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Vážení čtenáři,

kardinál Dominik Duka se v  tomto 
čísle zamýšlí nad souvislostmi oslav 
našeho národního patrona, generální 
sekretář Ekumenické rady církví v ČR, 
Petr Jan Vinš, vám představí akce 
Červené středy. Arcidiecézní charita 
Praha pořádá sbírku na pomoc Bělo-
rusku i bazar zimního oblečení a na-
příklad v  kostele sv. Josefa proběh-
nou Dny s otcem Piem z Pietrelciny.
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Editorial

nedávné vztyčení Mariánského sloupu na  Staroměstském náměstí je určitý 
symbol, který přesahuje běžné diskuze a  šarvátky. Chci jenom připomenout 
skutečnost, že počet demonstrujících, vzhledem k počtu účastníků slavnosti, byl 
sto ku jedné. A rovněž tak anketa, kterou nepořádala instituce církvi nakloněná, 
ale Seznam.cz, vyjádřila poměr pro a proti 75 procent ku 25 procentům. Neúčast 
ekumeny mne mrzí, ale ukazuje to pravdivou skutečnost. Neznamená to, že by 
všechny nekatolické církve byly proti, ale rád se podělím o  jednu zkušenost. 
25. 8. na ČT art probíhal ve večerních hodinách záznam velkolepého koncertu 
ve Veroně na počest slavného zpěváka Pavarottiho. Zaznělo i Ave Maria, jehož 
slova napsal sám slavný zpěvák. Zesílil jsem zvuk, abych jeho pozdrav poslal 
Immakulatě na Staroměstském rynku. Položme si otázku, co znamená Mariánský 
kult a jeho odraz ve spiritualitě a kultuře, potažmo v celém civilizačním procesu. 
A pak si kladu otázku, opravdu je naše společnost tak vyprázdněná, tak plochá? 
Zamysleme se sami nad tím, co tento fenomén může znamenat. 

Ale je třeba hledět kupředu. V novém školním roce bude vyučovací proces zřejmě 
drhnout a zápasit s mnoha překážkami. Pamatujme proto v modlitbě na školu, 
žáky, studenty a jejich učitele, ale i rodiče. I v této situaci je důležité, aby výuka 
náboženství, katecheze, měla své nezastupitelné místo ve formaci nové generace. 
Nebude-li, nalezneme také odpověď na shora uvedené řádky. 

Protože čas běží, je také třeba pomýšlet na výročí bitvy na Bílé hoře. Doporučuji 
vám ke  studiu nejnovější, ale také i  nejkompetentnější studii o  Bílé hoře, a  to 
Olivier Chaline: Bílá hora. Knihu je možné objednat či zakoupit v Nakladatelství 
Karolinum a jeho prodejně. Ale je také možné si tuto knihu přečíst v elektronické 
podobě. Jedná se o  druhé české vydání, na  kterém s  autorem spolupracoval 
profesor F. X. Halas. Dovolím si jako výhružku připomenout slova Fukuyamy: „Kdo 
nezná historii, bude si ji muset znovu prožít“.

S přáním pevného zdraví, odvahy, elánu a Božího požehnání Váš

Dominik kardinál Duka 

arcibiskup pražský

Sestry a bratři,

Srdečně zveme lékaře, kněze, nemocniční kaplany, vede-
ní zdravotnických zařízení a všechny pracovníky ve zdra-
votnictví a na poutní mši svatou ke sv. Lukáši ve čtvrtek  
15. října 2020 v  17 hodin v  katedrále sv. Víta, Václava  
a  Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. 
Zdenek Wasserbauer.

V  rámci projektu Modlitba za  svět, se v  pondělí 5. říj-
na v  kostele sv. Gotharda v  Praze 6 Bubenči uskuteční 
v 17.30 mše svatá a následná přednáška o Ázerbájdžánu, 
největší a  převážně muslimské zemi v  oblasti Kavkazu. 
Zazní i  pozdrav prvního biskupa v  Ázerbájdžánu, půvo-
dem slovenského salesiána otce Vladimíra Fekete. Více 
na www.farnostbubenec.cz.

„První bohoslovce jsme podpořili před 
více než 20 lety v  indické Kalkatě,“ 
vzpomíná Jaroslav Němec, ředitel Ar-
cidiecézní charity Praha. „Dnes spo-
lupracujeme se šesti semináři v  Indii 
a Ugandě a do programu jsme vybrali 
již bezmála 300 seminaristů, z nichž 
140 již přijalo kněžské svěcení.“
Princip pomoci je stejný jako u ostat-
ních „adoptovaných“ dětí. Český dár-
ce posílá pravidelně finanční obnos, 
z  něhož Charita hradí náklady se 
vzděláváním studenta. Měsíční pří-
spěvek ve  výši 500 korun (Indie) či 
700 korun (Uganda) zaplatí část škol-
ného a  internátního ubytování, po-
platky za zkoušky, učebnice a sešity. 

Arcidiecézní charita Praha připravuje 
v souvislosti s novou situací v Bělo-
rusku další projekty pomoci. Navazu-
je tak na 17letou spolupráci s místní-
mi biskupstvími a charitními partnery 
ve městech Vitebsk, Minsk, Mogilev, 
Grodno a dalšími.
„Nyní je přes naši Charitu podporo-
váno více než 400 chudých rodin. 
Současná situace však vyžaduje roz-
šíření pomoci i na další osoby a rodi-
ny, které se nově ocitly v tíživé situa-
ci,“ říká Jaroslav Němec.
Arcidiecézní charita Praha zřizuje 
pro tento účel celonárodní veřejnou 

Podpora jednotlivce 
i místní církve
Za podporu bohoslovců 
oceňuje Charitu biskup 
Robert Miranda z  in-
dické diecéze Gulbar-
ga: „Pro mladé chlap-
ce, kteří stojí na  prahu 
svého životního úkolu 
sloužit Bohu, je velkým 
povzbuzením, když je 
doprovází vaše podpora 
a  modlitba. Vím, o  čem mluvím. Sám 
jsem byl během svých bohoslovec-
kých studií podporován v  podobném 
projektu jako je Adopce na dálku®.“
Podle otce biskupa Roberta je podpora 

bohoslovců i významnou pomocí pro 
kněžské semináře a pro církev samot-
nou: „Nemůžeme připustit, aby v cestě 
ke kněžskému povolání stál nedostatek 
peněz na  studium a  formaci. Adopce 
na dálku® v tom církvi velmi pomáhá.“

Pouť ke sv. Lukáši pro pracovníky 
ve zdravotnictví

MODLITBA ZA ÁZERBÁJDŽÁN
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Arcidiecézní charita Praha vás zve na VELKÝ BAZAR ZIMNÍHO OBLEČENÍ 
v  sobotu 3. října od  9–14 hodin v  ambitech kostela sv. Tomáše  

na Malé Straně, Josefská 8, Praha 1. Více na www.praha.charita.cz 

Adopce na dálku® podporuje studium  
bohoslovců v Indii a Ugandě

Veřejná sbírka na pomoc Bělorusku

 

 Stovky studentů z kněžských seminářů v Indii a Ugandě studují díky programu 
Adopce na dálku®. Čeští dárci tak podporují církev v těchto vzdálených zemích. 

Ashwin Cardoza a Johnson Sequeira pocházejí z Indie. Narodili se do chu-
dého prostředí a jejich rodiče neměli dost peněz na školní docházku. Oba 

chlapci vystudovali kněžský seminář díky programu Adopce na dálku®.

„Je důležité vzít na  vědomí, že Bělo-
rusko je součástí Evropy. Je výzvou pro 
naši společnost podívat se nejen na zá-
pad, kde obdivujeme vyšší životní úro-
veň, ale umět se podívat i  na  východ. 
Patří to ke vzdělanosti a k rozhledu ka-
ždého člověka, který se chce orientovat 
ve světě.
Děkuji Arcidiecézní charitě Praha za to, 
že v Bělorusku dlouhodobě pomáhá.“

Mons. Václav Malý

sbírku s  číslem účtu 749994/5500. 
Její výtěžek podpoří jak lidi v sociál-
ně nebo zdravotně nepříznivé situaci, 
tak rozvoj místních neziskových or-
ganizací a organizací občanské spo-
lečnosti.
Arcidiecézní charita Praha spolu 
s  Mons. Václavem Malým a  dalšími 
osobnostmi zakládá česko-bělo-
ruský Spolek Česko 89 + Bělorusko 
20. Spolek se bude angažovat v po-
silování česko-běloruských vztahů, 
v  pomoci Bělorusku a  umožní dal-
ším lidem aktivně vstoupit do  pro-
blematiky.
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Drazí přátelé, dovolte mi, abych spolu s vámi v tomto zamyšlení opustil Starou Boleslav a kryptu 
baziliky sv. Kosmy a Damiána a na této cestě opustil i naši katedrálu sv. Víta, kde v té nejposvátnější 
kapli naší země nalezl spočinutí náš vévoda, kníže sv. Václav.

Svatováclavské zamyšlení 
na starém Koňském trhu

V duchu sestupme dolů z hradčan-
ského útesu do  města. Do  města, 
které nese název podle brodu, kam 
se dostaneme nyní přes most Otce 
vlasti, krále Karla IV., který nese 
křestní jméno Václav. On je tvůrce 
a  dovršitel svatováclavské tradice, 
zakladatel Nového Města pražské-
ho, které mělo připomínat nový Je-
ruzalém. Jeho vlastním středem se 
stalo nynější Karlovo náměstí s kaplí 
Božího Těla, tedy Kristova Těla, kde 
byly uchovávány ostatky svatých, 
upomínky na  Krista a  jeho Matku 
Pannu Marii. Praha se tak stala jed-
ním z velkých poutních center, kam 
po řadu let proudili poutníci z celé 
Evropy.

Jezdecká socha z  dílny autora 
Mariánského sloupu 
Vedle tohoto velkého Karlova ná-
městí vznikl velký prostor Koňského 
trhu. Na  tomto místě stanula kon-
cem 17. století jeho barokní jízdní 
socha. Je dílem téhož autora jako 

Mariánský sloup na Staroměstském 
náměstí, tedy Jana Jiřího Bendla. 
V  současné době je tato jízdní so-

cha na  Vyšehradě, kam ji vykázali 
tehdejší radní po  revolučních udá-
lostech roku 1848.

Ptejme se však, co vedlo dobu so-
chaře Jana Jiřího Bendla k  tomu, 
aby Koňskému trhu vévodil tento 
svatý jezdec na  pravém selském 
koni své doby. Na koni sedící posta-
va knížete s vévodským kloboukem 
připomíná uspěchaného jezdce, ale 
kůň tak rychle nejede, v  jeho tváři 
čteme starost. Starost o  jeho zem: 
je to doba, kdy se lidé museli vypo-
řádávat s  třicetiletou válkou, s  re-
belií, a cítíme, že zem i národ čelili 
vnitřnímu ohrožení.
Je to doba, kdy Balbín píše Obranu 
jazyka českého, ale také velkou en-
cyklopedii o dějinách své země jak 
politických, tak duchovních, (ono 
známé Epitomé… či Bohemia Sa-
cra). 

Nedostavěná katedrála volá po do-
končení, a  tu vypráví svůj sen ka-
novník děkan Tomáš Pešina z  Če-
chorodu, kdy jej čeští patroni ujišťují 
o  tom, že ten, kdo katedrálu do-
končí, zvítězí nad Turky. Ano, turec-
ké nebezpečí v  té době postupuje 
a víme, že v roce 1683 stáli pod Víd-
ní. Celý Balkán včetně Uher je oku-
pován a  Vídeň je zachráněna díky 
pomoci, která přichází v posledním 
okamžiku příchodem polského krá-
le Jana Sobieského. V  tomto roz-
položení se dostává místo svatému 
Václavu v samém středu Koňského 
trhu.

Koňský trh se mění ve  Václavské 
náměstí 
Pod jeho jízdní sochou v  revoluč-
ních svatodušních dnech v  roce 
1848 slouží bohoslužbu sám praž-
ský arcibiskup baron Schrenk. 
V této atmosféře prosadí žurnalista 
a  spisovatel Karel Havlíček Borov-
ský změnu názvu. Dál už to nebude 
Koňský trh, nýbrž Václavské náměs-
tí. Jako některým politickým kru-
hům již v  polovině 19. století vadil 
Mariánský sloup na Staroměstském 
náměstí, stejně tak vadil sv. Václav 
na  Koňském trhu. Ale síla Imma-
culaty, generalissimy a  její přímlu-
va byla mocnější, takže vydržela 
na tomto náměstí až do roku 1918.

Dějiny však kráčejí neochvějně 
dál. V  roce 1866, který máme té-
měř všichni zapsaný v  paměti pod 
pojmem „bitva u  Hradce Králové“ 
nebo jako „ztracená bitva“, Prusko 
porazilo Rakousko. A také vstoupilo 
do Prahy. Touto bitvou jsme ztratili 
popravdě řečeno suverenitu a  sa-
mostatnost. Vytváří se jednotná říše 
a panovník František Josef I. se ne-
nechává korunovat českým králem 
– korunovační klenoty byly zachrá-
něny ve Vídni a až po dlouhé pau-
ze se vrátily zpět do Prahy. To byla 
veliká pouť a  odvážím se tvrdit, že 
žádný národ nemá tak emocionální 
a až posvátný vztah ke korunovač-
ním klenotům jako ten náš. A v této 
chvíli přichází žádost, aby na  Vác-
lavském náměstí znovu stanul sv. 
Václav, a  to sv. Václav na  koni. Byl 
to Jan Václav Myslbek, který byl po-
věřen jeho vytvořením. 

Vzniká Národní muzeum 
Mizí poslední stopy Koňského trhu, 

koňská brána je 
zbourána a  v  jejím 
prostoru je zaháje-
na výstavba Národ-
ního muzea. Tam 
na  rampě tohoto 
muzea měl najít 
jezdecký pomník 
sv. Václava své mís-
to, aby z  výše této 
rampy vládl Vác-
lavskému náměstí. 
Když studujeme vý-
voj tohoto sousoší, 
můžeme si povšim-
nout, jak se promě-
nila i  v  Myslbekově 
mysli postava sv. 
Václava, z  vévody 
v dekorativním stylu 
se stává rytíř v  plné 
zbroji, jeho kůň nám 
připomíná dragou-
ny a  je to skutečně 
kůň dragounského 
pluku, protože bit-
va u  Hradce Králo-
vé byla poznačena 
masakrem rakouské 
kavalérie. Tam také 
padá z koně k zemi 
zraněný poručík a  pozdější praž-
ský arcibiskup František de Paula 
Schonborn. Právě on se stal předlo-
hou poslední zhotovené sochy sv. 
Vojtěcha na pomníku sv. Václava. 

Koňská socha – odkaz na  legen-
dární vojevůdcovství světce 
Dlouho jsem přemítal, hledal a četl, 
proč sedí sv. Václav na koni. Byla to 
doba, kdy se lavinovitě šíří pověst 
o blanických rytířích. 
Historie nezná žádnou souvislost 
mezi Blaníkem a  sv. Václavem, ale 
existuje jedna legenda či legendární 
povídání, které považuji za  zroze-
ní pověsti o  blanických rytířích. Je 
to vítězná bitva u  Chlumce v  roce 
1126, kdy kníže Soběslav I. vítězí 
nad králem Lotharem III. Zacho-
vá se v  duchu sv. Václava, jako ví-
těz dává všem poraženým volnost 
a  vytvoří se dlouhodobé přátelství, 
které dovolí Soběslavovi vybudovat 
stát, na který naváže král Vladislav II. 
České vojsko se sešikuje pod ko-
rouhví, kterou tvoří kopí sv. Václa-
va a praporec sv. Vojtěcha, tady se 
vlastně rodí česká či českosloven-
ská vlajka. Bojovníci v  této dávné 
bitvě tvrdili, že viděli v  oblacích, 

jak s naším vojem bojuje sv. Václav 
na koni. Legenda, spíše sen se vra-
cí do  zpustošené a  vydrancované 
země husitskými válkami, tam mezi 
Táborem a  Blaníkem, kde táborské 
vojsko drancovalo obce Načeradec 
a další, jako i louňovický klášter se-
ster premonstrátek.

SVATOVÁCLAVSKÉ ZAMYŠLENÍ
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V  těchto letech mezi husitský-
mi válkami a  třicetiletou válkou se 
rodí pověst o  blanických rytířích, 
o  sv. Václavu a  jeho družině, která 
nám přijede v čele se sv. Václavem 
na  pomoc. Je to ale i  vzpomínka 
na  vyvražděnou družinu sv. Vác-
lava Boleslavem I., o  čemž svědčí 
archeologické vykopávky ze 70. let 
20. století společného hrobu něko-
lika desítek mladých statných mužů 
na Budči. 
Pověsti o  blanických rytířích se 
mocně chopí 19. století, především 
v  době Krameriově a  je doplněna 
Klicperovým dramatem, které si 
přivlastní celý český venkov díky 
loutkáři Matěji Kopeckému. To je 
také i důvod, proč se v symfonické 
básni Vltava ve Smetanově Mé vlas-
ti propojí Tábor s Blaníkem.

Vévoda z  Pražského hradu se 
proměnil v bojovníka
Vrátíme-li se zpět na  Koňský trh, 
můžeme s  jistotou tvrdit, že tam 
nepřijíždí vévoda, aby přijal hold 
svého lidu. Bitvou u Hradce Králo-
vé (1866) končí naděje na konstitu-
ci, na návrat suverenity a svobody. 
Na  Václavské náměstí však přijíždí 
Myslbekův sv. Václav jako rytíř, jako 
bojovník v čele své vítězící družiny. 
To není vládce, který dává pokyny 
a  vykřikuje: „Kupředu!“, ale je to 
bojovník (miles Christi), který velí: 
„Za  mnou!“ A  tak se ten vévoda 
z  Pražského hradu promění v  bo-
jovníka, který nejenom umí sedět 
na  koni a  třímat meč a  kopí, jak 
o tom svědčí jeho šrámy na lebce, 
ale je to jeden z lidu, je to ten, kte-
rý s  Podivenem navštěvuje chudé 
a opuštěné, usiluje o spravedlnost, 
dává amnestii a boří šibenice. My-
slbekova svatého Václava neprová-
zejí rytíři, ti spí na Blaníku doposud, 
ale jeho družinu tvoří sv. Vojtěch. 
Můžeme říci de facto bratranec, 
který svou statečnost bohatě pro-
kázal. 
Bylo komické, spíše tragikomické, 
když na  pomníku — už po  Mysl-
bekově smrti — chtěli měšťané, aby 
sv. Vojtěchovi uřízli hlavu, a chtěli ji 
nahradit anonymem namísto Mysl-
bekem vytvořené podoby tehdejší-
ho pražského arcibiskupa na stolci 
sv. Vojtěcha, kardinála Františka 
Schónborna. Napětí doby již teh-
dy v politické korektnosti pak dává 
na první místo v popředí sv. Proko-

pa, který nese tvář mistra Myslbeka, 
otce, který ztratil své syny na bojišti 
první světové války. 

Boření soch
V devatenáctém století je plně pod-
porována vlna slovanské vzájem-
nosti obnovením cyrilometodějské 
tradice až dodnes významných 
poutí na  Velehrad. V  popředí sou-
soší stojí sv. Ludmila, podle rodinné 
tradice je její postava inspirována 
babičkou mistra Myslbeka, sv. Lud-
mila, která učí svého vnuka Václava, 
vychovatelka, která otevírá cestu. 
Legendy říkají, že sv. Václav četl 
latinsky, řecky i  staroslověnsky. 
V devatenáctém století je to zápas 
o  český jazyk, který symbolizu-
jí svatojánské pouti, jejichž tradice 
je spojena se Sokoly, slovanským 
sjezdem, českoslovanskou výsta-
vou. Tato tradice svatojánských 
poutí 16. května 1917 v  největ-
ším českém a  slovenském městě 
na  světě, v  Chicagu se stane mís-
tem proklamace o  vzniku Česko-
-slovenského státu, po  ní přichází 
Pittsburgh a po ní přichází „Washin-
gtonská deklarace“. Rok poté, 3. 

listopadu 1918, se na  dlažbu Sta-
roměstského nám. zřítí Mariánský 
sloup. Původci a  stratégové této 
akce, náměstek purkmistra Jan 
Skála a Franta Sauer, patří mezi za-
kládající členy Komunistické strany 
Československa. Brokoffův pomník 
sv. Jana Nepomuckého na  Karlo-
vě mostě neskončil ve  vlnách Vl-
tavy díky zásahu policie. Místo sv. 
Jana Nepomuckého na  tomto vel-
kém svatováclavském sousoší stojí 
bl. Anežka Česká, žena, která patří 
k  spolutvůrkyním naší, tj. západní 
civilizace, která může být nazvána 
civilizací křesťanskou. 

Útočiště v radosti i bolesti
Svatý Václav ve  20. století již jako 
vévoda a vojevůdce ve zbrani vévo-
dí v  roce 1929 milenijním oslavám 
své mučednické smrti. Je respek-
tován a přijímán ve své roli nadča-
sového vládce. Jeho země je pl-
noprávným státem (ČSR). Svoboda 
a  suverenita se uskutečnily a  zdají 
se být plně garantovány.
V  roce 1935 silueta svatováclav-
ského sousoší vítá celostátní sjezd 
katolíků Československa. Toto 

shromáždění má být též odpovědí 
na hrozby z nacistického Německa 
a chce vyjádřit loajalitu vztahů mezi 
římskokatolickou církví a demokra-
tickou ČSR. Ovšem v  roce 1939 
po  15. březnu našemu vévodovi 
těžkne kopí. Tehdejší cesta Palladia 
do Prahy má připomenout ochranu 
a pomoc Matky Ježíše Krista. Sloup 
Kristovy přítomnosti a  jeho Matky 
již ale není na Staroměstském ryn-
ku. Tam mohla vyřvávat jiná moc: 
apokalyptický drak, had a  otec lži, 
jak za okupace, tak v době rudé to-
tality.
Květiny přinášejí lidé 28. října 1939 
k  Myslbekovu sv. Václavu a  v  celé 
zemi na  poutních shromáždě-
ních více než půl milionu poutníků 
(na  Řípu, na  Křemešníku, na  Svaté 
Hoře, u sv. Antoníčka nad Blatnicí, 
na Budči, u sv. Vavřinečka v Chod-
sku u  Domažlic); celou zemí zní: 
„Svatý Václave, nedej zahynouti 
nám ni budoucím!“ Přijede se svý-
mi blanickými rytíři? Bylo ještě hůř. 
Dokonce zrádci, zbabělci a  kola-
boranti chtěli ze sv. Václava udělat 
nacistického pacholka. Nezklamal! 
Nad rumištěm v horní části Václav-
ského náměstí po  bombardování 
v konci druhé světové války vítá sv. 
Václav se svým doprovodem na-
šich svatých patronů návrat těch, 
kteří šli v  jeho stopách, aby jeho 
a  naší zemi vrátili svobodu. Spon-
tánně pak osvobození Pražané 
vzdávají hold Palladiu v  pražských 
chrámech 24. 6. až 1. 7. 1945 jako 

díkuvzdání za ochranu Matky Boží, 
které se náš národ svěřil válkou. 
Lidé přicházeli i v době komunis-
tické totality
Podobně tomu bylo v době komu-
nistického teroru. 21. srpna 1968 stál 
v  čele statečných, kteří se nechtěli 
vzdát toho doušku svobody z obdo-
bí Pražského jara. Svatý Václav a jeho 
kůň byli na stráži. Tam se uchylovali 
ti, kdo nedokázali rezignovat v době 
normalizace. Nepřipomínal jim jen 
dávné postavy knížat a králů naší his-
torie. Neviděli v něm jezdce na koni, 
prezidenta osvoboditele, jehož po-
mníky a památky se snažil komunis-
tický režim vyhladit. Tam pod kopyty 
Václavova koně se shromažďovali ti, 
kteří už nechtěli čekat na spící bla-
nické rytíře. Povzbuzeni vírou ne-
sehnutých (Charta 77) a  posilněni 
utrpením statisíců vězňů komunis-
tických lágrů a žalářů doby Stalino-
vy a Gottwaldovy, jako i Ludmiliným 
Velehradem (1985), kam směřoval 
pozdrav i  příslib pomoci polského 
papeže, ctitele sv. Vojtěcha. 

Výzva ke smíření, spolupráci a to-
leranci v Mariánském sloupu
Také znovupostavení Mariánského 
sloupu je výzvou. Výzvou ke smíře-
ní, spolupráci a toleranci. Mariánský 
sloup ani Panna Maria nebyly ani na-
cionalisté, ani šovinisté. Můžeme si 
na hrudi sv. Václava pod jeho křížem 
promítnout Palladium, tedy marián-
ský medailon, kterým ozbrojila sv. 
Ludmila svého vnuka. Toto Palladi-

um je podle tradice křestní dar, da-
rovaný sv. Metodějem sv. Ludmile, 
propojuje tyto tradice, které vytvá-
řejí duchovně-historické kořeny naší 
státnosti. 
Skutečnost, že na  Staroměstském 
náměstí stojí vedle sebe dvě vertiká-
ly: Mariánský sloup i Husův pomník, 
který má svou vertikálu v  Husově 
postavě, nemůžeme nepřijmout. 
Bylo by antihistorické a  domnívám 
se i  vrcholně nespravedlivé, kdyby-
chom tyto skutečnosti chtěli vytěs-
nit, popřít anebo znehodnocovat. 
Víme, že obě náměstí, jak Staro-
městský rynek, tak Koňský trh, se 
proměňovala v historii, ale víme, že 
svou roli neskončila v  19. či na  za-
čátku 20. století. Přece všichni víme, 
že Československý stát byl vyhlášen 
28. října u svatováclavského sousoší. 
Máme zde odpověď na  otázku 
červené niti našich dějin, o  co se 
pokoušeli důkladní diskutéři, ale 
i  historici Palacký a  Josef Pekař či 
Tomáš Garrigue Masaryk ve  své 
České otázce či Ferdinand Peroutka 
ve své eseji Češi, jací jsou.

Byl to sv. Václav, který sjednotil lid 
své země.
Svatý Václave, nedej zahynouti nám 
ni budoucím!

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský

Text vyšel ve svatováclavské příloze 
Katolického týdeníku

SVATOVÁCLAVSKÉ ZAMYŠLENÍ SVATOVÁCLAVSKÉ ZAMYŠLENÍ
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strany totalitních režimů – tady je 
třeba zmínit například Čínu nebo Se-
verní Koreu – nebo ze strany netole-
rantních náboženských fanatiků, kdy 
asi nejhůř na tom jsou oblasti na Blíz-
kém východě a  v  Africe zasažené 
takzvaným Islámským státem a  jeho 
nástupnickými organizacemi.

Máte informace, že se do  Červené 
středy zapojují i jiné církve ve světě?
Na mnoha místech ve světě je Červe-
ná středa primárně katolická akce – 
souvisí to s tím, že Aid to the Church 
in Need, která za touto akcí ve světě 
často stojí, je papežská nadace. Sa-
mozřejmě, že se na různých místech 
zapojují i  ostatní církve – například 
anglikánská v  Anglii – ale šíře eku-
menické spolupráce, jakou máme 
v případě Červené středy v ČR je sku-
tečně něco unikátního. Stejně tak je 
pro nás (podobně jako jinde ve světě) 
důležité, aby se k akci přidávaly třeba 
i státní a kulturní organizace. Pro ty je 
nejsnazším způsobem vyjádření so-
lidarity nasvícení svých objektů čer-
venou barvou – podle toho nakonec 
i Červená středa dostala své jméno.

Na co se mohou účastníci Červené 
středy letos těšit a  jakým způso-
bem se do akce letos zapojuje ERC?
Mateřská akce v Praze, organizovaná 
ERC, ČBK a FŽO nabídne již tradiční 
program – mezinárodní konferenci 
o  náboženské svobodě v  Karolinu, 
která se koná ve  spolupráci s  IKDP 
a jejímž iniciátorem je Pavel Svobo-
da, ve velké aule Karolina potom ži-
dovsko-křesťanskou modlitbu a  ná-
sledně veřejný průvod s  červenými 
svícemi kolem tří sakrálních objektů 
nasvícených červenou barvou – ka-
tolického kostela svatého Havla, 
husitského kostela svatého Mikulá-
še a  Staronové synagogy. Program 
se ale neomezuje jenom na  Pra-
hu – na mnoha místech lokální or-
ganizátoři – jak z  katolické církve, 
tak z  církví ERC – připravují vlastní 
akce k  zvýšení povědomí o  nábo-
ženské svobodě a  pronásledování 
pro víru. K tomu se konečně můžete 
přidat i  vy, bližší informace najdete 
na www.cervenastreda.cz.

Jakou máte odezvu ze strany státní 
správy či vůbec společnosti? Vní-
máte nějakou podporu této akce?
Velmi pozitivní. Jsem velmi rádi, že 
se už od loňského roku na akci podle 

svých možností podílí i  Ministerstvo 
zahraničních věcí – je to pro nás dů-
ležitým znamením, že otázka proná-
sledování věřících ve světě není lho-
stejná ani našemu státu. Stejně tak se 
na řadě míst přidávají i různé kulturní 
instituce, samosprávy, školy a  po-
dobně. Máme velkou radost, když 
pak vidíme fotografie nasvícených di-
vadel, radnic, ministerstev nebo třeba 
Petřínské rozhledny. Široká podpora 
(a  doufejme, že bude čím dál širší) 
i  ze strany nenáboženských institu-
cí je dobrým znamením, že svoboda 
vyznání leží a měla by ležet na srdci 
skutečně každému. 

Již nyní můžeme říct, že Červe-

ná středa je úspěšný projekt i  zde 
v ČR, navíc je ekumenicky rozkro-
čená, zapojují se do ní katolíci, pro-
testanti a  židé. Jak jste spokojený 
se spoluprací v rámci této aktivity?
Spolu s  generálním sekretářem ČBK 
Stanislavem Přibylem a  tajemníkem 
Federace židovských obcí Tomá-
šem Krausem jsme u Červené středy 
od jejího vzniku v ČR. Myslím si, že by 
nebylo možné vytvořit takovýto pro-
jekt bez úzké vzájemné spolupráce, 
která se opírá i  o  osobní přátelství. 
V  tomto má pro mě Červená středa 
jednoznačně i osobní rozměr. A je to 
tak správně – konečně právě na těch 
věcech, které nás spojují, se můžeme 
setkávat napříč různými hranicemi 

Ve  středu 25. listopadu 2020 se u  nás již potřetí uskuteční 
mezinárodní iniciativa Červená středa (#RedWednesday), 
jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě 
pronásledováni pro svou víru. Akce se v tentýž den koná v několika 
zemích světa. Proč je důležité připomínat si pronásledované 
pro víru a jaká je historie Červené středy? Na tyto otázky jsme 
se ptali Petra Jana Vinše, generálního sekretáře Ekumenické 
rady církví v ČR, se kterým vám přinášíme rozhovor:

Pronásledovaní  
pro víru

Červená středa letos připadá na 25. 
listopad, kdy si budeme veřejně 
připomínat pronásledované pro 
víru. Proč je důležité pamatovat 
i na ty, kdo nejsou křesťany, nebo 
žijí na druhém konci světa? 
Pokud bychom se o lidská práva zají-
mali jenom tehdy, když by se to týka-
lo nás a našich blízkých, nebyla by to 
žádná lidská práva, ale prostě jenom 
náš vlastní zájem. Svoboda lidského 
svědomí přijmout náboženskou víru 
nebo své vyznání změnit je univer-
zální, netýká se jenom jedné kon-
krétní náboženské tradice – a  tak to 
musíme i vnímat. Sice se říká, že bližší 
košile, než kabát, a  tak jsou mnoha 
křesťanům zcela přirozeně bližší je-
jich pronásledovaní bratři a  sestry, 
než třeba příslušníci jiného nábožen-
ství, ale omezovat tím svou solidaritu 
s pronásledovanými pro víru, by bylo 
velmi hrubou chybou. Konečně je to 
právě obecná svoboda vyznání, která 
chrání – nebo by měla chránit – křes-
ťany v  zemích, kde jsou menšinou. 
A  konečně – budování vědomí, že 
svoboda vyznání je důležitá, nás také 
zodolňuje proti všem, kdo by i  zde 
u  nás chtěli třeba i  tu naši svobodu 
ohrožovat. S tím konečně máme zku-
šenost poměrně nedávnou.

Jednou z  aktivit upozorňující 
na pronásledování pro víru je Čer-
vená středa. Můžete nám přiblížit 
historii této akce?
Celosvětově vznikla Červená stře-
da jako akce s  podtitulem Společně 
za  víru a  svobodu na  Britských ost-

rovech. Stojí za ní od počátku orga-
nizace Aid to the Church in Need, se 
kterou spolupracujeme i na české po-
době akce. Tato česká podoba vznik-
la před dvěma lety společným úsilím 
Ekumenické rady církví, České bis-
kupské konference a Federace židov-
ských obcí. Tato široká spolupráce při 
organizaci je naším českým specifi-
kem a  jsme za ni velmi rádi. Od po-
čátku se v ČR také k akci spontánně 
přidávají různé farnosti, sbory, obce, 
společenství, které nasvěcují své 
kostely, nebo jiné místní dominanty, 
na  červeno a  organizují v  tento den 
program na  podporu pronásledova-
ných pro víru. Vznikla tak vlastně nová 
a důležitá tradice.

Můžete nám za Ekumenickou radu 

církví říci svoji zkušenost týkající 
se náboženského pronásledová-
ní v  ČR nebo ve  světě v  současné 
době? Ve které zemi je to nejhorší 
a co se tam děje?
V  naší zemi jsme z  hlediska nábo-
ženské svobody posledních třicet 
let poměrně v  klidu. Občas se sice 
i  na  politické rovině rozhicovávají 
klasické proticírkevní stereotypy, ale 
do  otevřeného pronásledování to 
má naštěstí ještě daleko. Cílem útoků 
různých extrémistických jednotliv-
ců se u nás z náboženských důvodů 
bohužel stále stávají Židé a židovské 
památky, zaznamenány byly i  úto-
ky na  mešity a  osoby muslimského 
vyznání. Ve  světě je situace bohužel 
většinou horší. Nejčastěji se věřící 
stávají obětí pronásledování buď ze 
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Co je Červená středa?
Red Wednesday je akce, jejímž smyslem je veřejně si připomenout všechny, 
kdo jsou ve  světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Zna-
kem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících 
pro víru – lidé proto v tento den zapalují svíčky nebo dokonce nasvěcují 
významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.). S  touto 
aktivitou přišla britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in 
Need, v České republice ji organizuje Česká biskupská konference společně 
s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Akce se 
v tentýž den koná na dalších místech ve světě, mj. v Londýně, Bratislavě, 
Vídni, Budapešti, na Filipínách. 

JAK SE ZAPOJIT? 
Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce 
Červená středa - #Red Wednesday!

Můžete: • uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
 • zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
 • přečíst texty informující o tomto tématu, ad.
 • zapálit svíčky při setkání či v průvodu
 • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci,  
     sloup, sochu, ad.

Napište nám o akci, kterou chystáte přes formulář na www.cervenastreda.cz, 
kde také najdete podrobnou informační brožuru s tipy a podněty ke stažení.
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 10. / 19.30 
Praha-Staré Město / Dominikánská8 / 
uvedení knihy Naděje v dějinách

2. 10. / 16.30 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše sv. za povolání

11. 10. / 11.00 
Praha-Nové Město / kostel sv. Voršily / 
mše sv. (30 let ZŠ sv. Voršily)

17. 10. / 10.00 
Praha-Stodůlky / kostel sv. Prokopa / 
mše sv. s biřmováním (farnost pro 
neslyšící)

18. 10. / 10.00 
Kladno / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / mše sv. (30 let CMŠ Radost)

19. 10 – 21. 10. 
Chvalčov-Svatý Hostýn / plenární 
zasedání ČBK

24. 10. / 10.00 
Husinec-Řež / kaple míru sv. Václava / 
mše sv. s žehnáním zvonu

25. 10. / 10.00 
Mníšek pod Brdy / kostel sv. Václava / 
mše sv. s biřmováním

25. 10. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

1. 10. / 15.00 
Praha-Staré Město / Karolinum / 
Imatrikulace Katolické teologické 
fakulty UK

1. 10. / 16.30 
Praha-Staré Město / kostel Matky Boží 
před Týnem / mše sv. pro KTF UK (Veni 
Sancte)

4. 10.  
Obišovce (Slovensko) / Pouť k Panně 
Márii Ružencovej

6. 10. / 9.30 
Praha-Hradčany / katedrála (kaple sv. 
Václava) / mše sv. pro Metropolitní 
církevní soud

6. 10. / 16.00 
Vlašim / odhalení sochy kardinála Jana 
Očka z Vlašimi

9. 10. / 11.00 
Praha-Hradčany / Arcibiskupský 
palác / setkání se zástupci Evropské 
akademie Wien

11. 10. / 10.00 
Hutisko / mše sv. k 20. výročí otevření 
prvního domu Rodiny sv. Zdislavy 
pěstounské rodině

13. 10.  
výlet s kněžími do pěti let od svěcení

15. 10. / 18.30 
Praha-Hradčany / Arcibiskupský palác / 
setkání s lékaři a zdravotníky

18. 10. / 10.00 
Terezín / Národní hřbitov / Terezínská 
tryzna 2020

19. 10 – 21. 10. 
Chvalčov-Svatý Hostýn / plenární 
zasedání ČBK

24. 10. / 12.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
za oběti Heydrichiády

1. 10. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

1. 10. / 17.00 Praha-Malá Strana / 
Senát Parlamentu České republiky / 
slavnostní zahájení roku sv. Ludmily

4. 10. / 9.30 Vranov u Brna / 
poutní mše sv.

4. 10. / 15.30 Slavkovice / poutní 
mše sv. ke sv. Faustině

6. 10. / 19.00 Praha-Vinohrady / 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně / Kurz Alfa

8. 10. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

13. 10. výlet s kněžími do pěti let 
od svěcení

15. 10. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

17. 10. / 8.30 Praha-Malá Strana / 
kostel sv. Karla Boromejského pod 
Petřínem / mše sv. pro křesťanské 
zdravotníky 

17. 10. / 17.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. pro lékaře 
a zdravotníky

18. 10. / 10.00 Kolín / kostel sv. 
Bartoloměje / mše sv. s biřmováním

19. 10 – 21. 10. Chvalčov-Svatý 
Hostýn / plenární zasedání ČBK

22. 10. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

23. 10. / 10.00 Praha-Hradčany / 
Arcibiskupský palác / mše sv., vyslání 
vězeňských kaplanů

24. 10. Praha-Petrovice / setkání 
vězeňských kaplanů

25. 10. / 8.30 Praha-Staré Město / 
kostel. Sv. Havla / žehnání zvonů 

29. 10. / 7.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

31. 10. / 18.00 Praha-Strašnice / 
kostel Neposkvrněného Početí Panny 
Marie / mše sv. s biřmováním

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 

 29. září od 16.00 do 20.00 Pouť 
rodičů a  dětí ke  sv. Jeronýmovi. 
Uskuteční se na  závěr roku Bib-
le. Poputuje se do  Benediktinské-
ho opatství v  Emauzích. Program 
na  http://www.apha.cz/rok-bible-
-2020-v-prazske-arcidiecezi.

 6. října – 1. prosince Společná 
příprava na život v manželství. Vždy 
v úterý od 19.30 do 21.30, přihlášky 
na  http://www.apha.cz/cpr-snou-
benci-aktualni-nabidka. Kapacita 
kurzu je omezená. (Kolejní 4, Praha 
6 – Dejvice)

 7. října – 2. prosince Devate-
ro pro rodiče, zážitkově vzděláva-
cí kurz o  výchově dětí předškol-
ního věku. Devět lekcí, od  18.30 
do 20.30, přihlášky na http://www.
apha.cz/cpr-devatero-pro-rodice-
-prihlaska. Kapacita kurzu je ome-
zená.

 17. října od  9.00 do  16.00 So-
bota pro ženy. Programem provází 
PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., 
více na  http://www.apha.cz/cpr-
-soboty-aktualni-nabidka.

 6. listopadu – 8. listopadu Se-
tkání manželů 50 + Jak naplnit 
„prázdné hnízdo“? Víkend v  penzi-
onu Panský dům v  Rožmitále pod 
Třemšínem pod vedením manželů 
Aleny a Pavla Poláčkových. Přihláš-
ky na  info@panskydumrozmital.cz 
nebo na telefonu 734 435 295.

 15. listopadu od 15.00 do 18.00 
Setkání manželů do  pěti let v  sále 
Pastoračního střediska, pouze pro 
pozvané absolventy kurzů pořáda-
ných PS-CPR.
                                     www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM  
PRO MLÁDEŽ

 9. října – 11. října Víkendovka pro 
mladé 11–15 let, začátek v  pátek 
mší svatou v 18.00, konec nedělním 
obědem. Je třeba se přihlásit přes 
webový formulář.

 20. listopadu – 22. listopadu Ví-
kendovka pro mladé 15–19 let, za-
čátek v  pátek mší svatou v  18.00, 
konec nedělním obědem. Je třeba 
se přihlásit přes webový formulář.
                                      www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
 29. září od  19.30 Modlitební se-

tkání s komunitou.
 3. října – 4. října Víkend pro mla-

dé 14–18 let na  téma „Nerozumím 
božím cestám“.

 9. října – 11. října Víkend pro mla-
dé 18–30 let.

 8. listopadu – 15. listopadu Du-
chovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce.
                                www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY

 3. října od 10.00 Mše svatá, puto-
vání po místech souvisejícíh s historií 
farnosti nebo se sv. Františkem. (kos-
tel sv. Františka)

 4. října od  15.00 Větrná pohádka 
– Teátr Pavla Šmída. (KCMT)

 11. října od  18.00 Koncert smyč-
cového orchestru ARCHI se ZUŠ 
Františka Kmocha v Kolíně. Na pro-
gramu známé filmové melodie i kla-
sika, např. A. Dvořák a další. (KCMT)

 12. října od 16.00 Setkání s politi-
kem Jiřím Karasem (Sdružení křes-
ťanských seniorů). (klubovna KCMT)

 15. října od 19.00 Zastavení u Mat-
ky Terezy s Jiřím Grygarem, význam-
ným českým astronomem, astrofyzi-
kem a popularizátorem vědy. (KCMT)

 2. listopadu od  17.00 Pobožnost 
na  chodovském hřbitově, od  18.00 
mše svatá v kostele sv. Františka.
Komunitní centrum dále nabízí: 
CAFÉ TEREZIE, Knižní obchůdek, ta-
neční, Cvičení nejen pro seniory, An-
gličtina JMAK, páteční bohoslužba 
slova (nejen) pro seniory s  násled-
ným setkáním, Keramika SEN
                                           www.kcmt.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM  
SV. TOMÁŠE

 30. září od  19.00 Povídání 
s  Mgr.  Petrem Váňou o  zážitcích 
z  cesty do  Vietnamu a  Kambodži 
spojené s promítáním autorského vi-
dea „Nefritový ostrov PHÚ QUOC – 
Vietnam a chrámový komplex ANG-
KOR WAT – Kambodža“. (Pastorační 
centrum)    
                                www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY

 11. října – 15. listopadu Zahléd-
nout Boha na  fotografii. Výstava 
fotografií Miloše Padevěta a  Ignáce 
Muchy. „Co jsme sami viděli, nabízí-
me i vám.“ (srov. Bible, 1Jan 1,3) (Ko-
munitní centrum sv. Prokopa na Slu-
nečním náměstí)

 1. listopadu od  16.00 Mozarto-
vo Requiem. Koncert v  podání ko-
morního souboru Piccola orchestra 
a  komorního smíšeného sboru Pic-
cola cora pod taktovkou Marka Va-
láška. (kostel sv. Prokopa na Sluneč-
ním náměstí)
                        www.centrumbutovice.cz

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO

 Od  1. října do  31. října „Geni-
us loci“ - výstava, vzdávající hold 
starým uličkám a  zákoutím Prahy 
na akvarelu Josefa Balka a fotografi-
ích Veroniky Pilařové. (refektář)

 4. října od 17.00 Podzimní oslava 
svatých – Panny Marie, sv. Ludmily,   
sv. Václava a sv. Martina středověkou 
a  renesanční hudbou v  podání vo-
kálního společenství Cantio. (kostel 
Sv. Rodiny) 

 11. října od  17.00 Kakofon – 
tóny v  barvách podzimu  – koncert 
na podporu Domova sv. Karla Boro-
mejského. Zazní skladby od  pozd-
ní renesance, zastoupené  Claudio 
Monteverdim, přes spirituály a lidové 
písně české i zahraniční, až po hud-
bu 20. a 21. století ve skladbách mj. 
Jaroslava Ježka, Nata King Colea 
nebo Christophera Tina. (kostel Sv. 
Rodiny)

 18. října od  15.30 Barevné tony 
Francie v podání Dua Dacapo (Kate-
řina Macourková Hlaváčová – flétna  
a  Michal Macourek – klavír). Zazní 
díla Maurice Ravela, Clauda De-
bussyho a Gabriela Fauré. (refektář)

 25. října od 15.00 Koncert Folko-
vé   skupiny Vrak. Účinkují: Zdeněk Fo
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Kopřiva (kytara, foukací harmonika), 
Jan Baptista (kytara, zpěv), Eva Jen-
dřejasová (zpěv, klávesy, rytmické 
nástroje), Adéla Kopřivová (zobco-
vé flétny, zpěv),   Jan Zikán (basová 
kytara, zpěv) a Lenka Mázlová (akor-
deon, rytmické nástroje, zpěv), zvuk 
Miloslav Procházka. (refektář)

 1. listopadu od 17.00 Alžbětinská 
serenáda v  podání houslistky Dany 
Kláskové. Během vystoupení bude 
představeno právě vznikající stejno-
jmenné CD s  nejoblíbenějšími me-
lodiemi z  oblasti vážné i  populární 
hudby (Alžbětinská serenáda, Bala-
da pro Adélku, Malá noční hudba, 
Na  krásném modrém Dunaji, S  lás-
kou žít, Jako Penelope, Michelle, 
O Mio babbino caro a další), průvod-
ní slovo – hudební skladatel Pavel 
Skalický. (kostel Sv. Rodiny) 
                                www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO 
 4. října od 14.00 Nedělní varhanní 

půlhodinka – poslední v tomto roce. 
Hrát bude prof. Jaroslav Tůma a Pa-
vel Šmolík na dvoje varhany.

 9. října a  10. října Zážitková noc 
na Svaté Hoře. Noční prohlídka am-
bitu, krápníková kaple při svíčkách, 
vyhlídky, večeře s  živou hudbou 
v  barokní jídelně a  mnoho dalšího. 
Více informací na  webových strán-
kách.

 Od 14. října do 17. října Břízovské 
slavnosti, festival liturgické hudby. 
Akce si klade za  cíl zpřístupňovat 
publiku duchovní hudbu. Střídat se 
budou koncertní i  liturgická prove-
dení hudby různých stylových ob-
dobí i  obsazení. Festival je doplněn 
o zádušní mší za P. Karla Břízu, CSsR. 
Podrobněji na brizovskeslavnosti.cz.

 16. října od  16.30 Pouť ke  sv. 
Gerardovi Maiellovi, CSsR – patro-
novi matek v  požehnaném stavu. 
Program pouti: Modlitba růžence 
od 16.30, mše svatá od 17.00, po mši 
sv. modlitba matek a uctění ostatků 
světce. Následně proběhne koncert 
festivalu duchovní hudby. 

 Do  31. října Výstava „Akce 
K na Svaté Hoře“ v Mníšecké kapli.

Výstava „Svaté relikvie a jejich kult“ 
– možnost samostatného zhlédnutí 
i  mimo sezonu po  dohodě s  mini-
mální účastí tří osob. Začátek pro-
hlídky je v prodejně v ambitech pod 
hodinovou věží, rezervaci lze pro-
vést na tel. čísle 318 429 943.

revue Salve (3/2019), které usiluje 
o  hlubší teologickou reflexi problé-
mu a  na  něž debatní večer naváže. 
Proč se o případech sexuálního zne-
užívání dozvídáme často až s odstu-
pem let? Jaká jsou pro oběť specifika 
zneužití duchovním? Jak je možné, 
že některé výrazné duchovní autori-
ty; lidé, kteří založili úctyhodné dílo, 
byli současně pachateli zneužívání? 
Jak s  agresory pracovat? Jaké jsou 
meze a  možnosti odpuštění? Jsou 
nějaká katolická specifika zneužívání, 
nebo se jedná jen o odraz toho, co je 
i ve společnosti? Hosté: Daniel Bar-
toň, Marek Drábek, Martina Vintrová. 
(barokní refektář, vstup Jalovcová 2)

 12. října od  19.30 Fake News. 
V dnešní době se velmi daří odvěké-
mu fenoménu dezinformací, faleš-
ných zpráv. Představují dezinfor-
mace hrozbu pro naše demokracie? 
Kdo má zájem na  jejich šíření? Proč 
se jim tak daří i  v  církevním pro-
středí? Jak se orientovat v  mediální 
džungli? Jak poznat falešnou zprá-
vu? Hosté:  Alexandra Alvarová, Jo-
sef Pazderka, Václav Štětka. (barokní 
refektář, vstup Jalovcová 2)

 19. října od  19.30 Skoro mod-
litby s  M. C. Putnou. Uvedení knihy 
Skoro modliteb Karla Čapka, kterou 
z Čapkova díla sestavil Martin C. Put-
na. Hosté: Martin C. Putna, Alexandr 
Flek, moderuje Martin Bedřich. (ba-
rokní refektář, vstup Jalovcová 2)

 29. října od 19.30 Bouše. Jak pře-
mýšlel o  církvi františkán, teolog, 
Zdeněk Bonaventura Bouše OFM 
(1918 – 2002)? V čem viděl nutnost 
reformy katolické církve v  českých 
zemích? Jak to může být pro nás 
užitečné dnes? V  čem viděl Bouše 
smysl církve? Co podle něj věro-
hodnost církve oslabuje? Jak by se 
současné pojetí církve mělo odrážet 
v liturgii? Hosté: Lenka Karfíková, Jiří 
Hanuš a Josef Prokeš, moderuje Jan 
Rückl. (barokní refektář, vstup Jalov-
cová 2)   

                      www.dominikanska8.cz  

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 3. října od 11.00 Svatého Františka 
z Assisi, P. Jiří Václav Snětina OSB.
7. listopadu od  11.00 Dušičková, 
P. Josef Žák.
                                  www.hajek.ofm.cz

Nadále probíhají výstavy: Diplo-
macie a  Suverénní řád maltézských 
rytířů, Ještě jsme ve  válce a  Výsta-
va k  30. výročí opětovného předání 
Svaté Hory redemptoristům.  
Prohlídky svatohorské zvonice 
a  svatohorského sklepení budou 
i  nadále probíhat po  dohodě. Po-
čet účastníků je omezen, je vhodné 
si místa rezervovat v  prodejně, tel. 
318 429 943 nebo přes objednávko-
vý formulář na webových stránkách.  
V  říjnu budou možné různé druhy 
prohlídek o víkendech ještě bez ob-
jednání, vždy podle zájmu. Nabídka 
okruhů je navíc rozšířena. V  přípa-
dě nepřítomnosti průvodce je zde 
možnost využít prohlídku areálu se 
zapůjčeným textem.
CD Pašije ze Svaté Hory je možné 
zakoupit přímo v prodejně na Svaté 
Hoře nebo na  e-mailu prohlidka@
svata-hora.cz. 
                                     www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO 

 4. října od 15.00 Požehnání zvířa-
tům a rodinám, ve kterých žijí. (Kos-
telní náměstí, Praha-Kunratice)

 18. října od 8.00 do 9.30 Slavnost 
výročí posvěcení kostela sv. Jakuba.

 1. listopadu od 15.00 Bál svatých. 
(Nazaret, Praha-Kunratice)
                      www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 18. října od 15.00 Přednáška „Pra-
covní právo nejen pro maminky, 

aneb na  co si dát pozor a  čeho se 
nebát jako zaměstnanec“. Hovořit 
bude JUDr. Jiří Gorčík. Přednáška se 
bude konat v  rámci farní akademie 
v levé boční kapli kostela.
                      www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA
 10. října Společná pouť pro rodiny 

s dětmi do Chotouně a Kouřimi. Cíle 
výletu: místo křtu sv. Prokopa, jeho 
rodná tvrz a Homole svatého Prokopa 
(konec Čertovy brázdy). Dále se zavítá 
do Kouřimi (kaple kněží – mučedníků 
upálených husity, chrám sv. Štěpána, 
zvonice) a hradiště Kouřim (kostel, Li-
bušino jezírko, Lechův kámen). Pouť 
bude zakončena v  dětském zábav-
ním parku u  Lechova kamene. Veš-
keré informace na  telefonním čísle: 
733 741 003 (P. Jan Pata).
                      www.farnostbranik.cz

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
 5. října od  18.00 Večery v  kryptě 

– tentokrát se Scholou Benedictou. 
Novinka pro tento rok, organizuje 
Jiří Hodina. Vstup do krypty z nádvo-
ří Klementina.

 6. října od 18.00 Slavnostní zahá-
jení akademického roku 2020/2021 
v  kostele Nejsvětějšího Salvátora. 
Od 18.00 mše svatá, celebrant Mons. 
prof.  Tomáš Halík, doprovod salvá-
torská schola. Od  19.00 následuje 
neformální setkání na  Studentském 
nádvoří.  

 11. října od  21.00 Komentovaná 
prohlídka Kyvadla s  autorem Jose-
fem Pleskotem a kurátorem Norber-
tem Schmidtem. Koná se po mši sv. 
v kostele.
                      www.farnostsalvator.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8
 1. října od 19.30 Naděje v dějinách. 

Uvedení nové knihy rozhovorů Mar-
tina Bedřicha s Tomášem Petráčkem, 
ve které se úvahy o dějinách a dějin-
nosti snoubí s reflexí církve i společ-
nosti. Jak nám historie může pomoci 
v porozumění naší současnosti? Jak 
minulost utváří naši přítomnost? Jak 
číst v dějinách působení Boží milos-
ti? Hosté: Martin Bedřich, Jaroslav 
Čechura, Petr Honzejk, Václav Malý, 
Tomáš Petráček. (barokní refektář, 
vstup Jalovcová 2)

 7. října od 19.30 Zneužívání. Církví 
v  posledních letech otřásá bolestné 
téma sexuálního zneužívání. Tomu-
to tématu se věnuje i  nedávné číslo 

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ KAPITU-
LA SV. PETRA A  PAVLA NA  VYŠE-
HRADĚ

 28. října od  16.00 Modlitba 
za  vlast. U  příležitosti výročí vzniku 
republiky a  výročí 600 let od husit-
ské bitvy o Vyšehrad jsou věřící zváni 
k modlitbě za smíření zla v naší zemi 
a za naši budoucnost. Modlitba bude 
doprovázena varhanním koncertem. 
(bazilika sv. Petra a Pavla)

 2. listopadu od  17.00 Slavnostní 
bohoslužba věnovaná památce ze-
snulých v  bazilice svatých apoštolů 
Petra a Pavla. Předsedat jí bude praž-
ský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 
Po  ní bude následovat pobožnost 
za zemřelé na Slavíně.

 Ve  dnech 31. října – 2. listopa-
du bude vstup do  baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě zdarma. 

 8. listopadu od  17.00 Dušičkový 
koncert v  podání sboru a  orchestru 
Euterpe Philharmonia. Zazní Dvořá-
kovo oratorium Stabat Mater. (bazili-
ka sv. Petra a Pavla na Vyšehradě)

 11. listopadu od 16.00 Svatomar-
tinská poutní bohoslužba v  bazili-
ce sv. Petra a Pavla. Po ní následuje 
Svatomartinský lampionový průvod. 
Rotunda sv. Martina bude v  odpo-
ledních hodinách otevřena pro in-
dividuální prohlídky. Na  bohoslužbu 
zve Skautské středisko Maják a Řím-
skokatolická farnost u kostela sv. Pe-
tra a Pavla na Vyšehradě.

 24. listopadu od  16.30 Boho-
služba ke  Světovému dni předčas-
ně narozených dětí. Mši svaté bude 
předsedat Michal Němeček, děkan 
kapituly, doprovázena bude varhan-

ní hudbou (Vladimír Roubal)  a zpě-
vem (Pavlína Senič, Rita Kramerová 
a Pavel Hruška). Na bohoslužbu zvou 
rodiče dětí s perinatální zátěží a Krá-
lovská kolegiátní kapitula sv. Petra 
a  Pavla na  Vyšehradě. (bazilika sv. 
Petra a Pavla)
                                      www.kkvys.cz

KOLEGIUM KATOLICKÝCH  
LÉKAŘŮ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

 21. října od  18.30 Přednáška „Te-
ologie těla, katecheze sv. Jana Pavla 
II.“. Hovořit bude Mons. ThDr.  Jan 
Balík, PhD., generální vikář Arcibis-
kupství pražského. Místo konání: 
Knihovna (přízemí) III. interní klini-
ky Všeobecné fakultní nemocnice, 
U nemocnice 1, Praha 2. 
                               http://www.katlek.cz/

PENZION PANSKÝ DŮM 
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

 Od  23. října – 25. října Jak roste 
přírodě blízký les. Víkendový seminář 
poznávání lesa do hloubky s vedou-
cím polesí Rožmitál Arcibiskupství 
pražského, Ing. Josefem Hrdinou.

 Od  30. října – 1. listopadu Foto-
kurz „Hledání světla“. Workshop pod 
vedením fotografa Petra Janžury je 
určen každému vážnému zájemci 
o fotografii.

 Od  6. listopadu do  8. listopadu 
Jak naplnit „Prázdné hnízdo“? Víken-
dové setkání manželů, kterým odešly 
nebo odcházejí děti z domova. Pro-
gram povedou manželé Poláčkovi 
z Českých Budějovic.

 Od 13. listopadu do 15. listopadu 
(Nejen) Chlapi vyřezávají 5 – Betlé-
my 2020. Řezbářský kurz s  Ondře-
jem Drábkem.
                  www.panskydumrozmital.cz

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
 Od  1. října do  31. prosince Na-

zemvstoupení – výstava soch a gra-
fiky Jiřího Kobra. Hlavním námětem 
vystavených soch a  grafik je téma 
příchodu člověka na  svět a  vztah 
„Nebe“ – jako ideálu a „Země“ – lid-
ské zkušenosti na světě. Jde o volné 
inspirace a  asociace s  přihlédnutím 
k  předvánočnímu termínu konání 
výstavy. Vystaveny budou převážně 
dřevěné nástěnné objekty, reliéfy 
a velkoformátové dřevořezy. Adresa: 
Karmelitánské knihkupectví, Kolejní 
4, Praha 6. Otevírací doba: pondělí 
až pátek 8.30–18.00.
                       http://www.kna.cz/praha  Fo
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14 15Z ACT CURIAE DUCHOVNÍ CVIČENÍ

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE NALE-
ZENÍ SV. KŘÍŽE VE VELKÉ DOBRÉ

 Na  neděli 4. října od  11.00 zve 
společenství věřících z  Velké Dobré 
a okolí na slavnou mši svatou, slou-
ženou v  den 50. výročí posvěcení 
znovuobnovené kaple Nalezení sv. 
Kříže ve  Velké Dobré na  Kladensku 
tehdejším administrátorem pražské 
arcidiecéze, budoucím kardinálem 
Františkem Tomáškem. Bude mož-
nost poděkovat za  statečnost na-
šich tehdejších spoluobčanů, kteří 
zachránili kapli nejen před plánova-
nou demolicí, ale zachovali ji budou-
cím generacím. Vzpomene se též 
na dlouholetého duchovního správ-
ce kaple, nezapomenutelného kří-
žovníka a unhošťského děkana P. Ja-
roslava Ptáčka. Po  mši svaté bude 
přichystáno drobné občerstvení.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
 V  sobotu 5. září 2020 přijal v  ka-

tedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 
v  Praze jáhenské svěcení pro praž-
skou arcidiecézi Václav Šustr. Světi-
telem byl Mons. Václav Malý.

USTANOVENÍ
 P.  ThLic.  Marek František Drábek, 

DiS., O.Praem. byl se souhlasem své-
ho řeholního představeného s účin-
ností od 1. října 2020 do 30. září 2023 
jmenován a  ustanoven koordináto-
rem nemocničních kaplanů v  Arci-
diecézi pražské.

 Thomas Hüsch byl na základě sdě-
lení P. Msgr. Petera Langa, vedoucí-
ho sekretariátu Německé biskupské 
konference, s  účinností od  1.  října 
2020 do  30. září 2022 jmenován 
a  ustanoven administrátorem Ně-
mecké římskokatolické farnosti.

 Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D., ukon-

čila dne 31. srpna 2020 pracovní po-
měr nemocniční kaplanky Nemoc-
nice Na Bulovce. Tím je automaticky 
ukončena platnost a účinnost dekretu 
ze dne 29. listopadu 2018 o ustano-
vení nemocniční kaplankou ve  zmi-
ňované nemocnici, a to k témuž datu.

 P.  Mag. Dr.  Theol. Martin Leitgöb 
CSsR byl na základě sdělení P. Msgr. 
Petera Langa, vedoucího sekretariá-
tu Německé biskupské konference, 
s účinností od 1. října 2020 uvolněn 
z  funkce administrátora Německé 
římskokatolické farnosti.

 Ing.  Mgr.  Petra Lorenzová byla 
s  účinností od  1. září 2020 do  31. 
srpna 2025 jmenována a ustanovena 
nemocniční kaplankou Nemocnice 
Nymburk.

 P. Maciej Niedzielski OP byl na ná-
vrh P.  Lukáše Jana Fošuma OP 
s účinností od 1. září 2020 jmenován 
a ustanoven farářem Polské římsko-
katolické farnosti.

 Ing.  Hana Tyrallová byla s  účin-
ností od  13. července 2020 do  13. 
července 2021 jmenována a ustano-
vena ředitelkou Komunitního centra 
u  kostela Krista Spasitele v  Praze 5 
na Barrandově.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Mgr.  Ing. Václav Boháč, trvalý já-

hen v  Praze-Hradčanech, adminis-
trátor in materialibus ve  Slaném, 4. 
10. 1945 (75 let)

 František Blažek, kněz pražské ar-
cidiecéze působící v  Kanadě, 7. 10. 
1943 (77 let)

 Jan Fexa, kněz litoměřické diecé-
ze, na odpočinku ve Staré Boleslavi, 
7. 10. 1944 (76 let)

 P. Mgr. Petr Košák SDB, farní vikář 
v  Praze-Kobylisích, 9. 10. 1965 (55 
let)

 P. Mgr. Jan Poříz OCD, administ-
rátor in spiritualibus ve  Slaném, 10. 
10. 1980 (40 let)

 P. Jan Maria Vianney Jan Dohnal 
OFM, rektor klášterní kaple Navští-
vení Panny Marie v Červeném Újez-
dě, 13. 10. 1955 (65 let)

 Ludvík Pfeifer, kněz králové-
hradecké diecéze, na  odpočinku 
ve  Staré Boleslavi, 14. 10. 1950 (70 
let)

 Jaroslav Lízner, administrátor 
v Kostelci nad Černými lesy, 16. 10. 
1955 (65 let)

 Vojtěch Smolka, administrátor 
v Praze-Kunraticích, 16. 10. 1985 (35 
let)

FOLKOVÝ KLUB VLAŠIM
 1. října od  19.00 Marka Míková; 

pianistka, členka kapely Zuby Neh-
ty, manažerka projektu Loutky v ne-
mocnici.

 22. října od  19.00 Caine-mi; pl-
zeňský písničkář, člen kapely Znou-
zectnost, v duu se zpěvačkou.

 12. listopadu od 19.00 Jiří Děde-
ček; písničkář a básník.
Charitní klubovna, ulice Lidická 1719, 
1. patro. Změny vyhrazeny. Pořádá 
Charita Vlašim, Facebook: Folkový 
klub Vlašim.
                         www.vlasim.charita.cz

VARHANNÍ NEŠPORY  
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ

 V pondělí 12. října od 17.00 bude 
v  rámci cyklu „Varhanní nešpory 
maltézských rytířů“ koncert duchov-
ní hudby. Program: G. P. da Palestri-
na, F. I. Tůma, M. Duruflé a  další. 
Účinkující: Čeští madrigalisté, Vero-
nika Hádková – umělecká vedoucí, 
Miroslav Pšenička – varhany. Místo 
konání: řádový kostel Panny Marie 
pod řetězem,  Lázeňská ulice, Praha 
1. Koncert pořádá Suverénní Rytířský 
a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, 
Rhodu a Malty a Společnost pro du-
chovní hudbu za  finanční podpory 
MČ Praha 1.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
V KOSTELE SV. KATEŘINY

 V  pondělí 26. října od  17.00 
se koná koncert duchovní hudby 
v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Pro-
gram: J. Leavitt, A. Dvořák, E. Agui-
ar, H. L. Hässler, G. Young, P. Eben, 
T. Surovíková, P.  Anglea. Účinkuje 
Pěvecký sbor ORFEJ. Koncert pořá-
dá Společnost pro duchovní hudbu, 
Pravoslavná církev a  Vedení Všeo-
becné fakultní nemocnice. Projekt 
probíhá za podpory hl. města Prahy 
a MČ Praha 2.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
UNIE KATOLICKÝCH ŽEN

 V  sobotu 5. prosince od  9.00 
do  15.00 zve Unie katolických žen 
na adventní duchovní obnovu, která 
proběhne ve  Farním klubu u  Pan-
ny Marie Sněžné v  Praze. Duchov-
ním průvodcem bude P. Petr Beneš 
CSsR. Společné polední občerstvení 
z vlastních zdrojů.

 P. John Baptist The Hung Nguyen 
SVD, farní vikář v  Praze-Uhříněvsi, 
17. 10. 1970 (50 let)

 ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel, 
farní vikář v Řevnicích, 25. 10. 1970 
(50 let)

 Ing. Karel Mráček, trvalý jáhen, 27. 
10. 1943 (77 let)

 Jindřich Krink, kněz pražské arci-
diecéze, na odpočinku v Mukařově, 
31. 10. 1944 (76 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 Mgr. Martin Brousil, okrskový vikář 

vikariátu Podřipsko, administrátor 
v Roudnici nad Labem, 14. 10. 1995 
(25 let)

 P. Ing. Mgr. Jan Kuník CSsR, farní 
vikář v  Příbrami-Svaté Hoře, 14. 10. 
1995 (25 let)

RADIO PROGLAS

 4. 10. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský) 

 11. 10. (9.00) Kostel Panny Marie 
Pomocnice v  Olomouci (P.  Rudolf 
Smahel) 

 18. 10. (9.00) Kostel Všech sva-
tých v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 28. 10. (9.00) Kostel sv. Jana Křti-
tele v Šumperku

TELEVIZE NOE

 4. 10. Kostel sv. Josefa v Jevišovi-
cích.

 11. 10. Kostel sv. Jakuba v Trnavě.
 18. 10. Kostel sv. Václava v Ostravě 

s farností Uherské Hradiště
 25. 10. Kaple Telepace v Ostravě.

Změna programu vyhrazena

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od  1. října do  4. října Exercicie 
pro seniory „Stáří jako oloupení 
nebo osvobozování?“ / Mons. Aleš 
Opatrný / Svatá Hora / www.svata-
hora.cz

 Od 9. října do 13. října Exercicie 
„Život z Ducha Božího“ / Mons. Aleš 
Opatrný / Svatá Hora / www.svata-
hora.cz

 Od 19. října do 23. října Exercicie 
„Křesťanská láska a  odpuštění“ / 
P. Josef Michalčík, CSsR / Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz 

 Od  27. října do  29. října Setkání 
seniorů / P. Miroslav Jáně / Velehrad / 
http://stojanov.cz

 Od  30. října do  1. listopadu 
Duchovní obnova s  P.  Jiřím 
Pleskačem / Hostýn / http://hostyn.
cz

 Od 8. listopadu do 14. listopadu 
Exercicie pro kněze „Síla k  životu 
kněze ze svátostné služby“ / Mons. 
Aleš Opatrný / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz

 Od  15. listopadu do  21. 
listopadu „Exercicie pro kněze 
v duchu spirituality Hnutí Fokoláre“ / 
Mons. František Radkovský / Svatá 
Hora / www.svata-hora.cz

 Od  3. prosince do  6. prosince 
Exercicie „Blízkost Boha v Písni písní“ / 
Václav Čáp / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

ŘÍJEN

Evangelizační úmysl    
Misijní poslání laiků v  církvi: Modle-
me se, aby laici, zejména ženy, v síle 
svého křtu měli větší podíl na odpo-
vědnosti v církevních institucích.

Národní úmysl
Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana 
Nepomuka Neumanna s  nadšením 
podporujeme, šíříme radost evangelia 
a pomáháme potřebným.

NEDĚLE 25. ŘÍJNA
9:30 modlitba růžence
10:00 mše svatá,  
kázání: Eucharistie v životě otce Pia
15:00 korunka k Božímu milosrdenství,
adorace před Nejsvětější svátostí
a uctění ostatků sv. otce Pia
16:30 modlitba růžence
17:00 mše svatá,  
kázání: Duchovní doprovázení 

otce Pia jako cesta do nebe

PÁTEK 23. ŘÍJNA
15:00 korunka k Božímu milosrdenství,
modlitba růžence otce Pia
a adorace před Nejsvětější svátostí 
a uctění ostatků sv. otce Pia
Možnost svátosti smíření od 13:30 do 17:45
17:00 přednáška: Odpuštění v životě 
 a spisech otce Pia 
18:00 mše svatá
19:00 setkání členů modlitební  
skupinky o. Pia s P. Romanem Ruskem

SOBOTA 24. ŘÍJNA
15:00 korunka k Božímu milosrdenství,
adorace před Nejsvětější svátostí 
a uctění ostatků sv. otce Pia
Možnost svátosti smíření od 13:30 do 17:45
17:00 přednáška: Svátost smíření  
 v životě otce Pia
18:00 mše svatá
19:00 přednáška: Stigmata otce Pia 
 jako znamení sjednocení s Ukřižovaným

23.–25. října 2020

Dny s otcem Piem z Pietrelciny

PROGRAM

Kostel svatého Josefa
Náměstí Republiky – Praha 1
www.kapucini.cz

V mezičase prostor pro osobní modlitbu

Přednáškami nás provede P. Roman Rusek OFMCap, 
národní koordinátor modlitebních skupinek sv. otce Pia v Polsku

 * Akce proběhne, pokud nevzniknou zásadní omezení kvůli koronaviru.
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

2. října 1940
Na  základě nařízení guvernéra 
varšavského distriktu bylo založe-
no židovské ghetto ve Varšavě.

4. října 1970
Papež Pavel VI. prohlásil svatou 
Kateřinu Sienskou učitelkou círk-
ve. 

9. října 2005
Byl blahořečen kardinál a  biskup 
münsterský Clemens August von 
Galen, jeden z nejostřejších kritiků 
Hitlerova režimu v Německu. 

12. října 1160
Maurice de Sully jmenován paříž-
ským biskupem. O tři roky později 
zahájil stavbu nového sídelního 
chrámu – katedrály Notre Dame.

18. října 1685
Francouzský král Ludvík XIV. zru-
šil Edikt nantský, který zaručoval 
francouzským protestantům (hu-
genotům) do jisté míry stejná prá-
va jako katolíkům. Protestanti se 
stávali cílem represí a  velká část 
z nich Francii opustila.

21. října 1435
Český sněm zvolil Jana Rokycanu 
pražským arcibiskupem, tato vol-
ba ovšem nikdy nevstoupila v ka-
nonickou platnost. 

25. října 1990
Papež Jan Pavel II. na  zasedání 
biskupského synodu vyhlásil Ko-
dex kánonů východních církví. 
Jedná se o  kodifikaci kanonické-
ho práva východních katolických 
církví.

27. října 1975
V  Mostě byl úspěšně dokončen 
přesun kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Kvůli těžbě uhlí byl přesu-
nut o 841 metrů.
 
28. října 1965
V  rámci druhého vatikánského 
koncilu byla vyhlášena Nostra ae-
tate, Deklarace o  poměru církve 
k nekřesťanským náboženstvím.

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

VÍNO, DAR NEBE  
A ZEMĚ
Karel Sládek  
Brož., 77 str., 152 Kč

NOVÉNA KE SVATÉ 
LUDMILE
Petr Bubeníček, 
Zdislava Janoušková  
Brož., 215 str., 235 Kč

SÍLA MODLITBY 
ZA VAŠE VNOUČATA 
Stormie Omartianová  
Brož., 215 str., 235 Kč

MOUDROST V JIDIŠ 
PŘÍSLOVÍCH

Tomáš Novotný
Brož., 216 str., 215 Kč

KDYŽ NARCISTÉ 
ZESTÁRNOU

Nina W. Brown
Brož., 232 str., 349 Kč

EUCHARISTIE  
– SRDCE CÍRKVE
papež František
Brož., 112 str., 161 Kč

ÚTĚK DO DIVOČINY
Jon Krakauer
Brož., 256 str., 369 Kč

SKUTKY  
MILOSRDENSTVÍ

Brož., 64 str., 99 Kč

SEDLÁK PROTI  
HITLEROVI

Erna Putzová 
Brož., 168 str., 206 Kč

JAK SE VYZNAT V KLIMATU 
Kristina Scharmacher-

Schreiber, Stephanie Marian
Váz., 96 str., 249 Kč

DESATERO  
PŘIKÁZÁNÍ 

Brož., 64 str., 145 Kč

NA ŽIVOT  
A NA SMRT

Sophie Laurent
Brož., 296 str., 329 Kč
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