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ÚVODNÍK

EDITORIAL

ÚVODNÍK ARCIBISKUPA
Milí farníci pražské arcidiecéze,

Vážení čtenáři,
únorové číslo Zpravodaje je jakoby z jiného světa. Vstupujeme totiž
do vězení! Když jsem poprvé prošel
branou kriminálu, myslel jsem si,
že se setkám s lumpy a chuligány.
Ale bylo to úplně jinak, jak krásně
vystihuje také svoji zkušenost J. O.
Černý. Jaký je pohled vězeňského
kaplana M. F. Převrátila? Ovšem
co takhle nahlédnout do srdce jednoho z oněch „zavrženíhodných
lumpů“? Jeho pohled je možný také
díky Teologické fakultě, která „je“
ve vězení, jak popisuje fakultní moralista J. Lorman. Ale nezůstaňme
jen u mříží. Druhý týden v únoru
putují především naši biskupové,
ale také další poutníci na tzv. pouť
Ad limina, tedy k hrobům apoštolů. Tato pouť je pro biskupy spojena
s návštěvou vatikánských kongregací. V pastýřském listě z 1. ledna
2014 otec kardinál slíbil podrobnosti k novému způsobu hospodaření. Tomuto tématu bude věnován
březnový Zpravodaj.

P. Michal Němeček
biskupský vikář pro pastoraci

v únoru nás biskupy čeká návštěva Říma
Ad limina apostolorum. Bude se jednat
o naše první společné setkání s papežem Františkem, který loni na podzim
svěřil svět pod ochranu Panny Marie.
Naši zemi spolu se zemskými patrony
ochraňuje Panna Maria v podobě Palladia země české. Pro ni budou po dohodě s proboštem staroboleslavské
kapituly P. Liborem Bulínem a jeho
předchůdcem P. Vladimírem Kelnarem
zhotoveny nové korunky připomínající
Svatováclavskou korunu, aby je papež
František mohl při naší návštěvě v Římě
požehnat.
Myslím, že málokdo zná historii tohoto
drobného zlaceného reliéfu z tzv. korintské mědi, reprodukujícího ikonografický typ Svatovítské madony. A přitom věrně sdílí osudy našeho národa
a této země. Ta není jen mariánskou
zahradou, ale v době totalitních režimů
se stala vězením. Na počátku komunismu po likvidaci redemptoristické koleje
ve Staré Boleslavi v roce 1950 se Palladium stalo nezvěstným. Bylo objeveno
až po mnoha letech „věznění“ v trezoru Státní banky Československé v roce
1969 díky iniciativě biskupa Jana Lebedy, tehdy staroboleslavského kanovníka. Získalo tak svobodu podobně, jako
o dvě desetiletí později i naše země.
Také v dávnější době, v době Třicetileté
války bylo Palladium uloupeno, pohaněno a muselo být vykoupeno. V roce
1638 byl však reliéf císařem a králem
Ferdinandem III. a jeho manželkou Marií Annou slavnostně navrácen do Staré
Boleslavi a při této příležitosti dekorován nově zhotovenými šperky. Tyto korunky Panny Marie i Dítěte byly ovšem
později přesazeny na kopii vloženou
do staršího rámu, která je trvale předmětem úcty poutníků. Originál Palladia
proto od té doby korunky postrádá.

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

Korunovace významných madon byly
vždy projevem hluboké úcty k Panně
Marii. Považuji za důležité, aby nové
korunky byly dnes opravdovým darem
Ochránkyni naší země. Byl bych velmi potěšen, kdyby se podařilo, aby se
na této pokloně staroboleslavské Panně
Marii podíleli všichni, kdo ji ctí. Možnost přispět na tyto korunky dává konto staroboleslavské kolegiátní kapituly.
Jeho číslo je 2109845241/2700.
Vlastní korunovaci vykoná apoštolský
nuncius Giuseppe Leanza při letošních
svatováclavských oslavách 28. září. Veřejnost však korunovaný originál bude
moci shlédnout již 15. srpna o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie.

Kardinál Dominik Duka OP
pražský arcibiskup
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

PASTÝŘSKÝ LIST

N

a Nový rok byl při bohoslužbách
čten pastýřský list pražského arcibiskupa. Připomíná se v něm, že v nadcházejícím roce oslavíme 25 let od svatořečení
sv. Anežky České, ale také 25 let života
ve svobodné a plnoprávné zemi. I přes
veškeré těžkosti, které nás v nadcházejícím roce bezpochyby čekají, je možnost
svobodně hovořit o nepravostech současné doby podle pražského arcibiskupa důkazem svobody a vítězství pravdy navzdory všem lžím.
List se dotýká rovněž v roce 2012 schváleného zákona o majetkovém narovnání.
Vyzdvihuje, že poprvé v historii naší země
došlo ke shodě mezi katolickou církví
a ostatními křesťanskými církvemi, jakož
i federací židovských obcí. Tímto zákonem nastala právní jistota pro soukromé
osoby, města, obce a další držitele bývalého církevního majetku. Katolická církev
se do budoucna zřekla financování státem a upřednostnila nezávislost. I nadále ovšem bude spolupracovat se státními
institucemi v oblasti sociální a zdravotní
péče, při pomoci během živelných katastrof či na rozvoji kultury a vzdělanosti.
V souvislosti s novým způsobem hospodaření pražský arcibiskup věřící rovněž
ujišťuje o pečlivé a odborné přípravě, která

Foto: Roman Albrecht

má vést k tomu, aby diecéze hospodařila
poctivě a efektivně ve spolupráci s odborníky z řad laiků, jak na rovině farnosti,
tak v rámci celé arcidiecéze. Nejen v souvislosti s hospodaření vybízí arcibiskup
Duka k aktivní účasti na církevním životě,
ale také i ke společenské angažovanosti.

„Bratři a sestry, více je toho, co se nám
ve spolupráci s ostatními křesťany a s lidmi dobré vůle v této zemi podařilo,“ říká
závěrem kardinál Duka.
Plné znění pastýřského listu je na www.
apha.cz/pastyrsky-list-k-novemu-roku.
(ap)

VÝSTAVA OBRÁZKŮ
S KŘESŤANSKOU
TÉMATIKOU
JULIANY JIROUSOVÉ

10 LET OD ÚMRTÍ
P. JIŘÍHO REINSBERGA

A

Juliana Jirousová. Sv. Vojtěch

ž do konce února jste zváni
na výstavu obrázků Juliany Jirousové do knihkupectví U sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice, vždy
v Po-Pá od 8.30–18.00.
Juliana Jirousová se narodila do malířské rodiny a po počátečních rozpacích začala sama malovat. Ovlivnily ji
byzantské emaily, později také tvorba malířů Wiener Schule. Obrázky
s křesťanskou tématikou jsou většinou kresleny pastelkami na papíru,
některé kombinovanou technikou
s akvarelem.
Rozhovor s Julianou Jirousovou si můžete přečíst v CM kalendáři 2014,obrázky je možné objednat na e-mailu
(ek)
julliana@centrum.cz

J

iří Reinsberg se
narodil 30. března
1918 v Brně. Během
studií na gymnáziu
se rozhodl pro kněžství a roku 1937 odešel studovat do Říma.
Po vysvěcení v roce 1942 odjel na jižní
frontu, kde se přidal k britské jednotce,
s níž se dostal do Anglie. Do Čech se vrátil
se západní armádou v hodnosti poručíka.
V roce 1946 nastoupil jako kaplan v Berouně, ale už po půl roce odešel do Týnského chrámu, kde působil více než padesát
let. Reinsbergovi se podařilo během komunistického režimu zachovat fungující
katolické společenství, které bylo i v době
represí magnetem intelektuálů, disidentů
a studentů. Celým svým životem a dílem
se nesmazatelně zapsal do duší mnoha lidí.
Zemřel 6. ledna 2004 v Praze.
(ap)
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KURZ PRO VARHANÍKY
PŘIJÍMÁ NOVÉ FREKVENTANTY

XXXIII. ROČNÍK
CYRILOMETODĚJSKÉ POUTI
V ROCE 2014
Duchovní téma XXXIII. ročníku:
Naše matka církev

Foto: Emanuel Vittek

P

ři Arcibiskupství pražském již delší dobu funguje kurz pro
amatérské varhaníky. Kurz probíhá v dvouletém intervalu. Jelikož stávající běh bude ukončen v tomto červnu závěrečnou zkouškou absolventů, pro příští školní rok bude možno
přijmout dalších cca 20 nových zájemců o liturgickou hudbu
a službu při liturgii.
Kurz je určen jak varhaníkům, kteří při liturgii již hrají, tak
i zájemcům, kteří by tímto způsobem ve svých farnostech
teprve chtěli působit a nemají zatím s hrou na varhany žádné
zkušenosti. Podmínkou je určitá zručnost ve hře na klavír, aby
bylo možno započít s výukou varhanní hry, zájem o liturgii
jako takovou a ochota po absolvování kurzu skutečně prakticky sloužit ve farnostech arcidiecéze. Kurz nemá být alternativou výuky varhan na hudebních školách. Cílem kurzu je
poskytnout frekventantům komplexní formaci, aby následně
mohli samostatně zastávat funkci regenschoriho, ne jen varhaníka. Proto obsahem výuky je nejen výuka varhan, ale i zpěvu, liturgiky, gregoriánského chorálu, sbormistrovství, organologie a dalších souvisejících disciplín. Výuka je od začátku
směrována pro praxi. Účastníci musí počítat s hodinou varhan
každý týden. Hodina zpěvu se koná v intervalu 14denním. Jedenkrát v měsíci je pak sobotní celodenní hromadné vyučování spojené s praxí při mši sv. Každý školní rok začíná týdenním
soustředěním s intenzivní výukou, konaném na Sv. Hoře, vždy
na začátku prázdnin. Nedílnou součástí je i duchovní formace,
jejímž garantem je biskup Mons. Karel Herbst.
Přijímací zkoušky se budou konat v sobotu 3. května 2014.
Protože však je nutné, aby se případní zájemci ke zkouškám
adekvátně připravili, dovoluji si tuto informaci poskytnout již
nyní. Nabízím též pro zájemce možnost konzultace. Další informace a podmínky k přijímacím zkouškám je možné získat
na adrese psen@centrum.cz.
Srdečně Vás zvu, milí varhaníci, přijďte prohloubit své znalosti
a zdokonalit své schopnosti. Vy, kteří ještě na varhany nehrajete, ale máte o ně zájem, nebojte se přijít. I touto svou hřivnou
můžete přispět ve svém farním společenství k jeho zvelebení
a ke kráse liturgie.
Miroslav Pšenička

 I. etapa – 15. února (20 km) – v 9.30 mše sv. v kostele
sv. Klimenta (Levý Hradec), celebruje P. Regalát Beneš
OFM. Levý Hradec – Praha-Dejvice – Jungmanovo
nám., kostel Panny Marie Sněžné (uctění památky
14 mučedníků) – Podskalí – Braník.
II. etapa – 16. února (23 km) v 8.00 mše sv. v kostele
Panny Marie Sněžné (kaple sv. Michala). Odchod ze
stanice tramvaje Pobřežní cesta v 10.00 – Praha-Modřany
– Zbraslav – Vrané nad Vltavou – Zvole – Jílové u Prahy.
 III. etapa – 15. března (18 km). Jílové u Prahy – Kamenný
Přívoz – Neveklov.
IV. etapa – 16. března (21 km). Neveklov – Vojkov
– Heřmaničky.
 V. etapa – 26. dubna (26 km). Heřmaničky – Střezimíř
– Borotín – Klokoty.
 VI. etapa – 27. dubna (25 km). Klokoty – Tábor
– Černovice.
VII. etapa – 17. května (23 km). Černovice – Pelhřimov.
VIII. etapa – 18. května (23 km). Pelhřimov – Křemešník
– Dolní Cerekev.
IX. etapa – 14. června (22 km). Dolní Cerekev – Jihlava
– Luka nad Jihlavou.
X. etapa – 15. června (21 km). Luka nad Jihlavou – Netín.

Ostatní etapy se jdou společně s XIV. ročníkem
moravské poutě na Velehrad.

Foto: Vladislav Šimáček

KONTAKTY :
Libor Gottfried – 739 389 158, e-mail: L.Gottfried@seznam.cz
František Reichel – 725 939 385, e-mail: f.reichel@volny.cz
Uršula Janků – 731 604 392, e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz
nebo 286 891 447
Informace najdete též na www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz

TÉMA

VĚZNICE V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

V

azební věznice se v pražské arcidiecézi nacházejí na Pankráci a v Ruzyni (ta má pobočku
v Praze-Řepích). Věznice pro výkon trestu jsoou v Jiřicích, Vinařicích u Kladna
a v Příbrami-Bytízu. Ve všech působí
vězeňští kaplani. V pražské arcidiecézi je
vězeňským kaplanem jmenován P. Miloš
František Převrátil. Ve věznicích Jiřice
a Ruzyně dále pracují ve funkcích kaplana dva pastorační asistenti. V Příbrami
a ve Vinařicích působí kaplani nekatolických církví.
Profesionální vězeňská duchovní služba
existuje u nás již 15 let. Spolu s dobrovolníky, které pověřují jejich církve, se
vězeňští kaplani snaží ve spolupráci
s ostatními zaměstnanci Vězeňské služby ČR vycházet vstříc zájmu o pastoraci
ze strany vězněných osob. Zajímají se
také o další cestu osob propuštěných.
Na sklonku loňského roku byla zástupci
Vězeňské služby ČR, České biskupské
konference a Ekumenické rady církví
na pražském arcibiskupství podepsána
novelizovaná Dohoda o duchovní službě ve vězeňství, která mimo jiné nově
upravuje proces schvalování adeptů
na nové kaplany a rozšiřuje Radu pro
duchovní službu.
(ap)

Foto: Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Autory většiny fotografií doprovázejících toto číslo jsou Alena Dvořáková a Viktor Fischer. Fotografie tvoří součást projektu z vězeňské
duchovní služby „Návrat k sobě“. Za výběr fotografií z tohoto projektu
obdrželi na Czech Press Photo 2011 první cenu v kategorii Každodenní život. Ve vězeňském prostředí začali fotografovat z popudu zakladatele duchovní služby v českých věznicích a evangelického faráře
Bohdana Pivoňky. Více na www.afisphoto.com

ZA KAŽDOU TVÁŘÍ JINÝ PŘÍBĚH

N

áš pohled na vězeňskou duchovní péči v pražské arcidiecézi by byl neúplný, kdybychom alespoň letmo nezmínili Domov
Karla Boromejského v Praze-Řepích.
Setkávají se zde čtyři světy. Je to svět
starých a nemocných lidí, svět řeholních sester, svět civilních zaměstnanců
a dobrovolníků a svět odsouzených žen
– tedy Oddělení výkonu trestu Řepy,
jako součást Vazební věznice v Ruzyni.
Počátky ženské trestnice v Řepích sahají až do roku 1865. Tehdy se správy,
včetně převýchovy trestankyň, ujaly
sestry boromejky. A to až do roku 1948,
kdy byla trestnice z politických důvodů
zrušena. K jejímu znovuobnovení došlo
až v roce 1996.

Dnes poskytuje domov klientkám vězeňské služby pracovní příležitosti při
péči o staré a nemocné. Ať už v kuchyni,
prádelně, při úklidu nebo v přímé péči.
Na poslední z uvedených činností Domov
Karla Boromejského nabízí ženám rekvalifikační sanitářský kurz.
Jako bývalá učitelka jsem se svými studenty chodila do tohoto zařízení na praxi. Konverzace byla sice omezena pouze
na „pracovní záležitosti“, přesto jsme se
setkávali např. při hygienické péči, podávání jídla nebo procházkách s obyvateli domova po zahradě. Bylo zajímavé
pozorovat tváře lidí, kteří se v tu chvíli
vzájemně nějak potřebovali. V jedné se
skrýval hluboký tíživý příběh, v té druhé
už příběh téměř dopsaný... Pohled na ně

Foto: Alena Dvořáková, Viktor Fischer

mě naplnil vděčností za sestry boromejky
a za jejich nápad a odvahu spojit osudy
„potřebných“ tak, aby mohli ve vzájemném obdarování projít kus cesty společně.
(ek)
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ROZHOVOR

ABY VĚZEŇ VYŠEL VEN
JAKO LEPŠÍ ČLOVĚK
Papež František ve své nedávné
řeči ke Světovému dni míru
vyslovuje podporu lidem, kteří
se snaží zprostředkovávat naději
ve vězení. Mluví o odvážných mužích
a ženách. Je pro službu v takovém
prostředí potřeba odvaha?
Já se jako odvážný člověk moc necítím
a myslím, že zase tolik odvahy ani nepotřebuji. Z pohledu lidí, kteří do vězení nikdy nevstoupili, to může vypadat nebezpečně, ale já se příliš ohrožený necítím.
Jsem zvyklý pohybovat se v prostředí lidí
nevěřících, i těch, kteří se staví proti víře.
Jak vlastně rozumíte své službě
vězeňského kaplana? Vedete odsouzené k tomu, že jejich chybou nebylo
jen to, že se nechali chytit, ale to, že
nesou nějakou vinu? Nebo jim spíše
ukazujete naději?
U lidí, kteří si opakovaně berou, co jim
nepatří, nebo jinak kolidují se zákonem,
bývá vidět jistá nezralost osobnosti. Je to
často důsledek toho, co zažili nebo spíše
nezažili ve svých rodinách. Někdo jim
zůstal v lásce něco dlužen. Mnozí z nich
jsou velkými dětmi, kterým chybí pocit
odpovědnosti. V některých rozhovorech
mluvíme o odpovědnosti, vině a odpuštění. Ti lidé chtějí a potřebují slyšet
o možnosti odpuštění.
A potom jsou lidé, pro které je nejdůležitější, že slyší, že někdo je schopen mít
je rád přes to, jací jsou – Bůh a lidé, které
Bůh posílá. Možná se to může zdát moc
sladké ukazovat lásku lidem, kteří udělali něco špatného. Ale já si myslím, že to
je ježíšovská metoda. Možná, že se těm
lidem nabízí něco, s čím se dosud nesetkali. A možná, že až potom může přijít
ke slovu otázka viny.
Kdysi žil vězeň o chlebu a vodě a lámal kamení, dnes je to jiné. Nedávno
se v médiích objevilo, že studenti
na strahovských kolejích mohou závidět vybavení cel pankráckým vězňům, vězni mohou studovat vysokou

školu atd. Jak se jako vězeňský kaplan díváte na souvislost trestu s milosrdenstvím?
Myslím si, že vězeňství nemá být tortura,
ale výchova. Jaký smysl má věznění? Pomsta? To vzbudí ještě větší nenávist. Izolace? Ta je většinou pouze dočasná. Měli
bychom si přát, aby vězeň vyšel ven jako
lepší člověk. Nejde přece o to ho zničit.
Studium v tom může pomoci. Proč bránit
někomu studovat Bibli či teologii? Dělat
něco smysluplného je určitě pro vězně
jedna z nejlepších věcí. Většina naší společnosti o milosrdenství ve vztahu k vězňům vůbec nepřemýšlí. Myslím si, že se
o milosrdenství a odpuštění mluví málo.
Sedíme spolu na faře v Petrovicích,
kde působíte jako administrátor. Jak
služba vězeňského kaplana ovlivňuje službu kněze?
Knězem jsem se stal už jako někdo, kdo
chodil do vězení. Mám vztah k lidem,
kteří jsou nějakým způsobem na okraji. Mezní životní situace jsou i u lidí
ve farnosti. Rozhovory ve vězení jsou ale
možná intenzivnější, lidé se tam rychleji
otevřou. Ta zkušenost je pro mě důležitá
i pro službu ve farnosti. A je to i naopak.
Zkušenost běžného života na svobodě je
něco, co mohu sdělovat vězňům, kteří
o něm rádi slyší.

P. Miloš František
Převrátil
je vězeňským kaplanem
pražské arcidiecéze
a místopředsedou
Vězeňské duchovenské
péče, tedy nevládní
organizace registrované
u ministerstva vnitra,
která sdružuje ty, kdo
jsou pověřeni vedením
svých církví, aby se
věnovali duchovní
a pastorační činnosti
ve věznicích. Vězně
začal navštěvovat v roce
1993, pravidelně jako
dobrovolník od roku
2000, od roku 2005 je
na půl úvazku zaměstnán
ve Vazební věznici
Praha-Pankrác.v

A co o vězních byste rád řekl lidem
na svobodě?
Chtěl bych vybídnout věřící, aby nelámali hůl nad propuštěnými vězni. Nemají to
lehké, ani ti, kteří se velmi snaží. Je důležité pokusit se je přijmout. Mnohé farnosti nejsou schopné vzít mezi sebe toho,
o kom se dozvědí, že přichází z vězení.
I Pán Ježíš ale shromažďoval kolem sebe
lidi, kteří nebyli lidmi vzornými. A často
právě z nich sestavoval svoji první skupinu následovníků. Církev, to nejsou jen ti,
kteří byli vždy slušní. To bych tam nepatřil ani já.
(ap)

Foto: archiv Arcibiskupství pražské

TÉMA

NETRADIČNÍ
STUDENTI TEOLOGIE
Na přednášky chodit nemusí, za konzultacemi se vydávají vyučující k nim. V normálním
životě by na studium teologie neměli čas. Na druhé straně nemají na studium příliš klidu.
Kdo jsou tito netradiční studenti?

M

ilí čtenáři, rád bych vás seznámil s jednou z aktivit Katolické teologické fakulty UK
v Praze. Od roku 2009 se totiž mohou
ke studiu bakalářského oboru Teologické nauky přihlásit také vězni. Do tohoto
ojedinělého projektu vstoupila Katolická
fakulta z iniciativy P. Dr. Vojtěcha Eliáše
a Dr. Marka Matějka. Dnes studuje v ruzyňské věznici teologii ve třech ročnících
20 odsouzených. Letos čekají na první
odsouzené jejich státnice. Na rozdíl od‚
běžných‘ studentů, kteří na sobotní výuku‚ dálkařů‘ do Dejvic docházejí, zůstávají odsouzení zpravidla za zdmi věznice
a vyučující za nimi docházejí ke konzultacím a zkouškám. Základ jejich studia tedy
tvoří samostudium a konzultace, které
si odsouzení platí. Studium za mřížemi
není nikterak snadný úkol. Pokud jste se
do věznice nikdy nepodívali, je třeba si
představit poměrně ponuré prostředí plné
ocelových dveří a mříží (tzv. katrů) a malých cel, na kterých spolu tráví dny i noci
společně několik chlapů. Rozsvěcí i zhasíná se centrálně zvenku… Takže představu,
že si student zaleze se svou knihou někam
do koutka, aby se v klidu mohl soustředit,
musíme výrazně upravit. Přesto jsou výkony odsouzených u zkoušek srovnatelné
s výkony‚ běžných studentů.
Sám jsem se k tomuto projektu dostal
jako jeden z přednášejících, když jsem byl
osloven, abych s odsouzenými konzultoval kapitoly z morální teologie. Ta možnost mi přišla dost zvláštní na to, aby se
mi líbila. Ba přišlo mi, že má v sobě určitý
rozměr božství: vždyť Bůh sám odvážně
vstupuje do našich životních paradoxů,
do situací, které nám samým připadají
zcela absurdní. Bavit se o morálce právě
s vězni? Proč ne! Vždyť rozdíl mezi nimi
a námi venku je zpravidla v tom, že oni
se ve svém životě dopustili nějakého pře-

J. Lorman. Foto: Vězeňská služba ČR

šlapu, který většinová společnost trestá:
třeba zabili druhého člověka. Ježíš sám
nás učí, že zabití druhého začíná hněvem,
že zabít lze také zlým slovem a pomluvou.
A když jsme poctiví, zjišťujeme, že semínka vraždy nosíme ve svém srdci všichni.
A podobně je to s kterýmkoliv jiným
hříchem. Naneštěstí neexistuje zlo, které
by nám lidem bylo úplně cizí. Na druhé
straně jsme však také lidmi naděje. Víme,
že ke zlu nejsme předurčeni. Jako křesťané pak máme zkušenost, že nám Bůh jde
naproti, aby nás na naší životní cestě pozvedal a dodával nám sílu k dobrému, aby
nás uzdravoval, aby nám odpouštěl. Víme,
že jsme voláni ke smíření se s druhými
lidmi i s Bohem samotným. Každý hřích
rozděluje lidi, působí bolest, nahání strach
a vede k opovržení, protože každý hřích
je odporný. Je odporný i samotnému hříšníku, proto není snadné na vlastní hřích
pohlédnout a pravdivě jej vyznat. Kdo
vydrží ten pohled? Je odporný i lidem kolem. A to může být rafinovaný způsob, jak
se šíří: odpuzuje lidi kolem, budí v nich
hněv, probouzí zášť vůči viníkovi. A tak
se nenápadně i člověk spravedlivý dostává
do ohrožení: hřích ho svádí, aby odložil

lásku a pod dojmem boje za spravedlnost
jednal s brýlemi pohrdání a hněvu.
V příštím akademickém roce začne studovat nový první ročník. Mezi odsouzenými je o studium velký zájem. Motivace je samozřejmě různá. Někteří si volí
studium teologie, protože jsou křesťany
a chtějí své víře více rozumět. Jiní přiznávají, že o křesťanství a víře mnoho nevědí,
ale v prostředí výkonu trestu jsou vděční
za jakoukoliv smysluplnou nabídku. Připouštějí, že na svobodě by je náboženská
tematika nezajímala a neměli by na ni
čas. Mám za to, že obě motivace jsou legitimní a je dobré jim vyjít vstříc.
Chtěl bych využít této příležitost, abych
poděkoval všem, kteří se na tomto projektu podílejí ať už na straně věznice,
nebo na straně fakulty: obětavým vězeňským pedagogům a kaplanům, studijnímu oddělení fakulty a svým kolegyním
a kolegům, kteří do věznice docházejí
a na této pro teologii ne úplně typické
službě se podílejí.
Jaroslav Lorman
KTF UK Praha
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BLUES RÝNOVICKÉ VĚZNICE
Za svůj dosavadní život jsem překročil práh věznice dvakrát. Pokaždé to bylo
dobrovolně a jen na skok a pokaždé mě přes něj převedla souhra různých náhod
a narážek jen tak mimochodem.

K

té druhé návštěvě došlo minulý
rok v červenci v rámci duchovní
obnovy ve věznici v Rýnovicích
u Jablonce nad Nisou. Původní přednášející zrušil svou účast a náhradní mě
požádal, jestli bych nejel s ním, jako morální podpora. Řekl jsem, že ano, s tím,
že vůbec netuším, k čemu tam budu
dobrý, že mohu nabídnout pouze svoji
účast a modlitbu. Stejně tak jsem na dotaz duchovní správy věznice, kdo jsem,
odpověděl, že v podstatě „nikdo“. Ale pro
ty zúčastněné jsem nebyl nikým, ale někým. Někým, kdo pro ně obětoval volný
den, komu stáli za rozhovor. A obzvlášť
cenné bylo, že jsem byl někdo z těch
„slušných“ lidí. Jeden z nich mi pak
do dopisu napsal: „Jseš můj první kamarád, kterej není grázl“.
Co mě asi šokovalo nejvíc, byla struktura
účastníků obnovy. Nevím, co jsem čekal,
ale 20 kluků mého věku (lehce nad 30
let) s opakovanými tresty a dvoucifernou
délkou skutečně ne.
Druhý hlavní dojem byla jejich víra.
Není vyumělkovaná a impotentní, jejich
prosby mají zvuk, jejich radost a chvá-

Foto: Alena Dvořáková, Viktor Fischer

la vychází z živé zkušenosti. Není sebestředná, mnoho z nich se modlí nejen
za své oběti a jejich rodiny, ale i za různé
lidi, o kterých se dozvěděli, že potřebují
modlitbu, s vědomím, že čas na modlitbu je jedna z mála věcí, které mají dostatek, a že nemusí do konce trestu čas
zabíjet, ale mohou mu dávat smysl.
Zároveň je to ale víra křehká. Celou
dobu mi ti hromotlukové s holými hlavami a potetovanými pažemi připomínali moje dva syny ještě zcela neodrostlé
plenkám. V bezpečí svého společenství

pod křídly paní kaplanky to „funguje“,
ale bez této opory se všechno rychle sesype. A mnozí si uvědomují, že nemají
kam jít, že nemají někoho, kdo jim pomůže v jejich boji proti starým známostem, návykům a způsobům řešení, a jsou
vlastně rádi za dlouhé tresty.
Takže otázka, se kterou jsem odjel a která pořád neodezněla, je, co s tím? Co by
se dalo dělat pro tyto lidi, jejichž všichni
kamarádi jsou grázlové, jejichž rodiny
jsou často rozbité, jejichž zaměstnatelnost je díky záznamu v rejstříku mizivá… a co můžu udělat já.
Duchovní obnova má člověka zneklidnit
v jeho jistotách a pohodlí, znovu nastolit
otázku, kdo je můj bližní, rozšířit pohled
a srdce. Nevím, jak primární účastníci,
ale já jsem se vracel domů obnoven.
PS: Toto je spíše spam využívající distribuční síť Zpravodaje: další věc, se kterou
by bylo potřeba něco dělat, je nabídka
práce pro vězně. Ve vězení je možné pracovat, ale jelikož velmi málo zaměstnavatelů má chuť si s takovými lidmi něco
začít, je nabídka velmi malá a práce tak
častěji není než je, což je demoralizující
a rozkladné. Tak kdyby někdo ze čtenářů
cítil, že tudy vede odpověď na otázku, co
můžu udělat já…

Foto: Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Jiří Ozzy Černý

TÉMA

O ŽALÁŘI DUŠE A AMNESTII
Rozhodně ne každý má zkušenost s životem ve vězení. Dostat se tam však není až
tak nesnadné. Nad čím přemýšlí vězeň, jak prožívá svou víru? Jak mu může pomoci
vězeňský kaplan?

Ř

íká se, že v dnešní době se za mříže může dostat každý. Velmi
snadno a rychle. Má snad někdo
z vás (čtenářů) tuhle zkušenost? Čistě
principiálně: do vězení se člověk může dostat buď dobrovolně, nebo nedobrovolně.
Přiznejme si, že dobrovolně (aniž by byl
zaměstnancem VS ČR) přijde do šatlavy asi jen blázen. Nebo tzv. „duchovní“
(zpravidla pastorační pracovník, kněz či
papež František), což je dobrovolník, který je většinou za blázna stejně považován.
Apoštol Pavel by měl radost… (1 Kor 4,10;
1,18-31). Nedobrovolný pobyt si člověk
‚zaslouží‘ různými dobrovolnými skutky,
které však k těm dobrým mají různě daleko.
O délce takového nedobrovolného pobytu
pak rozhodují pozemské
soudy různých instancí.
Ale jen málokdo ze všech
zúčastněných
přitom
v té chvíli myslí na soud
nejvyšší a poslední s jeho
„paragrafy“ tzv. věčných trestů a zatracení
(Mt 25,30.46; Lk 13,28).
Bůh totiž vězení nevymyslel a Ježíš zřejmě
nikdy sám ve vězení nebyl. Tedy alespoň během
svého veřejného působení v Palestině před zhruba dvěma tisíci lety, jak nám o něm vypravují evangelisté v Písmu svatém. Nicméně
již na samém počátku svého veřejného
působení (Lk 4,18-21) mluví Ježíš Kristus
o vězení (jako o „žaláři duše“, Ž 142,8)
a „amnestii“ („poslal mne vyhlásit vězňům
propuštění…“) ve smyslu vysvobození
z pout hříchu (Iz 61,1). Mimochodem amnestie je mezi odsouzenými zvlášť oblíbené téma. Což se bohužel nedá říct o otázce
vlastní viny a hříchu každého z odsouzených. Hojně diskutovaná jsou naopak provinění druhých…
Navíc podle evangelisty Matouše
(Mt 25,36) ještě před velikonočními událostmi jmenuje Ježíš Kristus svým apo-

štolům a učedníkům návštěvu trpících
ve vězení jako jeden ze základních skutků
milosrdenství. Jeho veřejné působení pak
končí na kříži, symbolicky, právě mezi
dvěma lotry odsouzenými na smrt. Jak
známe ze scény v Lukášově evangeliu, pro
oba lotry je tahle chvíle, tohle osudové setkání s Božím Synem, šancí litovat svých
činů. Příležitostí k obrácení a přijetí Boží
milosti a odpuštění.
Já sám jsem jedním z těch dvou lotrů. Jsem
ten, který si (bez Jeho pohledu by to nešlo)
uvědomil svoji vinu (Lk 23,41) a proto teď
mohu i vám svědčit o svém setkání s oslaveným Kristem za mřížemi vězení (dva-

zat, ale to On nedělá. To nechává lidem,
ti to dělají rádi a s chutí… Píšu z věznice,
kde se paradoxně cítím mnohem svobodnější než v časech před svým uvězněním.
Paradoxně je to správné slovo, v kontextu
mnoha biblických paradoxů a zejména
mého oblíbeného Ježíšova paradoxu, který lze tlumočit asi jako: „Pozbývání/Ztráta je ziskem.“ (Mt 10,39; 16,25; Mk 8,35;
Lk 17,33; J 12,25).
Ano, ztratil jsem mnoho, ale získal mnohem víc. Našel jsem cestu k Bohu. Byl jsem
pokřtěn, biřmován a mohu teď dokonce
ve vězení studovat teologii na Katolické
teologické fakultě UK v rámci speciálního
programu vzdělávání odsouzených. Ale
tím největším darem
a pokladem, naprosto nezaslouženým
v absolutním smyslu tohoto slova, je
moje víra. Obrácení
se k Bohu. Jsem sice
stále ještě uvězněný
ve své nedokonalosti,
touhách, ambicích,
pýše a sebestřednosti, ale mohu na sobě
pracovat. S Boží
pomocí a pod vedením nejen našich
učitelů při studiu,
Foto: Alena Dvořáková, Viktor Fischer
ale také duchovních.
cátého prvního století po Kristu). Setkání Těch, kteří se dobrovolně nechávají zavřít
s Mesiášem, který neřeší naši pozemskou za mřížemi vězení, aby pomohli z temnospravedlnost. Ani tenkrát na Golgotě ty na světlo těm, kteří po tom sami touží.
neřekl římským vojákům: „Sundejte ho V tom je jejich poslání a služba klíčová.
z kříže!“ poté, co jeden z lotrů prokázal Dostal jsem Víru a nový život v Kristu
správný postoj ke své nepovedené minu- (Ř 6,1-11), učím se Lásce, která je trpělilosti (Lk 23,40-41). Ani mně moje konver- vá, laskavá, která nezávidí, nevychloubá se
ze spravedlivý trest nezkrátí a svoje lidské a není domýšlivá (1 Kor 13,1-13) a mám
selhání si musím odpykat. Ale moje čer- Naději. Naději na svobodu a nemyslím
stvá víra v Krista, rozhodnutí pro Pána, tím vůbec svoje propuštění. To může být
dává celému trestu a mému budoucímu samo o sobě jen prožíváním nesvobody
životu nový smysl.
na svobodě. Myslím tím tu pravou SvoJak jste správně poznali, píšu tyto řádky bodu. Svobodu v Pravdě a Lásce. Svobodu
z věznice. Z místa, kde si mě Bůh našel od hříchu, v následování Krista a ve službě
a zlomil moji pýchu. Mohl nade mnou druhým (J 13,15).
Robert František Rafael
třeba zlomit hůl, nebo mě tou holí seře-
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PROGRAMY

Z DIÁŘE

Z DIÁŘE

KARDINÁLA DUKY

BISKUPA MALÉHO

1. 2.

10.00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv., setkání řeholnic,
řeholníků a zasvěcených osob

2. 2.

10.00 Freiburg im Breisgau
– mše sv., 75. výročí
dominikánské provincie

6.– 9. 2.

Rusko, Soči
– Olympijské hry

11.–17. 2.

Řím
– Ad limina apostolorum

21.–24. 2.

Řím
– kardinálská konzistoř

25. 2.

1. 2.

2. 2.

7.00 Praha-Dejvice,
Arcibiskupský seminář
– mše sv.

9.00 Praha-Nové Město, Církevní
SZŠ, SOŠ sociální a VOŠ
zdravotnická – vizitace

6. 2.

19.30 Praha-Vysočany, Clarion
Congress Hotel – benefiční
koncert skupiny Hradišťan

8. 2.

10.00 Praha-Řepy, Domov sv. Karla
Boromejského
Světový den nemocných

9. 2.

10.00 Praha-Koloděje, kostel
Povýšení sv. Kříže – mše sv.

11.–17. 2.

Řím – Ad Limina
apostolorum

BISKUPA HERBSTA

KALENDÁŘÍK

10.00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv., setkání řeholnic,
řeholníků a zasvěcených osob
9.30 Praha-Dejvice, kostel
sv. Vojtěcha
– mše sv.

9. 2.

10.45 Praha-Vysočany, kostel
sv. Vojtěcha Na Balkáně
– mše sv.

23. 2.

4. 2.

LEDNOVÝ

16.30 Praha-Vinohrady, kostel
sv. Ludmily – mše sv.
za povolání

22. 2.

9.30 Říčany u Prahy, kostel
sv. Petra a Pavla – mše sv.

Z DIÁŘE

7. 2.

11.–17. 2.

2. 2.

Řím – Ad limina apostolorum
12.30 Praha-Hradčany,
Arcibiskupství pražské
– mše sv. a setkání
s Mariinou legií
18.30 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila
a Metoděje – mše sv.

1. 2. Světový den zasvěcených osob
(zahájení setkání v 10:00 v kostele
Všech svatých na Pražském hradě)
2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice)
4. 2. Světový den boje proti rakovině
11. 2. Panny Marie Lurdské,
Světový den nemocných
10.–16. 2. Národní týden manželství
15. 2. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů,
mučedníků, nezávazná památka
Pouť snoubenců ke sv. Valentinovi
na Vyšehradě (mše sv. v15:30)
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. Celosvětový svátek skautek, Evropský
den obětí zločinu
23. 2. sbírka „Svatopetrský haléř“
(proběhne při bohoslužbách)

Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů,při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná
se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

PROGRAMY

PROGRAMY
PASTORAČNÍ STŘEDISKO
www.apha.cz/ps
  4. 2. 19:30 Příprava na manželství*;
CPR
  7. 2. 18:00 Duchovní obnova s komunitou Blahoslavenství; PS
  11. 2. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
  12. 2. 9:30 Akademie nejen pro
seniory; PS
  13. 2. 19:00 Přednáška Svatby
v kostele a plánování svatby od A až
do Z; CPR
  18. 2. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
21. 2. 20:00 Modlitba Taizé; DS
  22. 2. 9:00 Kurz pomocníků v pastoraci*; PS
  25. 2. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
  26. 2. 9:30 Akademie nejen pro
seniory; PS
* jen pro přihlášené; vstup do místa konání
akcí je z Kolejní ulice č. 4, PS – Pastorační
středisko; CPR – Centrum pro rodinu;KS
– Katechetické středisko; DS – Duchovní
správa u kostela sv. Vojtěcha
PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
www.apha.cz/cpr
Pouť snoubenců ke sv. Valentinu
15. února zveme v rámci památky svatého Valentina na Vyšehrad na Arcidiecézní pouť snoubenců. Připomínáme,
že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek sv. Valentina. Na programu
bude celodenní rekolekce pro snoubence od 9.00 do 15.00 a poutní mše svatá
v 15.30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou povede
P. Michal Němeček, se páry snoubenců
přihlašují nejpozději do 13. února telefonicky či mailem v Centru pro rodinu
nebo přes formulář na webu www.manzelstvi.cz/valentin/, kde je možno nalézt
též aktuální informace. Pozor, kapacita
rekolekce je omezena! Příspěvek účastníků obnovy je 100 Kč na pár. Na poutní
bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, kteří vážně do budoucna uvažují
o vstupu do manželství! Pouť snoubenců

je v rámci tradičního Národního týdne
manželství (www.tydenmanzelstvi.cz),
který proběhne ve dnech 10. až 16. února 2014 na téma „Ohromné maličkosti“.
Sobota pro ženy
1. března od 9.00 – 17.00 se uskuteční
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice sobota pro ženy. Setkání
formou duchovní obnovy povede P. Jakub Sadílek OFM. Polední občerstvení
bude zajištěno. Součástí programu bude
příležitost ke svátosti smíření a mše svatá.
Bližší informace a přihlášky na
http://cpr.apha.cz/sobota-pro-zeny
ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
www.centrumnazaret.cz
Škola partnerství (únor – květen 2014)
Jak budovat opravdový vztah? Mohu
druhého skutečně poznat? Jak zvládat
konflikty a krize? Existuje šťastné manželství? Čtyři víkendová setkání pro
mladé lidi od 17 do 30 let. První setkání se koná 7. – 8. 2. 2014. Ve spolupráci
s Pastoračním střediskem – Centrem pro
rodinu. Kurz má omezenou kapacitu.
Přihlašovací formulář a více informací
na www.manzelstviarodina.cz
Víkend pro nezadané (30-43 let)
14.–16. února – Víkend pro nezadané
– je určen všem nezadaným bezdětným
katolíkům – svobodným, vdovcům/vdovám nebo rozvedeným s možností církevního sňatku ve věku 30 – 43 let, kteří
hledají svůj protějšek. Začátek v pátek
14. 2. v 19.30. Zakončení v neděli kolem
14.00. Jednou z podmínek je účast na celém víkendu. S sebou: spacák, přezutí,
ručník. Poplatek: 700 Kč.
Přihlášky: spolecne70@volny.cz;
více na Facebooku: Společně70
Víkendovka v centru Nazaretu
(12-20 let)
28. února – 2. března – Víkendovka: Jsi
exot? Jak obhájit svou víru před ostatními. Co dělat, když se mi směji? 1 Tim
1,12a – Děkuji tomu, který mi dal sílu.
Začátek v pátek 28. 2. v 18.00 v kostele
sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: spa-

cák, vhodné oblečení, přezůvky, Bibli.
Účastnický poplatek: 300 Kč (sleva pro
sourozence).
Přihlášky do 20. února na 244 910 469,
733 161 614 nebo na mailu:
nazaret@apha.cz
Více informací:
www.centrumnazaret.cz/kalendar-akci/
AKCE PRO MINISTRANTY
www.apha.cz/aktuality-ministranti
Mladší ministranti
8. února v Nymburku (pro mladší kluky, cca od 8 do 15 let). Zahájení v kostele
sv. Jiljí v 9.30. Téma: Přátelství s Bohem.
Program: nácvik ministrantské služby,
mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč na jídlo, sportovní (obuv
na ven) a případně ministrantské oblečení. Ukončení v 16.00.
Starší ministranti
14.–15. února v Praze (pro starší kluky, cca od 15 do 25 let). Program: mše
sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích
v 18.00. V sobotu mše svatá, příležitost
ke svátosti smíření, duchovní program,
fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo,
sportovní a ministrantské oblečení.
AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ
SPRÁVA ČVUT
http://ads.cvut.cz
19. února – Pochodeň č. 1. Komponovaný večer, věnovaný studentu Janu Palachovi, od jehož oběti uplynulo v lednu
45 roků ...
26. února – Židovství ve 21. století.
Setkání s Dr. Leo Pavlátem, publicistou,
diplomatem a spisovatelem, ředitelem
Židovského muzea v Praze.
Kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a
a ve 20.00 mše svatá, celebruje P. Vladimír Slámečka, rektor ADS ČVUT,
doprovází studentský sbor pod vedením Martina Berana. Vlastní přednáška začíná cca ve 20.40 v kryptě pod
kostelem. Studenti a příznivci akademické obce ČVUT jsou srdečně zváni!
Aktuální informace na http://ads.cvut.cz
nebo 603 713 363
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PROGRAMY
KOMUNITA CHEMIN NEUF
www.chemin-neuf.cz
Seminář „Život v Duchu“
Od 11. února vždy od 19.00 v kostele
sv. Bartoloměje na Praze 1. Naučit se
žít ze síly Ducha Svatého. Žít v denním
společenství s Bohem i bratřími a sestrami. Být plodný ve službě druhým
lidem a přitom hluboce zakořeněný
v církvi… o to budeme společně prosit
na seminářích duchovní obnovy podle
Ernsta Sieverse. Během setkání nás čekají společné chvály, přednášky a sdílení.
Těšte se i na každodenní osobní modlitbu s Písmem.
Přihlášky na seminar@chemin-neuf.cz
Vztahy a jak na ně
Od 28. února do 2. března – víkend
pro mládež od 18 do 30 let na téma: Jak
vzniká důvěrný vztah, aneb od přátelství k lásce. Ingredience lásky a tajemství
komunikace.

v rámci „národního týdne manželství.
Vstupné 350 Kč. Rezervace možná v kanceláři KCMT u V. Hamalové.
Kontakt: hamalova@kcmt.cz
nebo 733770847
24. února od 19.00 – Zastavení u Matky Terezy – téma: „O manželství“ – přednáší ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD.
KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY
www.kcmt.cz
Do konce března – výstava svatebních
fotografií a oznámení.
7. února od 20.00 Farní ples, hraje
skupina Repete. Vstupné s místenkou
200 Kč, pro tanec 150 Kč, senioři 100 Kč
10. února od 16.00 – Setkání klubu
křesťanských seniorů – téma: „Katolická
církev a Československo třicátých let“
přednáší PhDr. Michal Pehr, PhD.
13. února od 19.00 Večer pro Tebe, pro
mě, pro nás – netradiční večer pro manželské páry s vínem a večeří v předvečer
svátku sv. Valentýna. Akce se uskuteční

www.centrumbarrandov.cz
Rok dobrovolnice v Kongu
7. února od 9.00 do 12.00 jste v rámci
projektu Pěkné stáří zváni na přednášku Alžběty Žákové – Rok dobrovolnice
v Kongu.
Fara Zlíchov, Na Zlíchově 221/8 Praha 5.
Info: 607 870 457

www.centrumbutovice.cz
Třináctého na třináctce
13. ledna od 19.30 zveme na první koncert z cyklu „Třináctého na třináctce“
Hostem bude tentokrát originální a svébytná písničkářka Žofie Kabelková.
Komunitním centru sv. Prokopa (metro
Hůrka). Doporučené vstupné 100 Kč,
bezbariérový vstup.
Informace: www.trinactnatrinact.blog.cz;
rezervace do 12. 2.: 13na13@centrum.cz
Prokopská zastavení

Host: Karel Řežábek.

ŘKF U KOSTELA
SVFILIPA A JAKUBA

25. února od 18.30 jste zváni na Besedu
o španělských misionářích v Praze – augustiniánech. Večerem provází P. Juan
Provecho OSA, farní vikář v kostele sv.
Tomáše v Praze a ředitel MŠ a ZŠ sv. Augustina v Praze 4.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ
www.srdcepane.cz
9. února od 16.00 jste zváni na přednášku PhDr. Jana Stříbrného „Martyrologium české církve 20. století“ s následnou
diskuzí, z cyklu přednášek pro všechny.
Koná se ve videosále v I. patře zadního
traktu kostela (vchod přes zahrádku).

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
www.domovrepy.cz
6. února od 15.00 – Napříč Persií –
Zemí Boha a slunce, přednáška s projekcí Luboše Vránka (nechte se překvapit přívětivými lidmi, pouštní krajinou,
zemí opěvovanou skvělými básníky
plnou pohádkových mešit a paláců, navštívíme krásná města, dávnověké bazary a úžasné perské památky), klub Domova, vstupné dobrovolné
12. února od 19.00 – Slavnostní koncert Jaroslava Svěceného (Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Miloslav Klaus - kytara).
Kostel sv. Rodiny, vstupné 150 Kč dospělí, 100 Kč senioři a studenti (vstupenky v předprodeji ve vrátnici Domova, tel. 235 323 248 a v den konání
koncertu v kostele až do naplnění jeho
kapacity)
16. února od 17.00 – Pohádky a příběhy – benefiční koncert z orchestrální
řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, kostel sv. Rodiny, vstupné
dobrovolné
6. března od 15.30 – Jarní koncert mezzosopranistky Virginie Walterové a jejích
žáků, refektář, vstupné dobrovolné

II. VATIKÁNSKÝ KONCIL OČIMA JANA XXIII. A PAVLA VI.
Připomínáme si padesát let od Druhého vatikánského koncilu. V této souvislosti si mnozí
kladou otázky, jaké bylo podhoubí, z něhož myšlenky koncilu vzešly. Vynikajícím způsobem
přibližuje atmosféru a ducha koncilu nově vydaná kniha II. Vatikánský koncil očima Jana
XXIII. a Pavla VI. Jde o překlad proslovů, poselství, vystoupení, ale i listů a slavnostních promluv dvou papežů, kteří koncil provázeli. Díky jejich pohledu lze mnohé objevit. Navíc nám
překladatel C. V. Pospíšil připojil i vystoupení kardinála Josefa Berana na koncilu s proslovem
Svoboda svědomí a také knihu opatřil výborným úvodem. Publikace vychází díky spolupráci

PROGRAMY

POZVÁNKY
Církevní restituce...

Zlatá Praha

Varhanní nešpory maltézských rytířů

9. února v 16.30 zve farnost Lhotka
na přednášku JUDr. Cyrila Svobody: „Církevní restituce - cesta k bohatství, nebo
chudobě? Kostel P. Marie Královny míru,
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce 36.

15. února od 19.00 se uskuteční Benefiční společenský večer „Zlaté Prahy”
v sokolovně TJ Sokol Vinoř, Klenovská
35, Praha 9. Hraje taneční kombo Pražského salónního orchestru. Vstupenky
za 240,-Kč (při objednání nebo zakoupení do 10. 2. 2014 za 180,-Kč) lze objednat na adrese zlata.praha@focolare.
cz nebo zakoupit na recepci Centra Mariapoli, Mladoboleslavská 667, Praha 9.
Výtěžek bude věnován na realizaci projektu „Pitná voda pro nemocnici ve Fontem”. Více na www.focolare.cz

18. února v 17.00 Suverénní Rytířský
a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní
hudbu za podpory MČ Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem
v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně
uspořádá druhý koncert cyklu duchovní
hudby Laudate Dominum omnes gentes.
Na programu budou díla G. P. Telemanna, J. S. Bacha, D. Cimarosy a varhanní
improvizace. Účinkují: Veronika Hádková – hoboj, Jakub Janšta – varhany.
Vstup volný.

Provozní elektrikář a práce v rámci
údržby

úvazek pro zajištění péče o své klienty
v domácím prostředí.

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně
pedagogická a teologická

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo provozního elektrikáře a práce v rámci údržby.
Požadavky:
kvalifikace – silnoproud a slaboproud,
znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb., §6, řidičský průkaz sk. B, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, svědomitost a ochota pracovat v týmu. Možný nástup: 17. 2.
2014. Strukturovaný životopis posílejte
do 9. 2. 2014 e-mailem: vankova@apha.
cz nebo na adresu: Arcibiskupství pražské, Augustína Vaňková, Hradčanské
nám. 16, 119 02 Praha 1.

Požadujeme:
kvalifikaci všeobecná sestra, platnou
registraci MZČR o výkonu pozice bez
odborného dohledu, nejméně 3 roky
praxe v lůžkovém zařízení, časovou flexibilitou, týmového ducha, ŘP skupiny
B. Praxe v domácí péči a orientace v církevním prostředí výhodou.
Nabízíme:
platové ohodnocení odpovídající průměrnému platu všeobecné sestry, možnost navýšení platu dle pracovního nasazení, další
peněžní výhody, režijní jízdenku MHD,
stravenky, příspěvek na vzdělávací akce,
přátelský a otevřený kolektiv.
V případě zájmu prosím kontaktujte ředitelku Farní charity Stodůlky
Helenu Ryklovou na tel. 733 108 816
nebo svůj životopis pošlete na adresu:
reditel@stodulky.charita.cz

Den otevřených dveří: 5. února od 10:00
a od 14:00, termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2014, přijímací pohovor:
červen, srpen 2014.
Studium sociální pedagogiky a teologie
Denní i kombinovaná forma studia, 600
hodin praxe v průběhu studia, vlastní
kolej, bakalářské studium - ve spolupráci s ETF UK. Kontakt: tel. 211 222 404,
jabok@jabok.cz, www.jabok.cz

Ekologická sekce ČKA

11. února od 17.30 jste zváni na besedu
s Prof. RNDr. Pavlem Kovářem, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK na téma „Industriální popílky a vegetace“. Přízemí kláštera
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49.

OZNÁMENÍ

Všeobecná zdravotní sestra

Farní charita Stodůlky – Charitní ošetřovatelská služba přijme všeobecnou
zdravotní sestru na plný nebo částečný

Kvalifikační kurzy:
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
(od 15. 3.)
Pedagog volného času / asistent pedagoga
(od 12. 4.)
Pracovník v sociálních službách (od 17. 3.)
Úplná nabídka na www.jabok.cz/cdv,
kontakt: tel. 603 330 793,
cdv@jabok.cz, www.jabok.cz/cdv

Váz., 222 str., 184 Kč
Arcibiskupství pražského a Karmelitánského nakladatelství. K dostání je pouze na základě písemné objednávky:
kancelar.ps@apha.cz
Ctihodní bratři, jestliže před svého ducha postavíme tuto svrchovanou koncepci, totiž že Kristus je náš Zakladatel; naše neviditelná, ale opravdová hlava; že my všechno dostáváme od Něho, pročež spolu s ním utváříme onoho „Christus totus“ – „celého Krista“, o němž hovoří svatý Augustin a jímž je prostoupena celá teologie církve, pak můžeme lépe porozumět primárním
cílům tohoto koncilu, které kvůli stručnosti a lepší srozumitelnosti představíme ve čtyřech bodech: poznání církve, její reforma, obnova jednoty mezi všemi pokřtěnými, dialog církve se současným světem… Pavel VI. 148*.
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Z ACT CURIAE

ÚMRTÍ

USTANOVENÍ
Vzhledem k tomu, že ke dni 1. ledna
2014 nabyla účinnosti nová Směrnice
o odměňování duchovních v Arcidiecézi pražské, kterou byla zrušena funkce
člena vikariátní rady, byli z funkce člena
vikariátní rady odvolání všichni dosavadní členové s tím, že tato funkce nebude nadále obsazována.
 Mgr. Štěpán Faber byl s účinností

od 15. prosince 2013 ustanoven k jáhenské službě ve Fakultní nemocnici
v Motole.

 Mgr. Jan Gerndt byl s účinností od

1. prosince 2013 uvolněn z funkce nemocničního kaplana Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

 ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel byl

s účinností od 1. ledna 2014 uvolněn
z funkce administrátora in spiritualibus Římskokatolické farnosti Benátky

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 ThMgr. Zbigniew Grzyb,
administrátor v Krásné Hoře nad Vltavou, 3. 2. 1999 (15 let)
 MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák,
okrskový vikář, administrátor
v Rakovníku, 13. 2. 1999 (15 let)

nad Jizerou a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou.
 Tomáš Filip Kábele, jáhen pražské ar-

cidiecéze, byl s účinností od 1. ledna
2014 uvolněn z funkce pastoračního
asistenta Římskokatolické farnosti Štěchovice a ustanoven k jáhenské službě
tamtéž.

 P. Mgr. Pavel Klimovič SDB byl

s účinností od 1. prosince 2013 uvolněn z funkce kaplana Církevní základní školy logopedické Don Bosco
a mateřské školy logopedické v Praze
8 – Bohnicích.

P. Ing. Radim Miloslav Jáchym OFM,
na odpočinku v Charitním domově
v Staré Boleslavi, zemřel dne 7. prosince
2013 v 42. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 7. prosince
2013 v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích
nad Nisou.

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH
ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA
Začátek bohoslužeb v 9.00:

 Mgr. Michal Procházka byl s účin-

 9. 2. – 5 neděle v mezidobí
katedrála sv. Petra a Pavla,
Brno-Petrov

ností od 1. ledna 2014 uvolněn z funkce administrátora excurrendo in materialibus Římskokatolické farnosti
Benátky nad Jizerou.

 3. 2. – 7. neděle v mezidobí
2
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,
Praha-Vinohrady

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

RADIO PROGLAS
 . 2. – Uvedení Páně do chrámu
2
(9.00): kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Havlíčkův Brod
(P. Pavel Hroznata Adamec)

V neděli 15. prosince 2013 přijal v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Štěchovicích jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi Tomáš
Kábele. Světitelem byl Mons. Václav Malý,
pražský pomocný biskup.

 . 2. – 5. neděle v mezidobí
9
(9.00): kostel Panny Marie
Pomocnice, Olomouc
(P. Rudolf Smahel)

 Mons. ThLic. Bohumil Kolář,
prelát, probošt, osobní děkan, emeritní
kanovník, 21. 2. 1948 (66 let)

16. 2. – 6. neděle v mezidobí
(9.00): bazilika Nanebevzetí
Panny Marie, Příbram-Svatá Hora
 3. 2. – 7. neděle v mezidobí
2
(9.00): duchovní centrum
Brno-Lesná (P. Pavel Hověz)

JUBILEÁŘ – ÚNOR
 Václav Divíšek,

4. 2. 1920

(94 let)

 P. Břetislav Vaněk CSsR

5. 2. 1926

(88 let)

 . 2. – Uvedení Páně do chrámu
2
(10.00): Řím, Vatikán

 Tomáš Filip Kábele DiS.,

12. 2. 1974

(40 let)

 Benedikt Hudema

18. 2. 1974

(40 let)

 . 2. – 5. neděle v mezidobí
9
(10.30): kostel sv. Václava,
Ostrava (P. Martin Kudla)

 JCLic. Mgr. Miloš Szabo

19. 2. 1964

(50 let)

 Cyril Kubánek

21. 2. 1969

(45 let)

kněz pražské arcidiecéze na odpočinku v Lukově
výpomocný duchovní na Svaté Hoře
jáhen pražské arcidiecéze
administrátor v Praze-Kunraticích

farář v Praze-Žižkově

administrátor v Zlonicích
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

TELEVIZE NOE

 6. 2. – 6. neděle v mezidobí
1
(10.30): kostel sv. Václava,
Ostrava (P. Lumír Tkáč)
 3. 2. – 7. neděle v mezidobí
2
(10.00): Řím, Vatikán


Změna vyhrazena.

POZVÁNÍ

DUCHOVNÍ

CVIČENÍ
6.–9. 2.

Kontemplativní víkend

s. Denisa Červenková CSTF

Exerciční dům Kolín

Kolín
http://exercicie.cz

12.–15. 2.

Příprava na Velikonoce
(pro každého)

P. Miloslav Kabrda SDB

ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

18.–22.2.

Poznat hloubku hříchu
a Božího milosrdenství
(Ignaciánské exercicie)

P. František Lízna SJ

Matice svatohostýnská

Svatý Hostýn
www.hostyn.cz

21.–23. 2

Ignaciánské
mini-exercicie

P. Petr Vacík SJ
P. Jan Regner SJ

Exerciční dům Kolín

Kolín
http://exercicie.cz

27. 2.–2. 3.

Exercicie s otci pouště

s. Edita Mendelová OP
P. Petr Vacík SJ

Exerciční dům Kolín

Kolín
http://exercicie.cz

28. 2.–2. 3.

Postní duchovní obnova
(pro dívky 17-35 let)

P. Miloslav Kabrda SDB

Dům Sester Apoštolátu
sv. Františka

Praha 6 – Dejvice
sestryaf@volny.cz

Církev: jak a proč
zachovat klid

P. Dr. Ondřej Salvet

ŘKF Svatá Hora,
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

6.–9. 3.

PORTÁL – NOVÉ KNIHY
IVA JUNGWIRTHOVÁ – MEZI ŠKOLKOU A PUBERTOU – Výchova školáka
Autorka přináší úvahy nad výchovnými postoji a jejich zdroji – s důrazem na problematiku dětí mladšího školního věku (6 – 11 let). Její reflexe a podněty pro rodiče,
ilustrované četnými konkrétními příklady z vlastní rodiny nebo poradenské praxe, se
týkají například témat, jako jsou samostatnost, tresty a odměny, pomoc v domácnosti,
kapesné, sourozenecké role, zlozvyky či pravidla ve výchově. Velká část knihy se věnuje
otázkám souvisejícím se školní docházkou, úloze rodičů při přípravě do školy, komunikaci s učiteli apod.
PhDr., Ing, Iva Jungwirthová je dětská psycholožka se soukromou poradenskou praxí.
Je autorkou úspěšné knihy Pohodoví rodiče pohodové děti (Portál, 2009), kapitol v odborných publikacích týkajících se neslyšících dětí a vývoje řeči; často vystupuje jako
lektorka na přednáškách pro rodiče zdravých dětí.
Brož., 184 str., 249 Kč

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný

A

by církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost
starších lidí.

Úmysl evangelijní

Z

a kněze, zasvěcené osoby
a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.

Úmysl národní

A

by dobrotivý Bůh připravil srdce lidí,
kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.
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KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ

Z HISTORICKÉHO

KALENDÁŘE
3. únor 1264 – Pražský biskup Jan III.
z Dražic vysvětil kapli Všech svatých v královském paláci na Pražském hradě.

Eduard Martin
KOČIČÍ PŘÍBĚHY

Antonio Maria Sicari
POSELSTVÍ JANA OD KŘÍŽE

Brož., 133 str., 139 Kč

Brož., 472 str., 320 Kč

Jany Fournier
RECEPTY SVATÉ HILDEGARDY

Vojtěch Kodet
PROMLUVY III. (CD)

Brož., 138 str., 149 Kč

MP3, 99 Kč

7. únor 999 – Zemřel Boleslav II., český
kníže z rodu Přemyslovců. Roku 973 založil
biskupství v Praze. Dal vystavit 20 klášterů a mezi nimi klášter v Břevnově a sv. Jiří
na Pražském hradě. (* r. 972)
9. únor 994 – Zemřela Ctihodná Mlada
Přemyslovna, dcera knížete Boleslava I.,
první česká diplomatka. Asi v letech 965 až
967 vedla v Římě jednání s papežem o založení pražského biskupství a na zřízení prvního kláštera benediktinek u chrámu sv. Jiří
na Pražském hradě. První abatyše kláštera
sv. Jiří. (* asi 930/935)

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY

16. únor 1684 – Narozen Bohuslav Matěj Černohorský, katolický kněz-minorita, hudební skladatel, varhaník a pedagog.
V letech 1710 až 1720 působil jako varhaník v Itálii (Assisi, Padova). Poté zastával
funkci ředitele kůru u Matky Boží před
Týnem a také u sv. Jakuba na Starém Městě. Přední představitel české barokní hudby.
( 1. 7. 1742)
24. únor 1854 – Narozen Mons. ThDr. Josef Burian, katolický kněz, politik, publicista. Od r. 1887 duchovním správcem ženské
trestnice v Praze-Řepích.
Redigoval časopis „Rádce duchovní“. Roku
1911 vytvořil Katolicko-národní konzervativní stranu. V r. 1913 zvolen proboštem
Královské kolegiátní kapituly vyšehradské.
(23. 5. 1922)
24. únor 1984 – Zemřel Jiljí Dubský, katolický kněz-dominikán. V letech 1968-1984
ilegální převor dominikánského konventu. Působil v kostele sv. Jiljí a též v chrámu
sv. Voršily v Praze. (*15. 4. 1918)
Arnošt Kelnar

Sophie de Mullenheim
PODEPSANÁ CHARLOTTE

Papež František
EVANGELII GAUDIUM

Brož., 270 str., 279 Kč

Brož., 184 str., 99 Kč

Papež František
JEDNOU VĚTOU

Benedikt XVI.
BENEDIKTOVO EVANGELIUM

Brož., 64 str., 89 Kč

Váz., 192 str., 199 Kč

