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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ÚVODNÍK

Editorial

KNĚŽSKÉ DVĚCENÍ

Přátelé,

20. června 2020 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijali vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského, Dominika kardinála Duky OP, kněžské svěcení jáhni pražské arcidiecéze Mgr. Miroslav Auxt a Ing. Robert Benno Štěpánek. Prosíme
o modlitby za nové kněze i za ty, kdo se na jáhenství a kněžství připravují.

Vážení čtenáři,
věříme, že s námi budete sdílet radost ze dvou nových kněží pražské
arcidiecéze, přinášíme zamyšlení
o eucharistii biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera nebo aktuální
stav hospodaření i vizi jeho rozvoje
v rozhovoru s generálním vikářem
Mons. Janem Balíkem. V prázdninovém čísle Vám také nabídneme
několik poutí i poznávací pobyt
v Praze.
Stanislav Zeman

Mgr. Miroslav Auxt se narodil 6. května 1986 ve Zvoleně
na středním Slovensku. Po maturitě na místním gymnáziu
Ľudovíta Štúra byl v roce 2005
přijat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zde v roce 2010 úspěšně
absolvoval obor Molekulární
biologie a genetika eukaryot.
Až do svého nástupu do Teologického konviktu v roce 2012 pracoval v Institutu molekulární genetiky AV ČR v pražské Krči. Svá teologická
studia dokončil letos v červnu na Lateránské Univerzitě
v Římě. Celý svůj pobyt v Praze prožíval ve farnosti sv.
Prokopa na Žižkově. Díky místním duchovním a aktivní
farnosti právě zde našel svůj druhý domov. Také proto se
rozhodl nastoupit do kněžského semináře právě v Praze.
Jáhenskou službu vykonával v pražských Kunraticích.
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měsíc květen už vzpomínkou, připadá mi vždy krátký, jakési loučení s Pannou
Marií, ale to by bylo nedorozumění. S Pannou Marií se nesmíme loučit. Naopak.
Musíme vzývat její jméno a volat ji na pomoc. Pro církev, ale také pro sebe. Není
od věci připomenout Mons. Karla Pilíka, který také byl chvilku rektorem v semináři.
Mnozí se na něj ještě pamatujete. Když se někdy dostal do nesnází, řekl mi: „Jedu
na Svatou Horu.“ Bylo devět hodin večer, což jsem mu připomněl, tam bude
zamčeno. Ale on zaparkoval auto a stoupl si ke sloupu uprostřed svatohorského
náměstí čelem k basilice a Panně Marii odevzdával různé bolesti a vzýval její
přesvaté jméno. Měl to vyzkoušené tak, jak by to mohl mít vyzkoušené každý
z nás. Salesiáni při různých příležitostech volají: „Maria, Pomocnice křesťanů,
oroduj za nás.“ Svatý Jan Bosko je to tak naučil. Jeho odkaz zní: Svěřte své
trampoty matce Boží! Přeji vám, abyste během letních prázdnin nějaké mariánské
poutní místo navštívili – a pookřáli.

Z Act curiae

Mons. Karel Herbst SDB
emeritní pomocný biskup

Mgr. Ing. Robert Benno Štěpánek se narodil 18. 3. 1980
v Brně. Po absolvování gymnázia
tamtéž vystudoval obor Veřejná
ekonomie a správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté pracoval na Ředitelství silnic a dálnic
a později též v diecézním archivu
Biskupství brněnského a u České pošty jako doručovatel. Mezitím vstoupil do Řádu kazatelů (dominikánů), kde však
během studia ve Francii rozlišil, že jeho cesta se má ubírat
jiným směrem. Do kněžského semináře se přihlásil v r. 2013
za pražskou arcidiecézi a jeho domovskou farností se stala
Praha-Strašnice. Ze studií v cizině si přinesl výtečnou znalost francouzského jazyka, kterou využil při svých četných
kontaktech s pražskou frankofonní komunitou. Jáhenskou
službu vykonával v Kralupech nad Vltavou.

Přijímací řízení ke studiu na KTF UK

Letní škola liturgiky

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje přijímací řízení
ke studiu pro akademický rok 2020/2021. Zájemci o studium, kteří chtějí začít studium v akademickém roce 2020/2021, mohou podat přihlášku do 3. srpna 2020.
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).
Více o přijímacím řízení a studiu na KTF UK najdete na http://www.ktf.cuni.cz.

Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci ve spolupráci s KTF UK
připravil Letní školu liturgiky určenou zejména pro širokou veřejnost
(laiky, ale i řeholníky, jáhny či kněze). Letní škola se uskuteční v Želivském klášteře 18. – 23. srpna
2020, letošním tématem jsou svátosti služby.

Ocenění PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc.
ze Společnosti Vyšehrad

Zpravodaj pražské arcidiecéze. Uzávěrka příštího čísla 16. srpna 2020.
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1
www.apha.cz
www.facebook.com/apha.cz
e-mail: zpravodaj@apha.cz
Obsah připravuje, rozšiřuje a objednávky přijímá Odbor komunikace, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1.
E-mail: zpravodaj@apha.cz, redakce: Vít Kochánek, Stanislav Zeman. Texty jsou redakčně upraveny.
Foto na titulní straně: Petr Neubert. Sazba: YellowMeloun s.r.o.
Tiskne: GZH Hronov. Vychází 11x do roka. Registrace: MK ČR E 13802; ISSN 2570-8156. Příspěvek na 1 výtisk 15 Kč.

Foto: Josef Nerušil

2

17. června kardinál Dominik
Duka na Arcibiskupství přijal
Společnost Vyšehrad na jejím závěrečném setkání a předal medaili biskupa Podlahy
PhDr. Bořivoji Nechvátalovi,
CSc., dlouholetému vyšehradskému archeologovi za jeho
zásluhy a poděkoval předsedovi Společnosti Vyšehrad,
JUDr. Janu Kotousovi. Spolek
během třiceti let své činnosti vykonal mnoho dobrého pro
rozvoj kulturního dědictví Vyšehradu, uspořádal několik desítek
výstav a nespočet přednášek.

Více na: http://www.liturgie.cz/letni-skola.

ČERVENÁ STŘEDA
Setkání zájemců o organizování aktivit k Červené středě - 3. září 2020
Zveme všechny, kteří ve svých farnostech uvažují o organizování připomínky lidí pronásledovaných pro
víru „Červené středě“ na inspirativní
setkání ve čtvrtek 3. září 2020 od 16
hod. do kostela sv. Vojtěcha v Praze
6-Dejvicích (Kolejní 4).
Na programu bude přednáška k tématu pronásledování pro víru, sdílení
zkušeností z organizování aktivit Červené středy v minulých letech, technické rady a ukázky nasvětlování červeným světlem.
Přihlášky na www.cervenastreda.cz.
Letošní ročník Červené středy se
uskuteční 25. listopadu 2020.
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Poutní slavnosti na Bílé hoře
V poutním areálu Panny Marie Vítězné pořádá 15.–16. srpna Opatství Venio - klášter
benediktinek, Karlovarská 3/6, Praha 17

evropskou kulturu. V rámci poutního
dne proběhne také den otevřených
dveří kláštera sester benediktinek,
které přiblíží návštěvníkům způsob
svého řeholního života a aspekty novodobého mnišství v prostoru velkoměsta.

Pouť rodičů a dětí
ke sv. Jeronýmovi

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Na závěr roku Bible zveme rodiče
a děti na pouť ke svátku sv. Jeronýma. Uskuteční se v úterý 29. září
2020 od 16 do 20 hodin. Poputujeme
do Benediktinského opatství v Emauzích, které je se jménem sv. Jeronýma
a s Písmem svatým úzce spojené.

Sobota 15. 8. 2020
V roce 2020 si budeme připomínat
výročí 400. let od bělohorské bitvy,
která byla významným mezníkem
českých i evropských dějin. Barokní
poutní areál Panny Marie Vítězné byl
postaven v letech 1704-1730 přímo
na „bitevním poli“ a je tak do současné doby hmatatelnou připomínkou
této dějinné události. K jeho výstavbě
přispěli prakticky všichni významní
pražští umělci té doby (finančně či
konkrétní činností) a díky působení J.
B. Santiniho, C. D. Asama, V.V.Reinera, J. O. Mayera a dalších se stal malým klenotem na území Prahy. Oproti
tomu je samotná příčina jeho vzniku - bělohorská bitva - kontroverzní událostí, která byla v české historii
různě interpretována ať už pozitivně
či negativně.
Tato kontroverze je zajímavým východiskem pro jednotlivé akce pořádané v poutním místě v průběhu
jubilejního roku 2020. Chceme připomenout toto významné výročí
a upozornit na jednotlivé interpretace v průběhu českých dějin a současně ponechat svobodu k nalezení
vlastního pohledu a názoru. Zejména

Den s Janem Blažejem Santinim
11:00 - Mše svatá v poutním areálu
Panny Marie Vítězné
13:30 - Přednáška „Bílá hora
v českých dějinách“ - v dialogu Jiří
Kotalík a Vít Vlnas
15:00 - Koncert barokní komorní
hudby v kostele - housle a cembalo
16:30 - Přednáška „Život a dílo J. B.
Santiniho - Stanislav Růžička
18:00 - Nešpory - večerní modlitba v kostele se sestrami benediktinkami
19:00–21:00 - Závěr poutního
dne, možnost individuální prohlídky
osvětleného nádvoří

však chceme otevřít opravený barokní areál široké veřejnosti včetně návštěvníků ze zahraničí a s plným respektem k jeho významu z něj učinit
veřejný prostor. Přiblížením současného života „kláštera ve velkoměstě“
chceme upozornit na specifickou
atmosféru a určení tohoto místa „oázy ticha a meditace“ v kontrastu
k hluku současné doby.

Poutní slavnosti se budou konat
k datu oslavy patrocinia kostela
15.–16. 8. 2020. Během této tradiční poutě budou připomenuty především duchovní rozměr barokního
prostoru, umělecké kvality poutního
areálu a křehká leč ničím nezničitelná
vůle k životu, která se projevuje neustálou snahou o zachování a obnovu
hodnot klíčových a cenných pro naši

V průběhu celého odpoledne bude
probíhat Den otevřených dveří
v klášteře benediktinek a dětský program v klášterní zahradě

Neděle 16. 8. 2020
Svátek patrocinia kostela
10:00 - Otevření poutního areálu
pro návštěvníky
11:00 - Mše svatá v kostele - celebruje Zdeněk Wasserbauer, světící
biskup pražský
14:00 - Koncert barokní folklorní
hudby věnovaný sv. Janu Nepomuckému
15:00 - Prohlídka poutního místa
s průvodcem
17:00 - Varhanní improvizace
a prohlídka bělohorských varhan organolog Marek Čihař
18:00 - Nešpory v kostele - večerní modlitba se sestrami benediktinkami

Fota: Petr Neubert

V průběhu celého víkendu bude
možná prohlídka poutního místa
a klášterní bylinkové zahrady, občerstvení, kavárna, rozhovory, nabídka tištěných materiálů atd.
Více informací najdete na https://
www.benediktinky.cz

Rok Bible slaví katolická církev
od adventu roku 2019 až do svátku sv.
Jeronýma 30. září 2020. Vyhlásila ho
Katolická biblická federace při příležitosti 1600. výročí úmrtí sv. Jeronýma a 50. výročí založení této federace. Pastorační středisko ve spolupráci
s opatstvím emauzského kláštera srdečně zve rodiče s dětmi, ale i kněze,
jáhny, katechety, pedagogy a další zájemce z řad vychovatelů k naslouchání Božímu slovu a uvažování o něm.

Zároveň si připomeneme a uctíme
památku sv. Jeronýma, který svým
překladem Písma svatého do latiny
udělal důležitý krok k zpřístupnění
Božího slova velkému počtu lidí. Klášterní kostel benediktinského opatství
nese jméno Panny Marie a sv. Jeronýma. V době Karla IV. byl klášter
a kostel místem, kde byla obnovena
slovanská liturgie. Klášterní ambity
jsou vyzdobeny freskami na motivy
biblických událostí na základě typologického výkladu Písma (tj. objasňování smyslu novozákonních událostí
pomocí starozákonních: na obrázku
je to rozhovor Panny Marie s Božím
poslem, Mojžíše s Bohem v hořícím
keři a Gedeóna, který žádá od Boha
znamení).

Prázdninové poznávání
Prahy tak trochu jinak
…aneb nejen z křesťanských pokladů města

Centrum Mariapoli Praha – Hnutí Focolare ve spolupráci s CK Křížek
zvou letos v létě na týdenní prázdniny
v Praze. Jedná se o pobyt, jehož cílem
je poznat a zažít naše hlavní město,
jeho duchovní historii, ale i současnost, a tak proniknout do křesťanských
a kulturních dějin města, do dramatu
místa položeného na Vltavě uprostřed
zemí Koruny české.

Volné termíny pobytů jsou 28. 6. –
4. 7., 12. 7. – 18. 7., 19. 7. – 25. 7.,
26. 7. – 1. 8. 2020. V případě zájmu
budou doplněny i srpnové termíny.
Cena za pobyt včetně programu činí
9 500 Kč pro dospělého a 7 500 Kč
pro děti a mládež. Bližší informace
na http://www.centrummariapoli.cz
a http://www.ckkrizek.cz.
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Skromná církev v živých centrech
Mons. Jan Balík byl v lednu 2020 arcibiskupem Dominikem Dukou jmenován do funkce
generálního vikáře pro správu a organizaci arcidiecéze a přijal naléhavý úkol uskutečnit opatření
ke zlepšení efektivity správy a hospodaření Arcibiskupství a arcidiecéze. Běžně se taková funkce
nazývá krizový management.

Jak byste popsal stav pražské arcidiecéze z ekonomického hlediska?
Stav naší arcidiecéze postupně odhaluji. Nicméně dnes je již zcela
zřejmé, že optimistická a sebevědomá očekávání ohledně výnosu hospodaření s navráceným majetkem se
také v souvislosti s kůrovcem a nyní
i koronavirem zdaleka nenaplňují.
Hospodaření po schválení Zákona
o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi vykazuje nemalé ztráty. Udržení stávajícího systému církevní správy je
proto, bohužel, nereálné, hrozilo by
stále větší přetěžování duchovních
působené mj. i snižováním objemu

a kvality jejich reálné podpory ze
strany Arcibiskupství. Máme brát
za normální, že
kněz mimo Prahu
spravuje 15, 25 dokonce i 36 budov?
Důsledkem neřešení by byl poměrně rychlý rozklad
hospodářské i duchovní správy.
Vygenerovat hospodářskou činností do 9 let takový
zisk, aby každý rok
pokryl mzdy kněží
a základního personálu Arcibiskupství, který slouží
duchovní činnosti,
bude
vyžadovat
zásadní
opatření. Pro představu
uvedu pár čísel:
Lesní hospodářství
nebude po mnoho
let generovat očekávaný zisk, což
pro Arcibiskupství znamená výpadek
několika desítek milionů ročně. Ztráty Arcibiskupství spojené s letošními
koronavirovými opatřeními odhadujeme minimálně na 40 mil. a u farností na 50 mil.
Avšak, aby nevzniklo nepochopení;
hotové řešení nemám. To, doufám,
bude výsledkem práce expertní skupiny složené z několika kněží a laiků,
odborníků, která začne co nevidět
pracovat.
Určitě už ale i v tuto chvíli máte
první inspirace.
Jak postupně získávám podrobnější informace a vhled do ekonomiky

AP, nabývám jistotu, že bude nutné
- ať se nám to líbí či ne - provést
další změny vztahu Arcibiskupství
a farností, duchovní správy a hospodaření.
Po pečlivém prostudování výsledků
ankety mezi vikáři, která probíhala
paralelně s anketou mezi kněžími
na jaře, jsem získal velmi dobrý pocit. Přes veškeré napětí, které přináší nastalé problémy a nutnost je
řešit, je zřejmé, že naše arcidiecéze doposud docela dobře zvládá
své hlavní poslání a zabezpečuje
duchovní správu, ne třeba ve všem
ideálně, ale na velmi solidní úrovni. Není to samozřejmost a není to
málo. Lze například vnímat, že má
mnoho plně oddaných kněží, kteří
jsou její velkou silou.
S odstupem času lze konstatovat,
že reforma tzv. slučování farností –
které se ale nedotklo Prahy − byla
správná a vytvořila životaschopný
model. Chci proto poděkovat všem,
kdo se na jejím provedení a realizaci
podíleli. Bylo a je odváděno obrovské
množství dobré, poctivé, velkodušné
a mnohdy také i statečné práce.
Jaká opatření už v současnosti
probíhají?
Postupně jsou na AP prováděna racionalizační opatření s cílem zefektivnit správu a organizaci vlastního
aparátu zavedením standardních
pracovních postupů, stanovením
odpovědnosti a zaváděním prvků
kontroly kvality práce. Hospodaření Arcibiskupství, které je již více let
hluboce ve ztrátě, se začalo řídit dle
nové ekonomická strategie, která
byla schválena ekonomickou radou
v září loňského roku. Jedná se o cestu zvýšení majetkových výnosů a to:
racionalizací správy budov, opuštění
slepých cest a hledání nových příle-

žitostí např. v nájemním bydlení. Bez
oddaných a talentovaných laiků to
jen obtížně zvládneme.
Při všech reformních krocích chceme usilovat o to, aby pro kněze jako
nositele a základní prvek církevní
správy nevznikly podmínky neslučitelné s výkonem rozumného rozsahu jejich služby. Změny musí vycházet z misijního paradigmatu. Jako
církev jsme zde kvůli hlásání evangelia, katechezi a službě svátostí.
Rovněž musí být přiměřeně řešeno
sociální postavení kněží. Rovněž tak
budeme hledat vhodný způsob pomoci při zabezpečení nevyužitelného majetku (bude-li si farnost přát),
aby pro kněze nebyl zdrojem neúměrného, především psychického,
zatížení (možná i pomocí speciální
organizace).
Z toho důvodu jsme již přikročili k předáváním hřbitovů obcím,
aktuálně se zaobíráme bývalými
farními budovami, děláme jejich
soupis a pak se ve spolupráci s kněžími a farníky rozdělí na ponechané, dlouhodobě pronajaté či určené
k prodeji, a studujeme řešení kostelů, kterých máme v Arcidiecézi přes
1 000. Stručně řečeno: budeme usilovat o pracovní „hygienu“ v činnosti
kněze a kvalitu jeho sociálního zázemí. A to vše proto, aby kněz mohl
naplňovat to nejdůležitější – hlásání
evangelia.
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Foto: Bety Horníková - Člověk a Víra
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Jaká podoba církve podle Vás tomuto cíli nejlépe slouží?
Myslím, že bychom měli postupně opustit představu církve jako
velkého hráče, který se dokáže se
svým personálem o vše postarat.
Nemáme, podle mého soudu, pro
to vhodné podmínky a ani to neodpovídá naší, především novodobější, tradici. V tomto duchu směřování

k nízkonákladové, skromné církvi,
žijící v živých centrech – farnostech, která počítá s aktivním zapojením laiků a hospodářské přebytky
(budou-li jednou nějaké) použije
k inteligentní podpoře potřebných,
evangelizačních, výchovných, kulturních a sociálních projektů, vidím
jako lákavou, i když ne snadnou,
cestu.
Stanislav Zeman

POSTŘEHY Z ANKETY MEZI VIKÁŘI PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE:
• Stávající stav po sloučení mimopražských farností je optimální. Farnosti jako místo trvalého
působení církve rozhodně mají stále smysl.
• Teritorialita je na venkově významnější než v Praze, velké obce mají pochopitelně silnější farnosti.
Směrem k Praze přibývá mladých a jejich kategoriální pastorace.
• Farní systém je díky pastoračním a ekonomickým radám dobře fungující jednotkou, ovšem
rozsah spravovaného majetku mnohdy překračuje možnosti jednotlivých farností a neúměrně
časově zatěžuje kněze.
• Rušení a neobsazování farností bez dalšího řešení nemá většinovou podporu, na několika
místech by naopak potřebovali dalšího kněze jako posilu.
• Pastorační aktivity jsou pestré, například předvánoční a předvelikonoční zpovědní odpoledne,
adventní obnova, poutě, práce s dětmi a mládeží, (dětské a ministrantské dny).
• Spolupráce s Charitou, nemocnicemi i hospici na většině míst funguje velmi dobře.
• Na vhodných místech probíhají (nejen vánoční) koncerty, přednášky a společenské akce.
Registrujeme potřebu působit na více školách.
• Výborné je společenství kněží vikariátu, které se setkává i neformálně, koná předprázdninová
výjezdní setkání (minulý rok v Polsku).

EUCHARISTIE

CHARITA

„Adoptovaná“ Grace z Ugandy
učí děti svým vlastním příkladem

Přinášíme text pražského pomocného biskupa Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D.,
který se zamýšlí nad významem svátosti eucharistie v souvislosti s nedávnou slavností Těla
a Krve Páně.

Zatímco žáci českých škol si užívají letní prázdniny, v Ugandě je v plném proudu druhý školní trimestr.
Mnoho studentů může chodit do školy jen díky programu Adopce na dálku®. V charitní Základní
škole sv. Jana Nepomuckého vděčí děti adopčnímu programu i za svou paní učitelku.

po otevření kostelů (tam, kde je bohužel někteří kněží nebo řeholní komunity úplně zavřeli) nebo po obnovení
normálního bohoslužebného provozu.
A také mne naplňovalo radostí svědectví některých kněží, kteří říkali, kolik lidí
přichází na adorace, které se konaly
během karantény. Bohu díky za to, že
víra v eucharistii v naší církvi žije a věřící zbavení možnosti slavit eucharistii
po ní začínali stále více žíznit.
V době koronavirové karantény měl
papež František každý den veřejnou
mši sv. přenášenou médii (a vnímal to
jako jeden z důležitých způsobů jak být
pastýřem!). A mne velmi zaujalo, jak
na závěr každé této mše sv. následoval
výstav Nejsvětější svátosti oltářní a eucharistické požehnání, přičemž papež opakovaně vybízel k duchovnímu
sv. přijímání ty, kteří sledovali vysílání,
a pronášel k tomu krátkou modlitbu.
Přiznám se, že mi František pomohl

+ Zdenek Wasserbauer

Prathvi z Indie je zdravotní sestrou.

Paní Grace, učitelka předškolní třídy, by
totiž nikdy nezískala potřebné vzdělání
pro práci pedagožky. V dětství vyrůstala
u prarodičů. Rodiče neměli pro početnou rodinu ani dost jídla, a tak některé
děti vychovávali příbuzní. Jako mnoho

jejích vrstevníků z vesnice by Grace
do školy vůbec nechodila. Pravděpodobně by se brzy vdala, porodila hodně
dětí, ale neměla by je čím nakrmit. Kruh
chudoby by pokračoval dál a dál.
Grace ale dostala v životě velkou šanci. Byla vybrána do programu Adopce
na dálku®. Mohla vystudovat nejen základní a střední školu, ale získala i kvalifikaci v oboru učitelství. Po celou dobu
její studijní dráhy ji finančně podporo-
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vala dárkyně paní Hana. Povzbuzovala
ji nejen svou podporou, ale i prostřednictvím dopisů, které si vyměňovaly.
Grace se nyní věnuje dětem z chudých
rodin. Mnohé z nich chodí do školy jen
díky českým dárcům. Ráda s nimi sdílí svou životní zkušenost. Předškoláky
připravuje na školní docházku a motivuje je k tomu, aby příležitost, kterou
v životě dostali, plně využili.

Partnerský Domov seniorů v Bělorusku
potřebuje naši pomoc
Domov v běloruském Kryčevě, který pomáhá seniorům a lidem s postižením a který již třetím rokem podporuje pražská
Charita, čeká velká změna. Místní samospráva rozhodla o jeho přestěhování do oblastní nemocnice blíž k lékařské
péči. Nové prostory vyžadují rekonstrukci, ale místní zdroje jsou nedostatečné a nedokážou ji plně financovat.
„Rádi bychom pomohli,“ říká Jaroslav
Němec, ředitel Arcidiecézní charity
Praha. „Náš příspěvek, který bude doplněn z běloruských zdrojů, umožní, aby
se rekonstrukce uskutečnila.“
Domov má začít fungovat v místě
zrušeného neurologického oddělení, které je ale v neobyvatelném stavu.
Rekonstrukci bude možné uskutečnit v základní podobě už za 600 000
korun, z toho třetinu poskytne Arci-

diecézní charita, dvě třetiny místní samospráva. Díky příspěvku Charity se
našly prostředky z běloruských zdrojů,
na které by Domov jinak administrativně nedosáhl.
Z peněz je plánováno vyměnit podlahu,
obnovit omítky, vyměnit nejhůře poničená okna. A také vymalovat všechny
pokoje a společné prostory a konečně
zřídit hovornu pro návštěvy u klientů,
včetně setkání s knězem.

Domov v běloruském Kryčevě můžete podpořit darem na číslo účtu: 749011/0100 var. symbol: 20 570
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Fota: Archiv Arcidiecézní charity Praha

Slavnost Těla a Krve Páně nás přivádí
k tajemství eucharistie, abychom se
zastavili, rozjímali a děkovali. A klaněli
se, podobně jako Mojžíš v 1. čtení ze
Slavnosti Nejsvětější Trojice, když kolem něho procházel Hospodin: „Mojžíš
se rychle vrhl k zemi a klaněl se!“ (Ex
34,8)
Na Zelený čtvrtek slavíme a připomínáme si ustanovení eucharistie a teologický akcent je položen na skutečnost Kristovy oběti. Slavnost Těla a Krve
Páně má jiný důraz: reálnou přítomnost. Zmiňuji tyto dva velké liturgické
dny společně také proto, že v letošním
roce naprostá většina našich věřících
nemohla být přítomna ve svých kostelích Mše na památku Večeře Páně.
Kéž by se s o to větší vroucností snažili
prožít letošní Boží Tělo.
Velmi mne oslovilo, jak během karantény stále větší počet věřících toužebně, naléhavě a nedočkavě volal

znovuobjevit pro svůj duchovní život
tuto skutečnost duchovního sv. přijímání, o kterém jsem samozřejmě
věděl, ale které se budu nyní snažit
mnohem více zařazovat do svého duchovního života.
Dovolím si nabídnout v tomto kontextu slova sv. Jana Pavla II., jehož 100.
výročí narození jsme si nedávno připomínali. Ve své poslední encyklice
Ecclesia de Eucharistia ze Zeleného
čtvrtka roku 2003 píše: „Eucharistie
se tedy jeví jako vrchol všech svátostí a vede k dokonalosti společenství
s Bohem Otcem skrze ztotožnění se
s jednorozeným Synem působením
Ducha svatého. S pronikavostí víry vyjadřoval tuto pravdu jeden významný
autor byzantské tradice: v eucharistii,
«na rozdíl od každé jiné svátosti, je tajemství [sdílení] tak dokonalé, že vede
na vrchol všech dober: zde se nachází
poslední cíl každé lidské touhy, protože zde dosahujeme Boha a Bůh se
s námi spojuje tím nejdokonalejším
způsobem» (M.Kabasilas). Právě proto
je vhodné pěstovat v duši stálou touhu po eucharistické svátosti. Z toho
vznikla praxe «duchovního přijímání»
rozšířená v církvi již po staletí a doporučovaná svatými učiteli duchovního života. Sv. Terezie od Ježíše psala:
«Když nejdete k sv. přijímání a neúčastníte se mše svaté, můžete přijímat
duchovně… tak se do vás silně vtiskuje
láska našeho Pána»“ (č.34).
Při příležitosti letošního Božího Těla
přeji nám všem stále hlubší pronikání do tajemství eucharistie a rostoucí
touhu po ní, aby v nás mohla rozvíjet
svou proměňující sílu. A připojím výzvu sv. Ignáce Antiochijského z jeho
Listu Efesanům: „Snažte se tedy častěji
scházet k eucharistii a k Boží oslavě.
Když se totiž často shromažďujete,
hroutí se moc satanova a jednota vaší
víry láme jeho hrozbu“.

Fota: Archiv Arcidiecézní charity Praha

Eucharistie: Zamyšlení biskupa
Zdenka Wasserbauera

Foto: Tomáš Ježek, Člověk a Víra
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 7. / 18.00

5. 7.

4. 7. / 20.00

Poříčí nad Sázavou / kostel sv.
Havla / mše sv., uvedení nového
administrátora farnosti

Velehrad / Národní pouť, Dny lidí

Velehrad / Koncert lidí dobré vůle

dobré vůle

5. 7.

4. 7. / 20.00

6. 7. – 7. 7.

Velehrad / Koncert lidí dobré vůle

Velehrad / plenární zasedání ČBK

Velehrad / Národní pouť, Dny lidí
dobré vůle

5. 7.

12. 7. / 11.00

Velehrad / Národní pouť, Dny lidí
dobré vůle

6. 7. – 7. 7.

6. 7. – 7. 7.
Velehrad / plenární zasedání ČBK

Hrádek u Vlašimi / prostranství před

12. 7.

kostelem sv. Matouše / mše sv.

ŘKF Zdislavice / mše sv.
(8.00 Zdislavice / 9.45 Pravonín /
11.00 Načeradec)

Velehrad / plenární zasedání ČBK

8. 8. / 8.00
Praha-Lysolaje / klášterní kaple Panny
Marie Ochránkyně řádu Kazatelů /
mše sv.

26. 7. / 9.30
Nové Strašecí / kostel Narození Panny
Marie / mše sv., uvedení nového
faráře

10. 8. / 12.00
Sněžka / kaple sv. Vavřince / mše sv.
ke cti sv. Vavřince, Pouť na Sněžku

11. 8.

30. 7. / 7.00

Krkonoše / oficiální návštěva institucí
v oblasti

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

6. 8. / 7.00

14. 8. / 18.00

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
1. – 31. července Kraj Oty Pavla –
výstava fotografií Josefa Czwartynského k nedožitým 90. narozeninám
českého prozaika a novináře O. Pavla. (refektář)
www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
19. července Nejsvětějšího Vykupitele, titulární slavnost kongregace
redemptoristů.
22. července Sv. Máří Magdaleny.
Mše svatá v 9.00 a v 17.00 v krápníkové kapli sv. Máří Magdaleny.
1. srpna Sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR, zakladatele redemptoristů.
Možnost získat plnomocné odpustky, při mši v 17.00 obnovují svatohorští redemptoristé řeholní sliby.
7. srpna Pouť bez bariér, pouť nemocných a zdravotně postižených.
Mše svatá v 10.00 s udělováním svátosti pomazání nemocných.
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost – vigilie. Možnost získat plnomocné odpustky. Mši
svatou v 19.30 celebruje P. Stanislav
Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK.
Následuje světelný průvod. Ostatní
mše sv. v 7.00, 9.00 a 17.00.

Noc na Svaté Hoře
Není to pětihvězdičkový hotel,
co hlavního můžete při přespání
na Svaté Hoře zažít. Ostatně poutníci
lehávali často jen na slámě. Ani té se
však nemusíte u nás bát. Noční prohlídka ambitu, krápníková kaple při
svíčkách, vyhlídky, o jakých se vám
nesnilo, večeře s živou hudbou v barokní jídelně a mnoho dalšího. A samozřejmě také jedno překvapení.
To vše vám nabízíme ve vybraných
termínech. Podrobněji na https://
svata-hora.cz/pro-navstevniky/prohlidky/.
www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY
27. – 31. července Příměstské
exercicie na téma CTNOST. Program:
7.30 ranní chvály, 17.15 eucharistická
adorace a možnost zpovědi, 18.00
mše svatá, 18.30 přednáška a diskuse na farní zahradě, 19.30 zakončení – modlitba. Přednášející: P. Aleš

Králíky / tábor Runway

15. 8. / 9.00
Stará Boleslav / kostel Nanebevzetí
Panny Marie / poutní mše sv.

Praha-Staré Město / kostel Matky
Boží před Týnem / mše sv.

15. 8. / 12.00

16. 8. / 11.00

Praha-Staré Město / Staroměstské
náměstí / žehnání Mariánského
sloupu

Praha-Bílá hora / kostel Panny Marie
Vítězné / poutní mše sv.

16. 8. / 15.00
Foto: Tomáš Ježek / Člověk a Víra

26. 8.

Osov / kostel Narození sv. Jana
Křtitele / žehnání oltáře

www.kcmt.cz

16. srpna Poutní slavnost. Hlavní
mši svatou v 9.00 celebruje P. Petr
Beneš CSsR. Hudba: S. Jelínek –
Proprium. Ostatní bohoslužby jako
v neděli. Možnost získat plnomocné
odpustky.
25. srpna Bl. Metoděj Dominik Trčka, první řeckokatolický viceprovinciál na Slovensku, zemřel na následky mučení v Leopoldovské věznici.
27. srpna 346. výročí posvěcení
baziliky, možnost získat plnomocné
odpustky.

9. 8. – 15. 8.

15. 8. / 10.00

30. 8. / 17.00

9 km), zde bude od 10.30 sloužena hlavní poutní mše svatá, celebrant Mons. Michael Slavík. Návrat
do Prahy vlakem z Českého Brodu.
Přihlášky a dotazy na emailu farnivikar@kcmt.cz.

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Stará Boleslav / bazilika Panny
Marie / mariánské nešpory, začátek
slavnostního žehnání Mariánského
sloupu

Točník / hradní kaple sv. Bartoloměje /
poutní mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
3. – 4. července Pouť ke sv. Prokopovi. Putování bude probíhat
na dvě etapy, první začne v Kostelci
nad Černými lesy (přijede se autobusem z Hájů) a půjde se do Českého Brodu (cca 19 km), kde se přenocuje na faře. Druhá část povede
z Českého Brodu do Chotouně (cca

Praha-Staré Město / kostel sv. Jakuba /
poutní mše sv.

Želiv / klášter / mše sv. a vernisáž
u příležitosti 70. výročí Akce K

29. 8. / 10.00

www.apha.cz/cpr

25. 7. / 18.00

9. 8. / 10.30

Králíky / návštěva letního tábora
katedrálních ministrantů

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
29. září od 16.00 do 20.00 Pouť
pro rodiče a děti ke sv. Jeronýmu.
Uskuteční se na závěr Roku Bible
v prostorách emauzského kláštera.
Program na http://www.apha.cz/
rok-bible-2020-v-prazske-arcidiecezi.
6. října – 1. prosince Společná příprava na manželství. Vždy
v úterý od 19.30 do 21.30, přihlášky
na http://www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.
Kapacita
kurzu je omezená. (Kolejní 4, Praha
6 – Dejvice)
7. října – 2. prosince Devatero
pro rodiče, zážitkově vzdělávací kurz
o výchově dětí předškolního věku.
Devět lekcí, od 18.30 do 20.30, přihlášky na http://www.apha.cz/cpr-devatero-pro-rodice-prihlaska. Kapacita kurzu je omezená.
17. října od 9.00 do 16.00 Sobota
pro ženy. Programem provází PhLic.
Kateřina Lachmanová, Th.D., více
na http://www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka.

11

Karlštejn / poutní mše sv.

20. 8. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

27. 7. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Foto: Dominik Novák / Člověk a Víra

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

PROGRAMY

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra
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PROGRAMY

Z ACT CURIAE
Foto: Michal Klečka / Člověk a Víra

Opatrný, Matěj Jirsa, P. Hyacint Kuchta, Eva Fuchsová, Jiří Macháně.
Exerciciemi bude provázet P. Radek
Tichý. (kostel sv. Jakuba Staršího
a farní zahrada)
www.centrumbutovice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY
21. července od 17.30 Přednáška
Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie
Volksoper Wien, věnovaná tvůrcům
figurální a ornamentální výmalby
chrámového interiéru v nazarénském stylu – vídeňským výtvarným
umělcům Karlu Jobstovi a jeho synovci Johannu Jobstovi. Jedná se
o první akci zaměřenou na tvorbu
vídeňského uměleckého závodu dekorativní malby bratří Karla a Franze
Jobstových – rodinný podnik, který byl ve druhé polovině 19. století
osvědčeným realizátorem nástěnných maleb především v neogotických sakrálních stavbách v celé
monarchii. Na bohaté výmalbě vinohradského kostela v letech 1893
- 1902 se spolu s Karlem Jobstem
podílel i jeho synovec Johann Jobst,
syn již zemřelého Franze Jobsta.
Po přednášce následuje komplexní
prohlídka chrámových maleb s popisem všech zobrazených postav
a výjevů. Účastníkům se doporučuje mít s sebou divadelní kukátko
či dalekohled k detailnímu pohledu
na malby. Akce se koná u příležitosti
185. výročí narození Karla Jobsta.
http://ludmilavinohrady.cz

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
Jiří Hebron SJ přijal v sobotu
23. května 2020 v kostele sv Ignáce v Praze-Novém Městě jáhenské
svěcení. Světitelem byl Mons. Václav
Malý, pražský pomocný biskup.

svaté doprovodí zpěvem sbor řeckokatolické farnosti Nejsvětější Trojice
v Praze.
http://kapitulavsv.cz

PENZION PANSKÝ DŮM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
9. – 11. září 2. kostelnický kurz.
Přihlášky: Lenka Trčková; info@panskydumrozmital.cz; tel. 734 435 295.
www.panskydumrozmital.cz

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
7. května – 30. července Výstava volné i knižní grafiky Jana a Jany
Majcherových. Vystavená díla autoři každý měsíc obmění, v červenci přibydou plakáty s poezií (Jirous,
Gellner, Bondy, Seifert, Hora ap.).
Adresa: Karmelitánské knihkupectví,
Kolejní 4, Praha 6. Otevírací doba:
pondělí až pátek 8.30–18.00.
http://www.kna.cz/praha

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
V HÁJKU
31. července od 19.00 Předvečer
pro poutníky s bratry františkány.
1. srpna od 11.00 Porciunkule,
pouť s mládeží a scholy, P. Jakub
František Sadílek OFM.
15. srpna od 11.00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, P. Jaroslav
Mrňa.
19. srpna – 23. srpna New Dawn –
charismatické setkání.
5. září od 11.00 Slavnost narození
Panny Marie, hlavní pouť s procesím
od kaple č. 18. Celebrantem bude
apoštolský nuncius Mons. Charles
Daniel Balvo.

TÝDEN NOVÉ EVANGELIZACE
7. – 12. září Vždy od 13.00 do 17.00
otevřen infostánek a bude možnost popovídat si o životě s Bohem.
Od 17.00 tematické přednášky v kostele, v 18.00 následuje mše svatá.
Od 19.30 do 21.30 budou probíhat
evangelizační programy, modlitba
za uzdravení, adorace, chvály, uctívání, společný večer s bratry protestanty, osobní svědectví, pantomima
apod. Na týden Nové evangelizace
zve katolické evangelizační společenství a bratři kapucíni, náměstí Republiky, Praha 1, kostel sv. Josefa.
kz2017.wordpress.com

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA VŠECH
SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM
Oslavy svátku sv. Prokopa v kapitulním chrámu Všech svatých
na Hradě Pražském
28. června od 15.00 Moleben k sv.
Prokopovi, od 15.30 Archijerejská
svatá liturgie, hlavní celebrant J. Exc.
Mons. ThDr. Ladislav Hučko, biskup
– apoštolský exarcha.
4. července od 17.30 Slavnostní
nešpory, od 18.00 Pontifikální mše
svatá, hlavní celebrant J. M. Dr. Daniel P. Janáček, PhD., opat strahovský.
Při bohoslužbách bude možné uctít
ostatky sv. Prokopa Divotvůrce. Mše

Foto: Richard Smolák / Člověk a Víra

Foto: Tomáš Holeček / Člověk a Víra

www.hajek.ofm.cz

USTANOVENÍ
Mgr. Piotr Henryk Adamczyk byl
s účinností od 1. července 2020 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Votice, z funkce
duchovního rádce mládeže vikariátu
Benešov a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Václava Praha-Nusle.
ThDr. Ján Andrej, Ph.D., byl s účinností od 1. července 2020 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Slivice-Milín, z funkce
administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Maková-Smolotely
a z funkce administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Pečice.
Mgr. Miroslav Auxt byl s účinností
od 1. července 2020 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha-Kunratice a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven
farním vikářem Římskokatolické farnosti Vlašim a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Veliš
u Vlašimi.
P. Andrea Barbero FSCB byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. června 2020 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela sv. Apolináře Praha-Nové Město.
P. Andrea Barbero FSCB byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. srpna 2020 uvolněn z funkce kaplana Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II.,
z funkce kaplana Vyšší odborné školy
zdravotnické Suverénního řádu Maltézských rytířů a z funkce kaplana
Střední odborné školy sociální svaté
Zdislavy.
Mgr. Jan Böhm byl s účinností od 1.
července 2020 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice a s účinností
od téhož data do 30. června 2027
byl jmenován a ustanoven farářem
Římskokatolické farnosti Slivce-Milín,
administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Pečice a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Maková-Smolotely.

Mgr. Martin Janata byl s účinností
od 1. července 2020 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti
Poříčí nad Sázavou, z funkce nemocničního kaplana Hospice Dobrého
Pastýře, Sokolská 584, 257 22 Čerčany a z funkce okrskového vikáře vikariátu Benešov a s účinností od téhož
data do 30. června 2027 byl jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti Nové Strašecí.
Ing. Ondřej Kapasný byl s účinností
od 1. července 2020 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Václava Praha-Smíchov a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti
Poříčí nad Sázavou a nemocničním
kaplanem Hospice Dobrého Pastýře,
Sokolská 584, 257 22 Čerčany.
P. Marek Mikuláštík FSCB byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. června 2020 jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Apolináře PrahaNové Město.
P. Stefano Pasquero FSCB byl
na základě žádosti svého řeholního
představeného s účinností od 1. června 2020 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Apolináře PrahaNové Město
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Apolináře PrahaNové Město.
JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponichtera byl s účinností od 1. července
2020 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava Praha-Nusle a s účinností
od téhož data do 31. července byl
jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha-Nusle.
ThLic. Mgr. Michal Prívara byl
s účinností od 1. července 2020
uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Antonína Praha-Holešovice a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven nemocničním kaplanem
pro hlavní město Prahu.
Mgr. Václav Revenda byl s účinností od 1. července 2020 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Vlašim, z funkce
administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Veliš u Vlašimi
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administráto-
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rem Římskokatolické farnosti Votice
a duchovním rádcem mládeže ve vikariátu Benešov.
P. Mikuláš Selvek O.Praem. byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července
2020 jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Praha-Strahov.
P. Vojtěch Smolka byl s účinností
od 21. května 2020 do 15. listopadu
2022 jmenován a ustanoven členem
Kněžské rady Arcidiecéze pražské.
Ing. Robert Benno Štěpánek byl
s účinností od 1. července 2020
uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha-Smíchov.
Ing. Lukáš Tichý byl s účinností od 28. května 2020 do 30. dubna
2025 jmenován a ustanoven členem
Arcidiecézní liturgické komise.
Mgr. Marcel Timko byl s účinností
od 1. července 2020 do 30. června
2023 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem vikariátu Benešov.
P. ThLic. Norbert František Vehovský, PhD., O.Praem. byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. července 2020 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha-Strahov.
Mgr. Jiří Zeman byl s účinností
od 1. července 2020 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické
farnosti Nové Strašecí, z funkce duchovního rádce mládeže vikariátu
Rakovník a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven farním
vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Antonína Praha-Holešovice a výpomocným duchovním
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava Praha-Prosek.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
František Klíma, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě, 7. 7. 1933 (87
let)
P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., rektor klášterní baziliky sv.
Jakuba Staršího v Praze-Starém
Městě, 8. 7. 1936 (84 let)
P. Mgr. Milan Mihulec SDB, farní
vikář v Praze-Kobylisích, 9. 7. 1960
(60 let)
Mgr. Michal Vaněček, výpomocný
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duchovní v Mnichovicích, 12. 7. 1965
(55 let)
P. ThLic. Mgr. Bc. Bonaventura Ondřej Čapek OFM, farní vikář
u kostela Panny Marie Sněžné v Praze-Novém Městě, 16. 7. 1980 (40 let)
Mgr. Karel Kočí, farář v Praze-Strašnicích, 16. 7. 1965 (55 let)
P. Mgr. Michael Josef Pojezdný
O.Praem., emeritní opat, 17. 7. 1943
(77 let)
ThMgr. Zbigniew Grzyb, administrátor v Krásné Hoře nad Vltavou, 21.
7. 1965 (55 let)
P. Jiří Václav Snětina OSB, administrátor v Praze-Břevnově, 22. 7. 1980
(40 let)
mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka,
Ph.D., SCHLJ, jáhen u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze-Novém
Městě, 23. 7. 1965 (55 let)
Mons. Michael Slavík, Th.D., prelát Jeho Svatosti, kanovník, biskupský
vikář pro pastoraci, 30. 7. 1955 (65 let)
P. ThLic. Irenej Robert Šiklar OP,
farní vikář u kostela sv. Jiljí v Praze-Starém Městě, 31. 7. 1970 (50 let)
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., kanovník, generální vikář, 1. 8. 1965 (55
let)
P. Marian Krzysztof Brudny SVD,
administrátor v Praze-Uhříněvsi, 2.
8. 1965 (55 let)
P. Benedikt Vladimír Holota OFM,
na odpočinku v Praze, 5. 8. 1922 (98
let)
ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., farář v Ořechu, 10. 8. 1970 (50 let)
Mons. Anton Otte, emeritní kanovník, 15. 8. 1939 (81 let)

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát Jeho Svatosti, emeritní kanovník,
16. 8. 1932 (88 let)
P. David Peroutka OCD, podpřevor, 17. 8. 1970 (50 let)
RNDr. Mgr. Vladimír Kalík, farní vikář v Praze-Strašnicích, 19. 8. 1960
(60 let)
P. Mgr. Konstantin Petr Mikolajek
O.Praem., farář v Říčanech u Prahy,
19. 8. 1975 (45 let)
Mgr. Pavel Táborský, kněz pražské
arcidiecéze na odpočinku v Plzni,
20. 8. 1943 (77 let)
František
Říha,
administrátor
v Louňovicích pod Blaníkem, 22. 8.
1933 (87 let)
P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem.,
na odpočinku v Praze, 28. 8. 1928
(92 let)
Mgr. MUDr. Jiří Korda, farář v Praze-Lhotce, 29. 8. 1975 (45 let)
Viet Nam Nguyen CSsR, jáhen, při
duchovní péči o vietnamsky hovořící
komunitu, 30. 8. 1990 (30 let)
VÝROČÍ SVĚCENÍ
P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Provecho López OSA, administrátor
u kostela sv. Tomáše v Praze-Malé
Straně, 1. 7. 1995 (25 let)
P. MUDr. Lukáš Jan Fošum, PhD.,
OP, provinciál, vyučující na KTF UK,
3. 7. 2010 (10 let)
P. Petr Kolář SJ, působící v Praze,
5. 7. 1975 (45 let)
Mgr. Jarmil Klanc, jáhen v Kladně-Rozdělově, 9. 7. 2000 (20 let)
P. David Peroutka OCD, podpřevor, 17. 7. 2005 (15 let)

P. Jan Vývoda SDB, výpomocný
duchovní v Praze-Kobylisích, 25. 7.
1967 (53 let)
JCLic. Zoltán Balga, administrátor slovenské farnosti, maďarské
farnosti a farnosti u kostela sv. Jindřicha v Praze-Novém Městě, 21. 8.
2010 (10 let)
Mgr. Jaroslav Václav Pekárek, jáhen v Nymburce, 22. 8. 1995 (25 let)
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.,
Dr. h. c., kaplan Jeho Svatosti, probošt kapituly, 26. 8. 1969 (51 let)
ÚMRTÍ
Robert Jaroslav Viktorin OFMCap.
zemřel v klášteře v Praze-Hradčanech dne 1. června 2020 ve věku 93
let. Poslední rozloučení se konalo
8. června 2020 v kostele Panny Marie Královny andělů v Praze-Hradčanech, pohřben byl do řádového
hrobu na Břevnově. R.I.P.

16. 8. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
23. 8. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku
30. 8. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)

Od 10. srpna do 14. srpna
Exercicie pro všechny „Modlitba
v životě křesťana“ / Mons. Josef Žák /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Národní úmysl
Za rozpadající se rodiny a manžele
v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy
vzájemnou láskou, úctou a věrností
najdou cestu k sobě i k Bohu.

SRPEN
Evangelizační úmysl

TELEVIZE NOE
5. 7. (10.00) Velehrad, slavnostní
mše svatá
12. 7. (10.30) Telč, záznam primiční mše svaté P. Jana Pavlíčka
19. 7. (10.30) Ostrava, záznam primiční mše svaté P. Jakuba Lasáka
26. 7. (10.30) Sněžné v Orlických
horách, přenos mše svaté z Akademických týdnů
2. 8. (10.30) Sněžné v Orlických
horách, přenos mše svaté z Akademických týdnů

Změna programu vyhrazena

RADIO PROGLAS
5. 7. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
12. 7. (9.00) Kostel Panny Marie Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf Smahel)
19. 7. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
26. 7. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku
2. 8. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
9. 8. (9.00) Kostela Panny Marie
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf
Smahel)

Kabrda SDB / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Od 16. července do 19. července
Exercicie / P. Karel Satoria / Svatá
Hora / www.svata-hora.cz
Od 19. července do 24. července
Duchovní cvičení pro dívky od 18
do 35 let / Každé povolání je
jedinečné…i to Tvoje / P. Josef Čunek /
Hutisko-Solanec v Beskydech /
www.boromejky.cz
Od 3. srpna do 7. srpna Exercicie
„Umění rozlišování duchů“ / Václav
Čáp / Svatá Hora / www.svata-hora.cz
Od 3. srpna do 7. srpna
Duchovní cvičení VIA pro mladé
muže od 17 do 40 let, kteří
hledají své životní povolání /
P. Petr Soukal / Arcibiskupský
kněžský seminář v Olomouci /
http://www.knezskyseminar.cz
Od 23. srpna do 28. srpna
Duchovní cvičení pro dívky od 18
do 35 let / Hle. Matka Tvá / P. Lukáš
Bakajsa / Hluboké Mašůvky u Znojma /
www.boromejky.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

Svět moře: Modleme se za všechny,
kteří pracují a žijí u moře: námořníky,
rybáře a jejich rodiny.

ČERVENEC

Národní úmysl

Všeobecný úmysl
Naše rodiny: Modleme se, aby rodiny
dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.

Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se
na přímluvu sv. Prokopa staráme
o vše svěřené moudře a s vděčností
vůči Bohu.

Římskokatolická
farnost
u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Poutní
Vás srdečně zve na

slavnost

do baziliky na Svaté Hoře

Program

sobota 15. srpna 2020

19.00 Modlitba růžence
19.30 Mše svatá, celebruje
P. Stanislav Přibyl, CSsR.,
následuje světelný průvod

neděle 16. srpna 2020

7.30 Mše svatá
9.00 Hlavní mše svatá, P. Petr Beneš CSsR.,
následuje průvod s milostnou soškou
Panny Marie Svatohorské
11.00 Tichá mše svatá v bazilice
13.30 Pobožnost k Panně Marii,
požehnání předmětů
14.00 Varhanní půlhodinka
15.30 Mše svatá a české nešpory

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP Projekt CZ.1.06/5. 1. 00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“

Od 23. srpna do 29. srpna
Exercicie pro kněze / P. Miloslav

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
261 01 Příbram II – Svatá Hora 591, tel.: 318 429 930
e-mail: basilica@svata-hora.cz, internet http://www.svata-hora.cz

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

V Praze byly zformulovány tzv.
čtyři pražské artikuly, společný
husitský program. Obsahoval požadavek svobodného kázání slova
Božího, trestání hříchů ve všech
stavech, přijímání pod obojím
a odejmutí světské moci kněžím.

3. července 1655
Papež Alexandr VII. zřídil sufragánní biskupství v Litoměřicích.

6. – 7. července 1985
Národní pouť na Velehradě, které
se účastnilo na 250 000 věřících.
Jednalo se o jednu z největších
československých poutí a protikomunistických demonstrací za minulého politického režimu.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

8. července 1420

MODLITEBNÍ KNÍŽKA
ZÁKLADNÍ KATOLICKÉ
MODLITBY
Váz., 168 str., 179 Kč

V DOBRÉM I VE ZLÉM
Aleš Opatrný
Váz., 48 str., 206 Kč

ŠIKMÝ KOSTEL
Karin Lednická
Váz., 400 str., 314 Kč

EVANGELIUM
NA KAŽDÝ DEN 2021
Brož., 487 str., 109 Kč

ÚMLUVA
Zofia Kossaková
Váz., 464 str., 364 Kč

RABBI JEŽÍŠ
Marie-Aude Murail
Váz., 144 str., 229 Kč

Mistr Jan Hus byl upálen jako kacíř.

6. července 1925
V Československu bylo výročí
upálení Mistra Jana Husa vyhlášeno státním svátkem. Probíhaly
velké oslavy, což vedlo ke konfliktu s Vatikánem a spor vyvrcholil
odjezdem apoštolského nuncia
Francesca Marmaggiho.

PAULÍNKY

6. července 1415

12. července 2015
V Číhošti byly pohřbeny ostatky
katolického kněze Josefa Toufara.

14. července 1420
Husité porazili křižácké vojsko
v bitvě na Vítkově.

KRYSTAL OP

18. července 1870
Na prvním vatikánském koncilu
došlo ke schválení dogmatické
konstituce Pastor aeternus, která
mj. definovala význam a moc papežského primátu a neomylnost
papeže ve věcech víry.

19. července 1990

NA ŽIVOT
A NA SMRT
Isabelle Laurent
Brož., 304 str. 329 Kč

Federální shromáždění schválilo
Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů
a kongregací a arcibiskupství olomouckého, který upravoval majetkové vztahy těchto subjektů.

TERTULIÁN.
O MODLITBĚ
David Vopřada
Váz., 112 str., 150 Kč

ŽIVOT PODLE
AUGUSTINOVY ŘEHOLE
Walter Wagner OP
Brož., 104 str., 125 Kč

Papež Pius XII. vydal encykliku Humanis generis, která se věnovala
evoluční teorii, dogmatickému relativismu, existenciálním filosofickým proudům a tzv. nové teologii.
Zdůrazňovala stěžejní roli papežského úřadu a obhajovala tomistickou filosofii.

PORTÁL

12. srpna 1950

28. srpna 1950
Předsednictvo ÚV KSČ přijalo podrobný plán na postupné soustřeďování řeholnic (Akce Ř). V době
přijetí již celá akce probíhala.
Vít Kochánek

TEKUTÁ MODERNITA
Zygmunt Bauman
Brož., 296 str., 499 Kč

MOZEK, DUŠE A TĚLO
Johann Caspar Rüegg
Váz., 360 str., 555 Kč

100 NEJLEPŠÍCH HER
Z CELÉHO SVĚTA
Wilma Osuji
Brož., 128 str., 229 Kč

