteří 
třeba ještě nikdy v kostele nebyli. (kos-
tel sv. Jakuba)
 15. února od 10.00 Kurz Beta. Téma 
setkání: Ad gentes. Dekret o misijní 
činnosti církve. Co jsou to místní círk-
ve a jaká je v nich evangelizační čin-
nost? Co to je misionářské povolání? 
Jaké je poslání misionářů? Je misij-
ní činnost církve nějak organizovaná 
nebo náhodná? Misijní činnost se týká 
jen lidí v dálce na misijích? (Komunitní 
centrum)
 17. února od 19.00 Farní ples. (Ko-
munitní centrum)
 20. února od 19.30 Večer chval – 
modlitbu chval pod vedením Teen-
Bandu. (kostel sv. Prokopa)
 4. března od 9.00 do 13.00 Bazar 
dětského oblečení. Bližší informace – 
facebook: Bazar Komunitní centrum 
sv. Prokopa, web: kcbazar.webnode.
cz. (Komunitní centrum)

www.farnoststodulky.cz

KOSTEL A KOMUNITNÍ 
CENTRUM KRISTA SPASITELE 
PRAHA-BARRANDOV

 2. února od 19.00 Život Josefa 
Toufara a  tajemství čihošťského zá- 
zraku. Spisovatel, básník a publicista 
Miloš Doležal promluví o dramatickém 
osudu kněze Josefa Toufara, který se 
stal obětí komunistické nenávisti k církvi. 
Po programu zveme k noční prohlídce 
kostela Krista Spasitele a  ke krátké 
modlitbě za všechny oběti totalitních 
režimů minulých, současných i budou- 
cích. (sál Komunitního centra)
 Středy od 19.15 Společenství Litur-
gických inspirací. V první části večera 
se společně zamýšlíme nad důležitý-
mi pojmy, které se objevují v mešním 
kánonu, hledáme jejich biblický základ 
a duchovní smysl. Poté se modlíme 
nad slovem Písma na stejné téma. 
Témata večerů: 1. února Hostina,  
8. února Ruce a gesta, 15. února Krev,  
22. února Zpřítomnění.

www.CentrumBarrandov.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-KUNRATICE

 20. února od 19.00 Večer v rámci 
programu Duchovní růst matky, při-
hlašování na webu farnosti.

www.farnostkunratice.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF

 24. – 26. února Víkend pro mládež 
18–30 let na téma „Jsem manipulo-
ván nebo manipuluji?“. Více informací 
a registrace na webových stránkách 
Komunity.

Modlitební setkání
 Každé úterý od 20.00 v  klášteře 
v  Tuchoměřicích. Doprava: z  Boři-
slavky (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

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ZAHRADA – VLAŠIM

(KC ZAHRADA, Tovární 2042, Vlašim) 

 1. února od 19.00 Folk-rockový 
klub – Roman Dragoun (zpěvák, skla-
datel a  hráč na klávesové nástroje; 
texty s duchovním rozměrem).
 8. února od 19.00 Literární klub 
Vlašim – Miloš Doležal (básník, spiso-
vatel a redaktor).
 15. února od 19.00 Folk-rockový 
klub – Luboš Pospíšil (zpěvák, sklada-
tel a kytarista, 50 let na hudební scéně).

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

KRÁLOVSKÁ 
KOLEGIÁTNÍ KAPITULA 
SV. PETRA A PAVLA 
NA VYŠEHRADĚ

 11. února Pouť ke svatému Valentinu. 
Od 10.00 do 15.00 Valentinské zasta-
vení, program pro snoubence a všech-
ny kdo uvažují o manželství. Od 15.30 
Poutní mše svatá v bazilice sv. Petra 
a Pavla, celebruje děkan Královské ko-
legiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vy-
šehradě p. Mgr. Ing. Michal Němeček.
 18. února od 14.00 Slavnostní 
koncert s komentovanou prohlídkou 
MUSICA LOCI 2023. Účinkují: Roman 
Patočka – housle, Tomáš Pindór – var-
hany, Jakub Synecký – historik umění.

www.kkvys.cz

Pozvánky

 Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
V pondělí 6. února od 17.00 se koná 
v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-

v sobotu 18. února 2023 
od 18 hodin

v Hotelu Belvedere
M. Horákové 19, Praha 7

K poslechu a tanci
zahraje 
Pražský taneční orchestr 
Jindřicha Váchy

Cena vstupenky: 350 Kč

Kontakt pro rezervaci:
ples@praha.charita.cz

Ples podpoří služby 
Arcidiecézní charity Praha 
na pomoc lidem v nouzi.

Společenský večer 
a ples Charity

Arcidiecézní charita Praha
srdečně zve na

tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: G. F. Händel, W. A. 
Mozart, C. Franck. Účinkují: Magdale-
na Heboussová – soprán, Petr Čech 
– varhany. Místo konání: řádový kostel 
Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 
ulice, Praha 1 – Malá Strana. Koncert 
pořádá Suverénní Rytířský a  Špitál-
ní řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu 
a  Malty a  Společnost pro duchovní 
hudbu za finanční podpory MČ Pra- 
ha 1. Vstup volný.

 Adorace za kněžská a duchovní 
povolání a za rodiny
První pátky v měsíci se konají spo-
lečné modlitby za povolání v bazilice 
sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 
2. Výstav Nejsvětější svátosti začíná 
v 14.00 a od 15.00 probíhá společ-
ná adorace, v jejímž vedení se střídají 
řeholní společenství, seminaristé, ka-
tolická hnutí a rodiny. Od 16.30 pak 
následuje mše svatá, kterou slouží 
biskupové nebo vyšší řeholní před-
stavení. Zváni jsou všichni, kteří chtě-
jí rodiny i nová kněžská a duchovní 
povolání doprovázet svou modlitbou, 
ale také mladí lidé, kteří hledají svou 
životní cestu. Adorace je konána pod 
záštitou KVPŽŘ. Bližší informace jsou 
uvedeny na webových stránkách 
www.hledampovolani.cz a  www. 
rehole.cz.
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http://www.farnoststodulky.cz
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centrumbarrandov.cz%2F&data=05%7C01%7Cvit.kochanek%40apha.cz%7Cc78c39892735477e7a1008dae1220a91%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069833947538650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=BEZsD12MB%2BWRsytItrVhhI%2BeK3zkj8Tu5IiZM9DGPjQ%3D&reserved=0
http://www.kkvys.cz
http://www.hledampovolani.cz
http://www.rehole.cz
http://www.rehole.cz


14 15Z ACT CURIAE EXERCICIE

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ 
PŘEDSTAVENÉ

 Novou regionální představenou 
řádu Misionářky lásky pobočky Praha 
v pražské arcidiecézi byla jmenována 
Sr. M. Prema M.C.

USTANOVENÍ

 o. prot. ThLic. Tomáš Mrňávek, 
D.S.E.O. byl s účinností od 1.  ledna 
2023 jmenován a  ustanoven výpo-
mocným duchovním Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba 
Praha-Hlubočepy.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Mgr. Lukáš Okurka, administrá-
tor ve Zdislavicích a Louňovicích pod 
Blaníkem, 2. 2. 1988 (35 let)
 Mgr. Pavel Kuneš, osobní děkan, 
rektor filiálního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Klecanech, 6. 2. 1937 
(86 let)
 P. Petr Kolář SJ, působící v Praze,  
7. 2. 1941 (82 let)
 Mgr. Vojtěch Mátl, ceremonář 
a  vedoucí sekretariátu arcibiskupa,  
8. 2. 1978 (45 let)

 ThLic. Vít Uher, Th.D., okrskový vi-
kář, farář u kostela sv. Prokopa v Pra-
ze-Žižkově, 12. 2. 1973 (50 let)
 Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Huč-
ko, CSc., apoštolský exarcha v Praze, 
16. 2. 1948 (75 let)
 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., 
S.S.L., vyučující na KTF UK, spirituál 
externí, sídelní kanovník, 22. 2. 1963 
(60 let)

VýROČÍ SVĚCENÍ

 P. Dr. Stanislav William Robert 
Faix OSA, převor, farní vikář u kostela 
sv. Tomáše v Praze-Malé Straně, 9. 2. 
1963 (60 let)
 Jan Píška, farní vikář u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Kladně, 23. 2. 
1978 (45 let)
 prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., 
vyučující na KTF UK, výpomocný du-
chovní u kostela sv. Jakuba Staršího 
v Praze-Kunraticích, 28. 2. 1988 (35 let)

ÚMRTÍ

 P. ThDr. Jiří Svoboda, ICD zemřel 
dne 8. prosince 2022 ve věku nedo-
žitých 82 let, v 57. roce své kněžské 
služby. Poslední rozloučení se konalo 

16. prosince 2022 při mši sv. v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ná-
sledně byl pohřben do kapitulní hrob-
ky na hřbitově v Praze-Břevnově. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 5. 2. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích
 12. 2. (9.00) Kostel sv. Augustina 
v Brně 
 19. 2. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 26. 2. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Šumperku

Aktuální program: 
www.proglas.cz/program

TELEVIZE NOE

 5. 3. (10.30) Mše svatá v mauzoleu 
Johna Garanga v  Džubě, papežská 
návštěva Jižního Súdánu
 12. 3. (10.30) Mše svatá
 19. 3. (10.30) Mše svatá
 26. 3. (10.30) Mše svatá

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

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Úmysl papeže

Za farní společenství: Modleme se, 
aby se farnosti žijící v  opravdovém 
společenství stávaly stále více komu-
nitami víry, bratrství a pohostinnosti 
vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl

Za kontinentální synodální setkání: 
Modleme se, aby mezinárodní syno-
dální setkání v Praze přispělo k nalé-
zání Boží vůle pro místní církve v Ev-
ropě.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 24. do 26. února
Duchovní cvičení (nejen)  
pro členy Matice svatoantonínské /  
P. Zdeněk Jančařík SDB /  
Velehrad /  
http://stojanov.cz

 Od 2. do 5. března 
Exercicie pro zdravotníky,  
lékaře a ty, kteří pečují  
o nemocné / Mons. Aleš Opatrný /  
Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz 

Od 3. do 5. března
Duchovní cvičení  
pro kostelníky a akolyty /  
P. Václav Hofírek / Velehrad /  
http://stojanov.cz

 Od 5. do 12. března 
Duchovní cvičení v tichu  
podle sv. Ignáce /  
Komunita Chemin Neuf / 
Tuchoměřice /  
www.chemin-neuf.cz

 Od 9. do 12. března
Postní duchovní obnova /  
P. Josef Čunek /  
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 10. do 12. března
Postní duchovní obnova  
pro všechny /  
Mons. Pavel Posád / Velehrad / 
http://stojanov.cz

 Od 15. do 19. března
Exercicie  
„Pro Čechy a Slováky  
z Rumunska“ /  
Mons. Josef Žák /  
Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz

 Od 23. do 26. března
Exercicie „Otčenáš“ /  
P. David Vopřada /  
Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz

 Od 1. do 5. května
Duchovní cvičení  
Anamnéza / 
Komunita Chemin Neuf / 
Tuchoměřice /  
www.chemin-neuf.cz
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HISTORICKý KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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V TICHU
Jan Graubner
Brož., 104 str., 
199 Kč

ŽIVOT 
PRO ZAVRŽENÉ
Clara 
Lejeune-Gaymardová
Brož., 176 str., 
299 Kč

POTĚŠENÍ 
NENÍ NIKDY 
DOST
Hana Pinknerová
Váz., 320 str., 
429 Kč

KLÍČOVÉ OTÁZKY 
EVANGELIA
Ermes Ronchi
Váz., 184 str., 
249 Kč

KOUZELNÁ 
RUKA
Hervé Tullet
Váz., 64 str., 
349 Kč

SKANDÁL 
MILOSRDENSTVÍ
Grzegorz Ryś
Brož., 168 str., 
249 Kč

MALÁ CESTA 
SVATÉ TEREZIE 
Z LISIEUX
Jacques Philippe
Brož., 173 str., 
249 Kč

VŠICHNI 
JSME MISIONÁŘI
Papež František 
– Gianni Valente
Brož., 80 str., 
cena 135 Kč

MODLITBA 
OTČENÁŠ
Papež František
Brož., 80 str., 
cena 135 Kč

NÁVRAT 
ZTRACENÉHO SYNA
Henri J. M. Nouven
Brož., 200 str., 
229 Kč

2. února 1948
V Praze na Slovanském ostrově se sešli 
představitelé všech křesťanských církví 
v Československu. Panovala naděje, že 
by v době ohrožení křesťanství ze stra-
ny KSČ církve spolupracovaly a vyzve-
dávaly křesťanské hodnoty.

10. února 1993
Břevnovskému benediktinskému opat-
ství byl udělen čestný titul arciopatství.

11. února 1858
Ve francouzských Lurdech se Ber-
nadettě Soubirousové poprvé zjevila 
Panna Maria.

13. února 1633
Galileo Galilei přijel do Říma před cír-
kevní inkviziční soud, aby obhajoval 
heliocentrické uspořádání sluneční 
soustavy. Své učení pod tlakem odvo-
lal a byl odsouzen k doživotnímu do-
mácímu vězení. V roce 1992 vydal pa-
pež Jan Pavel II. omluvu, kterou zrušil 
výnos soudu.

15. února 1113
Papež Paschalis II. vydal bulu „Pie Po-
stulatio Voluntatis“, kterou formálně 
uznal Řád svatého Lazara.

17. února 2003
V Arcibiskupském paláci v Praze se ko-
nala konference „Křesťané a Evropská 
unie“. Na ní představitelé křesťanských 
církví působících v  České republice 
přijali prohlášení ke vstupu naší země 
do Evropské unie a podpořili sjedno-
cení Evropy.

23. února 303
Římský císař Diocletianus nařídil zni-
čit nově vybudovaný křesťanský kos-
tel v Nikomédii, spálit posvátné knihy 
a zkonfiskovat majetek. Druhý den byl 
zveřejněn jeho edikt, který přikazoval 
ničit křesťanské kostely a písemnos-
ti. Vypuklo nejkrutější pronásledování 
křesťanů v Římské říši.

25. února 1948
Pražský arcibiskup Josef Beran vydal 
pastýřský list „Nemlč Arcibiskupe! Ne-
smíš mlčet!“. V něm reagoval na vládní 
krizi v Československu během únoro-
vého puče.

28. února 2013
Papež Benedikt XVI. abdikoval na úřad 
hlavy římskokatolické církve.

Vít Kochánek

JÁ A OBRANNÉ 
MECHANISMY
Anna Freud
Brož., 144 str., 
279 Kč

ROZVOJ 
MENTÁLNÍ KONDICE
Jana Bílková
Brož., 144 str., 
249 Kč
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