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ÚVODNÍK

EDITORIAL

SLOVO ARCIBISKUPA

Vážení čtenáři,

Milí věřící,

téma majetkového narovnání a hospodaření církve poté, co v účinnost
vstoupil příslušný zákon, bývá velmi často uchopeno kontroverzně.
V tomto čísle Zpravodaje se tématu
věnujeme seriózně a zaměřujeme se
především na budoucí hospodaření.
Z různých perspektiv je na následujících stránkách popsáno, jak bude
fungovat hospodaření v pražské arcidiecézi. Odborně se k tématu vyjadřuje ekonom pražské arcidiecéze
Karel Štícha či vedoucí Lesní správy
arcibiskupství Milan Mochán. Generální vikář Mons. Michael Slavík
v rozhovoru objasňuje souvislost
hospodaření a pastorace. Téma dokresluje reportáž o hospodaření jedné z farností, zpráva o aktuálním stavu vydávání majetku a krátký pohled
na celou koncepci financování církve
i pohled do minulosti.

často slýchám, že se církev u nás až příliš zabývá záležitostmi majetkového narovnání a že se tak vzdaluje svému prvotnímu poslání. Tuto výtku přijímám
velmi vážně a denně se nad ní zamýšlím. Materiální zdroje nejsou žádnou
základnou církve. Jsou pouhým prostředkem k tomu, aby církev mohla co
nejlépe plnit to, co je její pravou podstatou – hlásání evangelia, Boží dobroty, milosrdenství a lásky.

Aleš Pištora
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Poté, co zákon o majetkovém vyrovnání vstoupil v platnost, se my jako věřící
konečně vracíme do svobodné a demokratické situace. Vždyť jasným smyslem
zákona o hospodářském zabezpečení
církví z roku 1949 bylo církve zlikvidovat. V naší společnosti jsou skupiny,
které patrně o spravedlnosti současného řešení nikdy nepřesvědčíme. Budou nám bránit převzít zodpovědnost
za naše živobytí. Věřím však, že díky
majetkovému narovnání budeme konečně nezávislí a svobodní pro hlásání
evangelia. A my všichni, celá naše společnost se nebude muset stydět za další
bezpráví.
Vím, že mnozí z vás máte obavy, že
církev nebude schopna nakládat se
svým majetkem, že neunese onu tíhu,
pokušení, kritiku veřejnosti. Ano, církev není společenstvím andělů, ale lidí.
Nebudeme již moci spoléhat na pevný
příjem od státu. Budeme muset opustit
onen pyšný odstup od finančních záležitostí a skoncovat s ekonomickým
analfabetismem, který je tak typický
pro postkomunistický svět. Budeme
tak ale lépe rozumět obavám a úzkostem lidí, které finanční problémy trápí. Nemůžeme také již být farnostmi či
biskupstvími jednoho muže. Nebudeme nadále hovořit o věřících jako o laicích, nýbrž jako o odbornících, kteří
budou mít důležité slovo v ekonomic-

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

kých radách farností a všech dalších
institucí.
Nebude to jednoduché, protože nedostáváme nic navíc. O budoucí ekonomické zajištění církve ale strach
nemám. Už dvacet pět let jednotlivé
církevní subjekty hospodaří s majetkem, který je dohromady větší než ten,
který nám bude vrácen. V řadách věřících i mezi kněžími jsou opravdoví
odborníci, kteří se podíleli na přípravě
koncepce budoucího finančního zajištění. Pracují odborné komise, které
budou se správou majetku pomáhat.
Vyjděme do této nové svobodné etapy
života církve s odvahou!
Přeji nám všem Boží požehnání.

Kardinál Dominik Duka OP
pražský arcibiskup
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

PAPEŽ POŽEHNAL KORUNKY PRO PALLADIUM

B

ěhem návštěvy Ad limina apostolorum požehnal papež František nové
korunky zhotovené z podnětu pražského
arcibiskupa kardinála Dominika Duky
OP pro staroboleslavský reliéf madony
s dítětem, který je nazýván Palladiem
země české.
Autor návrhu Milan Zdeněk vycházel
při tvorbě z přání kardinála Duky, aby
motivem pro nové dva šperky byla svatováclavská koruna. Stejně tak jako nejstarší součást korunovačních klenotů,
kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel
IV. pro svou korunovaci českým králem,
mají tedy i nové korunky podobu čelenky se čtyřmi stylizovanými květy lilie.
Materiálem nového šperku, který má
doplnit originál staroboleslavského reliéfu, je ryzí 24karátové zlato. Korunky
jsou vytvořeny ze 1 mm silného zlatého
plechu, ozdobeny jsou celkem 18 většími
broušenými diamanty (největší má průměr 5mm) a 46 menšími. Zhotovitelem
je zlatník a restaurátor Norbert Riegel.
Korunovaci madony s dítětem, která je
projevem úcty k Panně Marii, vykoná

apoštolský nuncius Giuseppe Leanza
při letošních svatováclavských oslavách
28. září. Veřejnost však korunovaný ori-

SETKÁNÍ KŘESŤANŮ
STŘEDNÍ EVROPY
VE WROCLAWI

NOVÝ MARIÁNSKÝ
OBRAZ: PANNA MARIA
LIDICKÁ

Č

N

eskobratrská církev evangelická zve k Setkání křesťanů, které je již deváté v tradici setkávání
ve středoevropském regionu. Mnozí
mají ještě v živé paměti tuto událost
v r. 2005, kdy se konalo v Praze. Křesťané z Maďarska, Rakouska, Slovenska, Německa, Česka, Polska a dalších
zemí se ve dnech 4. – 6. července 2014
sejdou v polské Wroclawi, aby 25 let
po pádu železné opony společně oslavili svobodu a diskutovali o výzvách,
které křesťanům přináší svoboda
v Kristu. Byli bychom rádi, kdyby se
svou účastí připojili i čeští katolíci.
Podrobné informace najdete na:
www.e-cirkev.cz
Formulář přihlášky na:
http://www.wroclaw2014.net/
Termín přihlášení je do 31. 3. 2014
Mons. Václav Malý, pomocný biskup,
biskupský vikář pro ekumenické vztahy

Foto: Norbert Riegel

ginál bude moci shlédnout již 15. srpna
o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
(ap)

a svátek Uvedení Páně do chrámu pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP představil při setkání s řeholníky a zasvěcenými osobami ve svatovítské katedrále nový
mariánský obraz: Pannu Marii Lidickou. Dílo Zdirada Čecha bylo inspirováno hrdinstvím lidického faráře Josefa Štemberky.
„Přemýšlel jsem léta, jak připomenout
hrdinství otce Josefa Štemberky,“ říká
autor obrazu Zdirad Čech, „ a jednou
se objevila otázka, proč vlastně není
k jeho poctě mariánský obraz, podobně jako existuje například Panna Maria
Katyňská. A pak jsem to najednou měl
v hlavě naráz hotové: Panna Maria z Paládia bez Dítěte Ježíše. Nakreslil jsem
si to, jen tak na kousek papíru, a úplně
mě to vyděsilo, připadalo mi to příliš
silné.“ Obraz Panny Marie s prázdným
rouchem v rukách byl představen kardinálu Dukovi, kterého spojení Panny

Zdirad Čech: Panna Maria Lidická

Marie jako matky církve, ale současně
matky lidických dětí velmi zaujalo. Při
setkání v katedrále na svátek Uvedení Páně do chrámu, v den 145. výročí
narození Josefa Štemberky a současně
95. výročí jeho nastoupení do Lidic,
prohlásil dílo za nový český mariánský
obraz s titulem „Panna Maria Lidická“.
(ap)
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TÉMA

BUDEME-LI DOBŘE HOSPODAŘIT,
UDRŽÍME SE
Rok 2013 byl z ekonomického pohledu do značné míry rokem přelomovým. V účinnost
vstoupil zákon o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi. Církev tak vykročila
do období, na jehož konci má být její úplná ekonomická samostatnost. Článek ekonoma
pražské arcidiecéze ing. Karla Štíchy nám s ohledem na tyto souvislosti přibližuje, jak
vypadá ekonomika arcidiecéze a na jakých principech je založena.

A

z vlastního majetku. Arcibiskupství pražské poskytuje pro nakládání s majetkem
farností a kapitul technickou a právní
pomoc a je pochopitelné, že současně realizuje i kontrolu nakládání s majetkem.
Celý systém je značně standardizován
a přes dílčí problémy funkční.

rcibiskupství pražské funguje
jako ekonomicky stabilní organizace střední velikosti. Jeho
rozpočet je dlouhodobě vyrovnaný, netíží ho žádné dlouhodobé závazky. Hospodaření Arcibiskupství je pravidelně kontrolováno jednak každoročním auditem
účetnictví a jednak kontrolami orgánů
státní správy.
Jednotlivé subjekty pražské arcidiecéze jsou ekonomicky značně provázány.
Za samozřejmost je považováno hrazení
mzdových nákladů duchovních působících ve farnostech a kapitulách Arcibiskupstvím pražským. Princip solidarity
mezi kapitulami, farnostmi a Arcibiskupstvím je naplňován prostřednictvím Svépomocného fondu. Jeho prostřednictvím
jsou přímo podporovány méně ekonomicky silné farnosti. Arcibiskupství pražské v loňském roce přispělo do tohoto
fondu částkou 2,4 milionu Kč.
Dalšími nástroji pro podporu subjektů
v diecézi jsou: Fond vzdělávání a mládeže, Fond charitativní a humanitární
pomoci a Fond rozvoje pastorace. Zdroje těchto fondů jsou kromě vyhlášených
sbírek příspěvky Arcibiskupství pražského z jeho výnosů. Z Fondu vzdělávání je podporováno 15 škol zřízených
Arcibiskupstvím pražským a seminaristé
pražské arcidiecéze. Fond charitativní
a humanitární pomoci slouží pro podporu arcidiecézní charity, projektů farních
charit a individuální pomoci v nouzi.
Fond rozvoje pastorace je určen k podpoře nových pastoračních projektů. Arcibiskupství prostřednictvím tohoto fondu
podpořilo v uplynulém desetiletí řadu
projektů výstavby kostelů, farních a komunitních center v řádu mnoha desítek
milionů korun. Podle zavedeného principu se financování rozvojových projektů

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

dělí zhruba na třetiny: Jednu třetinu zajistí farnost, jednu třetinu poskytne Arcibiskupství pražské a poslední třetinu se
snažíme zajistit od dárců a sponzorů.

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

V rámci vedlejší hospodářské činnosti
církevních subjektů jsou vytvářeny vlastní zdroje financování činnosti. V pražské
arcidiecézi je prakticky v celém rozsahu tato činnost postavena na výnosech

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

Zákon 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi naturální
restitucí části původního církevního majetku výrazným způsobem posílí význam
vlastního hospodaření jako zdroje pro
financování činnosti církve. Jsem přesvědčen, že systém a principy zavedené
v Arcidiecézi pražské vytvářejí dobrý základ pro to, aby byl tento úkol zvládnut.
Dnes spravujeme nemovitý majetek Arcibiskupství pražského v účetní hodnotě
asi 1,4 miliardy korun, majetek kapitul
a farností je v podobné výši. Jde o bytové
i nebytové plochy, činžovní domy, byty,
penziony i zemědělskou půdu. Celkové
roční příjmy z pronájmů činí v Arcidiecézi pražské více než 100 milionů korun.
Novinkou při správě majetku je potřeba
zajistit správu církevních lesních pozemků. V případě ostatních nemovitostí,
v naprosté většině zemědělské půdy, bude
možné správu dobře zajistit použitím
současného systému.
Za nevracené nemovitosti je v souladu se
zákonem o majetkovém narovnání vyplácena finanční náhrada. Je nezbytné dlouhodobě vytvářet takové hmotné zázemí,
které i po skončení vyplácení příspěvku
od státu a vyplácení finanční náhrady
umožní udržet současný model financování provozních nákladů církve, zejména
pokrývat osobní náklady duchovních.
Podle propočtů, které ekonomové provádějí, je to při velmi dobrém hospodaření
teoreticky možné.
Karel Štícha

TÉMA

STRUČNĚ Z HISTORIE
V minulosti byla církev financována tradičně několika
způsoby. Jednalo se zejména o výnosy z vlastního majetku,
který byl získán darem či odkazy jednotlivých členů.

J

edním ze způsobů financování duchovní správy bylo obročí (resp.
beneficium), což bylo jmění založené se souhlasem církve a určené k obživě faráře či jiného nositele církevního
úřadu. Až do raného středověku sahají
kořeny patronátního práva, náležejícího
původně osobě, která obročím příslušný
úřad vybavila. Založení obročí bývalo
podmínkou k založení farnosti. Jmění
založené za účelem provozu a údržby
kostela se nazývalo záduší. Jednalo se
o rozšířenou podobu právnické osoby
zvané kostel (kostelního jmění).
Dalším zdrojem pro financování mohla
být náhrada za zkonfiskovaný majetek.
Příkladem je zavedení stálé renty ve formě solní daně konkordátem z roku 1630,
které bylo určitou formou odškodnění
za nevrácený církevní majetek. Zemské
náboženské fondy (matice), jejichž výnos byl rovněž zdrojem příjmů církve,
vznikly z majetku klášterů zrušených
Josefem II., ze zmíněné solní daně,
příjmů z obročí neobsazených farností
a dalších odvodů církevních subjektů.
Až do roku 1885 nedostávaly tyto fondy
žádný státní příspěvek.

V letech 1885 až 1949 byla k doplnění ekonomického zabezpečení části
duchovenstva nezajištěného z obročí
vyplácena státem prostřednictvím náboženských fondů tzv. kongrua (kongruový doplatek). Kongruový zákon
z meziválečného Československa hovoří o platu duchovních za veřejné (státní)
služby, např. vedení matrik. Tento zákon
byl nahrazen zákonem o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností státem, který byl zrušen až zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
roku 2012.
Podobně jako dnes byly významným
zdrojem příjmu církve vždy také sbírky a drobné dary, mezi něž historicky
patří tzv. štóla (štolné) poskytovaná při
některých liturgických úkonech. Chod
biskupského úřadu byl financován výnosem z biskupské menzy, tedy majetku kurie. Ze jmění kapitul či klášterů
potom byla podporována nejen činnost
jejich členů, ale rovněž různé oblasti života církve (školství, zdravotnictví, sociální činnost atp.).
(ap)

SOUČASNÁ SITUACE

VYDÁVÁNÍ

MAJETKU
Arcibiskupstvím pražským bylo
podáno 624 výzev na nemovité
věci a 33 výzev na movité věci.
U nemovitých věcí se jedná o cca
13 000 parcel zjednodušené evidence, jejichž celková plocha
bude určena až na základě výměry skutečně vydaných pozemků.
U movitých věcí se jedná o cca
3 700 položek, do kterých nenáleží pouze umělecká díla, ale i původní mobiliář církevních budov.
Výzvy povinným osobám podle
zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi podávalo Arcibiskupství pražské samo za sebe a dále
za farnosti a kapituly v okruhu
působnosti arcidiecéze.
Do uzávěrky tohoto čísla byly
podepsány pouze dvě dohody
o vydání dvou pozemků. Vkladové řízení u těchto nemovitostí však nebylo na katastru ještě
ukončeno. V návrhu bylo předloženo povinnými osobami celkem
21 dohod o vydání nemovitostí,
které však nebyly ještě stranami
podepsány. V této souvislosti je
třeba zdůraznit, že na jednu výzvu bude třeba zpracovat minimálně jednu dohodu, v průměru
však odhadem tři. Odhadovaný
počet dohod o vydání bude dosahovat počtu cca 2 000.
U celkového počtu 194 výzev již
nebyla dodržena zákonná lhůta půl roku na uzavření dohody
o vydání. Co se týká v médiích
frekventovaných
nemovitostí, tak o církevních budovách
na Pražském hradě vedou jednání prezident Zeman s kardinálem Dukou. Povinná osoba,
která měla uzavřít dohodu o vydání Sázavského kláštera, nepodala návrh ani po osmi měsících
od převzetí výzvy.
Petr Vyskočil

Arcibiskupský pivovar (1910). Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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ROZHOVOR

NENÍ ČEHO SE BÁT
Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael
Slavík pomáhá arcibiskupovi řídit každodenní chod
arcidiecéze. Kromě jiného je také členem Ekonomické
rady, a tudíž nese spoluodpovědnost za to, jak se
v arcidiecézi hospodaří.
Pražské arcibiskupství už dlouhou
dobu pracuje na novém modelu
hospodářského zajištění své činnosti.
Dotkne se to nějak rozsahu duchovní
služby a pastorace?
Rozsah naší pastorace není určen ani
tolik ekonomickým modelem arcidiecéze, jako spíše počtem kněží. Pokud jde
o samotnou pastoraci, což je naší hlavní
činností, musíme nejprve sledovat cíle
a priority v této oblasti. V současnosti, vedle regulérní péče o život našich
farností, usilujeme zejména o působení v nemocnicích a o podporu našich
škol. Stranou nezůstává ani diakonická
činnost, včetně záměru budování hospiců. To vše se promítne do pastoračního
plánu arcidiecéze, na kterém pracujeme.
Pastorace samozřejmě musí být ekonomicky zajištěna, neboť si můžeme dovolit jen to, na co máme.
Co se změní z pohledu věřících?
Budou se muset více zajímat o finanční
zabezpečení svých farnosti?
Věřím, že farnosti přijmou za navrácený majetek příslušnou odpovědnost.
Projevem toho má být i funkční ekonomická rada farnosti, která má duchovnímu správci ve věcech hospodářských
pomáhat a nést s ním spoluodpovědnost. Zároveň se musí posílit rozsah
solidarity mezi farnostmi. Jde o to, aby
ekonomicky chudší farnosti mohly řádně rozvíjet svou pastorační aktivitu. Jde
ovšem i o vědomí věřících, že se musejí
prakticky podílet na životě církve i svými finančními příspěvky. Myslím ale, že
věřící si jsou toho stále vědomi, jak třeba ukazují výsledky letošní Tříkrálové

sbírky. Je též třeba připomenout, že farníci přispívají i na obživu duchovních,
jejichž platy jsou podprůměrné, např.
u příležitosti mše svaté se poskytuje dar,
tzv. mešní stipendium, či dary při příležitosti křtu, svatby, pohřbu atd., které
jsou určeny jak kostelu, tak duchovním
správcům.

v Čerčanech jsme z vlastních zdrojů poskytli 7 milionů korun a zprostředkovali
jsme dalších 7,5 milionu, i když to není
církevní zařízení. A jistě v tomto směru
hodláme pokračovat. Na druhou stranu
nemáme jen hospice, domovy důchodců
a charitativní zařízení, ale máme též projekty evangelizační a kulturní.

Církev věnovala řešení majetkového narovnání veliké úsilí. Jaké budou podle vás největší plody samofinancování?

Lze alespoň obecně říci, kam bude
arcidiecéze investovat?

Největším plodem bude svoboda a nezávislost církve. To je také důvod, proč
majetkové narovnání někomu tolik
vadí. Nejde o částky, které církev dostane od státu. Ty jsou makroekonomicky
zanedbatelné. V médiích to, bohužel,
vypadá tak, že nám jde jen o majetek.
Dovolte mi přirovnání: Když startuje
kosmická loď, nejvíce strhuje pozornost diváka kolos rakety odlepující se
od země. Hluk, dým, mohutná síla, která
to provází… Ale to přece není to, oč jde.
To vše slouží jen k tomu, aby se na oběžnou dráhu dostala relativně nepatrná
loď s lidmi, kteří zde budou plnit své
úkoly. Tak i ekonomika církve slouží jen
k tomu, abychom mohli svobodně dělat
to, k čemu tu jsme: hlásat evangelium.
Využije církev vrácený majetek
k podpoře nějakých projektů? Kritici
narovnání mluví o tom, že by se měly
budovat zejména hospice.
Již v minulosti, aniž nám bylo co vráceno, jsme podporovali řadu necírkevních
projektů, včetně hospiců. Například
na budování Hospice Dobrého Pastýře

Určitě budeme získané prostředky směrovat na různá místa, abychom snížili
rizika. K tomu využijeme běžné ekonomické nástroje, abychom svěřené hřivny
nezakopali (srov. Mt 25,14-30). Jistě přichází v úvahu využití investičních fondů či investice do nemovitostí. Velkou
investicí bude též připravovaná výstavba komunitních center na Barrandově,
na Černém Mostě. Dokončujeme také
projekt farního centra Petrovice a ukáží se určitě i další místa. To jsou ovšem
investice do pastorace, do lidí, tedy bez
ekonomické návratnosti.
Zvládne pražské arcibiskupství
za třicet let financovat plně svou
činnost?
Naše diecéze, která tu je od roku 973,
přežila řadu svízelnějších období, než
skutečnost, že se budeme muset učit
žít za své. Není se čeho bát, i když neočekávám, že si v ekonomickém smyslu
polepšíme. Myslím, že dlouhodobý hospodářský plán máme nastavený odpovědně a držíme se při zemi. Tento plán
se musí samozřejmě průběžně upravovat i s ohledem na vnější okolnosti.
Na to musíme být připraveni.
(ap)

TÉMA

HOSPODAŘENÍ PRO 21. STOLETÍ
Hospodaření pražské arcidiecéze bude součástí celkové koncepce hospodaření církve.
Jakou má tato koncepce podobu?

V

zhledem k tomu, že model ekonomického fungování bude vždy
vázán na život církve, která není
homogenním monolitem, ale strukturou
mnoha církevních organizací, považují
autoři celé koncepce finančního zabezpečení církve po přijetí zákona o majetkovém narovnání (č. 428/2012 Sb.)
za správné, aby se tato přirozená a tradiční
struktura promítla i do organizace hospodářské činnosti.
DVA PRINCIPY
Hospodaření tak má být postaveno
na dvou principech, principu subsidiarity
a principu solidarity. Ekonom pražské arcidiecéze a jeden z autorů koncepce Karel
Štícha k tomu říká: „Tam, kde je to vhodné,
bude správa a plody hospodářské činnosti
rozděleny mezi jednotlivé církevní subjekty. Tam, kde je naopak výhodnější postupovat společně, bude využito možnosti
soustředit hospodaření do jednoho místa.“
Zatímco tedy první princip povede
k tomu, že konkrétní vlastník bude spravovat svůj konkrétní majetek, druhý
princip umožní vytvořit společná poradní centra s kvalitními odborníky, ale
současně také fond solidarity těch, kteří
mají větší možnosti ekonomického růstu,
s těmi, kdo hospodaří v méně příznivých
podmínkách. „Rozdělení zodpovědnosti
za správu majetku je nejen efektivnější,
jelikož každý vlastník bude spravovat svůj
vlastní majetek, ale může také lépe odolávat různým rizikům. Zásada, že subjekt
výše hierarchicky postavený kontroluje
subjekt podřízený, bude nezbytnou součástí bezpečnosti a dlouhodobé funkčnosti,“ dodává Štícha.
TŘI ÚROVNĚ HOSPODAŘENÍ
Tyto dva principy hospodaření ve větší či menší míře budou platit ve všech
třech stupních církevní hierarchie u nás.
V první rovině půjde o subjekt zastřešující
Římskokatolickou církev, tedy Českou biskupskou konferenci a subjekty jí zřízené,
a Charitu ČR. Zde budou vytvořeny dva
fondy. Fond solidarity, kam budou diecé-

Jan Luyken: Podobenství o hřivnách, ilustrace z Bowyerovy bible (1791 – 1795)

ze přispívat podle svých hospodářských
výsledků (cca 1 – 2%) a budou z něj podporovány ekonomicky slabší diecéze, a tzv.
rezervní fond, který bude sloužit pro nepředvídatelné události, pro které bude potřeba mít jakýsi záložní zdroj prostředků.
Současně bude na úrovni ČBK vytvořen
nástroj umožňující jednotlivým diecézím
společně efektivně investovat část vyplácené finanční náhrady.
Ke druhé rovině patří jednotlivé diecéze.
Každá diecéze, kromě toho, že bude pečovat o svůj majetek, bude zajišťovat právní
a odbornou pomoc a současně kontrolu
hospodaření podřízených subjektů. Třetí
rovinou potom budou farnosti, kapituly,
farní charity a další subjekty zřizované diecézemi. Jak se bude zvyšovat objem jejich
majetku, tak bude také vzrůstat prvek solidarity mezi farnosti bohatšími a chudšími.
De facto mimo tyto roviny stojí jednotlivé
řády a kongregace, které budou hospodařit samostatně.
SPOLEČNÉ INVESTOVÁNÍ
Podle zákona o majetkovém narovnání se
církevní majetek vrací jednotlivým původním vlastníkům. Každý církevní subjekt
se tedy bude o svůj majetek starat a také
výnosy (kromě příspěvků do společných
fondů) budou náležet jemu. Finanční ná-

hrada za nevydaný majetek, která je podle
zákona vyplácena církvi jako takové, bude
podle určitého klíče rozdělována biskupské konferenci, diecézím a konferenci řeholních představených.
Centrálně bude vytvořena možnost vrácené peníze investovat a zhodnotit pro
pokrytí budoucích výdajů. Církev chce
používat formu kolektivního investování
v akciové společnosti s proměnným základním kapitálem založené ve spolupráci
s ČSOB. Karel Štícha je přesvědčen, že to
umožní každé diecézi flexibilně se rozhodnout, kolik z finanční náhrady bude investovat společně a kolik individuálně např.
do nemovitostí, což je v katolické církvi
tradiční forma investování. „Tato centrální
akciová společnost bude moci angažovat
skutečné odborníky a bude mít, díky objemu investovaných prostředků, i lepší vyjednávací pozici,“ vysvětluje Štícha.
Cílem celého systému je, aby v 31. roce
od okamžiku, kdy zákon o majetkovém
narovnání vešel v platnost, byly výnosy
církve takové, aby pokryly její náklady.
Dosažení takového cíle má ovšem několik
podmínek. Jednou z nich je, že bude skutečně vyplacena celá finanční náhrada, ale
také to, že se hospodaření bude dařit.
Aleš Pištora
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O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ
Po 65 letech se pražské arcibiskupství pouští do obnovy lesnického hospodaření. V jeho
čele stojí Ing. Milan Mochán, vedoucí Lesní správy Arcibiskupství pražského. Jak takové
hospodaření vypadalo kdysi a jakou podobu bude mít dnes?

A

třebou odbornou a případně i lesnickou
činnost. Lesní správa se bude členit na polesí se sídly v Rožmitále, Blatně, Týně nad
Vltavou, Dolních Břežanech a Pelhřimově. Lesnické činnosti v rozptýlených lesích malých výměr budou zajišťovat hajní
s přímo řízenými lesnickými úseky.

rcibiskupství pražské podalo výzvy k navrácení lesů původních
arcibiskupských
velkostatků
v Rožmitále pod Třemšínem (3 400 ha),
v Blatně u Chomutova (3 000 ha), v Týně
nad Vltavou (1 700 ha), v Červené Řečici
(2 500 ha) a v Dolních Břežanech (3 000
ha). Navráceny by měly být také lesy kapitulní, které mají celkově rozlohu až 8 000
ha, z čehož nejvíce naleží Metropolitní kapitule (až 6 000 ha). 65 farnostem by mělo
být navráceno celkem až 2 000 ha.
Jedná se o lesy velmi různorodé, od teplomilných doubrav ve Středním Povltaví
přes bučiny středních poloh až po horské
smrčiny v Krušných horách. Ať už se však
jedná o jakýkoliv les, jeho správa je především veliká odpovědnost, odpovědnost
za svěřený majetek, ale i přírodní bohatství. Lesnické hospodaření bylo totiž vždy
úzce spjato s krajinou a přírodou. Dnes,
více než kdy jindy, je na les pohlíženo jako
na společné prostředí. Sladit zájmy vlastníka, ochrany přírody, myslivosti, rekreace
člověka, vodohospodářské a další funkce
lesa vyžaduje cit pro vyvážené lesnické
hospodaření.
LESMISTR A VYNÁLEZCE
V minulosti byly arcibiskupské lesy, kapitulní i farní spravované samostatně, ale
v úzké vzájemné spolupráci. Lesnické hospodaření na arcibiskupských velkostatcích zajišťovala Lesní správa s centrálním
ředitelstvím v Praze a třemi ředitelstvími
v Dolních Břežanech, Týně nad Vltavou
a Rožmitále pod Třemšínem. Dalším
článkem pak byla polesí a lesnické úseky.
Vlastní lesnické činnosti zajišťovali hajní,
dominikální nebo rustikální. Na správcích
potom záleželo, zda budou lesy přinášet
užitek. Z celé řady významných arcibis-

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

kupských lesníků musím zmínit alespoň
lesmistra a vynálezce Karla Daniela Gangloffa, přezdívaného „český Archimedes“.
Lesnictví prošlo v posledních dvaceti letech značnou proměnou. Narostl význam
ostatních funkcí lesů, lesnická legislativa patří k nejpřísnějším v Evropě. Nelze
opomenout ani měnící se klima, častý
výskyt extrémních výkyvů počasí, posun
vegetačních stupňů, častý rychlý přechod
zimy do léta, choroby lesních dřevin atd.
Významně se změnila skladba pracovníků
v lesním hospodářství. Obchod s dřívím
zaznamenal posun k národním a nadnárodním zpracovatelům.
NOVÁ POLESÍ
Z mnoha důvodů, především logistických
a pro vytvoření silné pozice v obchodu,
bylo účelné správu lesů arcibiskupských
a kapitulních spojit. Za tímto účelem
vznikla v loňském roce opět Lesní správa Arcibiskupství pražského, která bude
obhospodařovat lesy arcibiskupské a lesy
kapitul. Pro lesy farní bude zajišťovat po-

Hospodařit se bude formou zadávání jednotlivých činností dodavatelů prací a tam,
kde to bude výhodné, i vlastními zaměstnanci. Prodej dříví bude zajištěn využitím
všech forem obchodu, prostřednictvím
dlouhodobých rámcových smluv s bonitními odběrateli, přímého prodeje především regionálním odběratelům, elektronických aukcí i formou drobného prodeje.
Maximální důraz bude kladem na obnovení sepětí místních lidí a firem s lesem.
FARNÍ LESY
Správa lesů malých výměr patří k těm
nejvíce problematickým. Historicky si farnosti spravovaly své lesy vždy samostatně.
Mnoho farností již dnes s lesy hospodaří,
má vlastního hospodáře. Do budoucna
počítáme s alternativou vlastního lesního
hospodáře nebo využití odborné a výkonné pomoci ze strany Lesní správy arcibiskupství. Na vlastní plánování a realizaci
lesnických činností, včetně prodejů dříví
u farních lesů, bude Lesní správa dohlížet. Budou vytvořeny lesnické úseky v čele
s lesníkem, který by měl tuto činnost pro
farnosti zajišťovat.
Lesy odnepaměti byly jistotou pro všechny doby a hospodáři dávali vše pro jejich
potřebu. Bude proto společnou odpovědností farníků a lesníků, abychom se na zajištění ochrany lesů společně podíleli.
V tomto nás čeká nelehký úkol.
Milan Mochán

ČESKÝ ARCHIMEDES
Karel Daniel Gangloff (1809 – 1879) byl lesním inženýrem na arcibiskupských velkostatcích. Jako lesmistr
na Rožmitálsku spolupracoval i na vybudování rožmitálských průmyslových podniků. Je autorem mnoha vynálezů, které měly velký ohlas na světových výstavách a velmi dobře se uplatnily v praxi. V roce 1856 zkonstruoval planimetr (přístroj k měření plošného obsahu rovinných obrazců) založený na principu přeměny složitých
obrazců v jednoduché. Kromě jiného vynalezl stroj na výrobu šindelů či zápalkových dřívek.
(ap)

REPORTÁŽ

JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ
Obci Rudná ve středočeském kraji vévodí barokní silueta kostela Stětí svatého Jana
Křtitele. Za kostelem se pak skrývá otlučená barokní fara, ve které už od 70. let trvale
nepobývá žádný kněz.

S

oučasný duchovní správce farnosti Norbert František Vehovský
však plánuje farnost oživit a ze
zanedbaných budov bývalého farního
hospodářství vytvořit fungující centrum.
K tomu mu napomůže i navrácení bývalých farních majetků.
„V současnosti vlastníme kolem čtyř
hektarů pozemků, které pronajímáme.
Pokud se nám podaří uplatnit všechny
restituční nároky, mohli bychom mít až
dvacet hektarů,“ přemítá kněz středního
věku o majetkovém narovnání ve farnosti. Naopak nežádá o navrácení části
farní zahrady, na které byly v 70. letech
vybudovány rodinné domky. „Historicky
to tu spadalo pod velkovévodkyni toskánskou, která měla zájem, aby na jejich
panstvích fungovala duchovní správa,“
vysvětluje otec Vehovský původ majetku s poukazem, že fungující duchovní
správa musela být také hmotně zajištěna.
Něco pak farnosti odkázali i dárci z řad
farníků, což se zpravidla pojilo s povinností sloužit pravidelné zádušní mše
za donátory.
Kostel v Rudné je podle otce Vehovského v relativně dobrém stavu. Za pomoci
dárců se v nedávné době podařilo zprovoznit nové ozvučení, vymalovat sakris-

Foto: Josef Nerušil

tii a opravit oprýskané sokly v kostele.
Starosti mu dělá spíše filiální kostel sv.
Jiří, který bude potřeba staticky zajistit.
Zatím se ale soustředí na rekonstrukci fary, aby se stala trvale obyvatelnou.
„Zprovoznili jsme spodní byt, abychom
ho mohli pronajímat. Střechu jsme opravili nedávno, tak teď je na řadě byt pro
kněze,“ představuje mi své plány do budoucna otec Vehovský, kterého všude
doprovází jeho černobílý kocour. Také
mi oknem ukazuje barokní stodolu, kterou výhledově plánuje využívat jako letní
místo pro setkávání, příležitostnou noclehárnu pro méně náročné návštěvníky
a kulturní prostor. Osobně se mu líbí
model, kdy život ve farnosti stojí na aktivním zapojení farníků do správy farních zařízení.
Přestože s navrácenými majetky získá
farnost nové zdroje, bez podpory zvenčí se neobejde ani v budoucnu. „Sbírky tvoří kolem 1500 Kč týdně, máme
zisk z pronájmu farního bytu a našich
současných pozemků. Největší příjem
pak farnosti přináší nájemné za vysílač
společnosti T-Mobile umístěný na věži
kostela sv. Jiří,“ vypočítává kněz zdroje
financování farnosti. Navrácené pozemky pak plánuje pronajmout místním ze-

mědělcům, počítá, že by mohl získat kolem tří až čtyř tisíc za hektar ročně, jak
je v místě obvyklé. Farnost, která v okolí
patří spíše k větším restituentům, by tak
ani po dokončení majetkového narovnání živobytí kněze a provoz fary nezajistila. Do začátku tak spoléhá na pomoc
solidárního fondu arcibiskupství a účast
farníků. Lidé prý pomohou, zvláště když
vidí hmatatelné výsledky, jako když se
po opravě kostelních zvonů začalo v obci
po dvaceti letech zvonit.
Duchovní správce farnosti v Rudné kvůli
majetkovému vyrovnání výraznější zášť
v obci nepociťuje. „Možná u starší generace je znatelný jakýsi odstup, daný výchovou, ale mladí lidé se zapojují,“ říká
kněz a dodává: „Nám už teď nezbývá,
než moudře hospodařit.“ Otec Vehovský, který je také členem řádu premonstrátů, si ani nestýská, že by z něj práce
ve farnosti učinila údržbáře. „Pastorace
a správa majetku musí být v rovnováze.
Kdybych měl rodinu, tak bych se také
musel umět postarat.“
Josef Nerušil

Foto: Josef Nerušil

9

10

PROGRAMY

Z DIÁŘE

Z DIÁŘE

KARDINÁLA DUKY

BISKUPA MALÉHO

2. 3.

14.00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé
politické vězně; festival Mene Tekel

3. 3.

18.00 Praha-Hradčany, katedrála – inaugurace
druhého funkčního období děkana KTF UK

4. 3.
5. 3.

18.00 Praha-Hradčany, kaple sv. Václava – mše sv.,
výročí translace

15.30 Kolín nad Rýnem – mše sv., 25 let biskupské
služby kardinála Joachima Meisnera
10.00 Cerhenice – mše sv.

19. 3.

14.00 Praha-Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého – požehnání nových vojenských Biblí

25. 3.

10.00 Beroun – mše sv. u příležitosti 10. výročí
Oblastní charity Beroun

29. 3.

12.30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv.
pro účastníky Pochodu pro život

7.00 Praha-Dejvice, Arcibiskupský
seminář – mše sv.
17.30 Praha, Křížovnické náměstí
a kostel sv. Tomáše – Den pro
Kubu

19. 3. 10.00 Praha-Nové Město, JABOK VOŠ sociálně pedagogická
a teologická – vizitace
21. 3.

9.00 Praha-Krč, MŠ a ZŠ
sv. Augustina – vizitace

26. 3.

9.00 Svatý Jan pod Skalou,
Svatojánská kolej - VOŠ
pedagogická – vizitace

28. 3.–3. 4.

Uganda – návštěva zařízení
Arcidiecézní charity Praha

BŘEZNOVÝ

BISKUPA HERBSTA

KALENDÁŘ

10.00

16.30

9. 3.

8.00

9.–15. 3.

16. 3.

18. 3.

Z DIÁŘE

7. 3.

15. 3.

Hejnice – exercicie ČBK

16. 3. 20.00 Praha-Staré Město, kostel
Nejsvětějšího Salvátora – mše sv.

Varšava – setkání předsedů biskupských
konferencí Viszegradské čtyřky

16. 3.

2. 3.

9.–15. 3.

18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.,
Popeleční středa

6.–7. 3.
9. 3.

6. 3. 19.00 Praha-Holešovice, kostel
sv. Klimenta – beseda
„Lidská práva ve světě“

Praha-Nové Město, Benediktinské opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
– mše sv.
Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily
– mše sv. za povolání

10.00

21.–23. 3.

Praha-Hradčany, AP – mše sv.,
setkání s Mariinou legií

29. 3.

9.00

30. 3.

10.00

slavnost sv. Josefa

21. 3.

Mezinárodní den boje za odstranění
rasové diskriminace
Světový den poezie

22. 3.

Světový den vody (vyhlásila OSN)

25. 3.

slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému
životu a za nenarozené děti

Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
Jeníkov – „Chlapi“,
Tetín – postní duchovní obnova
Divišov, kostel sv. Bartoloměje – mše sv.

Popeleční středa, den přísného postu

19. 3.

Odolena Voda, kostel sv. Klementa – mše sv.
Hejnice - exercicie ČBK

12.30

5. 3.

30. 3.

sbírka na charitní činnost
v arcidiecézi (při bohoslužbách)
změna zimního času na letní
(2.00 na 3.00)

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
  1. 3. 8.00 Duchovní obnova pro
ženy*; CPR
  3. 3. 20.00 O liturgickém prostoru;
Mgr. Jan Kotas S.L.L.; DS
  4. 3. 19.30 Příprava na manželství*;
CPR
  6. 3. 9.30 Kurz efektivního rodičovství*; CPR
  10. 3. 20.00 Zápolení o naději a lidskou
důstojnost; prof. ThDr. Ctirad Pospíšil,
Th.D.; ČKA Praha 6
  11. 3. 19.30 Příprava na manželství*;
CPR
  12. 3. 9.30 Akademie nejen pro seniory; Prof. Petr Piťha: O svaté Anežce; PS
  13. 3. 9.30 Kurz efektivního rodičovství*; CPR
  20. 3. 9.30 Kurz efektivního rodičovství*; CPR
  21. 3. 20.00 Modlitba Taizé; DS
  26. 3. 9.30 Akademie nejen pro seniory; jáhen Jan Rückl: O eucharistii; PS
  27. 3. 9.30 Kurz efektivního rodičovství*; CPR
  31. 3. 20.00 Gotika očima středověkého diváka; PhDr. Peter Kováč; ČKA
Praha 6
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené
ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
www.centrumnazaret.cz
Víkendovka v centru Nazaret (12-20 let)
21. – 23. března na téma Příběh ze života.
Víkendovka s divadelním spolkem DRAS.
„To je ta svoboda, ke které nás osvobodil
Kristus“ (Gal 5,1). Je na tobě, jak to bude
dál… Začátek v pátek 21. března v 18.00
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: spacák, vhodné oblečení, přezůvky,
Bibli. Účastnický poplatek: 300 Kč (sleva
pro sourozence). Přihlášky do 15. března
na 244 910 469, 733 161 614 nebo na mailu
nazaret@apha.cz; více na: http://www.centrumnazaret.cz/kalendar-akci/
MINISTRANTI
www.apha.cz/aktuality-ministranti
Mladší ministranti
8. března v Praze (pro mladší kluky cca
od 7 do 15 let). Zahájení v Praze 4 - Lhot-

ce v kostele Panny Marie Královny míru
v 9.30. Téma: modlitba. Program: nácvik
ministrantské služby, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč na jídlo, sportovní oblečení a obuv (do tělocvičny) a případně ministrantské oblečení. Ukončení
v 16.00.
Starší ministranti
14. – 15. března v Praze (pro starší kluky cca
od 15 do 25 let). Program: zahájení v pátek
mší svatou 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.
KOMUNITA CHEMIN NEUF
www.chemin-neuf.cz
Vztahy a jak na ně
Od 28. února do 2. března zveme mladé
18 – 30 let do Tuchoměřic. Téma: Vztahy a jak na ně. Jak vzniká důvěrný vztah,
aneb od přátelství k lásce. Hostem bude
Karel Řežábek. Kontakt: sekretariat.mladezeccn@gmail.com; 774 241 990 (Zdeňka
Boková).
KOSTEL VŠECH SVATÝCH
info@kapitulas.cz
Pravidelná bohoslužba každou neděli
v 15.30. Přede mší i po ní je možné se pomodlit u hrobu sv. Prokopa. Kapitula ráda
přivítá u hrobu sv. Prokopa i skupiny poutníků.
Pokáním k obnově v Božím Duchu

V duchu postní tradice chtějí farnost při
pražské katedrále a akademická kapitula
u kostela Všech svatých společně nabídnout
cyklus postních kázání. Letos se budou věnovat výkladu kajících žalmů. Cyklus kázání pronesou biblisté Katolické teologické
fakulty Univerzity Karlovy dr. Jaroslav Brož
a doc. Josef Hřebík.
13. března od 18.00 – Radost po vyznání
hříchů (Žalm 32)
20. března od 18.00 – Prosba o pomoc
v krajním nebezpečí (Žalm 38)
27. března od 18.00 – Důvěra v milosrdné odpuštění (Žalm 51)
3. dubna od 18.00 – Nadějí vedené volání z hlubin (Žalm 130)
10. dubna od 18.00 – Kající modlitba
za vysvobození (Žalm 143)

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA
www.centrumbutovice.cz
Třináctého na třináctce
13. března 2014 od 19.30 zveme na koncert z cyklu „Třináctého na třináctce“. Slávek Klecandr si tentokrát pozval severomoravskou skupinu Hrozen. Host i hostitel
představí svou tvorbu inspirovanou předvelikonočním obdobím, tedy dobou postní.
Komunitní centrum sv. Prokopa na Slunečním náměstí (metro Hůrka). Doporučené
vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Rezervovat do 12. 3. na:
13na13@centrum.cz nebo více na
www.trinactnatrinact.blog.cz
Několik poznámek ke svátosti smíření
18. března od 18.30 jste zváni na pokračování přednáškového cyklu Prokopská zastavení na téma Několik poznámek ke svátosti smíření. Večerem bude provázet P. Jiří
Skoblík.
PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE
www.farnostdobriz.cz
2. března od 15.00 zveme všechny malé
i větší děti na karneval do Pastoračního
centra sv. Tomáše.
Svatá Hora, místo přesahující hranice
Po celý březen až do 11. dubna si můžete
prohlédnout v Pastoračním centru sv. Tomáše výstavu fotografií – exteriér a interiér barokního poutního místa Svatá Hora
u Příbrami. Fotografie vznikaly při různých
příležitostech v posledních 10 letech.
Autory jsou Stanislav Přibyl, Jan Traxler
a Miroslav Zelenka. Výstavu pořádá Matice Svatohorská.
Více na http://svata-hora.cz
Kdy jde o život
12. března, 19. března, 26. března a 2. dubna zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše
v Dobříši na čtyři večery postních seminářů
s názvem „Kdy jde o život...“.
Nejen extrémní situace očima členů integrovaného záchranného systému: profesionálního hasiče, policisty (instruktora URNy),
záchranáře a psychologa se zaměřením
na krizovou intervenci.
Hosty si bude postupně zvát a s nimi rozmlouvat P. Karel Satoria.
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Kurz Alfa
Od 13. března od 19.00 v Pastorační centru sv. Tomáše začne kurz Alfa.
Informace najdete na www.kurzyalfa.cz.
Dotazy zasílejte na alfa@farnostdobris.cz
nebo tel. 737 008 378.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ
www.srdcepane.cz
Cyklus přednášek o modlitbě
Koná se v zadním traktu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně vždy od 19.00.
 11. března - P. Zdenek Wasserbauer:
„Lectio divina“. Co znamená lectio divina. Praktický návod k rozjímání.
 
25. března - P. Petr Vacík SJ: „Kontemplace v akci“. Kontemplace a čin v jezuitské spiritualitě.
AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ
SPRÁVA
http:/ads.cvut.cz
Pravidelný program v kostele sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a začíná mší sv. ve 20.00
a pokračuje přednáškou v kryptě kostela.
5. března - Dr. Vladimír Slámečka: Zpověď v proměnách tisíciletí. Svátost smíření
se též může stát traumatizujícím zážitkem.
Jaká je historie této svátosti, jak ji prožívali
naši předkové a proč prochází v současné
době zejména na Západě hlubokou krizí? Na tyto a mnohé další otázky budeme
hledat odpověď společně s knězem, vysokoškolským pedagogem a rektorem ADS
otcem Vladimírem Slámečkou.
 12. března - Dr. Václav Cílek: Krajiny
vnitřní a vnější. O tom, proč bychom měli
pečovat o přírodu, ale i o mnohém dalším
si budeme povídat s Dr. Václavem Cílkem,
odborníkem na geologii, ale také autorem
mnoha knih, které se kromě geologie,
míst a klimatu odvážně pouští i do světů
méně exaktních a více duchovních.
19. března - Mgr. Karel Satoria: Život je
sacra zajímavej. O svých zkušenostech
z kláštera, o důvodech návratu, ale především o umění hlubokého duchovního
života, který je zároveň tak jednoduchý
a prostý, vypráví otec Karel alias bratr
Martin s nelíčeným zápalem.
26. března - Dr. Prokop Remeš: Nahá žena
na střeše aneb Bible a psychoterapie. Pro
Dr. Remeše se hagioterapie, jak se odborně nazývá metoda terapeutické práce nad
biblickými texty, stala účinnou formou
pomoci pro alkoholiky, drogově závislé
a ty, kteří se ocitli na okraji společnosti.

KARMEL EDITH STEINOVÉ
karmelitky@gmail.com
Vždy v pondělí od 19.00 – eucharistická
oslava + agapé. Předsedají Libor Ovečka
SDB, Jan Regner SJ, Pavel Pola OCD nebo
Prokop Brož (KTF UK). Nejen pro univerzitní studenty.
11. března od 10.30 do 16.00 – Rekolekce pro kojící matky. Jak přežít mateřství.
Přihlášky na fassati@farnostsalvator.cz
 
17. března od 19.00 – Dialogy (u)
karmelitek: kardinál Miloslav Vlk.
Po eucharistické oslavě večer věnovaný
papeži Františkovi, hostem večera je
kardinál Miloslav Vlk.
19. března od 19.00 – Jan od Kříže: Temná noc. Čteme a komentujeme klasické
texty duchovní literatury.
 
22. března – Jednodenní rekolekce s filmem To the Wonder (rež. T. Malick,
2012). Dopolední část je věnována meditaci v tichu, odpoledne s filmem. Doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc)
a sestry karmelitky. Přihlášky a info na
meditace@gmail.com
 28.–30. března – Víkend na Karmelu
v Luké. Dobrá společnost, skrovné ubytování, kreativní práce s dětmi. Pro odvážné. Další info na karmelitky@gmail.com
KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY
www.kcmt.cz
 1. března od 14.00 – Maškarní masopustní rej – program pro malé i velké
i s masopustním průvodem a následnou
veselicí.
 5. března 18.00 – Popeleční středa – začátek postní doby – mše svatá s udílením
popelce v KCMT
 8. března od 14.00 do 18.00 - Jarní košíkářská dílna – pod vedením Jany Váňové. Můžete si přijít vytvořit i s dětmi jarní dekoraci s pedigu. Košíček
na petrklíč, košíček na vajíčka nebo
ovečku. Cena dle toho co se rozhodnote tvořit. Více info na www.kcmt.cz.
Nutnost nahlášení předběžného zájmu
na hamalova@kcmt.cz
 9. března od 18.00 - Koncert skupiny
Let’s Go. Doporučené vstupné 80 Kč
 10. března od 16.00 – Přednáška –
„Únor 1948 a církev“ – doc. PhDr. Jaroslav Šebek
 24. března od 19.00 – Zastavení u Matky
Terezy - Práce jako Boží dar - Bolek Vraný
 30. března od 18.00 – Koncert Musica
Academia. Doporučené vstupné 50 Kč

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR
LORETA
www.loreta.cz
Pravidelné bohoslužby v Loretě jsou slouženy v sobotu v 7.30 ve Svaté Chýši a v neděli v 18.00 v kostele Narození Páně. Každou neděli v 15.00 a v 19.00 si také můžete
poslechnout koncert loretánské zvonohry.
4 . března od 19.30 bude v klášterní kapli
sv. Vavřince studentská mše sv. Doprovodný program můžete nalézt na facebookovém profilu Studentské (o)mše
 
5. března od 19.00 - Březnová benefice
Večery u kapucínů. Se svými fejetony
postřehů z rodinného života pod názvem
„Moje rodinné etudy“ vystoupí Magdalena Strejčková. Klavírními improvizacemi ji doprovodí Jakub Zahradník.
Výtěžek benefice bude věnován dennímu
a týdennímu stacionáři Modrý klíč o.p.s.
ŘKF U KOSTELA
SV. FILIPA A JAKUBA
www.centrumbarrandov.cz
ŘKF u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy Na Zlíchově 221/8 zve v rámci projektu Pěkné stáří od 9.00 do 12.00 na setkání:
 
7. března – Nina Divíšková a Jan Kačer
– To je život…
 21. března – Duchovní obnova „O naději“. Kontakt: 607870457
DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
www.domovrepy.cz
 
4. března od 10.00 - Masopustní průvod
dětí ze ZŠ U Boroviček, denní stacionář,
prostory Domova
 
6. března od 15.30 - Jarní koncert mezzosopranistky Virginie Walterové a jejích
žáků z hudebního Gymnázia Jana Nerudy (klavírní doprovod: prof. Miroslav
Navrátil), refektář, vstupné dobrovolné
 
16. března od 17.00 – Slovanské tance,
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 
20. března od 15.00 – Kamenné kroniky
Persie - přednáška s projekcí (2. díl cestopisného pořadu Luboše Vránka), klub
Domova, vstupné dobrovolné
 
6. dubna od 14.15 - Koncert pro hospice (na programu: L. Boccherini - Stabat
Mater, J. Haydn - Sedm posledních slov
Vykupitelových na kříži). Hostem pořadu je MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v Čechách. Kostel
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
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POZVÁNKY
Duchovní odpoledne pro mládež
1. března od 15.00 do 20.00 zve sekulární
františkánský řád ve spolupráci s bratry kapucíny na duchovní odpoledne pro mládež
(15-25) do kostela sv. Josefa (nám. Republiky, Praha 1) na téma: Radostná příprava
na dobu předvelikonoční za doprovodu
myšlenek sv. Františka z Assisi. Program:
duchovní pásmo s krátkou adorací, svačina,
diskuse, grilování. Ohlášení předem vítáno.
Kontakt: fram@sfr.cz
Práce jako Boží dar
11. března od 17.30 zve Ekologická sekce České křesťanské akademie na besedu
s Ing. Boleslavem Vraným, PhD., na aktuální
téma „Práce jako Boží dar“.
Beseda se bude konat v přízemí kláštera
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49.
U mne je vždy otevřeno
12. března od 19.00 zvou sestry Paulínky
ve spolupráci s Městkou knihovnou Praha
na Komponovaný večer věnovaný papeži
Františkovi. Jeho osoba a témata, která otevírá a jimiž překvapuje svět i církev samotnou, v pohledu pozvaných hostů (děkan Katolické teologické fakulty UK ThLic. Prokop
Brož, Th.D., sociolog, spisovatel a esejista
PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., a další). Večer
doplní skladby A. Piazzolly. V Malém sále
Městské knihovny na Mariánském náměstí
v Praze. Vstup volný.
TEC + Společné setkání s Kristem
TEC (Together Encounter Christ) je víkendová rekolekce otevřená pro všechny.
Je založena na prožívání Velikonočního
tajemství ve společenství. Zprostředkovává uvedení do tajemství a do osobního
vztahu s Kristem, je zaměřna na přítomný okamžik. Klade důraz na Písmo, liturgii, doprovázena je katolickým knězem.
Nejbližší TEC se koná 14.–16. 3. v křesťanském centru v Hrádku u Vlašimi.
Přihlášení: Pavla Fabianová, tel. 312310070,

776 712 084, mail: p.f.2000@seznam.cz;
info: www.katolik.cz/TEC
Den s bl. Chiarou Luce – svatost jako
životní styl a cesta i pro mladé
15. března od 9.30 do 17.30 zvou mladí
z Hnutí Fokoláre na setkání v budově Biskupského gymnázia v Brně (Barvičova 85,
602 00 Brno) své vrstevníky (od 14 let),
zvláště ty, kteří si zvolili za biřmovací patronku bl. Chiaru Luce. Během setkání se
bude hovořit o životě a duchovní cestě této
mladé svaté, jak žila její rodina, jaká spiritualita jí podporovala, jaké byly její cíle a životní hodnoty.
Více http://chiaraluce.naplno.net
Zlatá Praha
16. března od 16.00 v rámci cyklu “Zlatá Praha” pořádá Hnutí fokoláre v koncertním sále Jana Drtiny konzervatoře
Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1
benefiční klavírní recitál Paola Vergariho ve prospěch nemocnice ve Fontem
v Kamerunu, kde působí kněz pražské arcidiecéze P. MUDr. František Slavíček.
Na programu budou skladby různých světových autorů. Vstupné dobrovolné.
Rezervace vstupenek na tel. č. 603 446 545
nebo na adrese zlata.praha@focolare.cz;
více na http://www.focolare.cz

Účinkují: Veronika Hádková – hoboj, Jakub
Janšta – varhany. Vstup na koncert je volný.
Koncert v kostele sv. Kateřiny
24. března od 16.00 pořádá Společnost pro
duchovní hudbu spolu s Vedením Všeobecné fakultní nemocnice a pravoslavnou církví koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě
Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN
Praha 2 u příležitosti 329. výročí narození J.
S. Bacha. Účinkuje Josef Zámečník - trubka
a Josef Kšica – varhany. Na programu skladby J. S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozarta.
Projekt probíhá za podpory Městské části
Praha 2. Vstup na koncert je volný.
Pozvání do kostela sv. Haštala
26. března v 18.00 zveme k poutní slavnosti
do kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském, kterou bude celebrovat P. Mgr. Vladimír Kelnar, farář Týnské farnosti a kanovník
Metropolitní kapituly u sv. Víta. Bohoslužbu
doprovodí zpěvem sbor Notre Dame. Při bohoslužbě bude vystavena busta s relikviemi
mučedníka sv. Haštala, které přivezl do Prahy císař Karel IV. a věnoval tomuto kostelu.
Kolegium katolických lékařů
26. března od 18.30 – P. Josef Šplíchal SBD:
Postní zamyšlení. Setkání se koná v knihovně (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné
fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.

Varhaní nešpory maltézských rytířů

Postní duchovní obnova pro ženy

18. března od 18.00 v rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv.
Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory
Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské
ulici v Praze 1 – Malé Straně třetí koncert cyklu duchovní hudby LAUDATE
DOMINUM OMNES GENTES. Na programu budou díla G. P. Telemanna, J.S.
Bacha, D. Cimarosy a varhanní improvizace na píseň Kristus příklad pokory.

29. března od 9:00 do 16.00 zve Unie katolických žen do farního klubu u Panny
Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha
1 (vchod z Františkánské zahrady) na postní duchovní obnovu. Provázet bude P. Ladislav Nosek SJ, v průběhu dne se budou
střídat promluvy a ztišení, odpoledne zakončíme mší svatou. Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera.Přihlašování do 23. března na tel. č. 220 181 329,
775 706 492 nebo e-mail: ukz@volny.cz.
Pokud se nechcete zúčastnit společného
oběda, můžete přijít i bez přihlášení.

Postní almužna 2014
Arcidiecézní charita Praha vydává od pondělí 24. února po celou postní dobu zájemcům (farnostem i jednotlivcům) papírové skládací pokladničky pro shromažďování Postní almužny. Jedná se o finanční prostředky, které vyjadřují hodnotu konkrétního osobního
sebezáporu. Tyto peníze lze odevzdat v období velikonočních svátků (po dohodě s místním duchovním správcem) buď na podporu
sociálního projektu ve své farnosti, nebo na sociální projekt Arcidiecézní charity Praha. Pokladničky jsou zdarma k dispozici v sídle
Arcidiecézní charity Praha, Praha 2, Londýnská 44, 1. patro, kontaktní kancelář. Pondělí až pátek od 8.00 – 16.00.
Případné informace: Pavel Šimek, ADCH Praha, telefon: 603 516 899.
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Z ACT CURIAE

PROMINUTÍ EXKOMUNIKACE
8. 1. 2014 prominul kardinál Dominik Duka OP Mgr. Yvo Josefovi Ryndovi, nar. 15. 1.
1960 v Kutné Hoře, trest exkomunikace.

USTANOVENÍ
 S účinností od 20. ledna 2014 byli na dobu
pěti let jmenováni a ustanoveni členy
Pastorační rady Arcidiecéze pražské:
P. Jakub Karel Berka O.Præm.,
Mgr. Pavla Čandrlová DiS., Libor Bulín,
Mgr. Filip Dostál, Dr. Vojtěch Eliáš,
Ing. Mgr. Roman Farion, Pavel Fischer,
Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.,
Mons. Karel Herbst SDB, Benedikt
Hudema, Mgr. Vladimír Hudousek,
Ing. Michael Chytrý, Mgr. Vladimír
Kelnar, Mons. Mgr. Václav Malý,
Ing. Jaroslav Němec, Mgr. Ing. Michal
Němeček, S.M. Baptista Vlasta Nožková
OSF, Mons. Michael Slavík Th.D.,
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, Ing. Karel
Štícha, ThLic. Edward Walczyk
 P. Mgr. Christophe Jakob CNN byl s účinností od 1. února 2014 jmenován a ustanoven letištním kaplanem na letišti Václava Havla v Praze.
 Pavel Semela byl s účinností od 1. února
2014 jmenován a ustanoven sekretářem
IV. pražského vikariátu.
 Mgr. Jan Gerndt byl s účinností od 1. prosince 2013 uvolněn z funkce nemocničního kaplana Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

26. ledna 2014 přijal v kostele sv. Šimona
a Judy v Bystřici u Benešova jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi Josef Kubů.
Světitelem byl Mons. Karel Herbst SDB,
pražský pomocný biskup.

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA
9. 3. – 1 neděle postní (9.00):
katedrála svatého Mikuláše,
České Budějovice
(Mons. Jiří Paďour)
23. 3. – 3. neděle postní (9.00):
chrám Matky Boží před Týnem,
Praha 1 (P. Vladimír Kelnar)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 Jiří Cikánek, trvalý jáhen v Ořechu,
15.3.2009 (5 let)

RADIO PROGLAS
 . 3. – 8.neděle v mezidobí
2
(9.00): kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Havlíčkův Brod
(P. Pavel Hroznata Adamec)

 ThLic. Václav Steiner, kněz pražské
arcidiecéze působící v Rakousku,
17.3.1974 (40 let)

 . 3. – 1. neděle postní (9.00):
9
kostel Panny Marie Pomocnice,
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

ÚMRTÍ
V pondělí 13. ledna 2014 zemřel ve věku
nedožitých 87 let v italském Tridentu biblista a katolický kněz ThDr. Josef Krejčí
S.S.L Poslední rozloučení se konalo ve farním kostele farnosti Mezzocorona.

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

V úterý 21. ledna 2014 zemřel v Českých
Budějovicích ve věku 92 let Mons. Karel
Fořt, zakladatel České duchovní služby
v Německu a dlouholetý redaktor Rádia
Svobodná Evropa. Pohřben byl na hřbitově na Práchni u Horažďovic.

 0. 3. – 4. neděle postní (9.00):
3
kostel sv. Augustina, Brno
(P. Pavel Šenkyřík)

TELEVIZE NOE
 . 3. – 8.neděle v mezidobí
2
(10.00): kostel sv. Jakuba, Trnava

JUBILEÁŘ – BŘEZEN
 P. Ladislav Škrňa CSsR, na odpočinku
na Svaté Hoře, 3.3.1926 (88 let)

 P. Maximilián Roman Rylko O.Præm.,
administrátor v Keblově, 10.3.1969 (45 let)

 Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný Th.D.,
prelát, kanovník, docent KTF UK,
3.3.1944 (70 let)

 P. Cyril John SJ, farní vikář u sv. Štěpána
v Praze, 14.3.1964 (50 let)

 P. Petr Blecha OCD, farní vikář v Dobříši, 3.3.1964 (50 let)
 P. Mgr. Cyprián Kamil Suchánek OP,
rektor kostela sv. Bartoloměje v Praze,
4.3.1974 (40 let)
 P. Stefano Pasquero FSCB, farní vikář
v Praze u sv. Apolináře,
6.3.1969 (45 let)
 Jan Píška, farní vikář v Kladně,
9.3.1949 (65 let)

 . 3. – Popeleční středa (16.30):
5
Řím, Vatikán (František I.)
 . 3. – 1. neděle postní (10.30):
9
kostel sv. Václava, Ostrava
(P. Pavel Kaška)

 Mgr. Jaroslav Schrötter, trvalý jáhen
v Praze-Kobylisích, 18.3.1949 (65 let)

 6. 3. – 2. neděle postní (10.30):
1
kostel sv. Václava, Ostrava
(P. Bohumír Vitásek)

 Mgr. Jan Böhm, vojenský kaplan,
22.3.1974 (40 let)

 3. 3. – 3. neděle postní (10.00):
2
Slovensko

 MUDr. Jiří Slabý, emeritní kanovník,
osobní děkan, výpomocný duchovní
u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze
-Vinohradech, 26.3.1934 (80 let)

28. 3. – kající pobožnost (17.00):
Řím, Vatikán (František I.)

 Mgr. František Martínek, trvalý jáhen
pražské arcidiecéze na odpočinku,
26.3.1934 (80 let)

 0. 3. – 4. neděle postní (10.30):
3
kostel sv. Václava, Ostrava
(P. Antonín Forbelský)


Změna vyhrazena.

POZVÁNÍ

DUCHOVNÍ

CVIČENÍ

6.–9. 3. Církev: jak a proč zachovat klid

P. Dr. Ondřej Salvet

ŘKF Svatá Hora,
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

7.–9. 3. Víkend mezi duší a Duchem II.

Michal Petr,
sr. Denisa Červenková CSTF

Exerciční dům Kolín

Kolín
http://exercicie.cz

7.–9. 3. Duchovní cvičení pro
kostelníky a akolyty

Mons. Vojtěch Šíma

ŘKDS Stojanov

Velehrad
www.stojanov.cz

bratři pauláni

Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

P. Augustin Kováčik OPraem.

Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

10.–12. 3. Duchovní cvičení pro
kostelníky a akolyty

Mons. Vojtěch Šíma

ŘKDS Stojanov

Velehrad
www.stojanov.cz

14.–16. 3. Duchovní cvičení (nejen) pro
členy Matice svatoantonínské

P. Josef Čunek SJ

ŘKDS Stojanov

Velehrad
www.stojanov.cz

14.–16. 3. Postní rekolekce

P. Petr Vacík SJ

Exerciční dům Kolín

Kolín
http://exercicie.cz

14.–16. 3. Duchovní obnova postní

Mons. Pavel Posád

Duchovní centrum sv.
Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

17.–21. 3. Identita muže a ženy ve světle
evangelia

P. Krzysztof Józef Strzelczyk
CSsR

ŘKF Svatá Hora,
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

18.–22.3. Pociťovat zranění srdce
s Ježíšem zraňovaným
(Ignaciánské exercicie)

P. František Lízna SJ

Matice svatohostýnská

Svatý Hostýn
www.hostyn.cz

20.–23. 3. Cursillo - zážitek toho
podstatného v křesťanství

P. Václav Dolák a skupina laiků

Exerciční dům Kolín

Kolín
http://exercicie.cz

23.–30.3. Postní duchovní obnova
(pro všechny)

P. Richard Greisiger SJ

Matice svatohostýnská

Svatý Hostýn
www.hostyn.cz

23.–26. 3. Postní duchovní cvičení pro
manžele

P. Jan Žaluda SDB

ŘKDS Stojanov

Velehrad
www.stojanov.cz

24.–27. 3. Duchovní obnova pro seniory
a seniorské manželské páry

P. Jan Rybář SJ

Marianum

Janské Lázně
www.dcshk.cz

27.–30. 3. Exercicie pro zdravotníky a ty,
kteří pečují o druhé

Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný,
Th.D.

ŘKF Svatá Hora,
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

27.–30. 3. Poznat hloubku vlastního
hříchu a velikost Božího
milosrdenství (DC – I. týden)

P. František Lízna SJ

Exerciční dům
Tovaryšstva Ježíšova

Český Těšín
www.exercicie.cz

28.–30. 3.

P. Stanislav Peroutka SJ

ŘKDS Stojanov

Velehrad
www.stojanov.cz

8. 3. jednodenní duchovní obnova
pro mládež
9.–12. 3. Duchovní obnova pro seniory

Víkend pro seniory
(Centrum pro rodinu)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný

A

by ve všech kulturách
byla respektována práva
žen a jejich důstojnost.

Úmysl evangelijní

Z

a mladé lidi, aby mnozí z nich přijali
Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia..

Úmysl národní

Z

a matky v požehnaném stavu, aby
se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.
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Z HISTORICKÉHO

KALENDÁŘE

1. březen 1914 – Zemřel Mons.
Ferdinand Lehner, katolický kněz,
historik výtvarného umění a hudby.
V roce 1865 jmenován kooperátorem chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Praze-Karlíně. Roku 1875 založil
časopis „Metod“, věnovaný hlavně
popularizaci křesťanského umění.
Od r. 1880 přednášel křesťanskou
archeologii na pražském bohosloveckém učilišti a rovněž založil
„Českou jednotu cyrilskou“. Teoretické poznatky o církevní hudbě publikoval v časopise Cecilie. Od roku
1892 ustanoven farářem u sv. Ludmily v Praze na Vinohradech.
(* 6. 6. 1837).
9. březen 1854 – Pražský arcibiskup kardinál Bedřich Josef ze
Schwarzenberga vysvětil pozemek
v Praze-Karlíně, určený pro stavbu
kostela sv. Cyrila a Metoděje.
10. březen 1354 – Pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic potvrdil
založení ženského augustiniánského kláštera u sv. Kateřiny na Novém
Městě pražském.
20. březen 1974 – Papež Pavel VI.
udělil chrámu sv. Jakuba Většího
na Starém Městě pražském čestný
titul „Bazilika minor“.
25. březen 1964 – Papež Pavel VI.
schválil Fraternitu malých sester Ježíšových. Zakladatelkou byla sestra
Magdalena Ježíšova. Sestry dávají
přednost všem trpícím, chudým,
nemocným a přehlíženým menšinám. Od října 1967 působí v Praze.
28. březen 1214 – Zemřel Daniel II. (Milík z Talmberka), katolický kněz, člen Strahovské kapituly.
Dne 1. 11. 1197 vévoda Vladislav
ho jmenoval 17. pražským biskupem, což papež Inocenc III. potvrdil až 5. 5. 1202. Za jeho episkopátu
po r. 1200 zřízena první česká Komenda Řádu Německých rytířů a to
v Praze u kostela sv. Petra Na poříčí.
Arnošt Kelner

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
ST. NICHOLAS CHURCH

PRAHA
MALÁ STRANA
PRAGUE
LESSER TOWN

STABAT MATER
Koncertní cyklus obsahuje tři sobotní postní koncerty:
sobota 29. 3. 2014 v 18.00

Gaetano Donizetti: Parafrasi del Christus, kantáta pro soprán, alt
a varhany | Joseph Haydn: Fac me vere, árie ze Stabat Mater | Luigi
Boccherini: Quae maerebat, árie ze Stabat Mater | Gioacchino Rossini:
Quis est homo, duet ze Stabat Mater | varhanní skladby J. S. Bacha,
A. Vivaldiho a D. Buxtehudeho
Dagmar Vaňkátová – soprán | Barbora Polášková – mezzosoprán | Drahomíra Matznerová – varhany

sobota 5. 4. 2014 v 18.00

2 vokální skladby ze sbírky Canoro pianto (aut. Amante Franzoni a Claudia Sessa) | Isabella Leonarda: Sonata prima pro dvoje housle a continuo |
A. Scarlatti: Stabat Mater
Irena Troupová – soprán | Jana Janků – mezzosoprán | soubor Musica
Poetica

sobota 12. 4. 2014 v 18.00

G. F. Händel: Varhanní koncert č. 4 F dur, op. 4, HWV 292 | G. B. Pergolesi: Stabat Mater
Kateřina Šmídová Kalvachová – soprán | Lucie Hilscherová – alt | Daniela
Kosinová Valtová – varhany | soubor Musica Pro Anima

www.stnicholas.cz
VSTUPENKY DENNĚ:
Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, Malostranské nám., Praha 1
(možnost zakoupení zvýhodněné celoroční výběrové abonentky),
tel.: 257 534 215

