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ÚVODNÍK

Editorial

Milí přátelé,

Vážení čtenáři,
v březnu proběhne mimo jiné
příprava na Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, Klášter Hradčany se otevře veřejnosti
a připomeneme si sedmé výročí
zvolení papeže Františka.

LITURGIE.CZ –
INSTITUT PRO LITURGICKOU FORMACI

VÝROČÍ ZVOLENÍ
PAPEŽE FRANTIŠKA

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, zřídil ke dni 1. února 2020 církevní
právnickou osobu s názvem Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci. Statutárním zástupcem Liturgie.cz je sekretář PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.
Liturgie.cz jako orgán církve je zřízena s cílem organizovat a koordinovat přednášky, semináře, konference, workshopy, campy a exkurze v oblasti křesťanské bohoslužby; pravidelně informovat o aktualitách, vývoji a nových poznatcích v oblasti
liturgie a liturgiky; spolupracovat s teologickými fakultami, liturgickou komisí České biskupské konference, s kláštery a kapitulami a dalšími pastoračními subjekty.

V úterý 24. března 2020 v 17.00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužena mše svatá u příležitosti sedmého výročí
zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles
D. Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí o modlitbu za Petrova
nástupce.
Kněží jsou zváni ke koncelebraci. K přípravě
na liturgii je určena nová sakristie katedrály. Je třeba mít s sebou albu a bílou štolu. Vzhledem k bezpečnostní kontrole při
vstupu do areálu Pražského hradu je dobré
si nechat určitou časovou rezervu.

Stanislav Zeman
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koncem února jsme si na různých místech připomínali 70 let od smrti kněze
Josefa Toufara, který prošel komunistickými koncentráky, které si svou krutostí
v ničem nezadaly s těmi nacistickými. Jak všichni jistě dobře víme, Toufar byl při
výsleších doslova umlácen a symbolicky umírá 25. února 1950.
Tzv. číhošťský zázrak měl posloužit totalitní moci jako záminka k perzekuci církve.
Vyšetřovatelé chtěli, aby se kněz přiznal k podvodu, že pohyb kříže zinscenoval.
A k tomuto přiznání se ho vyšetřovatelé snažili donutit brutálními výslechy.
Předpokládalo se, že to nebude velký problém zlomit obyčejného venkovského
kněze a dostat z něho falešné přiznání, aby pak následoval velký proticírkevní
monstrproces. Ale soudruzi se přepočítali a vyšetřování se protahovalo na skoro
celý měsíc. Josef Toufar nepřistoupil na jejich hru, nezradil svoje kněžské
svědomí, a i když podle svědků velmi trpěl, naříkal a plakal, přesto nezradil.
Zajímavé je svědectví pověstného vyšetřovatele Máchy, který hlásil do Prahy, že
si s Toufarem nevědí rady, protože je to vnitřně pevný a přesvědčený člověk
a oni nevědí, co s ním mají dělat.

.

ŠŤ

JNÍM KŘÍŽEM

Kéž by něco podobného platilo zejména o nás biskupech, kněžích a jáhnech, že
jsme služebníky vnitřně pevnými, neochvějně přesvědčenými a i kdyby to mělo
bolet, tak Boha a církev nezapřeme a nezradíme.
Den po 70. výročí Toufarovy smrti jsme vstoupili do letošní postní doby. Můžeme
se v ní znovu zahledět do svého srdce a objevit v něm všechny projevy agrese,
nepřátelství, nepřijetí, nenávisti, neodpuštění anebo také pochybností, kolísání,
nepravdy. Stále nové a nové vykořeňování zla z našeho srdce je nesmírně
důležité. Při letošním výročí osvobození Osvětimi se mluvilo také o více než
milionu obětí zla, které vyšlo ze srdce člověka anebo třeba o tom, že holokaust
nespadl náhle z nebe a že jeho hrůzám předcházela celá řada signálů nenávisti.

8.

Přeji nám všem plodné prožití letošní postní doby, abychom se stávali a byli
lidmi smíření a pokoje, odpuštění a vzájemné lásky. A nezapomeňme se modlit
za pronásledované křesťany a všechny ty, kteří i dnes trpí v koncentračních
táborech nelidských režimů.
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář
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Od pondělní 17. února probíhají na pražském Staroměstském
náměstí práce na obnově mariánského sloupu. Podle akademického sochaře Petra Váni by replika barokního díla Jana
Jiřího Bendla měla být veřejnosti slavnostně představena 15.
září. Výsledné dílo ponese nápis, který vzešel z dohody České
biskupské konference a Ekumenické rady církví: „Tento mariánský sloup byl vyzdvižen jako symbol smíření a ekumenické
spolupráce křesťanských církví v ČR. Je to také projev úcty
k matce Ježíše Krista.“

PŘÍPRAVA NA
52. MEZINÁRODNÍ
EUCHARISTICKÝ KONGRES
V BUDAPEŠTI
13. – 20. září 2020 se v Budapešti uskuteční 52. Mezinárodní eucharistický kongres.
Po zkušenostech z diecézních eucharistických kongresů, Národního eucharistického
kongresu 2015, je MEK v Budapešti mimořádnou příležitostí vytvořit evropské společenství katolických křesťanů ve spojení
s celou univerzální Církví.
Podobně, jak tomu bylo při národní pouti
do Říma v listopadu 2019, budeme aktuálně
zveřejňovat nové informace i nabídky v odkazu MEK Budapešť 2020 na internetových
stránkách Biskupství královéhradeckého
http://www.bihk.cz.
Ve dnech 6. – 8. března 2020 se v kostele
sv. Jindřicha na Praze 1 uskuteční zahájení
příprav na tuto událost. Při této příležitosti bude vystaven putovní Misijní kříž, který
zve věřící k účasti na tomto eucharistickém
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MISTRA
POCTA POSLEDNÍMU ČESKÉMU
KRÁLI
Členové vojenského historického pluku v dobových
uniformách uctí památku posledního rakouského císaře a českého krále blahoslaveného Karla Habsburského.
V kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči bude P. Miloš
Szabo v neděli 29. března v 10.30 sloužit slavnostní mši
jako připomínku úmrtí panovníka, který se snažil o mír
v době, kdy ve světě zuřila první světová válka. Během mše
přinesou na oltář ostatky císaře a krále zástupci historického c. a k. 28. pěšího pluku zvaného Pražské děti.
Za snahu o mír, který se Karel I. Habsburský během své
vlády pokoušel opakovaně prosazovat spolu s tehdejším
papežem Benediktem XV., ale také za obětavé otcovství
a roli věrného a milujícího manžela, byl poslední Rakousko-uherský císař a český král blahořečen papežem Janem
Pavlem II. v roce 2004.

POSTNÍ TAMMÍM
20.-22.3.2020

VYŠLA KNIHA O POUTNÍCH MÍSTECH
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Od Budče, přes Starou Boleslav po Votice. S tímto podtitulem
vyšla kniha dokumentaristy a pracovníka pražského arcibiskupství Víta Hájka věnovaná poutním místům Středočeského kraje.
Kniha na bezmála dvou stech stranách představuje nejen historii pětadvaceti poutních míst středních Čech, ale zájemci
o putování přináší i mnoho praktických informací: kontakty
na správce poutních míst, údaje o tom, jak se na konkrétní
místo nejlépe dopravit, či poutní kalendář. Reprezentativní publikace, na níž se editorskou prací podílela pracovnice
pražského arcibiskupství Kristina Poláčková, má ale i svůj duchovní rozměr. „Publikace o poutních místech pražské arcidiecéze není pouze jakýmsi turistickým průvodcem a sbírkou
informací, ale přivádí nás k tomu, abychom si uvědomili, jaký
význam měly a mají poutě v duchovním a kulturním životě každého člověka. Pouť je vlastním projevem duchovního
vztahu v každém náboženství,“ říká v předmluvě kardinál Dominik Duka.
„Z práce na knize jsem si odnesl dva zážitky. Za prvé jsem
předtím na mnoha místech nebyl a teprve když jsem je navštívil, pochopil jsem, že je úplně něco jiného si o nich číst,
a něco jiného je vidět je na vlastní oči. S tím pak souvisí ta
druhá zkušenost. Nikdy jsem nevěřil lidem, kteří mi vyprávěli
o tom, jak je nějaké duchovní místo, které navštívili, zasáhlo,

jako by se jich dotkl světec, s nímž je spojeno. Dnes mohu
na základě vlastní zkušenosti prohlásit, že to je pravda,“ svěřuje se Vít Hájek.
Bohatě ilustrovanou publikaci s jejími autory představili v rámci veletrhu Památky-Muzea-Řemesla v pražských Letňanech
v pátek 14. 2. biskup Zdenek Wasserbauer, radní pro kulturu
a památkovou péči Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička
a samozřejmě autor. Knihu lze objednat na adrese https://
eshop.apha.cz/.

BOHOSLOVCI ZVOU NA DUCHOVNÍ VÍKEND
PRO MLADÉ MUŽE

SEMINAR-PRAHA.CZ
Římskokatolická farnost Praha Spořilov a Provincie bratří františkánů pořádá výstavu

P. PETR PAVLÍČEK OFM
zakladatel RSK: Modlitebního společenství za církev a svět

VÝSTAVA – ŽIVOT A ODKAZ
P. PETRA PAVLÍČKA OFM
27. února 2020 v kostele sv. Anežky na Spořilově proběhlo
zahájení výstavy o P. Petru Pavlíčkovi OFM (1902-1982),
který je pozoruhodnou postavou 20. století jak františkánského řádu, tak i církve vůbec. V roce 2000 byl zahájen
proces jeho blahořečení. Své prožitky spojené se světovými válkami (např. boje a zajetí v Normandii v roce 1944),
se zjevením Panny Marie ve Fatimě a také se svou složitou
cestou víry zúročil v založení celosvětového Modlitebního
společenství za církev a svět – RSK. Tomuto hnutí se mimo
jiné připisuje zásadní podíl na tom, že v roce 1955 po složitých jednáních sovětská vojska opustila Rakousko, což se
tehdy považovalo fakticky za zázrak.
Tato jedinečná výstava, zřejmě vůbec první svého druhu,
zachycuje život P. Petra Pavlíčka právě v kontextu pohnutých dějinných událostí, ale i v rámci českého prostředí.
Představí proto jednak různé už publikované, ale také dosud neznámé dokumenty, fotografie, texty. Navíc zde budou i jeho vzácné osobní věci, hábit, solideo či kněžský
ornát. Po Spořilově bude výstava přemístěna do ambitu
kláštera Panny Marie Sněžné v Praze, kde bude otevřena
ve středu 18. března 2020 v 19.00 hod.

ŽIVOT A ODKAZ
27. 2. — 13. 4. 2020
kostel sv. Anežky České
Praha 4, Spořilov
(28. 2. — 15. 3. 2020)
zahájení 27. 2. v 17:00
ambit kláštera
Panny Marie Sněžné
Praha, Nové město
(19. 3. — 13. 4. 2020)
zahájení 18. 3. v 19:00

hudební doprovod
obou zahájení:
rodina Pěruškova

KLÁŠTER HRADČANY SE 24. BŘEZNA
OTEVŘE VEŘEJNOSTI
Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí
nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený
prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
V klášteře na Hradčanském náměstí žily od roku 1792 do počátku letošního roku bosé karmelitky, s nuceným přerušením
během komunismu. Sestry dlouho hledaly pro svou komunitu vhodnější lokalitu. V roce 2016 našly pozemek v Drastech
u Prahy, kde se rozhodly vybudovat nový klášter. S žádostí
o pomoc při jednání o prodeji a dalším využití hradčanského kláštera se obrátily na představitele mužské větve Řádu
bosých karmelitánů.
Také bosí karmelitáni stáli o to, aby objekt kláštera s výjimečným umístěním v centru Prahy mohl nadále plnit funkci duchovního místa. Cena kláštera však mnohonásobně překračovala finanční možnosti Řádu. Proto převod financuje soukromý
investor, nicméně beneficientem transakce a konečným vlastníkem kláštera je Řád bosých karmelitánů. Karmelitáni začnou
v hradčanském klášteře působit v březnu 2020.
Petr Glogar, karmelitánský kněz, vysvětluje: „Ptáme se, jak
smysluplně nabídnout dnešnímu člověku duchovní rozměr.

Posláním našeho řádu je spojovat kontemplativní život s konkrétní akcí a prací s lidmi a to vyžaduje ptát se stále nově, co je
třeba udělat.“ Bosí karmelitáni v ČR působí na dvou místech.
Klášter ve Slaném nabízí krátkodobé i dlouhodobé duchovní pobyty, u Pražského Jezulátka běží cyklus Člověk v dialogu, který spojuje sakrální prostor s podstatnými tématy života člověka v dnešní společnosti. Nyní otevírají karmelitáni pro
veřejnost nový Klášter Hradčany. „Místo jsme nazvali Fortna
– chceme aby byl otevřenou branou a veřejným prostorem,
kam může kdokoli přijít. Navážeme tu na dlouhodobou práci
s manželskými páry a rodinami a s mužskou spiritualitou a doplníme ji o další aktivity pro širokou veřejnost. V centru pozornosti bude stát člověk se vším, co utváří jeho život.“ pokračuje
Petr Glogar. Fortna nabídne program v podobě přednášek, diskuzních večerů, meditačních setkání a vzdělávacích kurzů, ale
také prostor ticha a příležitost pro individuální zastavení se během běžného dne. Více informací najdete na www.fortna.eu
Klíče od kláštera si karmelitky a karmelitáni symbolicky předali při mši v neděli 16. února 2020. Sestry bosé karmelitky
(Řád bosých mnišek blahoslavené Panny Marie z Hory Karmel, Karmel sv. Josefa, Praha) budou od 1. března 2020 sídlit
na nové adrese: Karmel sv. Josefa, Drasty 1, 250 67 Klecany.
Další informace je možné zjistit na webových stránkách:
http://www.bosekarmelitky.cz.
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ TRVALÝCH JÁHNŮ
Spolubratry v jáhenské službě si dovolujeme pozvat na setkání trvalých jáhnů a jejich manželek, které se bude konat od neděle 28. června do čtvrtka 2. července
2020 v klášteře Osek v litoměřické diecézi. Záštitu převzal Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup. Program by se měl týkat pastoračních a liturgických záležitostí,
zahrnovat by měl i výměnu zkušeností z praxe a života jáhna, ale také možnost
relaxace, duchovního setkání při liturgii hodin a eucharistické slavnosti.
Prosíme zájemce o předběžnou přihlášku do 20. března 2020. Kontakt: Mgr. Jiří
Breu, Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, Koněvova 100, 41742 Krupka, e-mail: breu@bgbzs.cz; breu.jiri@seznam.cz

FUTSALISTÉ SE MODLILI V KATEDRÁLE
Bohoslužbu pro účastníky Mistrovství Evropy kněží ve futsale sloužil 20. února ve
svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka.
Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který proběhl
v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi. Bohoslužbu
celebruje v latině kardinál Dominik Duka, kázání je překládáno do angličtiny. Pražský arcibiskup v něm rozvíjí myšlenku z Markova evangelia, v němž se Ježíš ptá
učedníků, za koho jej považují a Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš. „Nepřijmeme-li
tuto výpověď, tak jsme zmařili svůj život. Nejsme hlasateli ideologií, jsme hlasateli
Ježíše Krista, Syna Božího,“ připomíná duchovním český primas.
V závěru bohoslužby kapitán českého futsalového týmu P. Marek
Hric předává kardinálovi fotografii české reprezentace. „Přijal
jste nás velmi vstřícně. Pomohl
jste nám finančně i s organizací
tohoto šampionátu. Moc vám za
to děkujeme,“ říká kapitán. „Bude
to historická fotografie, protože
v našem depozitáři žádnou podobnou nemáme,“ odpovídá s úsměvem kardinál Duka a vyznává se ze svého vztahu
ke sportu. „Já už jsem dobrý jenom na hraní šachů. Fotbal je ale týmová hra a my někdy hrajeme sólohry a to nemá dobré dopady. Ať Bůh žehná nejen vaší sportovní, ale
především kněžské činnosti, která je pro tento svět tolik potřebná,“ uzavírá kardinál
Dominik Duka. Odpovědí je mu potlesk přítomných. Český reprezentační tým skončil
ve futsalovém evropském šampionátu na desátém místě, zvítězili kněží z Polska.

FOTOKURZ „HLEDÁNÍ SVĚTLA“

s Petrem Janžurou

pro vážné zájemce o fotografii

17.–19. 4. 2020
penzion Panský Dům

Rožmitál pod Třemšínem

DOMINIKÁNSKÁ 8 –
PROGRAM NA BŘEZEN:
9. března od 19.30 Víra a nevíra
v naší globální době. Přední americký sociolog náboženství José
Casanova odhalí některé podstatné
aspekty víry a nevíry v naší globální
době a to včetně rozdílů mezi Evropou a Amerikou, Východem a Západem a různými kulturami, kde
křesťanství není dominantním náboženstvím. (barokní refektář, vstup
Jalovcová 2)
11. března od 19.30 Sedm Kristových slov, Charles Journet. Moderuje Filip Boháč OP, v rámci tematického cyklu Dominikánský knižní
salón. (foyer barokního refektáře,
vstup Jilská 5)
19. března od 19.30 Rozdělená
společnost? Z médií a internetových
diskusí můžeme snadno nabýt dojmu, že je naše společnost – i církev
– binárně rozdělená. Sociologický
průzkum ČRo „Rozděleni svobodou“ dochází k výrazně odstíněnější
skutečnosti. Nad otázkami se setkají
sociologové Daniel Prokop, jeden
z autorů průzkumu ČRo, Markéta
Sedláčková a Jan Spousta. (barokní
refektář, vstup Jalovcová 2)
25. března od 19.30 Panna Radostná, Bolestná a Slavná, Mariina cesta od Zvěstování na Golgotu
a dál. Mariánská barokní hudba krásně ukazuje, jak tajemství Kristova
vtělení, smrti a zmrtvýchvstání tvoří
celek: mysterium spásy. Moderuje
Błażej Matusiak OP, v rámci tematického cyklu Hudební večery. (barokní refektář, vstup Jalovcová 2)
26. března od 19.30 Zneužívání.
Hosté: Daniel Bartoň, Marek Drábek,
Martina Vintrová. V rámci tematického cyklu Revue Salve. (barokní
refektář, vstup Jalovcová 2)
31. března od 19.30 Odkaz pro
dnešek. Úvodní večer cyklu Osobnosti české církve. Hosté: Vojtěch
Novotný, Tomáš Petráček, Josef
Prokeš. Úvodní debata nového cyklu se zaměří na aktualitu dědictví
předních osobností české církve v 2.
polovině 20. století. Poodhalí, jakou
církev by si představovali pro dnešek. (barokní refektář, vstup Jalovcová 2).
Více na www.dominikanska8.cz

Ubytování s plnou penzí: jednolůžkový pokoj – 2 730 Kč za osobu / dvoulůžkový pokoj – 2 410 Kč za osobu
Pokoje s příslušenstvím, TV, WiFi. / Parkování zdarma v uzavřeném dvoře.
Přihlášky: Lenka Trčková / info@panskydumrozmital.cz / +420 734 435 295 / www.panskydumrozmital.cz

Postní doba 2020
ve Strahovském klášteře
1. března - 1. neděle postní „Invocavit“
• 17:00

Nešpory s obrazovou meditací (opat Daniel Janáček)

8. března - 2. neděle postní „Reminiscere“
• 17:00

Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi

15. března - 3. neděle postní „Oculi“
• 17:00

Společné nešpory strahovských premonstrátů a seminaristů
Arcibiskupského semináře Praha s promluvou a varhanními meditacemi

22. března - 4. neděle postní „Laetare“
• 17:00

Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi

28. března - Postní duchovní obnova (P. Gorazd Krušina, O.Praem.)
• 9–14:00 (mše svatá, dvě promluvy, možnost svátosti
smíření, oběd); na obnovu je potřeba se přihlásit,
a to do 21. března: ruzicka.milan@seznam.cz

29. března - 5. neděle postní „Iudica“
• 15:00

Koncert - Václav Emanuel Horák: „Miserere“

• 17:00

Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi

chrámový sbor a orchestr vedený V. Roubalem

5. dubna - Květná neděle
• 10:00

Slavná mše svatá s průvodem a zpívanými

• 17:00

Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi

• 18:00

Slavná mše svatá s průvodem a zpívanými

chorálními pašijemi se sbory

chorálními pašijemi se sbory

PŘEDNÁŠKA JE SPOJENA S AUTOGRAMIÁDOU • VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Učedníci 2020
1. března • 16.00 • sál KCMT
Přijďte si poslechnout pásmo starších i zcela
nových písní folkové křesťanské skupiny.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Komunitní centrum Matky Terezy • U Modré školy 1 • 149 00 Praha 11 - Háje • e-mail: kancelar@kcmt.cz
tel.: 242 485 826, 731 625 970 • www.facebook.com/kcmt11

www.kcmt.cz
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Stodůlky
Vás zve na seminář

MANŽELSTVÍ
A DŮSTOJNÉ PŘEDÁVÁNÍ ŽIVOTA
Lektoři: MUDr. Lucie Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil

JAK NAPLNIT
„PRÁZDNÉ HNÍZDO”?
Setkání manželů, kterým odešly
nebo odcházejí děti z domova

Termíny:
08.03. 2020, 15:30-18:00
05.04. 2020, 15:30-18:00
26.04. 2020, 15:30-18:00
Místo konání:
Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice
Neděle
Neděle
Neděle

Třídílný seminář je určen pro ty, kteří se chtějí orientovat v menstruačním cyklu,
naučit se vnímat tělo ženy a prohloubit tak úctu a respekt ke společné plodnosti páru
v různých životních obdobích.
Zváni jsou nejen manželé každého věku, ale i ti,
kteří o manželství uvažují nebo se o tuto tematiku zajímají
a chtějí objevovat Boží plán pro svůj život i v této oblasti.
Bude možné se prakticky obeznámit s nejspolehlivější
přirozenou symptotermální metodou kontroly početí.
Jednotlivé části semináře na sebe navazují !
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné

Přihlašujte se prosím předem - kontakt: Lucie Šmehilova – 777 247 486, luciesmehilova@centrum.cz

<KDY> 27.–29. 3. 2020
<KDE> Penzion Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem
<PROGRAM> přednášky
čas pro pár i vzájemné sdílení účastníků
<PŘIHLÁŠKY> na emailu info@panskydumrozmital.cz
nebo na telefonu 734 435 295
Pořádá Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
ve spolupráci s Diecézním centrem pro rodinu v Českých Budějovicích

www.panskydumrozmital.cz
www.apha.cz/cpr

www.dcr.bcb.cz
www.manzelstvi.cz
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CHARITA

CHARITA

Dárce z Česka změnil chlapci
z Ugandy život. Inspiroval
ho i při volbě povolání

Zkušenosti Arcidiecézní charity
pomáhají Magistrátu zabydlet
nově uvolněné sociální byty

Ibrahim se narodil do chudé venkovské rodiny. Rodiče se živili jako rolníci. Neměli dost peněz na to,
aby zabezpečili početnou rodinu. Ibrahim a jeho sourozenci často chyběli ve škole, protože neměli
zaplacené školné. Několikrát museli školu změnit kvůli dluhu na školném, který rodiče nedokázali splatit.

Přestože je v Praze statisticky 45 tisíc prázdných bytů, donedávna bylo pro sociálně slabé lidi nereálné
získat sociální byt. Průlom přináší projekt Magistrátu hl. m. Prahy na zabydlení tří stovek městských bytů
lidmi, kteří by jinak kvůli fyzickému či sociálnímu handicapu skončili bez přístřeší. Partnerem projektu je
několik neziskových organizací včetně Arcidiecézní charity Praha, která už v roce 2014 zřídila prvních
šest sociálních bytů zejména pro maminky s dětmi a loni v prosinci zkolaudovala další čtyři.

Přišly však ještě horší časy. Ibrahimův táta a krátce na to i maminka zemřeli. Dětí se ujali příbuzní, ale nemohly zůstat všechny pohromadě. A tak ztratily lásku rodičů, blízkost jeden druhého i perspektivu lepší budoucnosti.
Ibrahim získal novou rodinu u své tety, která měla několik vlastních dětí. Chudou rodinu živilo jen to, co vypěstovali na malém
políčku poblíž chatrče, kde žili. V novém bydlišti chlapec ani
nenastoupil do školy. Pomáhal doma a na poli celý trimestr.
ŽIVOT SE ZAČAL OBRACET K LEPŠÍMU
Jako zázrakem se do vesnice právě rozšiřoval program Adopce na dálku®. Ibrahim se mohl vrátit do školy! Do jeho života
přišla jistota. Jistota, že může chodit do školy a že ho už nikdy
učitel nepošle kvůli nezaplacenému školnému domů. Ibrahim
dokončil základní školu a pokračoval na střední. Učil se dobře.
Výborné maturitní výsledky mu otevřely dveře do jedné z nejlepších ugandských univerzit. Získal inženýrský diplom a krátce na to práci ve stavební firmě.
Práce ho baví a s každým projektem získává nové zkušenosti
a dovednosti. Má na starosti odvodňovací systémy při stavbě
silnic a dálnic, vodovody a čistírny odpadních vod. Práce ho
zavedla i do zahraničí, řešil projekty v Ghaně, Keni, Rwandě
a brzy odcestuje do Egypta. Ibrahim založil rodinu, má dvě
děti. Koupil pozemek, kde plánuje postavit dům.
DÁRCE BYL MÝM VZOREM A INSPIRACÍ
Ibrahim vzpomíná: „Když jsem byl malý, rád jsem stavěl. Pamatuju, jak jsem postavil kurník a králíkárnu. Pak jsem získal přítele
pana Josefa z České republiky, který je stavebním inženýrem.

KARDINÁL DOMINIK DUKA POOBĚDVAL
S TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY
Koledníci a koordinátoři Tříkrálové sbírky zavítali koncem
ledna na Arcibiskupství pražské, aby se setkaly s kardinálem
Dominikem Dukou. Pražský arcibiskup jim při slavnostním
obědě poděkoval za pomoc při letošní sbírce. „Chci vám vyjádřit vděčnost za Tříkrálovou sbírku a popřát vám hodně Božího požehnání a milosti,“ řekl na adresu nejen přítomných,
ale všech dobrovolníků a pracovníků Charit, kteří se na sbírce
podíleli.
„Pro děti to byl velký zážitek a ocenění jejich pomoci. Pan
arcibiskup se zajímal, jak se dětem sbírka líbila, co během koledování zažily, ale i o obyčejné věci, jako jestli jim při koledování nebyla zima,“ uvedla po setkání mluvčí pražské Charity
Jarmila Lomozová.

Ibrahim získal práci stavebního
inženýra, o které se vesnickému
klukovi z chudé rodiny mohlo jen
zdát

Stejně jako další úspěšní absolventi Adopce na dálku® se i Ibrahim
rozhodl podporovat potřebné děti,
jako byl on sám, ve vzdělání.

Podporoval mě 13 let ve studiích. Byl mým vzorem a inspirací.
Vybral si právě mě, jakoby věděl, že jednou půjdu v jeho šlépějích. V dopisech mě povzbuzoval, abych na sobě tvrdě pracoval.
Dodnes žasnu nad tím, jaká změna se v mém životě odehrála. Je
až neskutečné, co jsem mohl díky podpoře pana Josefa dokázat.
Děkuji Vám! Chci nyní stejným způsobem pomáhat dětem mých
příbuzných a později dalším sociálně znevýhodněným dětem!“

„Pro hlavní město Prahu je to vůbec
první aktivní krok v oblasti sociálního
bydlení,“ přibližuje ředitel Arcidiecézní
charity Praha Jaroslav Němec význam
projektu. „Léta už víme, že dát sociálně slabým lidem byty nestačí, musí
to doprovázet dlouhodobá sociální
práce, kterou umíme poskytnout,“ vysvětluje.
První čtyři měsíce přinesly konkrétní výsledky
Projekt magistrátních sociálních bytů
formálně běží teprve čtyři měsíce,
ale některé výsledky jsou už viditelné. „Nyní podporujeme prvních jedenáct klientů. Z toho pět má již své
bydlení, za nimi pravidelně dojíždíme
a pomáháme jim řešit především záležitosti spojené s dávkami a financemi
potřebnými k placení nájmu, energií,
a výdajů na živobytí. Tyto klienty také
podporujeme v zařízení bytu, vedení
domácnosti a zvládání běžné údržby,
důležité je i navázání dobrých sousedských vztahů. Dalších šest klientů čeká
na podepsání nájemních smluv,“ říká
Stanislav Fiala, který má v Arcidiecézní
charitě Praha na starost pomoc lidem
bez přístřeší.

9

Foto: Lubomír Kotek
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Bydlení je klíčem k řešení dalších
problémů
Získání finančně dostupné nájemní smlouvy je přitom u sociálně obzvlášť zranitelných lidí, jako jsou senioři, lidé s postižením nebo rodiče
malých dětí, klíčové pro vyřízení dalších nároků a dávek sociální podpory.
Vyřešením bydlení se také daří vrátit
domů děti z ústavní péče nebo obnovit soběstačnost osamělého seniora.
„Cenově dostupné bydlení vnímáme

jako jednu z nejnaléhavějších potřeb
lidí, kteří se dnes ocitli v tíživé životní
situaci,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Zřízením
našich vlastních sociálních bytů jsme
chtěli poukázat na to, že řešení tohoto problému nesnese odkladu. Nyní
se s radostí podílíme na projektu Magistrátu hl. m. Prahy a nabízíme víc
než dvacetiletou praxi v poskytování
sociálních služeb v přímém kontaktu
s těmi nejpotřebnějšími.“

PANÍ VALERIE NAŠLA SKUTEČNÝ DOMOV

PAN RADIM BYL BEZ STŘECHY NAD HLAVOU

Invalidní důchodkyně paní Valerie bydlela patnáct let
na ubytovnách. Nyní má od města pronajatý sociální
byt a v něm skutečný domov. Sociální pracovníci Charity jí pomohli sehnat pohovku, židle i ledničku, protože potřebuje držet dietu a ráda si vaří. „Pomohli jsme jí
s přihlášením energií a převodem dávek hmotné nouze,
díky kterým zvládne zaplatit nájemné a další životní potřeby. Ale kromě toho, co společně vyřizujeme, je vždy
ráda za návštěvu a popovídání,“ přibližuje pracovník terénní služby Lukáš Seidl.

Invaliditou třetího stupně trpí pan Radim, který byl
z původního nájmu soudně vystěhován i se synem.
V sociálním bytě od pražského magistrátu bylo možné začít řešit jeho životní náklady dlouhodobě. „Pomohli jsme mu přihlásit se k trvalému pobytu, zajistit
odběr elektřiny, podat žádost o příspěvek na bydlení
a dávky hmotné nouze,“ popisuje Lukáš Seidl. „Zprostředkovali jsme mu také právní poradnu, kde nyní
řeší své dluhy.“

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

PROGRAMY

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 3. / 14.00

1. 3. – 7. 3.

1. 3. / 10.00

Praha-Hradčany / katedrála /
ekumenická bohoslužba na závěr
festivalu MENE TEKEL

Hejnice / Mezinárodní centrum
duchovní obnovy / exercicie ČBK

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

1. 3. – 7. 3.

Olbramovice / kostel Všech svatých /
mše sv.

Hejnice / Mezinárodní centrum
duchovní obnovy / exercicie ČBK

8. 3. / 11.00
Praha-Nové Město / Kostel sv.
Jindřicha / mše sv. pro maďarskou
komunitu s přivítáním misijního kříže

10. 3. / 14.00
Praha-Dejvice / Dům armády
Praha / účast na slavnostním aktu
u příležitosti 25. výročí Úřadu
dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu

11. 3. / 14.00
Praha-Vysočany / Mateřská škola
U Vysočanského pivovaru / návštěva
a požehnání nového pavilonu školy

8. 3. / 11.00

1. 3. – 7. 3.
Hejnice / Mezinárodní centrum
duchovní obnovy / exercicie ČBK

13. 3. – 14. 3.

12. 3. / 7.00

Vratislavice nad Nisou / duchovní
obnova farnosti

18. 3. / 18.00

18. 3. / 19.00

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
Praha-Hradčany / katedrála / rekviem

Praha-Nové Město / kostel sv. Ignáce /
mše sv. pro Vysokoškolské katolické
hnutí Praha

za kardinála Miloslava Vlka

19. 3. / 9.00

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Praha-Břevnov / rekolekce pro
zaměstnance Arcibiskupství
pražského

Praha-Kobylisy / kostel sv. Terezie

22. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

22. 3. / 17.00

19. 3. / 7.00
22. 3. / 9.00
od Dítěte Ježíše / mše sv. a žehnání
nových prostor Salesiánského centra

22. 3. / 14.00
Praha-Malá Strana / kostel Panny

12. 3. / 18.00

Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

Praha-Hradčany / Arcibiskupský
palác / představení programu
festivalu Dvořákova Praha

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
k výročí zvolení papeže Františka

24. 3. / 17.00

28. 3. / 9.00

v Brazílii

Praha-Nové Město / Klub u Panny
Marie Sněžné / seminář Rady Iustitia
et pax

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
k výročí zvolení papeže Františka

26. 3. / 15.30
Praha-Břevnov / kaple ÚVN Praha /
mše sv. pro pacienty a personál
Ústřední vojenské nemocnice

24. 3. / 17.00

29. 3. / 20.00
Praha-Staré Město / kostel Nejsv.
Salvátora / mše sv.

Marie Vítězné a sv. Antonína
Paduánského (Pražské Jezulátko) /
mše sv. s honorárním konzulem ČR

24. 3. / 17.00
k výročí zvolení papeže Františka

25. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / slavnost
Zvěstování Páně
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

29. 3. / 15.00
Karlštejn / kapitulní kostel
Nanebevzetí Panny Marie / mše sv. při
příležitosti výročí založení Královské
kolegiální kapituly Nanebevzetí Panny
Marie

Foto: Stanislav Knotek / Člověk a Víra

Foto: Martin Myslivec / Člověk a Víra

26. 3. / 7.00

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
20. března od 18.00 24 hodin pro
Pána. Pastorační středisko ve spolupráci s farností při kostele Panny
Marie Sněžné a společenstvím GIF srdečně zvou na modlitbu iniciovanou
papežem Františkem. Tato eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření (po celou dobu budou
k dispozici dva až tři zpovědníci) proběhne v kostele Panny Marie Sněžné
(Jungmannovo náměstí 18, Praha 1).
Program:
• 18.00 mše svatá
• 19.00 modlitba nešpor
• 19.30 tichá eucharistická adorace
• 20.30 velká modlitba Božího milosrdenství, pokání, vyznání, obnova,
chvála, Písmo, ticho, zpěvy chvály,
meditace
• 22.30 tichá adorace
• 23.30 Svátostné požehnání
21. března od 9.00 do 11.30 Setkání s Guy Gilbertem. Středisko pro
katechezi a výuku náboženství srdečně zve na setkání se známým francouzským knězem Guy Gilbertem,
které se uskuteční v rámci jarního
setkání katechetů a učitelů náboženství. V rámci moderované besedy se
tento host s posluchači podělí nejen
o své zkušenosti s prací s ohroženou
mládeží, které věnoval značnou část
života, ale také o další témata, která nalezneme v jeho inspirativních
knihách. Bližší informace na http://
www.apha.cz/guy-gilbert. (sál Pastoračního střediska)

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
7. března od 9.00 do 16.00 Sobota
pro ženy – Cti otce svého a matku svou –
Otcové, nepohoršujte své děti: mezigenerační vztahy a duchovní život s P. Petrem Benešem CSsR, v sále Pastoračního
střediska. Přihlášky na http://www.apha.
cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka.
27. – 29. března Jak naplnit prázdné hnízdo – víkendové setkání pro
rodiče, kterým odcházejí děti z domova. Přihlášky na mailu info@panskydumrozmital.cz nebo na telefonu
734 435 295. Více informací na http://
www.apha.cz/2019/cpr-novinky/jak-naplnit-prazdne-hnizdo-2020.
14. dubna – 2. června Společná
příprava na život v manželství – vždy
v úterý od 19.30 do 21.30 v sále Pastoračního střediska. Snoubenci se přihlašují na http://www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. Kapacita
kurzu je omezená.

www.apha.cz/ps

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
1. března od 16.00 Učedníci 2020
– koncert křesťanské folkové skupiny.
Na programu: pásmo starších i zcela
nových písní této skupiny. (sál KCMT)
5. března od 19.00 ZMT: Působení
církve Šinčchondži v Česku z pohledu
novináře. O tématu bude hovořit novinář Jakub Heller. (KCMT)
9. března od 16.00 Velehradská
pouť 1985. Beseda s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, PhD., historikem.
(Sdružení křesťanských seniorů – klubovna KCMT).
12. března od 9.00 Popelka –
loutková pohádka na motivy bratří
Grimmů – nebojte, vše dobře dopadne. Divadlo Víti Marčíka. Představení
je určené pro ZŠ, bližší informace: hamalova@kcmt.cz.
12. března od 19.00 Moravské pašije v podání Víti Marčíka. Doporučené
vstupné 100 Kč.

www.apha.cz/cpr
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18. března od 17.00 Zpovědní čas
pro děti do 15 let. (KCMT)
26. března od 10.00 do 15.00 Setkání vdov a vdovců s biskupem Pavlem
Posádem. (fara + kostel sv. Františka).
29. března od 15.00 Křížová cesta
na Petřín s jáhnem Pavlem Urbanem.
Postní duchovní obnova – kaple
Matky Terezy
4. března od 18.45 Dar pokoje jako
plod našeho obrácení (podle novény „9 dní modliteb za vnitřní pokoj“)
– P. Martin Chleborád.
11. března od 18.45 Půst – přežitek
nebo zbraň (I Ježíš se postil) s P. Michaelem Špilarem.
18. března od 18.45 Slávu předchází pokora – P. Michael Špilar.
25. března od 18.45 Obnova (restaurace) Božího obrazu v nás (podle
pouštních otců) – P. Martin Chleborád.
1. dubna od 16.00 do 21.00 Zpovědní den farnosti před Velikonocemi.
(KCMT)
www.kcmt.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
9. – 12. dubna Velikonoce s komunitou (14 – 30 let). Informace a registrace na webových stránkách.
Každé úterý od 19.30 (kromě prvního úterý v měsíci) Modlitební setkání v klášteře v Tuchoměřicích.
První úterý v měsíci od 19.00 Modlitební setkání v kostele sv. Bartoloměje v Praze.
www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA
3. března od 19.00 Přednáška
na téma Sebepoškozování a sebevražedné tendence u dětí a mladistvých. Hovořit bude dětský psychiatr
MUDr. David Kolouch. (Komunitní
centrum)
4. března od 10.00 Kurz Beta – povídání a diskuse s P. Jaroslavem Mrňou na téma: Křížové výpravy. (Komunitní centrum)

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra
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11. března od 10.00 Kurz Beta –
povídání a diskuse s P. Jaroslavem
Mrňou na téma: Obnova mnišského
života. (Komunitní centrum)
18. března od 10.00 Kurz Beta –
povídání a diskuse s P. Jaroslavem
Mrňou na téma: Doba Karla IV. a jeho
vztah k Církvi. (Komunitní centrum)
23. března od 19.30 Chvály v ponorce. Kytarová rytmická modlitba
chval pro všechny věkové kategorie.
(horní sál Komunitního centra)
30. března od 19.00 Co mi přijde
na víře zvláštní. Diskusní setkání pro
vaše přátele, kteří do kostela nechodí,
ale o víru se zajímají. Prosíme o jejich
pozvání. „Věřící“ či „kosteloví“ mohou
přijít, pokud s sebou přivedou někoho
„nevěřícího“ nebo „nekostelového“.
(Komunitní centrum)
31. března od 11.00 do 13.00 Velikonoční floristika. Setkání seniorů ve velikonoční dílně. (Komunitní centrum)
Do 5. dubna Výstava Kardinál Tomáš Špidlík „Z celého srdce“.
Výstava vznikla při příležitosti stého
výročí narození kardinála Špidlíka. (sál
Komunitního centra)

PROGRAMY
generální vikář Královéhradecké diecéze.
Zakončení ve 12.00 krátkým koncertem.
15. března od 8.00 do 13.00 Postní
koláč – dobročinná akce v ambitu.
25. března od 17.00 Bohoslužba za děti do dlaně. Více informací
na www.nedoklubko.cz.
Putovní výstava „Ještě jsme ve válce“
Třináct předních českých a slovenských výtvarníků vytvořilo sérii komiksů, které neotřelým způsobem přibližují události moderních dějin. Výstava
vychází ze stejnojmenné knihy, která
v roce 2012 získala prestižní ocenění
Muriel za nejlepší komiksovou knihu
roku. Výstava vznikla ve spolupráci
Ústavu pro studium totalitních režimů, organizace Post Bellum a nadace
Crocodille. Do konce roku 2020 bude
umístěna v Mníšecké kapli.

te symphonie, W. A. Mozart: Serenáda
c-moll K.V. 388. (kostel Sv. Rodiny)
15. března od 15.30 Hudební zamyšlení. Účinkuje: Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – klavír) a Marie
Fajtová – zpěv. Na programu: A. Dvořák, W. A. Mozart, L. van Beethoven,
Ch. Widor a další. (refektář)
19. března od 15.30 Perly staletí. Účinkují: Petr Usvald – kytara
a Aleksandra Hładyniuk – housle.
Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi,
E. Gottlieb Baron, N. Paganini a W. A.
Mozart. (refektář)
29. března od 17.00 Koncert Staroknínského chrámového sboru pod vedením Michaela Havlíčka, sólistky: Magdaléna Heboussová, Zuzana Horská,
Michaela Linková, varhany: MUDr. Jitka
Plačková. Na programu L. van Beethoven, W. A. Mozart, C. Franck, G. B. Pergolesi a další. (kostel Sv. Rodiny)
1. března až 30. března Ekologie
duše – výstava obrazů a fotografií
z tvorby manželů Miroslavy a Marka
Trizuljakových. (refektář)

ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY
22. března od 16.00 Koncert pro
Máňu a Honzu – benefiční koncert
na podporu rodiny v nouzi. Koncert
v kostele sv. Anežky se koná na památku zemřelých manželů Marie
a Jana. V bohatém programu vystoupí Miroslava Časarová – zpěv, Barbora
Váchalová – harfa, Matouš Pěruška,
Jan Pěruška ml., Jan Pěruška st. a David Pěruška – smyčcové kvarteto,
Lenka Klodnerová-Strnadová – varhany, pěvecký sbor Grande Bande,
Michal Hromek Consort ve složení
Jakub Klár, Daniel Mikolášek, Michal
Hromek a zpěváci sdružení v komorním sboru SPZ při Sboru ČCE na Smíchově – Tatiana Čudová, Gabriela
Machová, Kateřina Tichá, Ester Kopecká, Aleš Kratochvíl pod vedením
Daniela Mikoláška a Mário Bihári – lidové romské písně.

www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
4. března od 17.30 3. přednáška
PhDr. Věry Smolové z cyklu „Lidé ze
svatohorských vín“. Téma tohoto setkání: Leopold I. a Matouš Ferdinand
Sobek. Přednáškový okruh je zaměřen na osudy lidí, kteří jsou vyobrazeni na etiketách svatohorských vín.
Vstupné činí 100 Kč včetně degustace. Nutná je rezervace v prodejně
na Svaté Hoře, případně na telefonním čísle 318 429 943.
7. března od 9.00 Postní duchovní
obnova. Povede Mons. Mgr. Jan Paseka,

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
1. března od 17.00 Březnové serenády, účinkují: Jan Borůvka – flétna,
Martina Čabanová, Jan Bareš – hoboj,
Jan Juna, Magdalena Prajerová – klarinet, Jaroslav Dráb, Tomáš Krejbich
– lesní roh, Andrej Sochor, Lucie Libichová – fagot, dirigent: Martin Petrák. Na programu Ch. Gounod: Peti-

Foto: Martin Myslivec / Člověk a Víra

www.farnostdobris.cz

www.kkvys.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ
MĚSTO
6. března od 18.00 mše svatá v klášterním kostele sv. Josefa na náměstí Republiky. Po ní následuje od 18.45
hodinová moderovaná adorace před
vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní.
Zároveň je zde přítomna relikvie sv. otce
Pia z Pietrelciny s možností osobního
uctění. Po adoraci se koná pravidelné
setkání modlitební skupiny sv. otce Pia.

Veselá škola – církevní základní
škola a základní umělecká škola půjde
křížovou cestu na Petřín. V pondělí
2. března mladší žáci a v pondělí 16.
března žáci starší. Vystoupají s meditací podél barokních kapliček až
k rozhledně. Akce je součástí postní
doby, kdy se děti společně se svými
učiteli připravují na prožití Velikonoc
a vhodně vedenou formou pronikají
do tajemství spásy.

V pondělí 9. března od 17.00 bude
v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ koncert duchovní hudby. Program: P. Warlock, B. A.
Wiedermann, N. Bruhns, D. Bedard, D.
Buxtehude, P. Eben, J. Bret. Účinkují
Pavla Salvová, Jan Rotrekl – varhany.
Místo konání: řádový kostel Panny
Marie pod řetězem, Lázeňská ulice,

KOLEGIUM KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
25. března od 18.30 Přednáška: Teologie těla, katecheze sv. Jana Pavla
II. Hovořit bude Mons. ThDr. Jan Balík,
Ph.D., generální vikář pražské arcidiecéze pro správu a organizaci a ředitel kurie. Místo konání: Knihovna (přízemí) III.
interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.

www.farnostbubenec.cz

Křížová cesta na Petřín

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
21. – 22. března 39. ročník Cyrilometodějské pouti. III. etapa je na programu v sobotu 21. března. Putovat se
bude ze Sadské z kostela sv. Apolináře
do Velkého Oseka. V neděli 22. března proběhne IV. etapa z Velkého Oseka
do Chvaletic. Více informací: webové
stránky řádu, mail f.reichel@volny.cz,
tel. 725 939 385 a www.poutnik-jan.cz.

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
8. března od 16.00 Přednáška „Práce jako Boží dar, pohled očima křesťana
a teologa“. Hovořit bude Ing. Boleslav
Vraný. Přednáška se bude konat v rámci
Farní akademie v levé boční kapli kostela.

www.katlek.cz

FOLKOVÝ KLUB VLAŠIM
26. března od 19.00 Koncert Marky
Míkové, hudebnice, herečky, moderátorky, režisérky a autorky knih pro

V pondělí 30. března od 16.00 se
koná koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program:
J. S. Bach, G. F. Händel, F. X. Brixi,
G. Frescobaldi, B. Marcello, účinkuje
Stanislav Šurin. Koncert pořádá Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné
fakultní nemocnice. Projekt probíhá
za podpory hl. města Prahy a MČ
Praha 2.
Postní duchovní obnova Unie katolických žen

V pondělí 2. března od 18.00 bude
v kostele sv. Františka u Karlova mostu
na Starém Městě sloužena pontifikální mše svatá ke cti zakladatelky Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Hlavním celebrantem bude
J.M. PhDr. Daniel Peter Janáček PhD.,
O.Praem. – opat strahovský.

Varhanní nešpory maltézských rytířů

http://www.sfr.cz

ŘKF U KOSTELA SV. GOTHARDA
2. března od 17.30 Modlitba za svět,
tentokrát za Alžírsko. Za tuto zemi
bude v kostele sv. Gotharda sloužena mše svatá, po níž bude následovat
přednáška a krátká diskuse.

Koncert duchovní hudby v kostele
sv. Kateřiny

POZVÁNKY, NABÍDKY

www.kapucini.cz

https://farnost-sporilov.cz/

www.lhoteckafarnost.cz

www.vlasim.charita.cz

Mše svatá ke cti svaté Anežky České
KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ KAPITULA
SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ
20. března od 18.00 Bohoslužba za oběti nacismu a komunismu z řad kněží, řeholníků a řeholnic
v den umučení svatého Jana Nepomuckého v bazilice sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě. Po mši svaté následuje modlitba u Památníku obětí totalit
na vyšehradském hřbitově.
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Praha 1. Koncert pořádá Suverénní
Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost
pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1.

děti. Místo konání: Charitní klubovna,
Na Valech 322, Vlašim. Více informací na facebookovém profilu: Folkový
klub Vlašim.

www.farnostsalvator.cz

www.svata-hora.cz

www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE
4. března od 19.30 do 21.00 Začíná
kurz Alfa, pokračuje pak každou středu až do 20. května. Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní program (tel. 777 739 612, Angelo
Scarano). (Pastorační centrum)
7. března od 9.00 do 11.30 Postní duchovní obnova na téma „Boží zbroj“.
Vede P. Stanislaw Góra. Prosíme
účastníky, aby si přinesli Bibli. (Pastorační centrum)
Cyklus přednášek
V březnu se koná cyklus přednášek, který povede česká teoložka
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.,
na téma „Ustanovil jsem vás, abyste šli
a nesli ovoce“ (Jan 15,16).
Přednášky budou vždy v úterý
od 19.30 v termínech: 3., 17., 24. a 31.
března. (Pastorační centrum)

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
4. března od 19.00 Film a spiritualita (s diskuzí): Ixcanul. (Velký sál, Městská knihovna v Praze)
Každý čtvrtek od 17.00 do 18.30
Centering prayer – modlitba usebrání. (krypta kostela)

V sobotu 4. dubna od 9.00
do 15.00 zve Unie katolických žen
na Postní duchovní obnovu, která
proběhne ve Farním klubu u Panny
Marie Sněžné v Praze. Duchovním
průvodcem bude P. Petr Beneš CSsR.
Z provozních důvodů nelze zajistit
oběd v refektáři kláštera. Proto, prosíme, vezměte něco z Vaší domácí
kuchyně ke společnému polednímu
občerstvení. Děkujeme.
Postní doba 2020 ve Strahovském
klášteře

Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra
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Každou postní neděli od 17.00 Latinské zpívané nešpory s promluvou
a varhanními meditacemi, z toho:
1. března (1. neděle postní) Nešpory s obrazovou meditací (opat Daniel
Janáček)
8. března (2. neděle postní) Nešpory
s promluvou a varhanními meditacemi
15. března (3. neděle postní) Společné nešpory s bohoslovci Arcibiskupského semináře Praha
22. března (4. neděle postní) Nešpory s promluvou a varhanními meditacemi.
28. března (sobota před 5. nedělí postní) Postní duchovní obnova –
povede P. Gorazd Krušina, O.Praem.
(přihlášky do 21. března – ruzicka.milan@seznam.cz)
29. března (5. neděle postní) Před
nešporami od 15.00 koncert – Václav
Emanuel Horák: „Miserere“ (strahovský chrámový sbor a orchestr pod vedením Vladimíra Roubala)
5. dubna (Květná neděle) Nešpory
s promluvou a varhanními meditacemi

Z ACT CURIAE

UKONČENÍ STUDIA
P. Mgr. Jakub Jirovec OT ukončil
doktorské studium na Katolicko-teologické fakultě Univerzity Vídeň a dosáhl titulu PhD.
USTANOVENÍ
ThDr. Jan Balík, PhD., byl s účinností od 17. ledna 2020 jmenován
a ustanoven generálním vikářem
pro správu a organizaci arcidiecéze.
S účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven ředitelem Arcibiskupské kurie. S účinností od 17. ledna
2020 do 23. září 2020 byl jmenován
a ustanoven členem Ekonomické
rady Arcidiecéze pražské.
P. Jarosław Andrzej Batóg SVD
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. února
2020 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela Všech svatých Praha-Uhříněves
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti Kolín.
P. Marian Krzysztof Brudny SVD
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. února
2020 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Kolín
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti u kostela
Všech svatých Praha-Uhříněves.
Bc. Lubomír Hajas byl s účinností
od 1. května 2020 do 30. dubna 2025
jmenován ředitelem Likvidace lepry.
Ing. Karel Štícha byl s účinností od 15.
ledna 2020 odvolán z funkce člena

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Pastorační rady Arcidiecéze pražské.
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., byl s účinností od 17.
ledna 2020 ustanoven generálním vikářem pro kněžstvo a duchovní život
arcidiecéze. Od téhož data byl uvolněn
z funkce ředitele Arcibiskupské kurie.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
P. Mgr. ThLic. Martin Hobza SDB,
farář v Praze-Kobylisích, 1. 3. 1970
(50 let)
P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB,
výpomocný duchovní v Praze-Podskalí, 1. 3. 1937 (83 let)
Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný,
Th.D., probošt, prelát Jeho Svatosti,
3. 3. 1944 (76 let)
Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen pražské arcidiecéze na odpočinku, 6. 3. 1941 (79 let)
Jiří Beran, trvalý jáhen v Praze-Holešovicích, 11. 3. 1955 (65 let)
ThLic. Edward Walczyk, Th.D., farář v Praze-Kyjích, 12. 3. 1970 (50 let)
P. Jozef Andrejčák O.Cr., farář
ve Starém Kníně, 14. 3. 1960 (60 let)
Ing. Robert Benno Štěpánek, jáhen
v Kralupech nad Vltavou, 18. 3. 1980
(40 let)
P. Błażej Józef Matusiak OP, farní
vikář Polské římskokatolické farnosti,
19. 3. 1970 (50 let)
ThLic. Jarosław Ścieraszewski, administrátor ve Zruči nad Sázavou, 20.
3. 1965 (55 let)
ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., kanovník, rektor in spiritualibus filiálního
kostela sv. Jiří na Pražském hradě,
20. 3. 1941 (79 let)

Ing. Josef Bernard, trvalý jáhen
v Praze-Hostivaři, 21. 3. 1955 (65 let)
P. Mgr. Pavel Klimovič SDB, farář
v Praze-Bohnicích, 25. 3. 1950 (70
let)
P. Mgr. Jakub Jirovec, PhD., OT,
farní vikář v Praze-Hlubočepích a výpomocný duchovní v Praze-Stodůlkách, 26. 3. 1980 (40 let)
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.,
Dr. h. c., probošt, kaplan Jeho Svatosti, 26. 3. 1938 (82 let)
MUDr. Jiří Slabý, kanovník, osobní
děkan, výpomocný duchovní u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-Vinohradech, 26. 3. 1934 (86 let)
VÝROČÍ SVĚCENÍ
František Klíma, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě, 26. 3. 1956 (64 let)

TELEVIZE NOE
1. 3. (10.00) Kostel sv. Jakuba
v Trnavě
1. 3. (14.00) Katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, ekumenická
bohoslužba na závěr festivalu Mene
Tekel
8. 3. (10.30) Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Bukovci
15. 3. (10.30) Kostel sv. Mikuláše
v Tiché
22. 3. (10.15) Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě
29. 3. (10.30) Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

15

POSTNÍ KÁZÁNÍ
v kapitulním kostele

všech svatých na hradě pražském

v roce

Božího slova 2020
na téma

CESTA VYKOUPENÍ
CESTA BOŽÍ LÁSKY
VE SMLOUVĚ S JEHO LIDEM PODLE PÍSNĚ PÍSNÍ
5. března 2020

LÁSKA SE RODÍ Z ŽÍZNĚ DUŠE
„Líbej mě polibkem svých úst“ (Pís 1,2 – 2,7)

Změna vyhrazena.

12. března 2020

RYTMUS LÁSKY: HLEDÁNÍ, NACHÁZENÍ A OPĚTOVNÉ HLEDÁNÍ

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH
RADIO PROGLAS
1. 3. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
8. 3. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Jan Balík)
15. 3. (9.00) Kostel Panny Marie
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf
Smahel)
22. 3. (9.00) Duchovní centrum
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)
29. 3. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
Evangelizační úmysl
Katolíci v Číně: Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

Národní úmysl
Za farní společenství – ať jsou
na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny,
trpící a nemocné.

„Budu hledat miláčka svého srdce“ (Pís 2,8 – 3,5)
19. března 2020

VZÁJEMNÁ KONTEMPLACE
„Celá jsi krásná, má milá, jsi bez poskvrny“ (Pís 3,6 – 5,1)
26. března 2020

VZÁJEMNÉ SEBEODEVZDÁNÍ
„Já patřím svému miláčkovi a on je můj“ (Pís 5,2 – 6,3)
2. dubna 2020

CESTA BOŽÍ LÁSKY STÁLE OTEVŘENÁ
„Pospěš si, můj miláčku“ (Pís 6,4 – 8,7)
Program: biblické čtení, kázání, modlitba, zpěv.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Od 12. března do 15. března
Exercicie „Žijeme pro vzkříšení“ /
P. Josef Čunek SJ / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
Od 19. března do 22. března
Exercicie pro zdravotníky a ty,
kteří pečují o druhé „Unést bolest
a nemohoucnost druhých“ / Mons.
Aleš Opatrný / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz
Od 20. března do 22. března
Postní TAMMÍM 2020 (Učit se
od Mistra) – duchovní víkend pro
mladé muže ve věku od 15 do 30
let / Arcibiskupský seminář v Praze /
http://www.seminar-praha.cz
Od 26. března do 29. března
Postní exercicie / P. Ondřej Salvet /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
Od 27. března do 29. března
Postní obnova pro dívky „Návrat
k prvotní lásce.“ / P. Karel Janů

Začátek vždy v 18 hodin.

a sestry boromejky / Slavonice /
http://www.farnosti-slavonicka.cz/
farnosti/farnost-slavonice.html
Od 27. března do 29. března
Rekolekce pro katechety a animátory
farních společenství / Mons. Vojtěch

Šíma / Stojanov / http://stojanov.cz
Od 3. dubna do 5. dubna Církev
jako tajemství a jako společenství /
Sr. Siarda L. Trochtová OPraem /
Hostýn / http://hostyn.cz

Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra
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KNIŽNÍ NOVINKY

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1. března 1420

8. března 1630
Uzavřena kompromisní dohoda
mezi církví a císařským dvorem,
podle níž byla zřízena tzv. solní
pokladna. Z ní měla vláda každoročně vyplácet církvi určité
procento ze zisku z obchodu se
solí jako náhradu za odcizené
církevní statky. Arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu dotoval
z této částky litoměřické a královéhradecké biskupství.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

Papež Martin V. vyhlásil křížovou
výpravu proti husitům.

ŽIVOT NENÍ ČAS,
ALE SETKÁNÍ
Richard Čemus
Brož., 200 str.,
249 Kč

BOŽSKÁ SLÁVA
UKŘIŽOVANÉHO
Ctirad Václav Pospíšil
Brož., 112 str., 179 Kč

ZÁVISLOSTI SRDCE
Robert Hemfelt,
Frank Minirth, Paul
Meier
Brož., 336 str., 339 Kč

PŮST
A VELIKONOCE
PRO NEJMENŠÍ
Léa Fabreová
28 str., 149 Kč

Zemřel Klement Maria Hofbauer,
redemptorista a lidový misionář.

16. března 1950
Ministerstvo zahraničí ČSR předalo Vatikánu nótu, aby jeho
zástupce v ČSR Ottavio de Liva
opustil Československo. Tímto
de facto došlo k přerušení diplomatických styků obou zemí.

PAULÍNKY

15. března 1820

KŘÍŽOVÁ CESTA
PRO USPĚCHANÉ
Anna Mátiková FSP
Brož., 40 str., 45 Kč

17. března 1620

HLEDEJ POKOJ
A ZŮSTÁVEJ V NĚM
Jacques Philippe
Brož., 104 str., 129 Kč

SEDM KROKŮ
K DOBRÉ ZPOVĚDI
Michal Zamkovský
Brož., 72 str., 125 Kč

JAK PŘEČÍST BIBLI
ZA JEDEN ROK
Angelo Scarano
Brož., 24 str., 35 Kč

Na následky mučení zemřel
v Olomouci Jan Sarkander.

22. března 1920
Československo a Vatikán navázaly oficiální diplomatické styky
na úrovni velvyslanectví.

25. března 1420
Došlo k bitvě u Sudoměře,
ve které husité pod vedením
Jana Žižky porazili vojsko katolických pánů.

PETRINUM

Skončil kutnohorský sněm, který
dojednal náboženský smír mezi
katolickou a kališnickou šlechtou. Platit měl 31 let.

KRYSTAL OP

20. března 1485

KŘEST, BIŘMOVÁNÍ,
EUCHARISTIE.
ROZPRAVY
O LITURGII
Radek Tichý,
Petr Soukal
Brož., 296 str., 330 Kč

KÁZÁNÍ PRO
DOBU POSTNÍ
A VELIKONOČNÍ
Bernard z Clairvaux
Váz., 272 str., 330 Kč

STÍN V NÁS
Verena Kast
Brož., 144 str., 289 Kč

POŘÁDEK
V POKOJI, POKOJ
V DUŠI
Gretchen Rubinová
Váz., 224 str., 269 Kč

SEDM KRISTOVÝCH
SLOV NA KŘÍŽI
Charles Journet
Brož., 164 str., 205 Kč

DUHA 10/2020
Lapbook, 25 Kč

APOŠTOLSKÉ
KRÉDO
Hubert Philipp Weber
Brož., 128 str., 212 Kč

JEŽÍŠ – VNITŘNÍ
UČITEL
Laurence Freeman
Brož., 328 str., 254 Kč

VYŠEHRAD

Papež Jan Pavel II. vydal encykliku Evangelium vitae (Radostná
zvěst života) věnující se ceně,
důstojnosti a ochraně lidského
života.

PORTÁL

25. března 1995

31. března 1950
V Praze začal vykonstruovaný
proces s představiteli církevních
řádů – tzv. Proces Machalka
a spol.
Vít Kochánek

