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ÚVODNÍK

Editorial

Spravedlnost a milosrdenství
církevního soudu

Milí čtenáři,
satirické internetové periodikum „Tisíckráte“ uveřejnilo koncem loňského roku humornou zprávu o tom, že režisér Jiří Strach
a kardinál Dominik Duka mají jít kvůli pohádce Anděl Páně 2 před církevní soud. Někteří lidé se tak díky této nevážně myšlené
zprávě dozvěděli, že existuje něco jako Metropolitní církevní soud. A možná si položili
otázky, k čemu vlastně slouží. V tomto čísle
píšeme mimo jiné o tom, že jeho nejčastějším úkolem je přezkoumávání platnosti či
neplatnosti manželství.
Aleš Pištora
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P

osláním církevního soudu je, podobně jako u civilních soudů, uzdravení „ran“ způsobených nespravedlivým a protiprávním jednáním.
Církevní soud není konkurence občanského, civilního soudu. Na rozdíl
od něho nemá k dispozici složku donucovací v podobě policie či vězení. Jím uložené tresty mají být prostředkem k nápravě, případně mají
vytvořit podmínky, aby uvnitř církve nemohlo docházet ke zraňování či
utlačování druhých. Nejčastějším úkolem církevních soudů je nicméně
rozhodování sporů v duchovních věcech, a to ponejvíce ve věci platnosti manželství.
Soudní moc v pražské arcidiecézi náleží arcibiskupovi. Jelikož však každý soudní proces vyžaduje různá šetření, studium stanovisek, zkoumání
svědectví atd., deleguje biskup tuto pravomoc nezávislému církevnímu
soudu. Nemá potom právo do jeho procesu zasahovat. V čele Metropolitního církevního soudu stojí jako jeho předseda soudní vikář, jmenovaný pražským arcibiskupem. Soud se řídí předpisy kanonického práva,
zejména Kodexem.
Spravedlnost v církevním pojetí je chápána jako spravedlnost, která vidí
srdcem, a proto zde má své uplatnění i milost. Světská spravedlnost
by v církvi byla málo. Biblická spravedlnost má v sobě vždy prvek odpuštění. Je třeba neztratit ze zřetele, že milosrdenství je klíčové slovo
Božího jednání.
Kardinál Dominik Duka OP
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Svatopetrský haléř

Pocta městu Arquata del Tronto

S

V

bírka na humanitární aktivity církve se bude konat v neděli 19. února při všech bohoslužbách. V minulém
roce bylo vybráno celkem 902 604,Kč a prostředky byly zaslány papeži,
aby mohl jménem celé církve přispívat
ke zmírnění následků živelních katastrof
a neštěstí, ale také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším
lidem v nouzi.
Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra

e středu 22. února se v refektáři
opatství Emauzy (Vyšehradská 49)
koná benefiční koncert pro Itálii nazvaný „Pocta městu Arquata del Tronto“. Výtěžek koncertu italských písní
a árií v podání sólistek Ivany Veberové
a Edity Adlerové bude věnován městečku Arquata del Tronto, které loni
postihlo ničivé zemětřesení. K podpoře se záštitou pražského arcibiskupa kardinála Duky a finančním darem
připojilo také Arcibiskupství pražské.
Ke každé vstupence, kterou si diváci
zakoupí, získají jako poděkování reprodukci obrazu Ivana Svatoše, na kterém
je zobrazeno městečko Arquata del
Tronto před úderem zemětřesení. Více
na www.artfra.cz.

Pouť ke sv. Valentinu

T

Vyšehrad. Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

radiční valentinské zastavení v rámci Národního týdne manželství se letos
uskuteční v sobotu 18. února v Praze na Vyšehradě. Duchovním programem provází P. Jakub Berka, O. Praem. Program valentinského zastavení začíná v 10.00 hodin úvahou o spiritualitě manželství. Rekolekce bude probíhat
v prostorách Vyšehradské kolegiátní kapituly. Z důvodu omezené kapacity je
potřeba se předem přihlásit. Poutní mši svatou bude od 15.30 hodin v bazilice
sv. Petra a Pavla sloužit P. Michal Němeček. Více na www.apha.cz/cpr.

Odpůrci nacismu z řad
sudetoněmeckých
křesťanů

O

d pondělí 27. února do pátku
31. března bude v Emauzském
klášteře k vidění výstava nazvaná „Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu z řad
sudetoněmeckých křesťanů v letech
1938–1945“. Výstava představuje osudy deseti lidí, kteří se z křesťanského
přesvědčení postavili nacismu a zaplatili za to životem. Výstava navazuje
na výroční konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde, která se tentokrát
na téma „Význam bezvýznamných“ koná
ve dnech 24.–26. února v hotelu EXE
Iris v pražských Vršovicích. Na programu je řada přednášek a diskuzí, v jejichž rámci vystoupí mj. ministr kultury
a předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde Daniel Herman, prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, doc. Tomáš Petráček nebo dr. Jan Stříbrný.
Více na www.ackermann-gemeinde.cz.
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Setkání řeholníků

V

den svátku Uvedení Páně do chrámu, 2. února, jsou
zvány všechny řeholnice, řeholníci a zasvěcené
osoby ke společnému slavení eucharistie. Mše svatá bude zahájena v 10.00 v kostele Všech svatých na
Pražském hradě a po obřadu žehnání svící bude pokračovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

L

etošní Noc kostelů se bude konat v pátek 9. června. Jako
v minulých letech je třeba, aby farář, resp. administrátor farnosti nahlásil své kostely spolu s odpovědnou osobou na centrálním webu Noci kostelů (www.nockostelu.cz). Přihlašování
probíhá od 1. února do 19. března. Veškerá další korespondence na e-mailu nockostelu.praha@apha.cz.

Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra

Foto: Miloš Szabo

Přihlašování k Noci kostelů

Kardinál Duka na Bulovce

P

ři příležitosti světového dne nemocných navštíví 14. února v 9.30 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP nemocné v Nemocnici Na Bulovce. Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. v roce 1993 a připadá
na svátek Panny Marie Lurdské 11. února.

Den nemocných u boromejek
Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

Křesťané vstoupí
do postní doby

N

Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

a Popeleční středu bude 1. března pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin
sloužit mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podobně jako i v jiných kostelech se zde bude
udělovat popelec – kříž, který popelem vyznačí kněz
věřícím na čelo. Začne tak čtyřicetidenní postní doba
– příprava na slavení Velikonoc.

J

ako každý rok u příležitosti Světového dne nemocných organizují sestry boromejky a kaplani Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze v sobotu 11. února program v kostele sv. Karla Boromejského, který je věnován
společné modlitbě za nemocné. Mši svatou bude od 7.45 hodin
sloužit emeritní pražský biskup Karel Herbst SDB.
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Výstava sdružení Cesta 121
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Výročí biskupa sv. Vojtěcha

J

Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

eště do 15. února je možné si ve foyer Komunitního centra Matky Terezy prohlédnout výstavu zaměřenou na činnost sdružení
Cesta 121, které ve spolupráci s biskupy jednotlivých diecézí pomáhá stárnoucím kněžím
a kněžím v nouzi.

V

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi

T

říkrálová sbírka proběhla letos již posedmnácté. „Lidé byli velmi
vstřícní, přispívali penězi do sbírky, mnozí se přidávali a zpívali s námi
koledu, někteří se zajímali, jak konkrétně bude výtěžek sbírky využit,“ vypráví jeden z koledníků o svých zkušenostech, které zažívalo více než
dva tisíce dalších koledníků v obcích a městech pražské arcidiecéze.
Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 15. ledna. V pražské arcidiecézi ji
pomyslně zahájili koledníci z Farní charity Roudnice nad Labem, kteří
1. ledna vystoupili tradičně na horu Říp a zúčastnili se zde novoroční mše
svaté. Na Roudnicku se Tříkrálové sbírce daří. Svědčí o tom letošní historicky nejvyšší výtěžek a zájem nových obcí, které se do sbírky zapojily.
Tříkrálovou sbírku letos provázelo mrazivé počasí. Teploty v některé
dny klesly hluboko pod bod mrazu. „Lidé obdivovali, že vydržíme v takovém mrazu hodiny venku,“ říká kolednice Eva z Prahy.
„Několik lidí nám dokonce přineslo teplé nápoje, to se mi zatím nikdy nestalo, i když koleduji téměř od začátků sbírky.“
Po celé arcidiecézi probíhalo mnoho doprovodných akcí. Tou nejsledovanější byl pak Tříkrálový průvod v čele s třemi králi
na velbloudech, který prošel na svátek Tří králů historickým centrem Prahy. Průvod směřoval z Malé Strany přes Karlův most
na Staroměstské náměstí k živému Betlému. „Smyslem akce bylo upozornit na Tříkrálovou sbírku a poděkovat lidem, kteří se
na ní podílejí,“ vysvětluje Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity Praha.
Tříkráloví koledníci nesli radostnou zvěst o narození Božího Syna v Betlémě mezi lidi a byli přijati také v mnoha významných
institucích. V Arcibiskupském paláci je přijal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, navštívili také Parlament České republiky. V Poslanecké sněmovně je přijal její předseda pan Jan Hamáček. V Senátu zaštítila setkání koledníků se senátory 1. místopředsedkyně paní Miluše Horská.
Tři králové, jak jsou označováni mudrci z východu, koledovali i na velvyslanectvích Nizozemského království, Norského království, Filipínské republiky a Italské republiky. Na všech ambasádách byli vřele přijati.
Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi – seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby, lidem s postižením, sociálně slabým
a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Z letošního výtěžku podpoří Centrum pro tělesně postižené Fatima, rodiny s dětmi
v tíživé životní situaci či charitní komunitní centrum v Kolíně.

Tři králové v Senátu. Foto: Zdeňka Hanáková

roce 982 byl 19. února na Levém Hradci druhým pražským biskupem zvolen sv. Vojtěch. V letošním roce si připomeneme 1 020
let od jeho smrti, což zmínil kardinál Duka ve svém posledním pastýřském listu: „A tak když hledím do roku 2017, který nám připomíná
1 020 let od smrti sv. Vojtěcha, myslím na kardinála Josefa Berana,
který byl jeho velkým ctitelem a jehož kanonizaci chceme dovést ke
zdárnému konci. On vkládal svou naději a budoucnost církve do rukou sv. Vojtěcha.“

ROZHOVOR

Církevní tresty ukládám výjimečně
Foto: archiv prof. Hrdiny
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Soudy obecně řeší spory a ukládají tresty. Jaké spory řeší a jaké
tresty ukládají soudy církevní?
Podle základního zákoníku katolické
církve, Kodexu kanonického práva,
církevní soudy řeší záležitosti, které
se týkají věcí duchovních a ostatních,
které jsou s nimi spojeny. „Věcmi duchovními“ jsou např. svátosti a právo
na přístup k nim, církevní úřady apod.
Věcmi, které jsou s těmito duchovními spojeny, jsou např. kostely, kaple,
církevní hřbitovy atd. Církevní soudy také mohou soudit spory vzniklé
na základě aktu správní moci. To není
nic jiného než (i u nás v ČR fungující)
tzv. správní soudnictví, tedy přezkum
definitivních správních rozhodnutí.

A jak je to s těmi tresty?
Z trestních věcí církevní soudy rozhodují „o porušení církevních zákonů
a o každém hříšném jednání, pokud se
týká určení zavinění a uložení církevních trestů“. Tomu je třeba rozumět
tak, že církevní soud (tak jako každý
soud v právním státě) může trestat
pouze to jednání, které je za trestné označeno v trestním (v tomto
případě kanonickém) zákonu podle
principu Anselma von Feuerbacha
(1775–1833): „Není trestného činu
bez zákona“; a ukládat smí jen ty tresty, jež stanoví zákon podle navazujícího principu: „Není trestu bez zákona“. Těmito tresty jsou především tzv.
cenzury, tedy tresty nápravné, směřu-

S prof. Ignácem
Antonínem
Hrdinou, O. Praem,
strahovským
kanovníkem, předním
českým specialistou
na církevní právo
a soudcem
Metropolitního
církevního soudu jsme
mluvili o fungování
a kompetencích
církevního soudu
a zejména o sporech
týkajících se
uznání neplatnosti
manželství.

jící – jak už z jejich označení vyplývá
– k nápravě pachatele.
Jak si takové tresty konkrétně
představit?
Obsahem těchto trestů je zejm. zákaz přístupu ke svátostem (v případě
interdiktu), popř. pozastavení většiny
práv, která katolický křesťan v církvi má (v případě exkomunikace). Jen
duchovních se může týkat trest suspenze (tj. částečné nebo úplné nucené pozastavení jeho svátostné
či správní služby v církvi). A také jen
duchovních, popř. řeholníků, se mohou týkat tzv. pořádkové tresty (např.
zbavení církevního úřadu, zbavení duchovního stavu apod.).

ROZHOVOR

Většina sporů se týká platnosti manželství. Jak vlastně vypadá
proces uznání jeho neplatnosti?
Jde o sporné řízení na základě podané žaloby mezi tím, kdo tvrdí, že jeho
manželství je od počátku neplatné
(žalobce), a druhou stranou (žalovaným). Důvody neplatnosti jsou stanoveny zákonem, a to ve vyčerpávajícím
taxativním výčtu. Může jít buď o vadu
či absenci kanonické formy uzavření manželství, o nějakou manželskou
překážku, nebo konečně o kvalifikovanou vadu manželského souhlasu.
Existenci takového důvodu je nutno
prokázat v rámci důkazního řízení,
které používá prakticky stejných důkazních prostředků jako soudy světské (výslech svědků, listinné důkazy,
znalecké posudky atd.).
Jaké jsou nejčastější důvody neplatnosti manželství?
Dnes je to nejčastěji nedodržení kanonické (církevní) formy uzavření
manželství – tedy stručně řečeno
uzavření pouze civilního manželství
katolíkem – ten je totiž touto formou
vázán. Z vad manželského souhlasu jde zřejmě nejčastěji o psychicky
podmíněnou nezpůsobilost jedné ze
stran k uzavření manželství (např. pro
alkoholismus, gamblerství, drogovou
závislost apod.) nebo o simulaci manželského souhlasu některé podstatné
vlastnosti manželství (věrnost a nerozlučitelnost manželství), popř. zaměření manželství (zejm. na zplození
potomstva).
V jakých případech je možno
uplatnit Privilegium Paulinum
a Privilegium Petrinum? Co znamenají tato privilegia?
Omezený prostor umožňuje jen heslovité zodpovězení: výchozím stavem
u tzv. pavlovského privilegia (Paulinum), vycházejícího z prvního listu
Korinťanům (7, 12–15), je uzavření tzv.
přirozeně platného manželství, uzavřeného civilní formou mezi dvěma
nepokřtěnými, z nichž následně jeden
přijme křest a druhý to nemůže „vydýchat“. Pak tato pokřtěná strana může
(samozřejmě ale nemusí) s přivolením ordináře uzavřít nové manželství

– nejlépe s katolíkem. Naproti tomu
tzv. petrovské privilegium (Petrinum)
řeší úplně jinou situaci. Podle zákona
může katolík platně uzavřít manželství
jen s křesťanským partnerem. Zde ovšem může dát dispens ordinář. Pokud
se takové manželství rozpadne z viny
nepokřtěné strany, může ta pokřtěná po předchozím diecézním šetření požádat papeže, aby tuto dispens
ordináře „zlomil“ a umožnil pokřtěné
straně nový sňatek ve prospěch její
víry – proto se také tato dispens nazývá „favor fidei“ (prospěch víry).
Rozhoduje soud i v případech
rozluky?
Ano, jde o tzv. odloučení za trvání manželství ze závažných důvodů,
které jednomu z manželů činí setrvání
v manželském soužití velmi obtížným
nebo až morálně nemožným. Rozhodnutí soudu (popř. i ordináře) o této
odluce zbavuje odloučené manžely
povinnosti žít spolu (v bývalém rodinném právu se to nazývalo rozvodem
od stolu a lože), avšak nemá vliv na trvání manželského svazku a neopravňuje odloučené manžely k uzavření
nového manželství. Proto je u nás
jeho frekvence minimální (jinak je
tomu ovšem např. na Slovensku).
Zjednodušily vám život papežovy
změny v oblasti zneplatnění manželství?
Jak v čem. Poté, co papež prolomil
už starý římskoprávní princip, podle nějž žalobce musí podat žalobu

u soudu žalované strany, manželské
kauzy u našeho soudu postupně narůstají. Na druhé straně je jistě třeba
uvítat změnu, podle níž se už k vykonatelnosti rozsudku o neplatnosti
manželství nevyžaduje dvojí shodné
rozhodnutí soudů odlišné instance.
Tedy např. pokud se proti rozhodnutí
prvoinstančního soudu konstatujícímu neplatnost nikdo neodvolá, stane
se tento rozsudek vykonatelným.
Jaké pravomoci měly církevní
soudy v minulosti a jaké pravomoci
mají dnes?
Zvláště ve středověku soudily církevní soudy i věci ryze profánní povahy (spory z kupních smluv, ze závětí
apod.). Ty už se od počátku novověku vrátily tam, kam patří – tedy před
světské soudy. O pravomocích dnešních církevních soudů jsme již mluvili.
V čem se liší úloha soudce civilního soudu a soudce církevního soudu?
Tak jako světský soudce u světského
soudu, tak i církevní soudce u církevního soudu se má při rozhodování řídit pouze zákonem a aplikovat ho podle svého nejlepšího svědomí. V tom,
totiž v činění zadost spravedlnosti, je
podstatná shoda. Rozdíly přirozeně
existují (např. aplikace práva církevními soudy podle principu kanonické
umírněnosti), avšak nejsou zásadní
povahy.
Aleš Pištora
Foto: Moravsko-slezská křesťanská akademie

Už jste takový trest někdy udělil?
Budiž zde řečeno, že (alespoň u pražského metropolitního soudu) kanonické trestní řízení představuje výjimečný případ.
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TÉMA

Církevní soud z pohledu advokáta
Úkolem advokáta v procesu řízení o neplatnosti církevního
manželství je pomoci manželům najít důvody neplatnosti
manželství a ty pak uplatnit v řízení před církevním
soudem.
Sídlo Metropolitního církevního soudu, Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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V

praxi se občas stane, že zazvoní telefon a volající poprosí
o pomoc při církevním rozvodu. Nejdříve proto lehce upozorním,
že rozvod v církvi není možný, je však
možné se zamyslet nad tím, zda nepřichází v úvahu některý z důvodu
neplatnosti manželství. Tento důvod
musí být v nějaké, alespoň latentní
formě přítomný již v okamžiku uzavírání manželství. Někoho to může vyděsit natolik, že namítne, že by přece
neuzavřel manželství s někým, o kom
je přesvědčený, že není způsobilý pro
manželství. Takto dramaticky ovšem
požadavek postavený není. Důvody
pro neplatnost existující od počátku
manželství jsou leckdy skryté, a to nejen oku zamilovaného partnera.
Někteří poučení žadatelé vkládají naději do možného nalezení formálních
důvodů neplatnosti manželství. Ze
své praxe můžu potvrdit, že se jedná
o naprosto výjimečné situace. Bylo

by to v případě, že by oddávající například zapomněl požádat o dispenz
od manželské překážky (sňatek s nepokřtěnou osobou), anebo by neměl
církevní jurisdikci. Existují totiž tři základní okruhy, které se při platnosti
manželství zkoumají. První je formální
platnost, což znamená dodržení kanonické formy manželství, a to pro
katolíky a nekatolíky východního obřadu. Ostatní platně pokřtění křesťané
jsou vázáni i civilní formou manželství. Druhý okruh spočívá ve zkoumání, zda neexistovala nějaká překážka,
a pokud ano, zda od ní byla udělena
dispenz (prakticky vždy tomu tak je).
Zbývá proto třetí okruh, nejvíce frekventovaný v praxi církevních soudů,
a to důvody neplatnosti spočívající
ve vadě manželského souhlasu. Tento
odborný termín se projevuje v běžném manželském životě tím, že daná
osoba není schopna vytvářet společenství manželského života kvůli své

psychické neschopnosti anebo proto,
že z něj vyloučila určitý podstatný prvek nebo vlastnost. Kanonické právo
mluví o psychických důvodech zabraňujících převzetí podstatných manželských povinností, čímž pravidelně
irituje ty, kterých se to týká. Není to
však otázka viny nebo neviny ani snaha dehonestovat někoho z účastníků. Chce se tím pouze říct, že lidská
osobnost je taková, že není schopná
tvořit společenství manželského života. Klidně vybídnu, ať tam, kde se to
jeví alespoň trochu opodstatněné, tak
označí sám sebe i ten, kdo podává žalobu na neplatnost manželství.
Neschopni vytvářet manželské soužití
z důvodů své osobnosti jsou všichni
ti, kdo se dopouštějí domácího násilí, jsou závislí na alkoholu, drogách
či automatech nebo mají různé sexuálně odlišné preference zabraňující důstojnému manželskému soužití.
Kromě toho se však jedná i o takové
projevy, které bych souhrnně označila jako vážnou nezralost, za čímž se
skrývá egoismus, nezodpovědnost,
žárlivost, závislost na rodičích, úzkostlivost apod. S nezralostí je často
spojeno i odmítání dětí jako projev
vnitřní nejistoty a neochoty přijmout
odpovědnost za jejich výchovu. Právě
vyloučení dětí, věrnosti a nerozlučitelnosti znamená, že do manželského
souhlasu nebyla zahrnuta jeho podstatná náležitost.
Pro úplnost bych ještě doplnila, že
nerozlučitelnost se týká svátostných
manželství. U nesvátostných, tj. takových, kdy alespoň jedna strana
není pokřtěna, je možné postupovat
i cestou žádosti Svatému Otci, a to
za splnění podmínky, že žadatel převážně nezavinil rozpad manželství
a nerozvedl se kvůli novému partnerovi. Na závěr bych připomněla, že
platná jsou i civilní manželství dvou
nepokřtěných osob. I zde existuje řešení, záleží pak na konkrétních okolnostech.
Marie Kolářová

UDÁLOST

Foto: Dominika Bohušová OP

Anna Magdalena
Schwarzová, OCD

Ve věku 95 let zemřela 2. ledna 2017
v klášteře bosých karmelitek v KrakověWesołe S. M. Anna Magdalena
Schwarzová, OCD, česká bosá karmelitka,
od roku 1985 spojená s komunitou bosých
karmelitek v Krakově-Wesołe.

A

nna Schwarzová (pro přátele Nina) se narodila 14. března 1921 v Praze ve středostavovské rodině s židovskými kořeny,
která se však ke své náboženské identitě již nehlásila. Anna i její mladší bratr
Jiří (* 1923) byli pokřtěni a vychováni
v katolické víře. Jako dospívající dívka
prožila náboženskou konverzi k hluboké osobní víře a v roce 1939 se přihlásila do kláštera bosých karmelitek
v Praze na Hradčanech, kvůli židovskému původu byl ale její vstup odložen
na neurčito.
Dne 7. prosince 1941 byla spolu s rodiči v rámci prvního civilního transportu
deportována do Terezína, otec a většina dalších příbuzných později zahynuli v Osvětimi (otec v říjnu 1944). Anna
s matkou v terezínském ghettu přežily
a vrátily se do Prahy. Z matčiných čtyř
bratrů přežil jediný, otec Petra Ebena.
Po skončení války se Anna stala postulantkou karmelitánského kláštera
na Hradčanech, její vstup do kláštera byl však na radu jejího duchovního vůdce znovu odložen. Starala se
především o maminku a od podzimu
1945 studovala na Filosofické fakultě
UK v Praze angličtinu a francouzštinu.
V květnu 1948 studia přerušila, vstoupila na Karmel na Hradčanech a při obláčce v roce 1949 přijala řeholní jméno
Marie Magdalena od Kristových ran.

Již v následujícím roce však pod tlakem
komunistické moci musela jako všechny novicky řád opustit. Od podzimu
1949 patřila do okruhu pražského společenství Rodiny, založeného po válce chorvatským jezuitou Tomislavem
Kolakovičem, kde nalezla řadu přátel,
mezi něž patřili zvláště Růžena Vacková, Josef Zvěřina, Oto Mádr, Václav Vaško či františkán Zdeněk Bonaventura Bouše. Dne 12. února 1953
byla Anna Magdalena Schwarzová
zatčena Státní bezpečností a obviněna z protistátní činnosti ve spojení „s již
odsouzeným špionem Vatikánu Mádrem“. V březnu 1954 byla ve skupině
Hošek a spol. v inscenovaném procesu odsouzena za velezradu k 11 letům
odnětí svobody a ke ztrátě občanských
práv a majetku. Trest si odpykávala až
do amnestie v roce 1960.
V 60. letech žila Anna s maminkou u jejího bratra v Českém Krumlově, ale jako
trestaná osoba měla problém sehnat
práci. Od přelomu let 1961/1962 pracovala jako samostatná dělnice na noční
směně v papírně ve Větřní. Po smrti
maminky v dubnu 1976 se vydala za sestrami karmelitkami, které tehdy sídlily v Jiřetíně pod Jedlovou. V Jiřetíně
8. prosince 1976 složila časné sliby.
Státní bezpečnost na ni od roku 1980
znovu zavedla svazek pod jménem
„Sára“. Byla trvale sledována, odpo-
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slouchávána a podrobována domovním prohlídkám. Státní bezpečnost jí
zabránila i v návštěvách její komunity
v Jiřetíně pod Jedlovou, a tak sestra
Magdalena od přelomu 70. a 80. let
začala jezdit do Polska, kde pobývala v krakovském klášteře na Wesołe.
V srpnu 1980 se v tomto krakovském
Karmelu setkala s generálním představeným karmelitánů a 26. srpna zde
složila věčné sliby pro klášter bosých
karmelitek v Krakově-Wesołe. Dostala
vystěhovalecký pas s podmínkou, že se
vzdá československého občanství. Dne
19. ledna 1985 opustila Československo a 25. ledna ji československé úřady
zařadily na seznam nežádoucích osob.
V roce 1989 jí provinciální představená
povolila návštěvu Prahy, aby si podala žádost o vrácení československého
občanství. Po dosažení osmdesáti let
definitivně odešla do kláštera bosých
karmelitek v Krakově-Wesołe, kde žila
až do své smrti 2. ledna 2017.
V roce 2011 jí prezident republiky udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie,
humanity a lidská práva. V listopadu
2010 ji Ústav pro studium totalitních režimů vyznamenal Cenou Václava Bendy a rok nato obdržela Cenu Paměti národa od sdružení Post Bellum.
Jan Stříbrný

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

2. 2. / 10.00

21. 2. / 9.00

Praha-Hradčany / kostel Všech svatých, katedrála /
mše sv., Uvedení Páně do chrámu

Praha-Hostivař / Křesťanské gymnázium / vizitace
Praha-Krč / MŠ a ZŠ sv. Augustina / vizitace

14. 2. / 9.30

22. 2. / 18.30

Praha / nemocnice Na Bulovce / návštěva v rámci
Mezinárodního dne nemocných

Praha-Střížkov / Gymnázium Thomase Manna / přednáška
cyklu Hovory o historii

21. 2.

25. 2. / 13.00

Bratislava / společná konference ČBK a KBS / Náboženstvo
a migrácia

Čelákovice / farní den

24. 2. / 17.00
Olomouc / Fórum mladých / mše sv. a diskuze

28. 2. / 18.00
Hradec Králové / Knihovna města Hradec Králové /
sál Centra celoživotního vzdělávání / přednáška

Tříkrálová sbírka. Foto: Richard Horák
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12.–19. března
Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce. V Bíle Vodě u Javorníku.
13.–16. dubna
Velikonoce pro mladé (14–18 let)
v Bartošovicích v Orlických horách.
13.–16. dubna
Velikonoce pro mladé (18–30 let)
v klášteře v Tuchoměřicích.

vané, snoubence i manžele. Na programu je rekolekce na téma Podej mi
ruku… s P. Jakubem Berkou, O.Praem
a poutní mše svatá v 15.30 hodin. Více
viz www.apha.cz/cpr-nov-pout-sv-valentin-2017.
11. března
Sobota pro ženy. Celodenní rekolekce na téma Specifika mužské a ženské
výchovy. Přednášet bude P. Lukáš Engelman. Více viz www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka.

1. 2. / 9.30 / Setkání maminek
s dětmi. DS
1. 2. / 18.30 / Kurzy Alfa*. DS
7. 2. / 19.30 / Příprava
na manželství*. CPR
8. 2. / 9.30 / Akademie nejen
pro seniory. Mgr. Hedvika Kuchařová,
Ph.D.: Vzdělávání kněží v 17. a 18.
století. PS
8. 2. / 18.30 / Kurzy Alfa*. DS
14. 2. / 19.30 / Příprava
na manželství*. CPR
15. 2. / 9.30 / Setkání maminek
s dětmi. DS
15. 2. / 18.30 / Kurzy Alfa*. DS
17. 2. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
21. 2. / 19.30 / Příprava
na manželství*. CPR
22. 2. / 9.30 / Akademie nejen pro
seniory*. Dopolední výlet – bude
upřesněno. PS
22. 2.18.30 / Kurzy Alfa*. DS
23. 2. / 19.30 / Workshop k Noci
kostelů*. KVN
25. 2. / 14.00 / Workshop k Noci
kostelů*. KVN
28. 2. / 19:30 / Příprava
na manželství*. CPR

www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.apha.cz/cpr

MINISTRANTI

Protahovací cvičení
pod odborným vedením fyzioterapeutky – pondělí 10.30–11.30 a středa
19.00–20.00. 5 lekcí 300Kč, jednotlivý
vstup 70Kč. Více na fried@kcmt.cz.
9. února od 19.00
Labyrint světa a ráj srdce: divadlo Víti
Marčíka. Sál KCMT.
11. února od 10.00
Den nemocných: mše sv. s udílením
svátosti nemocných, následuje krátký
kulturní program a občerstvení. KCMT
kaple, sál.
12. února od 15.30
Odpolední taneční čaj: hraje The FIVE
BAND. Sál KCMT.
13. února od 16.00
Diplomatické vztahy se Svatým stolcem
po II. světové válce: přednáší PhDr. Michal Pehr. Velká klubovna KCMT.
13. února od 14.30
Babička Boženy Němcové, pohádka
a skutečnost: Divadlo jednoho herce.
Sál KCMT.
16. února od 18.00
Večer pro tebe, pro mne, pro nás:
Netradiční valentýnský večer pro
manželské páry s večeří a vínem s do-

11. února 9.30–16.00
v Kojeticích u Prahy (pro mladší kluky,
cca od 7 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Víta Více: P. B. Hudema tel.:
724 209 774 (ministranti@apha.cz).
17.–18. února od 18.00
pro starší kluky (cca od 15 do 25 let).
Zahájení v kostele sv. Václava v Praze-Nuslích. Více: P. B. Hudema, benedikthudema@atlas.cz, tel.: 724 209 774
www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF
* jen pro přihlášené

www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

Noc kostelů. Foto: Jakub Šerých / Člověk a víra

18. února
Pouť ke sv. Valentinu – pro zamilo-

Pouť zamilovaných. Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

Každé první úterý v měsíci od 19.00
jste zváni na otevřené modlitební setkání. V klášteře v Tuchoměřicích.
4.–5. února
Zajeď na hlubinu: každodenní život
s Bohem. Formační víkend v Bílé Vodě
u Javorníku.
24.–26. února
Víkend pro mladé (16–30 let) na téma:
Když život nejde podle tvých představ.
V klášteře v Tuchoměřicích.

Vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4

Ministranti. Foto: Alois Vašků/ Člověk a víra

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
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budou prof. Ivana Noble a P. Petr Vacík. Moderuje Miloš Hrdý.

mického malíře Miro Pograna Ilustrace. V PC sv. Tomáše.
7. února od 19.00
zveme na setkání s P. Ladislavem
Heryánem, autorem knížky Exotem
na této zemi. Po besedě následuje
autogramiáda. V PC sv. Tomáše.
26. února od 10.30
zveme na vernisáž výstavy obrazů Žanety Láskové. Výstava je spojena s veřejnou sbírkou pro organizaci ADRA.
V PC sv. Tomáše.

www.srdcepane.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8
Místo vzdělání a kultury při klášteře
sv. Jiljí v Praze. Vchod Jilská 7A, Praha 1
2. února od 19.30
Rozpravy o liturgii: Obětní charakter
mše svaté. Hosté: Radek Tichý, Benedikt Mohelník OP. Moderuje Filip Boháč OP. Barokní refektář.
8. února od 19.30
Dominikánský knižní salón: Radek Tichý: Oremus. Moderuje autor Radek
Tichý. Foyer barokního refektáře.
16. února od 19.30
Diskuse na téma: Konec důvěry v demokracii. Barokní refektář.
23. února od 19.30
Výběr z témat nového čísla revue Salve: Arabské křesťanství. Hosté: Lukáš
Nosek a další. Barokní refektář.

www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

31. ledna od 19.00
Duchovní dialogy. Přednáška na téma:
Mystika a duchovní život. Co vlastně je
obsahem mystiky. Je mystika součástí
duchovního života křesťana? Máme
usilovat o mystické zážitky? Jaké jsou
účinky mystické zkušenosti?
Přednášet a diskutovat s účastníky
budou P. Karel Satoria a Miloš Hrdý.
Moderuje P. Jan Houkal.

21. února od 18.30
Prokopské zastavení. II. vatikánský
koncil: Přednáší PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. V KC sv. Prokopa.
23. února od 18.00
zádušní mše za Mons. Pavla Kučeru u příležitosti prvního výročí úmrtí.
Mons. Pavel Kučera za komunismu
působil jako duchovní pro české krajany – emigranty v Německu; po změně režimu výrazným způsobem
pomáhal při obnově církve v ČR. Poslední léta života prožil v soukromém
bytě na území farnosti Stodůlky.

www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

12. února od 16.00
Farní akademie: K čemu je církevní právo? P. Prof. JUDr. Jiří Raimund
Tretera OP. Videosál v I. patře zadního
traktu kostela (vchod přes zahrádku).

1.–28. února
Večerní Praha. Prodejní výstava fotografií Romana Zuzáka. Výtěžek autor
věnuje Domovu sv. Karla Boromejského. Refektář.
16. února od 15.30
Koncert studentů Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy z pěvecké
třídy profesorky a operní pěvkyně Virginie Walterové. Refektář.
19. února od 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus pod

28. února od 19.00
Duchovní dialogy: Omyly a překážky
na duchovní cestě. Jaké jsou obvyklé
omyly spojené s představou duchovního života? S jakými překážkami se
v duchovním životě můžeme setkat
a jak se jim vyhnout?
Přednášet a diskutovat s účastníky

www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

Foto: Lucie Horníková / Člověk a víra

Do 12. února
je možno zhlédnout výstavu akade-

Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

provodným programem. V rámci národního týdne manželství. Rezervace
do 14. 2. v kanceláři KCMT.
23. února od 19.00
RWANDA: Beseda a setkání s Adélou
Drdlovou o její cestě do Afriky. Z cyklu Zastavení u Matky Terezy. Sál KCMT.
25. února
Masopust na Jižáku aneb Staročeský masopust: Od 14.00 Masopustní průvod od stanice metra Opatov
ke KCMT; 15.00–16.00 hry a soutěže
pro rodiče a děti, tvořivá dílna v KCMT
a kolem něj; 16.00 (16.30) Jak šel
Honza do světa (divadlo Na cestě).

P. Karel Satoria. Foto: Anna Procházková
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Člověk v dialogu

vedením Michala Macourka. Na programu skladby J. Strausse, J. Brahmse
a B. Smetany. Kostel sv. Rodiny.
26. února od 17.00
VientoMarero Duo. Michaela Meca –
flétna, Jiří Meca – kytara. Na programu skladby José de Azpiazu a dalších.
Kostel sv. Rodiny.

ře v africkém Fontem. Více na http://
www.focolare.cz.

14. února od 19.00
jste zváni na přednášku Kateřiny Lachmanové na téma: Překážky usmíření.
V kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1. Více na http://
www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/.
Mnozí z nás vědí dobře, že láska, a tím
i odpuštění a ochota k usmíření jsou
v křesťanském životě naprosto podstatné. Přesto v praxi mnohdy narážíme na limity našich různých povah,
někdy i na mentalitu doby, která nás
nevědomky formuje víc než evangelia.
PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. je
teoložka a psycholožka, autorka řady
knih z oblasti křesťanské spirituality.
V současnosti pracuje jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství.

www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY
Setkání v Kunraticích
1. února od 18.00
jste zváni na mši sv. do kostela sv. Jakuba st. v Kunraticích, od 19.00 následuje neformální setkání s těmi, kteří
v minulosti působili v této farnosti
a Centru pro mládež.
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Varhanní nešpory maltézských rytířů
20. února od 17.00
druhý koncert duchovní hudby z cyklu Pocta chrámovým kůrům Prahy 1.
Na programu jsou díla z repertoáru katedrály sv. Víta. Účinkují: Josef Zámečník – křídlovka, Josef Kšica – varhany.
Kolegium katolických lékařů
22. února od 18.30
se koná přednáška spisovatele a publicisty Miloše Doležala na téma: Josef Toufar, Babičtí mučedníci, a spol.
V knihovně III. Interní kliniky VFN,
U Nemocnice 1, Praha 2.

36. ročník Cyrilometodějské pouti

OZNÁMENÍ

18. února od 9.30
se v kostele sv. Klimenta v Levém
Hradci uskuteční zahájení už 36.
Ročníku etapové pouti na Velehrad.
Po mši svaté následuje první etapa
do Staré Boleslavi. Pořádá Sekulární
františkánský řád a společenství cyrilometodějských poutníků.

Bohoslužby v bazilice sv. Jiří

Farní akademie

Bohoslužby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě budou pravidelně v sobotu v 16.15 hodin.
Penzion Panský dům

Ekologická sekce ČKA

Aktuální nabídka z penzionu Panský
dům, Rožmitál pod Třemšínem.
Jarní prázdniny
v penzionu Panský dům, ubytování se
slevou 10%.
10.–12. března
Pobytový výtvarný kurz pro začátečníky a mírně pokročilé.
7.–9. dubna
Od slavného vjezdu až k cestě
do Emauz, příprava na Svatý týden
s Mons. Michaelem Slavíkem Th.D.

Zlatá Praha
14. února od 17.30
zve Ekologická sekce ČKA na besedu
Mladý člověk na cestě k vědomému
uchopení krajiny a k ekologickému
myšlení. Mgr. Ondřej Ševčík, středoškolský profesor přírodovědných
oborů, bude hovořit o svých bohatých zkušenostech s ekologickou
výchovou studentů. Přízemí kláštera
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Kateřina Lachmanová. Foto: Michal Havel / Člověk a víra

VientoMarerro Duo. Foto: archiv DCB

18. února od 19.30
se uskuteční Benefiční 6. společenský večer Zlaté Prahy v sokolovně TJ
Sokol Vinoř, Klenovská 35, Praha 9.
K poslechu i k tanci zahraje kapela
Anna W Quintet. Vstupenky lze objednat na adrese zlata.praha@focolare.
cz. Výtěžek bude věnován na pokračování projektu Automobil pro léka-

Foto: archiv Zlatá Praha

5. února od 16.30
přednáška Prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc.: Nejnovější objevy českých archeologů v Egyptě. V kostele
Panny Marie Královny míru, Praha 4,
Lhotka.
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Z ACT CURIAE

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ
Od 1. ledna 2017 zrušil kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský,
Arcidiecézní centrum pro mládež, se
sídlem: Kostelní náměstí 16, 148 00
Praha-Kunratice, IČ 69347166. Veškerý majetek, majetková práva a závazky
uvedené právnické osoby přecházejí
na bezprostředně vyšší právnickou
osobu, kterou je Arcibiskupství pražské, se sídlem: Hradčanské náměstí
56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČ
00445100.

u sv. Josefa v Praze-Novém Městě,
10. 2. 2007 (10 let)
ŽIVOTNÍ JUBILEA
P. ThLic. Ing. Petr Šimon Vacík SJ,
farní vikář Akademické farnosti, 3. 2.
1977 (40 let)

Bc. Jan Svoboda, v jáhenské službě
v Tuchoměřicích, 8. 2. 1967 (50 let)

P. Mgr. Michael Jan Špán OSB byl
od 1. ledna 2017 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘKF
u kostela sv. Matěje Praha-Dejvice.

P. Pavel Bohumil Petřina O.Præm.,
emeritní strahovský převor, zemřel
v Praze dne 22. prosince 2016 ve věku
nedožitých 91 let. Pohřben byl na řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích.
Zesnulý byl členem CCC. R.I.P.

8. neděle v mezidobí (9.00):

kostel Matky Boží před Týnem,
Praha – Staré Město
(P. Vladimír Kelnar)

 5. února
5. neděle v mezidobí (9.00):

VÝROČÍ SVĚCENÍ

P. Bc. Serafín Robert Beníček
OFMCap.,
výpomocný
duchovní

kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
(P. Vít Uher)

RADIO PROGLAS
P. ThLic. Ján Halama SVD, farář
v Kolíně, 9. 2. 1972 (45 let)
ÚMRTÍ

P. Dr. Stanislav William Robert Faix
OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze,
9. 2. 1963 (54 let)

 12. února

 26. února
P. Petr Kolář SJ, působící v Praze,
7. 2. 1941 (76 let)

Stanisław Góra byl od 1. ledna 2017
jmenován a ustanoven administrátorem ŘKF pro neslyšící.

Philippe Deroo, kněz pražské arcidiecéze uvolněný pro službu v zahraničí, 2. 2. 2007 (10 let)

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

6. neděle v mezidobí (9.00):

Mgr. Pavel Kuneš, rektor kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech, 6. 2. 1937 (80 let)

USTANOVENÍ
Mgr. Ing. Václav Boháč byl od 1. ledna
2017 ustanoven k jáhenské službě ŘKF
u katedrály sv. Víta Praha-Hradčany.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

kostel sv. Bartoloměje, Pardubice
(P. Antonín Forbelský)
 12. února
6. neděle v mezidobí (9.00):

kostel Panny Marie Pomocnice,
Olomouc (P. Rudolf Smahel)
 19. února

P. Ing. Václav Teplý SDB zemřel
v nemocnici v Brandýse nad Labem
dne 27. prosince 2016 ve věku 88 let,
v 50. roce své kněžské služby. Pohřben
byl na hřbitově v Praze-Ďáblicích. R.I.P.

7. neděle v mezidobí (9.00):

kostel Všech svatých, Litoměřice
(P. Józef Szeliga)
 26. února
8. neděle v mezidobí (9.00):

Bedřich Blažek, osobní arciděkan,
výpomocný duchovní v Kolíně, zemřel dne 3. ledna 2017 ve věku 88
let. Pohřben byl do rodinné hrobky
na Městském hřbitově v Kolíně. R.I.P.

duchovní centrum, Brno-Lesné
(P. Pavel Hověz)
TELEVIZE NOE
 5. února

5. neděle v mezidobí

(10.30):

kostel sv. Václava, Ostrava
(P. Marek Žukowski)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

 12. února 6. neděle v mezidobí
(10.00):

Úmysl všeobecný
Přijetí lidí v obtížných situacích. Za ty, kdo jsou
zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří
jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich
společenstvích.

kostel sv. Jakuba, Trnava
 19. února 7. neděle v mezidobí
(10.00):

kostel sv. Václava, Velká Polom
(P. Radek Drobisz)
 26. února 8. neděle v mezidobí

Úmysl národní
Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly
se prostředím živého společenství a účasti
a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č. 28).

(10.00):

katedrála sv. Václava, Olomouc
(Mons. Jan Graubner
Změna programu vyhrazena

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA KTF UK
Foto: Klára Nechvílová

Katolická teologická
fakulta Univerzity
Karlovy v Praze vyhlašuje
přijímací řízení ke studiu
od akademického roku
2017/2018.
Zájemci o studium
na Katolické teologické
fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, kteří chtějí začít
studium v akademickém
roce 2017/2018,
mohou podat přihlášku
do 28. 2. 2017
NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY:
Katolická teologie
(magisterské studium, prezenční, 5 let)
 Teologické nauky
(bakalářské studium, kombinované, 4 roky)
 Teologické nauky
(navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
Aplikovaná etika
(navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)

 Dějiny křesťanského umění
(bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
 Dějiny křesťanského umění
(navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky)
 Dějiny evropské kultury
(bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
Dějiny evropské kultury
(navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky).

Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
3.–5. 2. / DO Naslouchejte Panně Marii
s. Siarda Trochtová / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /
www.hostyn.cz
7.–11. 2 / Ignaciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /
www.hostyn.cz
17.–22. 2. / Ignaciánské exercicie
P. Richard Greisiger SJ / Matice svatohostýnská /
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz
24.–26. 2. / DO pro všechny kdo pečují o kostel
P. Vojtěch Šíma / ŘDKS Stojanov / Velehrad /
www.stojanov.cz
3.–5. 3. / VIR - DO pro muže 17–35 let
P. Miroslav Herold SJ / AS Olomouc /
www.knezskyseminar.cz/akce/vir/
3.–5. 3. / DC pro členy Matice svatoantonínské
P. Jan Szkandera / ŘDKS Stojanov / Velehrad /
www.stojanov.cz

7.–10. 3. / DO pro zaměstnance Charity
P. Bohumír Vitásek / ŘDKS Stojanov / Velehrad /
www.stojanov.cz
10.–12. 3. / DC Lectio divina o Panně Marii
P. Tomasz Kazanski SAC / ŘDKS Stojanov / Velehrad /
www.stojanov.cz
12.–15. 3. / DO pro seniory
P. Augustin Kováčik O.Praem. / DC sv. Františka z Pauly /
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz
12.–19. 3. / DC v tichu podle sv. Ignáce
Komunita Chemine Neuf / Bílá Voda u Javorníka /
www.chemin-neuf.cz
17.–19. 3. / DO pro animátory
Mons. Pavel Posád / ŘDKS Stojanov / Velehrad /
www.stojanov.cz
23.–26. 3. / DC Trpělivost v církvi
P. Ondřej Salvet / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům /
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KARMELITÁNI

KNIŽNÍ NOVINKY

12. únor 1927
Narodil se ThDr. Gustav Čejka, katolický
kněz a teolog, filozof. V r. 1975 byl povolán jako odborný asistent křesťanské filozofie na CMBF v Litoměřicích. Od února 1979 byl jmenován administrátorem
u kostela sv. Apolináře v Praze. Mimo
vlastní obor se věnoval ještě odborným
otázkám ekumenismu a biblické teologii.
(✝ 7. 10. 2010).
14. únor 1932
Zemřel ThDr. Antonín Podlaha, katolický kněz a teolog, historik. V r. 1919 zastával úřad generálního vikáře pražské
arcidiecéze. Dne 11. 4. 1920 se stal pomocným biskupem. 28. září 1929 osobně otvíral dostavbu a posvěcení pražské
katedrály sv. Víta. Je autorem překladu
Bible české a Římského misálu. V r. 1931
byl vyznamenán Řádem Božího Hrobu.
(* 22. 1. 1865).

19. únor 2002
Papež Jan Pavel II. jmenoval salesiánského kněze P. Karla Herbsta pomocným
biskupem pražské arcidiecéze.
23. únor 1322
Narodil se Jan Neplach, mnich benediktinského kláštera v Opatovicích. Měl přátelský vztah ke králi Karlu IV., kterého doprovázel na zahraničních cestách. Sepsal
„Stručné sepsání kroniky české a římské“.
(✝ 6. 1. 1368).
Arnošt Kelnar

Oběť případu Babice

Promluvy

František Kolouch

Marián Kuffa

Váz., 310 str., 399 Kč

MP3, 129 Kč

Majdan a řeckokatolíci
na Ukrajině
Svjatoslav Ševčuk

Váz., 172 str., 249 Kč

Toužím uhasit
svou žízeň

Jan od Kříže
Brož., 76 str., 189 Kč

PAULÍNKY

Brož., 253 str., 269 Kč

Boha neokecáš
Josef Mixa, Vít Hájek

Pastorační péče
o psychicky nemocné

Aleš Opatrný a kolektiv
Brož., 159 str., 149 Kč

ePub

Proměň svůj strach

Hledej Pokoj a jdi za ním

Cesta důvěry a lásky

Anselm Grün

Jacques Philippe

Alessandro Pronzato

Brož., 136 str., 182 Kč

Brož., 96 str., 90 Kč

PDF, ePub a Mobi,
160 str., 90 Kč

PORTÁL

15. únor 1917
Narodil se Mons. ThDr. Oto Mádr, katolický kněz a teolog, spisovatel. V letech
1950 až 1951 vedl studentské bohoslužby u sv. Salvátora. Podílel se na programu kroužků Katolické akce. V roce 1968
stál u zrodu Díla koncilové obnovy. Od r.
1978 byl vydavatelem a redaktorem samizdatových Teologických textů. Působil
jako člen komise pro sdělovací prostředky při ČBK. Je autorem několika odborných a vědeckých prací. (✝ 27. 2. 2011).

CD
MP3

Cyklus života
Erel Shalit
Brož., 240 str., 349 Kč

Souboje barev
Hervé Tullet
Brož., 64 str., 225 Kč

Nevěřte tvořivým
Jana Nitikin, Marie
Hennecke a kol.
Brož., 160 str., 249 Kč

