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Vážení čtenáři,

v  listopadu, kdy si církev připomí-
ná památku zesnulých, jsme se vám 
pokusili předložit mozaiku různých 
pohledů na téma pohřbívání, které je 
v naší zemi a zejména v Praze zcela 
na  okraji zájmu. Vedle apelu kardi-
nála Duky, že hrob by měl být jakousi 
katedrálou rodiny, téma otvírá socio-
logický pohled na současnou situaci 
pohřbívání. Tomáš Kotrlý připojuje 
článek z  perspektivy teologa a  dvě 
zkušenosti P.  Antonína Dąbrowské-
ho OFM přibližují situaci v  našem 
hlavním městě. Tematickou část uza-
vírají příspěvky o  dvou zajímavos-
tech pražské arcidiecéze – kněžské 
hrobce a hřbitově vojáků a uprchlíků 
z 1. světové války. Ani v  tomto čísle 
nechybí přehled významných akcí 
a programy biskupů.

Aleš Pištora

slovo  ARcibiskuPAeditorial
Milí přátelé,

kde jsou ty časy, kdy hromadná doprava 
nebyla o dušičkách schopna zvládnout 
nával lidí, kteří přicházeli na hřbitovy. 
Ty se v  tento čas všechny proměnily 
v  pestré tkaniny květin a  věnců, svíce 
zářily dlouho do listopadových večerů 
a určitě i ještě déle, ale to jsme my, klu-
ci už neviděli, jelikož jsme chodili brzo 
spát. Dušičky pro nás měly obrovské 
kouzlo. Téměř u každého hrobu se tvo-
řil hrozen příbuzných – babiček, dědů, 
strýců a  tet a  do  toho my, pobíhající 
děti, které příliš nezajímalo vyprávění 
o tom, na které frontě padnul dědeček 
a  která teta uměla nejlepší svíčkovou. 
Asi bych ani neměl říkat, že jsme se spíš 
těšili na slíbený párek, který byl pro nás 
velikou vzácností.

Měl bych mluvit o  památce věrných 
zemřelých a  o  Vyšehradu či svatovít-
ské katedrále. V ní se nacházejí hroby 
našich knížat, králů a patronů, to jsou 
místa vhodná k hlubokému zamyšlení. 
Můžeme zde v duchu hovořit s našimi 
předky, kteří tak jako my patří do rodi-
ny sv. Václava. Zde leží Přemysl Otakar 
II., Karel IV. a v Colinově hrobce z bílé-
ho mramoru Ferdinand I. V katedrále 
můžeme vzpomenout na listopad 1989 
a na sv. Anežku, připomenout si kardi-
nála Tomáška a všechny, kdo dokázali, 
že jsme národ, který může být na  své 
předky hrdý.

Napadá mě ale, že každý hrob je vlast-
ně jakousi katedrálou rodiny. Tam od-
počívají naši praprarodiče, naši dědové 
a babičky, ale i rodiče a sourozenci, jsou 
to místa naší krve. Pro ty nejmenší, děti, 
kterými jsme byli i my, musí ze hřbito-
vů vyzařovat podobná bázeň, jako z ka-
tedrály. I zde nás to nutí k přemýšlení, 
k tomu, abychom pohlédli do věčnosti. 
Listopadové vlhko, které spadané listí 

lepí k zemi, v nás přece nevzbuzuje jen 
chlad a  úzkost ze smrti. Hrob našich 
předků je pevným místem našeho živo-
ta, ukazatelem jeho hloubky.

Vím, jak těžké je dnes udržovat hrob, 
když rodiny a  celá společnost kočuje 
od místa k místu. Někdo by mohl říci, 
že stačí zapálit svíčku u fotografie rodi-
čů. Jakou cenu má chodit na  hřbitov? 
Vždyť ti mrtví tam nejsou. Našli jsme 
ale nějakou náhradu za hrob? Člověk je 
bytost, která nedokáže žít bez rodiny. 
K ní svým způsobem patří i ti zemřelí. 
Bez katedrály hrobu ztrácíme víc, než 
dokážeme domyslet. Requiem aeter-
nam dona eis, Domine.

 

Kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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MUDr. Aleš Herman, Ph.D.    
ředitel IKEM

Dominik kardinál Duka OP   
arcibiskup pražský
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Památka  
všech věrných 
zemřelých

K rálovská kolegiátní kapitula  
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

zve na  slavnostní bohoslužbu vě-
novanou památce zesnulých, která 
se koná v  neděli 2. listopadu 2014 
v  17.00 hodin v  bazilice sv. apo-
štolů Petra a  Pavla na  Vyšehrad-
ském hřbitově před Slavínem. Mši 
svatou za  naše zemřelé v  bazilice 
bude s poutníky a kapitulou sloužit 
pražský arcibiskup kardinál Do-
minik Duka a  společnou modlitbu 
na hřbitově povede děkan kapituly 
Mons. Tomáš Holub.

L etošní konference o katedrálách v Praze a Kolíně nad Rýnem bude již čtvrtým roč-
níkem setkání představitelů evropských katedrál. Tato setkání – v minulých rocích 

jsme se věnovali katedrálám v Paříži, Krakově a Miláně – se snaží představit souvislost 
pražského metropolitního kostela s ostatními evropskými katedrálami a ukázat tak uni-
verzalitu fenoménu katedrály, ale zároveň také jedinečnost té pražské. Tématem konfe-
rence o katedrálách v Praze a Kolíně nad Rýnem bude „Katedrála v době probouzení 
národů“. Účastníci konference si položí otázku, jak se jednotlivé fáze národního obro-
zení zapsaly do dostavby katedrály, resp. jakou roli hrála tato dostavba v rámci národní 
otázky. Svůj příspěvek přednese emeritní kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner 
a  správce kolínské katedrály Michael Hauck. Na  pražskou katedrálu a  její souvislost 
s národním obrozením se zaměří český filosof a sociolog prof. Miloš Havelka a historič-
ka umění Taťána Petrasová. Konference se koná v sále kardinála Berana v Arcibiskup-
ském paláci v pátek 21. listopadu 2014 od 13.00 hodin. Podrobný program a možnost 
přihlášení najdete na stránkách www.apha.cz.                                                                    (ap)

konference o katedrále

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.    
ředitel IKEM

Dominik kardinál Duka OP   
arcibiskup pražský

Poděkování  
sv. anežce za 
25 let svobody

Z a svobodu, kterou nám vrátila 
v roce 1989, chceme sv. Anežce 

České poděkovat 15. listopadu 2014 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha při slavnostní pontifikální mši 
svaté, kterou bude od  10.30 hodin 
slavit kardinál Pietro Parolin, vati-
kánský státní sekretář. Předprogram 
slova a  písní o  sv. Anežce začíná 
v  10.00 hodin, od  12.00 hodin ná-
sleduje přátelské setkání na  Hrad-
čanském náměstí s hudbou, pohoš-
těním a  připomenutím atmosféry 
listopadu 1989.

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.    
ředitel IKEM

Dominik kardinál Duka OP   
arcibiskup pražský

Kolínská katedrála. Foto: archiv

Arcibiskupství pražské spustilo v říjnu novou verzi Katalogu pro veřejnost. Celý systém 
získal moderní vzhled a lepší provázanost vzájemných odkazů. V Katalogu lze nalézt 
časy bohoslužeb v jednotlivých kostelech, kontakty na farnosti, církevní školy, charity 
atd. Součástí je také interaktivní mapa. Katalog je na adrese k.apha.cz.

nová verze katalogu arcibiskuPství
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Hrob vojáků padlých na Bílé Hoře roku 1620. Foto: archiv Arcibiskupství pražského

S polu s  dočasnou uměleckou úpra-
vou hrobu padlých v  bitvě na  Bílé 

hoře probíhá od září do  listopadu 2014 
pásmo tematických setkání, hudebních 
a  debatních večerů, komentovaných 
prohlídek a  přednášek. Kulturní a  eku-
menický projekt, který se snaží uchopit 
obtížnou látku bitvy na  Bílé hoře, nese 
podtitul „Co nás rozdělilo, může dnes 
spojovat?“. Projekt uzavře ekumenic-
ká bohoslužba, které bude 8. listopadu 
od  18.00 hodin na  Bílé hoře předsedat 
pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP a  předseda Ekumenické rady 
církví Daniel Fajfr.

S lavnostním oceněním pracovníků 
v  oblasti dobročinnosti vyvrcho-

lila každoroční připomínka patrona 
charitního díla – sv. Vincence z  Pauly. 
Z rukou prezidenta Charity ČR biskupa 
Pavla Posáda, ředitele Charity ČR Lu-
káše Curyla a  zástupce firmy T-Mobi-
le Borise Kučery převzalo nedávno při 
slavnostním setkání v pražském kostele 
sv. Tomáše devět vynikajících pracovní-
ků a dobrovolníků Cenu Charity za roz-
voj charitního díla. Za pražskou diecézi 
byla oceněna dlouholetá ředitelka Farní 
charity Beroun JUDr. Jana Civínová. Bě-
hem své působnosti v čele Farní charity 
rozvinula projekty a služby pro potřebné 
do velkého rozsahu a kvality.

 Jarmila Lomozová

cena Pro  
Janu civínovou

mše svatá k mezinárodnímu dni  
Předčasně narozených dětí

V pátek 14. listopadu 2014 se u  příležitosti Mezinárodního dne předčasně 
narozených dětí koná od 16.00 mše svatá za děti, které přišly předčasně 

na svět, za jejich maminky, rodiče i všechny, kteří jim pomáhají. Mši svatou bude 
v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužit P. Prokop Brož, děkan Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze. Akci pod záštitou Vyšehradské 
kapituly organizují rodiče dětí s perinatální zátěží.   

                                         
tammím 2014

A rcibiskupský seminář v  Praze pořádá 
rok co rok duchovní obnovu pro mla-

dé muže (od 15 do 30 let), která nese název 
TAMMÍM. Pro účastníky je TAMMÍM jedi-
nečnou příležitostí, kdy mohou opustit kaž-
dodenní ruch, vypnout mobily, zaklapnout 
notebooky a  ponořit se do  modlitby, ticha 
a naslouchání v klauzuře kněžského seminá-
ře. Tématem adventního TAMMÍMU, který 
se uskuteční ve  dnech 28. až 30. listopadu 
2014, je synovství. Informace a  přihlášky:  
www.tammim.spolco.cz a www.arcs.cuni.cz. 
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 24. listopa-
du 2014.                                              Miroslav Auxt

slavnost všech svatých

K olegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském zve do kapitulního kos-
tela na poutní Slavnost Všech svatých v sobotu 1. listopadu 2014. Liturgic-

ký program zahájí v 17.00 hodin slavnostní nešpory. Poutní mši svatou od 18.00  
hodin spolu s kapitulou a poutníky slaví pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka, homilii pronese prof. Petr Piťha, probošt kapituly. Do poutní liturgie se 
zapojí Schola Gregoriana pod vedením Davida Ebena.  

bílá hora 2014 
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téma smrti a pohřbívání je u nás na okraji zájmu nejen veřejnosti, ale i zájmu odborného. 
a to přesto, že fenomén pohřbívání vypovídá mnoho o tom, jak žijeme a jak životu 
rozumíme. 

V poHřBíVání je Česko unikát

V ýjimku tvoří nedávno vyda-
ná kniha Olgy Nešporové 
„O  smrti a  pohřbívání“ (CDK 

2013). Jedná se o sociologické pojednání 
o smrti se zaměřením na současnou po-
hřební praxi. Těžištěm je průzkum v ob-
lasti severních Čech, ale také regionu 
Prahy a středních Čech.

Postoj Čechů vůči způsobu pohřbívání 
samozřejmě souvisí s  mírou religiozity. 
Ta byla u nás utvářena nejen nedávnou 
komunistickou minulostí, ale také bě-
hem budování národní identity na konci 
19. století, staršími dějinami i  vývojem 
po roce 1989. Tomu je věnováno množ-
ství jiných studií. Pohled na otázku po-
hřbívání však říká o  české společnosti 
přeci jen ještě něco dalšího. Během po-
sledního století se u  nás v  konání po-
hřebních obřadů totiž změnilo velmi 
mnoho.

V tradiční společnosti byla smrt od sta-
rověku prostřednictvím přísných rituá-
lů včleněna do života rodiny a celé po-
spolitosti. Kvůli krátkosti života a  jeho 
ohrožení válkami, morovými ranami 
a  hladem byla daleko více přítomná. 
Hřbitovy byly až do  osvícenství místy 
veřejného života. Od 19. století se situ-
ace začíná měnit. Smrt je vytlačována 
a skrývána. Netýká se již celé pospolitos-
ti, ale je individualizována, neodehrává 
se doma uprostřed rodiny, ale nejčastěji 
v  nemocnici. Není již většinově chápá-
na jako duchovní cesta, ale jako přírod-
ní proces, vlastně neúspěch lékaře, říká 
Nešporová.

S pojetím smrti a toho, co je po ní, sou-
visí forma pohřbívání. Nejen u nás bylo 
kremační hnutí, které je záležitostí dru-
hé poloviny 19. století, spojeno s odpo-
rem vůči katolické církvi. Krematoria 
se stavěla jako chrámy pokroku. Území 
Čech již od  vzniku samostatného Čes-
koslovenska patřilo k  zemím, kde byla 
kremace nejrozšířenější. Dnes Česká 
republika patří ve  světovém kontextu 

mezi země s nejvyšším podílem krema-
cí. „V roce 2010 bylo v ČR spáleno 81% 
mrtvých,“ uvádí Nešporová.

„S  postupným nárůstem kremací šel 
v  komunistickém Československu ruku 
v  ruce i nárůst občanských pohřebních 
obřadů, které zvolna, ale jistě nahrazo-
valy původní církevní obřady,“ pokra-
čuje Nešporová. Mohutným rozšířením 
sekulárních (občanských) pohřbů (cca 
80% všech pohřebních obřadů) je dnes 
Česko ve  světovém kontextu zcela vý-
jimečné. Častý je tento způsob pohřbí-
vání podle Nešporové zejména v Praze, 
v Jihočeském kraji, v Pardubickém kraji 
a na Vysočině.

V  posledních dvou desetiletích se 
v  České republice velmi rozšířilo po-
hřbívání bez obřadu. Podle Nešporové 
je zhruba polovina mrtvých pohřbíva-
ných v  Praze pohřbena, resp. zpopel-
něna bez obřadu. Největší podíl lidí 
pohřbených bez obřadu je v Plzeňském 
kraji (cca 80%). Údaje o  ohromném 
množství nevyzvednutých zpopelně-
ných ostatků publikované tu a  tam 

v  médiích jsou však podle Nešporové 
„značně nadhodnocené“.

Jaké jsou důvody k pohřbívání mrtvých 
bez obřadu? Z  historického hlediska je 
takový pohřeb v  době míru zcela oje-
dinělou záležitostí. Nešporová uvádí, 
že v ČR to nemůže být pouze důsledek 
sekularizace, protože v  jiných sekulari-
zovaných státech se obřady konají. Mezi 
důvody zmiňuje faktory psychologic-
ké (lidé nechtějí na veřejnosti jitřit své 
emoce), sociální (neshody v rodině, kde 
došlo např. k rozvodu, omezené kontak-
ty zemřelého) a ekonomické. Zdá se, že 
současné sekulární pohřby lidi neuspo-
kojují a tak se chtějí se zemřelým rozlou-
čit spíše niterně, necítí potřebu získávat 
mu zpětně uznání ostatních.

Socioložka Nešporová si klade otázku, 
zda bude pohřební obřad nahrazen ně-
jakým jiným sociálním aktem. Sama vidí 
budoucnost v tzv. personalizovaných po-
hřbech, tedy pohřbech více přizpůsobe-
ných osobnosti zesnulého. Zde by snad 
mohla pomoci katolická církev.

Aleš Pištora

Foto: pavel popelka
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poHřeBní služBu nepotřeBujeme, 
kněze Ano
Původní význam českého slova „pohřeb“, tedy „hrabati“ zněl v praslovanštině „grabiti“ 
(zahrabat do mělkého hrobu, nikoli kupit majetek). Mrtvé lidské tělo a jeho části (věc 
mimo obchod) „pohřbíváme“ (zákon o pohřebnictví nezná pojem „pohřeb“), kadáver 
zvířete (věc pro obchod) „asanujeme“ (veterinární zákon nezná pojem zvířecí hřbitov). 

sociální pohřbení (tzv. „spal“) v pražském krematoriu
Foto: petr topič/iDnes.cz /profimedia

Z mínku o  zahrabávání domácí 
zvěře v Bibli nenajdeme. Některé 
kmeny dodnes své mrtvé nepo-

hřbívají a ponechávají jejich těla divoké 
zvěři k co nejrychlejšímu návratu do pří-
rodního koloběhu. Hrob není vůbec nic 
samozřejmého. Bůh po  Abrahámově 
smrti žehná Izákovi (Genesis 25,11) 
a  pohřbívá Mojžíše (Deuteronomium 
34,6). Verše Nového zákona nás vedou 
k  poznání podstaty přiměřeného piet-
ního chování – nezahanbit honosným 
konduktem chudého (srov. Skutky apo-
štolů 5,6; 5,10 a 8,2). Namísto zraňování 
druhých je lepší plakat, těla chudých po-
hřbívat slušně podle místních zvyklostí, 
nikoli je bez jejich výslovného souhlasu 
darovat anatomům nebo je nabalzamo-
vaná a napíchnutá na kůl komerčně vy-
stavovat jako sbírku členovců a hmyzu. 
Darovat své mrtvé tělo lékařským po-
třebám na  základě uzavřené dárcovské 
smlouvy s přesným určením účelu jeho 
použití je čin vznešený a záslužný a má 
být podporován jako projev ušlechtilé 
solidarity (srov. KKC 2296).
Církevně smíme s  povolením místního 
ordináře pohřbívat i právně – pastorač-
ně problematické křesťany (sebevrahy, 
veřejné hříšníky) nebo nepokřtěné děti. 

Pro mrtvě naroze-
né by se oltář měl 
stát místem, kam 
si jejich duše při-
cházejí hrát. Uleh-
čeme vyprávěním 
příběhů břímě 
pohřební homi-
lie jako logickou 
a  vhodnou proti-
váhu k  pouhému 
nabízení nesrozu-
mitelných formu-
lí. Reakce církve 
mezi smrtí a  po-
hřbením může 
být pro pozůstalé 
z právně pastorač-
ního hlediska důležitější, než nesvátostná 
bohoslužba spojená s udílením některých 
svátostin, jejímž kanonickým cílem je 
vyjádřit úctu k  tělu zemřelého a  nadě-
ji živým na  opětovné shledání se s  ním 
po vzájemné duchovní pomoci.
Opomíjení kolektivní dimenze pohřbí-
vání je viditelné především u  pohřbu 
žehem, který byl v římskokatolické círk-
vi podmínečně povolen rozhodnutím 
vatikánské kongregace Sv. Oficia měsíc 
po  úmrtí papeže sv. Jana XXIII. v  roce 

1963 a  od  té doby 
se masově šíří mezi 
věřícími laiky, za-
tímco nositelé cír-
kevních úřadů a čle-
nové duchovního 
nebo řeholního sta-
vu se mu úspěšně 
vyhýbají. Kremace 
vylučuje veřejnost. 
Chybí nám při ní 
kontakt s  mrtvým 
tělem v  otevřené 
rakvi. Doprovázíme 
zemřelého až do žá-
roviště krematoria? 

Mizí zasílání parte a nošení smutku. Se-
jdeme se v úzkém rodinném kruhu. Bez 
urny. Popel necháme na náklady krema-
toria smísit s jiným.
Vyhýbejme se „zvířecím hřbitovům“ 
(správně „zahrabovištím“), spalovnám 
zdravotnického odpadu (tam opuštěné 
mrtvě narozené děti nepatří), kremaci 
(zvláště je-li namířena proti křesťanské-
mu učení), rozptylu popela (ten nedo-
poručuje ani Direktář o lidové zbožnosti 
a liturgii z roku 2001), kryonizaci, lyofi-
lizaci, resomaci, louhování nebo plasti-
naci mrtvých lidských těl. Pohřbívejme 
lidské pozůstatky do země jako semeno 
nesmrtelnosti, chceme-li zpomalit trend 
pohřbívání bez obřadu. Na rozdíl od po-
hřebních obřadů se mu vyhnout nelze, je 
pouze možné naučit se s ním vyrovnávat. 
Provozovatele pohřební služby k uložení 
těla v  rakvi do  posvěcené půdy nepo-
třebujeme. Kněze ke  slavení pohřební 
mše svaté ano. Pohřbívejme svépomocí 
z kostela! Nebudeme sice truchlit méně, 
ale své další dny můžeme žít s vědomím, 
že jsme udělali pro zemřelého to nejlep-
ší, co bylo v našich silách.

Tomáš KotrlýFoto: archiv Arcibiskupství pražského
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J edna z  možností, jak kněz slouží 
lidem, je i  v  tom, že s  nimi sdílí 
jejich bolest při loučení se zesnu-

lými. Nejde sice o  svátost, Kristus do-
konce říká na  jednom místě: „Nech, 
ať mrtví pochovávají své mrtvé“ (Mt 
8,22), přesto jde o důležitý moment asi 
více pro pozůstalé než pro samotného 
zesnulého. Podobně jako naříkáme, že 
se na Západě málo zpovídá, mohli by-
chom si stýskat, že se dnes málo pohřbí-
vá. Často čteme, že rodina se se zesnu-
lým rozloučila bez obřadu.

Myslím, že na  jedné straně je třeba vi-
dět pohřbívání jako vnitřní potřebu 
člověka, ne tedy pouze věrnost tradici, 
to by asi bylo málo. Na  straně druhé 
však musíme vidět i nezdravé tendence, 
které zvláště ve velkých městech mohou 
způsobit, že se z  pohřbu stane pouhá 
formalita. Jde o obřady, které běží jako 
na  drátku jeden za  druhým, kdy kněz 
ani nemá chuť si s  rodinou popovídat 
mimo svůj služební vztah. Může to být 
způsobeno i tempem v obřadních síních, 
kde je každému řečníku dosti striktně 
vymezen čas, nebo jsme znechuceni, že 
nám lidi neumí odpovídat, jak bychom 

Kněz s liDmi sDílí  
jejich bolest
Farář pražské farnosti u kostela Panny Marie sněžné P. antonín Klaret dąbrowski oFM 
vzpomíná na dvě události spojené s pohřbíváním ve velkém městě. Má za to, že vypovídají 
o něčem, co platí obecně.

si představovali. Asi tu hrají dost velkou 
úlohu i  sami kněží, kteří mají možnost 
sblížit se s  rodinou pozůstalých a  být 
jakýmsi tlumočníkem mezi těmi, kdo 
zemřeli a  s  nimiž pozůstalé pojí láska, 
a  těmi, kteří někdy už promýšlejí, jak 
by dali najevo svou bolest a  dokázali 
ostatním, že si zaslouží podíl na dědic-
tví. Jestliže i my, věřící a kněží, nechá-
me vstoupit ekonomiku do pohřbívání 
a do všech vztahových záležitostí s tím 
spojených, nemůžeme se divit, že lidé 
od pohřbívání upouštějí.

Mám dvě vzpomínky, které jsou spo-
jeny s  pohřbíváním ve  městě. V  jed-
nom městě za  mnou přišli sourozenci 
mladého člověka, který se zabil v autě. 
Prosili mne, abych si šel popovídat 
s  jejich maminkou, která bez přestání 
pláče a je na dně. Vůbec mne nenapad-
lo zeptat se, jestli byl zesnulý pokřtěn. 
Prostě jsem si s  maminkou půl dne 
povídal a povzbuzoval. Nepřestala sice 

plakat, ale požádala mne, aby rozlouče-
ní bylo v našem kostele. Kostel byl plný 
lidí, hlavně mladých, a po převozu těla 
do  krematoria ještě mnoho mladých 
v kostele zůstalo.

Ve druhém případě jsem se setkal s ne-
ochotou kněze jít k  rozloučení do  ob-
řadní síně. Argumentoval, že pohřeb je 
buď s knězem v kostele, nebo bez kně-
ze v obřadní síni. Poprosil jsem ho, aby 
mi přece jen dovolil pohřeb v  obřadní 
síni uskutečnit, když vše ostatní už bylo 
domluveno. Nevím, co mohlo motivo-
vat toho kněze k takovému rozhodnutí. 
Opravdovou snahou o  blízkost lidem 
v  jejich utrpení a  samotě a často i bez-
radnosti můžeme (nejen kněží) zastavit 
tendence, které jsou vyjádřeny v hořkém 
vtipu. Jedna babička se zasnila a  řekla: 
„Až zemřu, chci být spálena a rozptýlena 
v Tescu. Aspoň budu mít jistotu, že naši 
mladí za mnou každý týden přijdou.“

P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM

z natáčení seriálu sanitka 2. Foto: Archiv Antonína Dąbrowského

Foto: archiv Antonína Dąbrowského
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N a Olšanech, které jsou největším po-
hřebištěm v celé České republice, na-

lezneme vzpomínku na  padlé na  dnešním 
II. obecním hřbitově. Celá jižní zeď je upra-
vena jako memoriál těm, kteří se z války ne-
vrátili a  padli na  různých frontách. „Hrob 
v dáli“ bylo pojmenování, které se po  této 
válce hojně užívalo a příbuzní tyto symbo-
lické pomníčky budovali i na jiných hřbito-
vech, příp. jména svých padlých neznámo 
kde ryli na náhrobky, kam se ukládala těla 
jejich rodičů, sourozenců či manželek, po-
kud již zůstaly víckrát neprovdané. Více než 
tisíc smaltovaných destiček se jmény upomí-
ná na všechny nezvěstné a padlé v různých 
zemích: v Srbsku, Itálii, Albánii, Francii, Rus-
ku i na Slovensku. Součástí „Hrobů v dáli“ je 
pomník nevinně popraveného vojáka Josefa 
Kudrny. Kromě toho sem byly přeneseny 
pomníky a  náhrobky ze zrušeného vojen-
ského pohřebiště v Praze-Karlíně, kde se na-
cházely v místech Invalidovny. Kromě sym-
bolických hrobů zde však jsou i  skutečné 
hroby padlých z obou stran fronty, a to jak 
císařských vojáků, tak i legionářů. Ze zadní 
strany centrálního kříže je vstup do ossaria, 
v  němž byly roku 1930 v  malých rakvích 
uloženy pozůstatky 3155 vojáků zemřelých 
v pražských lazaretech.             P. Miloš Szabo

prAžsKé pomníKy pADlým 
v 1. světové válce
letos jsme si připomínali začátek 1. světové války. U mnoha pomníků v celé zemi se 
konaly bohoslužby a pietní akty. Zatímco v obcích a menších městech pražské arcidiecéze 
nalezneme pomníčky padlých v 1. světové válce obvykle na náměstí či na návsi, leckde 
u místní kapličky, v Praze se k Velké válce, jak ji nazývala soudobá média, váží především 
dvě místa: olšanské hřbitovy a bohnický hřbitov.

B ohnický ústavní hřbi-
tov byl vysvěcen již 

v  roce 1909. Připomínal 
však spíše park. Jeho hrob-
ník a  opatrovník pan Ka-
rel Jerie se spolu s asi pěti 
pacienty staral o  okrasné 
dřeviny, pískové chod-
níčky, nádrže na  vodu 
a mnohé další. Hlavní ces-
tu lemovaly lavičky a  lípy, 
jejichž květy chodili paci-
enti trhat. Po pravé straně 
za  hlavní branou býval 
habrový živý plot a za ním 
záhonky zeleniny a květin 
na výzdobu hrobů. Zvlášt-
ní péče se přirozeně věno-
vala hřbitovní kapli.
Za světové války přicházeli 
do ústavu nejen psychicky 
narušení vojáci z  fronty, 
ale i  osoby evakuované, 
zejména 182 nemocných z léčebny nedaleko Tridentu. Záhy začaly problémy se 
zásobováním, které se stále stupňovaly. Od  zimy 1917 se navíc v  ústavu téměř 
netopilo. Úměrně tomu se zvyšoval počet umírajících až na výsledných 2859 pa-
cientů včetně 48 italských vysídlenců. Uvážíme-li, že úhrnem zde bylo za 54 let 
pohřbeno asi 4100 lidí, jde o čísla vpravdě extrémní. Hřbitov musel být v  roce 
1917 rozšířen. Pro vojáky byl vyhrazen zvláštní prostor s jednotnou úpravou hro-
bů a železo-betonovým pomníkem.
Po čtyřletém úsilí se ústavnímu kaplanovi P. Otakaru Hruškovi ve spolupráci s ital-
skou stranou podařilo zajistit, aby byly po stranách průčelí kaple osazeny pamětní 
mramorové desky upomínající na zde pochované Italy a měděné nádoby s prstí 
z tridentského hřbitova. Pietnímu aktu 16. 10. 1932 předsedal pražský arcibiskup 
K. Kašpar za účasti italského velvyslance Quida Rocca a dalších hostů.
Dnes je to všechno již dávnou minulostí. Roku 1963 se zde přestalo pohřbívat, 
areál pustl, zatímco vandalové ničili, co šlo. Místo však svou přitažlivost neztratilo. 
Před nedávnem se ho ujala skupina „záhadologů“ kolem Jiřího Vítka. S chvály-
hodným nasazením se snaží dát mu alespoň nějakou důstojnější podobu. Je více 
než bolestné, ba dehonestující, že se v těsné blízkosti hřbitova nachází „hřbitov“ 
s drahými náhrobky domácích mazlíčků.
A  jak přispět k  tomu, aby se ony temné kouty historie tohoto místa, resp. naší 
země uzdravily? Nebude stačit je vystavit na  odiv. Ti, kdo toto místo vytvářeli 
a v době neméně obtížné, než je naše, pečetili hroby jako okna do věčnosti Kristo-
vým vítězným křížem, vydali v této věci závažné svědectví.                     Vít Kofroň

olšanské hřbitovy bohnický hřbitov

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

Foto: archiv autora
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KněžsKá hRobkA
Pražský kněz a žižkovský farář P. Miloš szabo, autor několika publikací o olšanských 
hřbitovech, se již léta věnuje záchraně ohrožených hrobů. Jedním z nich je také hrobka 
kněží pražského arcibiskupství.

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

N ěkdy v roce 2011 jsem stál u roz-
sáhlé hrobky na  Olšanských 
hřbitovech, zcela prorostlé křo-

vím a břečťanem. Pokud jsem chtěl zjistit, 
kdo je zde vlastně pohřben, nebylo zbytí, 
než vzít zahradnické nůžky a začít proře-
závat dřeviny a odstraňovat hustý porost, 
často zakrývající nejen jména na náhrob-
cích, ale i spadlé a rozlámané náhrobky.
Když jsem odstranil největší keř, který se 
vinul až k ústřednímu křížku na vrcholku 
hrobky, objevila se první latinská slova: 
„Pie Jesu Domine…“ Má zvědavost rostla 
s každým odstraněným kouskem dřeviny. 
Přede mnou se objevila centrální deska 
s latinským textem, z níž jsem se dozvěděl, 
že právě stojím na  místě, kde byl v  roce 
1883 pohřben pražský biskup Karel Fran-
tišek Průcha. Doslova se mi zatajil dech 
a poklekl jsem: kdoví, kdy se zde za něho 
někdo naposledy pomodlil. Jako kněz 
jsem si velmi dobře vědom toho, že – ne-
maje vlastní potomstvo – jsme a po smrti 
budeme odkázáni na modlitby jiných.
To největší překvapení však teprve mělo 
přijít. Na  vedlejších nápisových deskách 
byla zmíněna další a další jména. Všechno 
kněží pražského arcibiskupství.
Pečlivým pátráním se mi povedlo zjistit, 
že biskup Průcha nechal na  své vlastní 
náklady (5000 zl.) tuto hrobku vybudovat 
doslova pár měsíců (v  říjnu 1880) před 
svou vlastní smrtí. Ve  své závěti pak od-
kázal další peníze na  udržování hrobky, 
která má podle jeho poslední vůle sloužit 
pro pohřbívání sekulárního kněžstva měs-
ta Prahy. Na své kněze ale myslel i  jinak: 
celých 100 tisíc zlatých vložil do svatovoj-
těšské nadace jím založené pro podporu 
chudých kněží v pražské arcidiecézi.
Stále více jsem cítil vůči tomuto biskupo-
vi velký dluh. Nejen za sebe, ale za celou 

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

Karel FrantišeK Průcha, Pomocný bisKuP PražsKý (1871 – 1883) 
Narodil se 6. září 1818 v Nových hradech. V Praze studoval teologii a roku 1841 byl vysvěcen na kněze. byl 
spirituálem a představeným arcibiskupského semináře a působil jako zemský školní inspektor a člen nejvyšší 
školské rady v Čechách. biskupem se stal roku 1871 za kardinála schwarzenberga, který jej jmenoval generál-
ním vikářem. V  roce 1873 byl zvolen děkanem metropolitní kapituly. Po  smrti českobudějovického biskupa  
Jirsíka byl roku 1883 císařem Františkem Josefem i. designován na jeho místo. Pro zdravotní potíže však požádal 
o zproštění úřadu. Jeho vážné psychické poruchy byly také příčinou sebevraždy, kterou spáchal 23. října 1883.

arcidiecézi. Proč nejsme schopni se po-
starat o  hrob kněze-biskupa, kterému le-
želo na srdci jeho kněžstvo jak za života, 
tak i po smrti? Budeme mít odvahu vzdát 
mu úctu a přiznat se k němu i přesto, že 
v  závěru svého života trpěl silnými psy-

chickými problémy a depresemi, které ho 
dovedly až k sebevraždě?
Kromě něho zde bylo postupně pohřbe-
no dalších 38 kněží (mj. kněží-spisovatelé  
K. Navrátil, F. X. Ekert, V. Kocián, A. Nepil 
či F. Pohůnek). Systematické pohřbívání 
skončilo v roce 1949, kdy zde byl pohřben 
P. Josef Vachek. Roku 1956 se zde ještě ko-
nal pohřeb P. Víta Mojžíška a s dovolením 
tehdejšího tajemníka pro věci církevní 
bylo v  roce 1983 překvapivě umožněno, 
aby zde mohl být pohřben kněz P. Fran-
tišek Xaver Juránek. Tím péče o  hrobku 
skončila.
Zanedbaná a zarostlá čekala až do loňské-
ho léta, kdy se povedlo opět převzít správu 
tohoto hrobového místa, a  letos na  jaře 
byla hrobka vyčištěna a  začalo se s  její 
nákladnou rekonstrukcí. Byl jsem u toho, 
když se pečlivě a  pietně vybíraly ostatky 
všech kněží, které dočasně spočinuly v re-
zervní hrobce, aby po  dokončení oprav 
byly vráceny na  místo, kam se za  kněze 
opět můžeme chodit modlit. A  kde také 
může být pohřben kterýkoli kněz pražské 
arcidiecéze. Nejen ti chudí, ale všichni, 
kteří i po smrti chtějí tvořit jedno kněžské 
společenství. A  kam se budou přicházet 
modlit i další generace farníků a věřících. 
I  v  letech, kdy již pokolení prasynovců 
a  praneteří možná ani nebudou tušit, že 
je v  jejich rodinném hrobě, kam se často 
ostatky duchovních pohřbívají dnes, po-
chován nějaký kněz.
Rekonstruovaný hrob lze dnes najít po-
měrně snadno. Leží nedaleko centrálního 
kříže na V. Olšanských hřbitovech, v jejich 
23. oddělení. Kdoví, možná některého 
budete chtít uctít i vy, protože i my kně-
ží potřebujeme, aby se (nejen) v listopadu 
za spásu našich duší někdo modlil.

P. Miloš Szabo
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z Diáře 
kardinála duky

z Diáře
 
biskuPa malého

listopADoVý 
kalendář

z Diáře 
biskuPa herbsta

Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při 
kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná 
se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě pláno-
vané akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

1. 11. slavnost Všech svatých
1.–8. 11. možnost získání plnomocných odpustků

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

9. 11. svátek posvěcení lateránské baziliky
listopadová sbírka na charitu

13. 11. sv. Anežka Česká
15. 11. arcidiecézní setkání ministrantů
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii,  

státní svátek
mezinárodní den studentstva

18. 11. posvěcení římských bazilik sv. petra 
a pavla

21. 11. památka zasvěcení panny marie 
v jeruzalémě

22. 11. památka sv. Cecilie
23. 11. slavnost ježíše Krista Krále
29. 11. obřad přijetí do katechumenátu, 

katedrála (16.30)
30. 11. první neděle adventní 

1. 11. 18.00 praha-Hradčany, kostel Všech svatých – mše sv.
2. 11. 10.00 praha-Hradčany, katedrála – mše sv. 

17.00 praha-Vyšehrad – mše sv., pobožnost na hřbitově
4. 11. 10.00 Štětí – žehnání nové vodní elektrárny
6. 11. 18.00 praha-nové město, kostel sv. Kříže – mše sv. pro bezdomovce
7. 11. 16.30 praha-Vinohrady, kostel sv. ludmily – mše sv. za duchovní 

povolání
8. 11. 10.00 praha-Kunratice; kostel sv. jakuba – mše sv.

18.00 praha-Bílá Hora – ekumenická bohoslužba v den výročí bitvy
9. 11. 11.00 petrovice u sedlčan – mše sv., žehnání varhan

15. 11. 10.30 praha-Hradčany, katedrála – mše sv. (poděkování za 25 let 
svobody)
arcidiecézní setkání ministrantů

16. 11. 10.00 praha-spořilov, kostel sv. Anežky – mše sv. s j. em. parolinem
17. 11. 10.00 praha-nové město, kostel sv. Voršily – mše sv. 
22. 11. 11.00 Hradec Králové; katedrála sv. Ducha – mše sv., výročí diecéze

18.00 praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
23. 11. 10.00 Kolín, kostel sv. Bartoloměje – mše sv., žehnání nových zvonů 

(účast kardinála meisnera)
28. 11. 18.00 Karlštejn – mše sv., rekviem za Karla iV.
29. 11. 16.30 praha-Hradčany, katedrála – obřad přijetí do katechumenátu

2. 11. 17.00 praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
4. 11. 19.30 Dobříš, pC sv. tomáše - přednáška potřebuje církev reformu?
5. 11. 9.00 praha-Vinohrady, Arcibiskupské gymnázium – vizitace 
6. 11. 10.00 praha-smíchov, Gymnázium na zatlance – beseda
7. 11. 17.00 Broumov, kostel sv. Vojtěcha – mše sv.

18.00 Broumov, klášter – beseda život před a během revoluce a ten 
současný

8. 11. 9.30 Šonov, kostel sv. markéty – žehnání kostela po opravě
10.30 Božanov, kostel sv. m. magdaleny – mše sv. s žehnáním varhan
15.30 Horní maršov, Centrum Dotek (bývalá fara) – beseda sametová 

revoluce v Krkonoších
11. 11. 19.00 Brno, Centrum skleněná louka – beseda 
13. 11. 17.00 Hradec Králové, lékařská fakulta – slavnostní shromáždění 

akademické obce
15. 11. 10.30 praha-Hradčany, katedrála – mše sv. (poděkování za 25 let 

svobody)
16. 11. 9.30 praha-nebušice, kostel sv. Cyrila a metoděje – mše sv. 

s biřmováním
18. 11. 19.00 praha-Vinohrady, kostel nejsvětějšího srdce páně – kurzy Alfa
19. 11. 9.00 Beroun, Katolická mŠ – vizitace

Kladno, Církevní mŠ radost a zŠ maltézských rytířů – vizitace 
20. 11. 18.00 praha-nové město, kostel p. m. sněžné – mše sv. a vizitace 

            22.–24. 11. londýn – návštěva krajanů
26. 11. 10.00 praha-nové město, Veselá škola, církevní zŠ a zuŠ – vizitace 

27. 11. 17.00 praha-nové město, kostel sv. Vojtěcha – mše sv. 
19.00 praha-Dejvice, Farní sbor ČCe – beseda Hovory s hostem

28. 11. 10.00 jablonec n. nisou, Gymnázium u Balvanu – beseda Den 
s osobnostmi

1.11. 14.30 Hodětice, kostel sv. petra a pavla – mše sv.
2.11. 8.30 Kostelec nad Černými lesy, kostel svatých Andělů 

strážných – mše sv.
17.00 praha-Hradčany, katedrála – mše sv., nešpory

4.11. 14.00 roudnice nad labem – bohoslužba s požehnáním 
nových prostor pro sociální služby

9. 11. 10.30 praha-spořilov, kostel sv. Anežky České – mše sv.
13. 11. 18.00 praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
15. 11. 10.30 praha-Hradčany, katedrála – mše sv.  

(poděkování za 25 let svobody)
13.30 praha-Hradčany, Ap – setkání s mariinou legií

16. 11. 11.00 prčice, kostel sv. Vavřince – mše sv.
19. 11. 10.00 praha-staré město, kostel sv. jiljí – kanon.vizitace
22. 11. 11.00 Hradec Králové, katedrála sv. Ducha – mše sv., 

výročí diecéze
23. 11. 9.30 říčany u prahy, kostel sv. petra a pavla – mše sv. 

s biřmováním
26. 11. 18.00 tuchoměřice, komunita Chemin neuf – mše sv. 

s udílením lektorátu
29. 11. 18.30 ondřejov u prahy, kostel sv. Šimona a judy – mše sv.

30. 11. 10.00 příbram, kostel sv. jakuba staršího – mše sv.
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PRogRAmy
Pastorační středisko

www.apha.cz/ps

    4. 11.     19.30  Příprava na život 
v manželství*; CPR

  5. 11.       9.30  Setkání maminek; DS
   7.-8. 11. 18.00  Rekolekce s P. Józefem 

Augustynem*; PS
  10. 11.     20.00  Přednáška ČKA; 
P. Václav Vacek: Bůh nás učí pracovat 
a slavit; ČKA Prahy 6

     11. 11.     19.30  Příprava na život 
v anželství*; CPR

    12. 11.       9.30  Akademie nejen pro 
seniory; Dr. František Reichel: Příprava 
kanonizace sv. Anežky v Římě; PS

   15. 11.        9.00  Kurz pomocníků 
v pastoraci 2/6*; PS

  18. 11.     19.30  Příprava na život 
v manželství*; CPR

 19. 11.       9.30  Setkání maminek; DS
 21. 11.     20.00  Modlitba Taizé; DS
  22. 11.     14.00  Hudební festival Vox 014; 
ADCM

  25. 11.      19.30  Příprava na život 
v manželství*; CPR

  26. 11.       9.30  Akademie nejen pro 
seniory; P. Josef Ptáček: Fotografie z cest 
po Rusku; PS

   Vstup z Kolejní ulice č. 4 
   * jen pro přihlášené
  

Pastorační středisko  
- centrum Pro rodinu

www.apha.cz/cpr

Adventní zastavení nad manželským slibem

13. prosince od 15.00 do 18.00 se bude ko-
nat v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 
6 (sv. Vojtěch) příprava na obnovu manžel-
ského slibu na Svátek sv. rodiny. Na progra-
mu budou dvě přednášky, které přednese 
Mons. Tomáš Holub, možnost ztišení, svátost 
smíření, adorace zakončená požehnáním. 
Chystáte-li se přijít na  program, prosíme, 
přihlaste se na e-mailu cpr@apha.cz

Společná příprava na život v manželství 

Zatímco podzimní kurz přípravy je v  pl-
ném proudu, účastní se ho 27 párů, další 
zájemci o přípravu na manželství se mohou 
hlásit prostřednictvím webového formuláře 
na www.apha.cz/snoubenci-aktualni-nabid-
ka  do kurzu zimního, který zahájíme 20. 1. 
– 10. 3. 2015.

arcidiecézní centrum 
Pro mládež

www.centrumnazaret.cz

Arcidiecézní ples mládeže

7. listopadu od 19.00 pořádá ADCM v kul-
turním centru Novodvorská (Novodvorská 
151, Praha 4 - Lhotka) Arcidiecézní ples 
mládeže. K  tanci a poslechu hraje hudební 
skupina the Five band. Součástí pestrého 
programu je originální tombola, profesi-
onální předtančení, dobrá hudba, taneční 
soutěže, půlnoční překvapení i občerstvení. 
Více na www.adcm.cz

Benefiční křesťanský hudební festival 
VOX 014

22. listopadu od  15.00 pořádá  ADCM, 
sdruženi Pyramida a  Rosa – hudební vy-
davatelství, za  podpory Magistrátu hl. m. 
Prahy, nadace Život umělce a  Ministerstva 
kultury již jedenáctý ročník festivalu VOX, 
v  prostorách Pastoračního střediska, Praha 
6, Kolejní 4. Hudba prezentovaná na VOXu 
by měla být vyjádřením svobody umělec-
kého projevu bez hranic konfesí. Hlavními 
hosty jsou finská skupina HB, dále vystoupí 
rapper Kalwich, písničkář Pavel Helan, nová 
hudební formace Safenat Paneach a worshi-
pová skupina Jedním srdcem.
Více na: www.festivalvox.cz nebo na: www.
facebook.com/festivalvox

Tematická víkendovka

21.–23. listopadu Centrum Nazaret a praž-
ští animátoři zvou na tematickou víkendov-
kou pro mladé 12-17 let s názvem „Talenty 
od něho“. Začátek v pátek v 18.00 v kostele sv. 
Jakuba v Kunraticích. S sebou: Bibli, spacák, 
přezůvky. Účastnický poplatek (zahrnuje 
vstupenku na sobotní festival VOX): 400 Kč.
Přihlášky na  733  161  614 nebo na  e-mailu 
nazaret@apha.cz nejpozději do 18. 11. 

ministranti

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Arcidiecézní setkání pro ministranty

15. listopadu od 9.00 jsou zváni kluci od ol-
táře na arcidiecézní setkání.
Program: 9.00 Registrace na  recepci AP 
(Hradčanské nám. 16) a  příprava na  mši 
sv. (možnost svátosti smíření) v  katedrále 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha; 10.30 Pontifi-
kální mše sv., celebruje kardinál Dominik  
Duka; 12.30 Oběd v sále kardinála Berana; 

13.30 Zajímavý program a  soutěže; 
16.00 Ukončení před budovou arcibiskupství.
Co s sebou: ministrantské oblečení, příspě-
vek 50,- Kč.
Bližší info: P. Benedikt Hudema, 724 209 774

komunita chemin neuf

www.chemin-neuf.cz

 Každé úterý od 19.00 jste zváni na mod-
litební večer chval pro mladé do  kostela  
sv. Bartoloměje, Praha-Nové Město
 Každé úterý od 20.00 jste zváni na pra-

videlné modlitební společenství do kláštera 
v Tuchoměřicích
 21.–23. listopadu jsou zváni mladí od 14 

do  30 let na  víkend do  kláštera Komunity 
Chemin Neuf v Tuchoměřicích
 30. listopadu – 7. prosince zveme na  du-

chovní cvičení podle sv. Ignáce. Prostor pro zti-
šení, naslouchání Božímu hlasu a rozlišování

komunitní centrum
matky terezy

www.kcmt.cz

 6. listopadu od 19.00 – Zastavení u Mat-
ky Terezy: Martina Špinková, malířka, zakla-
datelka a  předsedkyně Cesty domů. Téma: 
Cesta domů aneb žít dobře až do konce... 
 9. listopadu od 16.00 – Koncert VIVAT 

FLAUTO (sál KCMT)
 10. listopadu od 16.00 – Přednáška SKS: 

Postavení křesťanů v  Bělorusku – velvysla-
nec Ing. Jan Karas (klubovna KCMT)
 14. listopadu od 19.30 – Oskar a růžová 

paní (divadelní inscenace). Hrají: Jan Skle-
nář a Martina Eliášová, vstupné 50 Kč 
 23. listopadu od 16.00 – První adventní 

koncert - PRO SANCTA CECILIA (kostel  
sv. Františka, Na Sádce18, Praha 4 – Chodov), 
vstupné dobrovolné
 29. listopadu od 14.00 do 16.00 – Výroba 

adventních věnců (předsálí KCMT)
 30. listopadu od 16.00 – Druhý adventní 

koncert: Písně, žalmy a spirituály – manželé 
Radovi a Markéta Radová (sál KCMT)
 30. listopadu od 15.00 do 17.00 Keramic-

ká dílna 2. – výroba misek a zvonků
Přihlašování: janadomsova@gmail.com;
603 281 864, (KCMT)

komunitní centrum sv. ProkoPa

www.centrum butovice.cz

Válka, která se nás netýká(!)

Od 21. 11. do 27. 12. vás zveme na výstavu 
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fotografií, která přináší autentický pohled 
na  každodenní realitu ve  Středoafrické re-
publice očima misionáře Aurelia Gazzery, 
hlavního partnera české neziskové organiza-
ce SIRIRI o.p.s. Cílem této organizace je po-
máhat středoafričanům postavit se na vlast-
ní nohy. Ve spojení s řádem italských bosých 
karmelitánů, kteří v  zemi vedou své misie 
více než 40 let, připravuje rozvojové projekty 
v oblastech zemědělství, školství a zdravot-
nictví. Nově vede i dva humanitární projek-
ty na pomoc lidem, zasaženým konfliktem, 
který vznikl po  státním převratu v  roce 
2013. Velká část fotografií zachycuje život 
po vypuknutí tohoto konfliktu, který přinesl 
největší utrpení obyčejným lidem. Na 1 mi-
lion jich vyhnal z domovů a z více než 300 
tisíc dalších učinil uprchlíky.
Výstava v sále KC je otevřena: Po+St: 9.00–
17.30; Út: 18.00–21.00; Ne: 9.30–12.00

Prokopské volnočasové centrum pro děti 
i dospělé

 Pondělky: 14.30–16.00 Lekce keramiky 
pro děti 4–12 let. Přihlásit se mohou i star-
ší děti či dospělí, u  předškoláků je vítána 
přítomnost dospělé osoby. Zápis: kdykoliv 
během pololetí v pondělí v čase lekce nebo 
e-mailem (p-v-c@seznam.cz) nebo na  tel. 
722 533 301 (Kateřina Hrbková)
 Úterky: 9.30–11.30 Otevřené společen-

ství maminek na MD 
Veškeré aktivity budou ve  školním roce 
2014-2015 probíhat v nové klubovně (bývalé 
garáži) - vchod z parkoviště. Více na: http://
www.centrumbutovice.cz/zivot-farnosti/
prokopske-volnocasove-centrum/

Pastorační centrum
sv. tomáše

www.farnostdobris.cz

„VIZE A TUŠENÍ – z výtvarné tvorby 
Karla Rechlíka“

Výstava se koná v  prostorách kostela Nej-
světější Trojice a  v  prostorách Pastorační-
ho centra Sv. Tomáše v  Dobříši. V  kostele 
budou ke zhlédnutí malby na velkých plát-
nech z  cyklu Krédo, které byly vystaveny 
v  katedrále St. Pölten v  Německu v  roce 
2013. V  Pastoračním centru sv. Tomáše 
budou k vidění cykly kreseb a vitráž. Výsta-
va je přístupná v pastoračním centru po – 
pá od  9.00 do  16.00 a  během konání akcí 
v PCSvT, v kostele během bohoslužeb a také 
kdykoliv jindy po tel. dohodě na 602308881. 
Potrvá do poloviny ledna 2015.
Více na: www.karelrechlik.cz

 4. listopadu od 19.30 zveme na přednáš-
kové setkání s  biskupem Václavem Malým 
na téma „Potřebuje církev reformu?“ (Pasto-
račním centru sv. Tomáše) 

Provincie kaPucínů v čr
loreta

www.kapucini.cz; www.loreta.cz

„Skrytá tvář Loretánského pokladu“

Výstava představuje návštěvníkům cenná 
umělecká díla z  historického souboru po-
kladu, skrytá doposud v depozitářích Lorety.
 Každou neděli od  15.00 do  17.00 jste 

zváni do  klášterního kostela Panny Marie 
Andělské na tichou adoraci.

 4. listopadu od  19.30 bude v  klášterní 
kapli sv. Vavřince studentská mše sv. Dopro-
vodný program naleznete na facebookovém 
profilu Studentské (o)mše
 5. listopadu od 19.00 – benefice Večery u ka-

pucínů. Vystoupí prof.  Dalibor Štrunc se stu-
dentkami hry na cimbál. Výtěžek benefice bude 
věnován občanskému sdružení Alfa Human 
Service, které nabízí podporu a  pomoc peču-
jícím rodičům a profesionálům se zaměřením 
na služby dětem, mladistvým a dospělým oso-
bám ohrožených sociálním vyloučením.
 29. listopadu od 18.00 – Loretánské hu-

dební podvečery. Vystoupí Lenka Dandová 
(zpěv), Vít Janata a Radek Rejšek (varhany), 
Marie Samková (duchovní slovo)

dominikánská 8

www.dominikanska8.cz

Rozpravy o církvi

Co je vlastně církev? Jakou roli hraje v mém 
vztahu k Bohu? Pohled víry ve světle konsti-
tuce Lumen gentium.
 6. listopadu od 19.30 zveme na třetí večer 

rozprav o církvi s názvem: Nevěsta Kristova, 
tématem bude role církve v duchovním živo-
tě. Hosty budou Jaroslav Brož a Jan Houkal.
 20. listopadu od 19.30 zveme na čtvrté roz-

pravy, nazvané Kdo není s  námi… Budeme 
diskutovat o tom, kdo vlastně patří do církve.

 12. listopadu od  19.30 zveme na  kniž-
ní salón Krystalu OP nad knihou Charlese 
Journeta O posledních věcech. Moderuje fr. 
Benedikt Mohelník OP.
 13. listopadu od 19.30 zveme na předsta-

vení nového čísla revue Salve, tématem je 25 
let svobody.
 27. listopadu od 19.30 zveme na literární 

večer nazvaný Já doufám v Tebe, sestavený 
z úryvků dopisů Milady Horákové a Růženy 

Vackové. Připravují Pavla Sovová a Irena Pu-
licarová.
Více na www.dominikanska8.cz

řkf u kostela
neJsvětěJšího srdce Páně

www.srdcepane.cz

Ikonografie sv. Anežky České v průběhu 
staletí

9. listopadu od  16.00 zahajuje Farní aka-
demii Prof.  PhDr.  Ing.  Jan Royt přednáš-
kou na téma „Ikonografie sv. Anežky České 
v průběhu staletí“. Ve videosále v I. patře zad-
ního traktu kostela (vchod přes zahrádku).

řkf u kostela sv. filiPa a Jakuba

www.centrumbarrandov.cz

Pěkné stáří

V  rámci projektu „Pěkné stáří“ jste zvá-
ni na  setkávání seniorů na  zlíchovské faře, 
Na Zlíchově 221/8 Praha 5, vždy 1. a 3. pátek 
v měsíci od 9.00 do 12.00 s paní Jaroslavou 
Trajerovou a hosty.
 7. listopadu – Výtvarná dílna s  Ilonou 

Slavětínskou
 21. listopadu – Antonín Hynek: Egypt – 

známý, neznámý. Kontakt: mob. 607 870 457

řkf u kostela sv. anežky

www.farnost-sporilov.cz

 7. listopadu od 19.00 se bude konat vzpo-
mínkový večer na P. Řehoře Marečka, spo-
jený s prezentací knihy „Bohu nejprve buď 
slouženo“. Řehoř Vojtěch Mareček, člověk, 
kněz a františkán. Hudba, recitace, promítá-
ní filmů natočených otcem Řehořem, výsta-
va jeho fotografií a kaligrafií. 
 12. listopadu od  19.00 v  sále pod kos-

telem se uskuteční setkání s  Jiřím Suchým, 
spořilovským rodákem a ministrantem. Hu-
dební doprovod Jitka Molavcová, večerem 
provází P. Miloslav Fiala.  

arcidiecézní charita Praha

www.praha.charita.cz

Podpořte Národní potravinovou sbírku 2014

22. listopadu proběhne druhý ročník Ná-
rodní potravinové sbírky ve  dvou super-
marketech v Praze: v Tescu na Národní třídě 
a v Kauflandu u Palmovky. 
Pokud se chcete zapojit a pomoci s organiza-
cí sbírky, kontaktujte nás na tel.: 603 516 899 
nebo e-mailu: simek.pavel@praha.charita.cz
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Pozvánky

oznámenÍ

Modlitba podle sv. Terezie

3. listopadu od 18.00 jste zváni do kostela 
sv. Benedikta, Hradčanské nám., Praha 1 
na  další setkání o  modlitbě u  příležitosti 
pětistého narození sv. Terezie od  Ježíše. 
Téma: Modlitba: Vztah přátelství. Přednáší 
P. Vojtěch Kodet O. Carm.

Kult obrazů v křesťanství

9. listopadu od  16.30 jste zváni na  před-
nášku P. Mgr. Petra Šleicha na téma: „Kult 
obrazů v křesťanství“. Kostel P. Marie Krá-
lovny míru, Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce 36. 

Ticho kolem hluku 

11. listopadu od  17.30 zve ekologická 
sekce ČKA na besedu Ticho kolem hluku. 
Na závažné a opomíjené téma hluku jako 
činitele ohrožujícího zdraví a  snižující-
ho kvalitu životního prostředí promluví 

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. Přízemí kláš-
tera Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49. 

Zlatá Praha

17. listopadu od  16.00 do  18.00 pokra-
čuje v zasedacím sále úřadu Městské části 
Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – Smí-
chov cyklus Zlatá Praha. Hostem bude 
doc.  Mgr.  Jaroslav Šebek, Ph.D.  z  Histo-
rického ústavu Akademie věd ČR. Život 
za železnou oponou přiblíží dokumentár-
ní film s názvem „Lékaři v NDR“. Vstupné 
dobrovolné.
Více na: http://www.focolare.cz

Varhanní nešpory maltézských rytířů 

18. listopadu od 17.00 v  rámci „Varhan-
ních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá 
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana 
z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost 
pro duchovní hudbu za podpory Městské 

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně 
pedagogická a teologická

Nabízí kurzy pro pracovníky farností, cha-
rit, církevních škol i širokou veřejnost
Kvalifikační kurzy:
 Pracovník v  sociálních službách (200 

hod., od 5. 11. 2014, středy večer)
 Pedagog – vedoucí zájmových kroužků 

(42 hod., od 8. 11. 2014, soboty)

Charitní obchůdky 

Nový charitní obchůdek otevřela na začátku 
října Farní charita Vlašim. Jeho sortiment se-
stává výhradně z darů veřejnosti. Na provo-
zu obchůdku se podílejí dobrovolníci. Ceny 
zboží mohou být díky nulovým pořizovacím 
nákladům stanoveny velmi nízko. Celá tržba 
je pak po  úhradě nutných nákladů, jako je 
nájem, věnována na pomoc potřebným. 
V pražské arcidiecézi provozuje dva dobro-
činné obchůdky také Farní charita Beroun. 
Nejčastěji prodává oblečení, domácí potře-
by, knihy, hračky či obrazy. Zboží lze daro-
vat přímo v obchodech, v sídle Charity nebo 
zaslat poštou. Charitní obchody najdete 
na adresách: Vlašim, Blanická 916 (naproti 
benzínce Papoil); Hořovice, Nerudova ulice 
113; Beroun, Plzeňská třída 34.
Kontakty: Mgr.  Soňa Křikavová, tel. 
724  310  939, email: sonak.fchberoun@se-

znam.cz (Beroun, Hořovice); Ing. Dana Ku-
charčíková, Dis., tel. 733 143 857, email: so-
cialnipracovnik@charitavlasim.cz (Vlašim).

domov sv. karlaboromeJského

www.domovrepy.cz

Od barev podzimu do adventu

Od  1. 11. do  31. 12. jste zváni na  výstavu 
fotografií Romana Zuzáka zachycující barvy 
podzimu a kouzlo zimy. Refektář, vstup volný.

 2. listopadu od 17.00 – Dušičkový kon-
cert smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad 
Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 5. listopadu od 13.00 – Staropražské har-

moniky pod vedením Josefa Horvátha. Den-
ní stacionář, vstupné dobrovolné
 9. listopadu od 17.00 – Kdo miluje, zmů-

že všechno! Pokojné ztišení při klasické hud-
bě v podání souboru FIDES a čtení biblic-
kých textů pastorem Josefem Ceplem. Kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 17. listopadu od  18.00 – VientoMare-

ro Duo (Michaela Kuřavová – flétna a Jiří 
Meca - kytara). Kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné
 23. listopadu od  17.00 – orchestrální 

řada Archioni Plus pod vedením Michala 
Macourka (na programu J. S. Bach - Umě-
ní fugy). Kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné
 27. listopadu od  10.00 – Duchovní 

písně s  klavírem (na  programu autorské 
skladby Radky Žočkové). Denní stacionář, 
vstupné dobrovolné
 30. listopadu od 17.00 – První adventní 

koncert: komorní smíšený sbor Gaudium 
Cantorum pod vedením Štěpánky Heřmán-
kové. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

části Praha 1 v  kostele Panny Marie Pod 
řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé 
Straně koncert cyklu duchovní hudby. 
Na programu budou díla F. I. Tůmy. Účin-
kuje vokální soubor Vagantes Praha za in-
strumentálního doprovodu AV Consort, 
řídí Martin Konvalinka. Vstup volný.                                                                                         

Koncert u sv. Kateřiny

25. listopadu od 16.00 pořádá Společnost 
pro duchovní hudbu, pravoslavná církev 
a  vedení Všeobecné fakultní nemocnice 
u  příležitosti svátku Sv. Kateřiny koncert 
duchovní hudby v  kostele sv. Kateřiny 
v  zahradě Neurologické a  Psychiatrické 
kliniky VFN Praha 2. Účinkují: Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Collegium praž-
ských trubačů, František Šťastný – varhan-
ní positiv. Na  programu díla J. S. Bacha, 
jeho současníků a  následovníků. Vstup 
volný.

Kurzy celoživotního vzdělávání:
 Jednoduché, na přípravu a prostor nená-

ročné hry (6 hod., 7. 11. 2014)
 Vedení poradenských rozhovorů s dětmi 

a dospívajícími (8 hod., 13. 11. 2014)
 Možnosti komunikace ve  skupině pro-

střednictvím hudby, pohybu a  výtvarné 
činnosti (8 hod., 21. 11. 2014)
 Křesťanské kořeny v  evropské kultuře 

(6 hod., 22. 11. 2014)

 Dluhová problematika v praxi sociální-
ho pracovníka (8 hod., 28. 11. 2014)
 Etika a etická výchova pro výuku na zá-

kladní škole (7 hod., 5. 12. 2014)
 Práce se vztahy dětí ve  třídě, v  dětské 

skupině (8 hod., 11. 12. 2014)
 Výuka profesní angličtiny pro Vaši orga-

nizaci na klíč, např. o víkendech.
Kontakt: Petra Adámková, tel.: 603 330 793, 
email: cdv@jabok.cz; http://www.jabok.cz



ustanovení

  PhDr. Mgr. Radim Cigánek byl od 15. září 
2014 uvolněn z  funkce kaplana Svatoján-
ské koleje – vyšší odborné školy pedago-
gické v Svatém Janu pod Skalou

  P.  ThLic.  Marek František Drábek  
O.Præm., DiS., byl od 1. října 2014 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘKF u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Praha-Strahov 
a  z  funkce nemocničního kaplana pro 
hlavní město Prahu a  s  účinností od  té-
hož data byl jmenován a  ustanoven ne-
mocničním kaplanem Nemocnice Milo-
srdných sester sv. Karla Boromejského. 
Současně byl s  účinností od  téhož data 
do  30. září 2017 jmenován a  ustanoven 
pražským koordinátorem nemocničních 
kaplanů

  P.  Mgr.  Jan Fatka O.Carm., byl od  
1. října 2014 jmenován a  ustanoven ne-
mocničním kaplanem Fakultní nemocni-
ce v Motole a Nemocnice Na Homolce 

  Petr Havlík byl od  6. září 2014 uvolněn 
z funkce pastoračního asistenta ŘKF Nym-
burk a s účinností od téhož dne byl ustano-
ven k jáhenské službě v téže farnosti

  P.  Mgr.  Vladimír Kelnar byl od  1. října  
2014 jmenován a ustanoven administráto-
rem excurrendo ŘKF u kostela sv. Ducha 
Praha-Staré Město

  P.  Mgr.  David Kučerka O.Cr., byl od  
1. října 2014 jmenován a  ustanoven far-
ním vikářem ŘKF u kostela sv. Františka 
z Assisi Praha-Staré Město

Z Act cuRiAe14

Jubileář – listoPad

V sobotu 6. září 2014 přijal v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení pro praž-
skou arcidiecézi Petr HAVLÍK. Světitelem byl Mons. Václav Malý, pražský pomocný biskup. 

Jáhenské svěcení

  Ve čtvrtek 28. srpna 2014 přijal v koste-
le sv. Františka z  Assisi v  Praze-Starém 
Městě kněžské svěcení jáhen Rytířské-
ho řádu křižovníků s červenou hvězdou 
David KUČERKA  O.Cr. Světitelem byl 
Mons. František Radkovský, plzeňský 
biskup

  
  V sobotu 4. října 2014 přijal v kostele sv. 
Františka z Assisi v Praze-Krči kněžské 
svěcení jáhen Institutu Id Krista Vyku-
pitele, Misionářky a  Misionáři Identes, 
Miloš MIKO M.Id. Světitelem byl Mons. 
Karel Herbst SDB, pražský pomocný 
biskup

kněžské svěcení

  P.  Lukáš Lipenský O.Cr., byl od  1. října 
2014 jmenován a ustanoven nemocničním 
kaplanem Fakultní nemocnice Na Bulovce 
a Nemocnice Na Františku 

  Ing. Miloš Miko M.Id., byl od 1. září 2014 
ustanoven k jáhenské službě v ŘKF u kos-
tela Narození Panny Marie Praha-Michle

  Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L., byl 
od  15. září 2014 jmenován a  ustanoven 
kaplanem Svatojánské koleje – vyšší od-
borné školy pedagogické v  Svatém Janu 
pod Skalou 

  PO. Mgr.  Vasyl Slivocky, kněz Apoštol-
ského exarchátu, byl od  1. října 2014 
jmenován a  ustanoven nemocničním 
kaplanem Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady a nemocničním kaplanem pro 
hlavní město Prahu  

  P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Præm., byl 
od 1. října 2014 uvolněn z funkce nemoc-
ničního kaplana Fakultní nemocnice Krá-
lovské Vinohrady a  s  účinností od  téhož 
data byl jmenován a ustanoven nemocnič-
ním kaplanem Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského a  nemoc-
ničním kaplanem pro hlavní město Prahu.

  P.  Damián Jiří Škoda CFSsC, byl od  
1. září 2014 jmenován a ustanoven kapla-
nem Arcibiskupského gymnázia, Praha 2  
– Vinohrady 

  Václav Veselý byl od 1. října 2014 uvolněn 
z  funkce administrátora ŘKF u  kostela 
sv. Ducha Praha-Staré Město

  Vladimír Filipovič, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 5. 11. 1934 (80 let)

  P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., 
na odpočinku v Praze, 6. 11. 1923 (91 let)

  Ing. Miloš Miko M.Id., v duchovní služ-
bě v Praze-Michli, 10. 11. 1969 (45 let)

  Miroslav Cúth, děkan starobolesl. kapituly 
 a farář v Praze-Karlíně, 11. 11. 1954 (60 let)

  Mons. Mgr. Vladimír Málek, rektor kos-
tela sv. Martina v Líbeznicích, 12. 11. 1964 
(50 let)

  JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponichtera,  
farář v Praze-Hostivaři, 14. 11. 1954 (60 let)

  ThLic. Jan Houkal, Th.D., farář v Brandý-
se nad Labem, 20. 11. 1974 (40 let)

katolické
bohoslužby
ve sdělovacích 
Prostředcích

Český RozhlAs 2 PRAhA

   2. 11. – vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé (9.00)

 16. 11. – 33. neděle v mezidobí (9.00)

  30. 11. – 1. neděle adventní (9.00)

RAdio PRoglAs

  2. 11. – vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé (9.00): kostel sv. jana nepo-
muckého, plzeň-Bory (p. miroslav martiš)

  9. 11. – svátek Posvěcení lateránské 
baziliky (9.00): kostel panny marie  
pomocnice, olomouc (p. rudolf smahel)

  16. 11. – 33. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, litoměřice  
(p. józef szeliga))

  23. 11. – slavnost Ježíše krista krále 
(9.00): duchovního centrum,  
Brno-lesné (p. pavel Hověz)

  30. 11. – 1. neděle adventní (9.00): 
kostel sv. Augustina, Brno  
(p. pavel Šenkyřík)

televize noe

  1. 11. – slavnost všech svatých 
(18.00): kostel Všech svatých, praha 
(p. petr piťha)

  2. 11. – vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé (10.00): katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, praha  
(kardinál Dominik Duka)

  9. 11. – svátek Posvěcení lateránské 
baziliky (10.30): kostel nanebevzetí 
panny marie, nový jičín  
(mons. Alois peroutka)

  16. 11. – 33. neděle v mezidobí 
(17.00): kostel sv. Voršily, praha 

  22. 11. – (10.00): katedrála sv. Ducha, 
Hradec Králové (mons. jan Vokál)

  23. 11. – slavnost Ježíše krista krále 
(9.30): katedrála sv. Ducha, Hradec 
Králové 

  28.–30. 11. – cesta papeže Františka 
do turecka

Změna vyhrazena.



duchovní cvičení 

15DuchOVni cViČení

Úmysl všeobecný
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu 
bližních.

Úmysl národní
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému 
každým dnem svého života směřujeme vědomě.

Úmysl evangelizační
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé semina-
risty, řeholníky a řeholnice.Li

st
o

pa
d

Úmysly 
aPoštolátu
modlitby

7.–9. 11. víkend gregoriánského chorálu petr Hudec řKDs stojanov Velehrad 
www.stojanov.cz

8. 11. Jednodenní duchovní obnova pro mládež bratři pauláni Duchovní centrum  
sv. Františka z pauly

Vranov u Brna  
www.dc-vranov.cz

11.–15.11 Poznat hloubku hříchu a božího 
milosrdenství (ignaciánské exercicie)

p. František lízna sj matice svatohostýnská svatý Hostýn 
www.hostyn.cz

20.–23. 11. duchovní obnova pro všechny  
„kristus – král života“

p. pavel Andrš Dcery Božské lásky, 
jiřetín pod jedlovou

jiřetín pod jedlovou 
kdbl.jiretin@volny.cz

28.–30. 11. duchovní obnova adventní jáhen jan Špilar Duchovní centrum  
sv. Františka z pauly

Vranov u Brna  
www.dc-vranov.cz

1.–4. 12. adventní duchovní obnova  
(pro seniory a lidi středního věku)

p. jan rybář sj  janské lázně www.dcshk.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů do 16. 11. 2014 e-mailem: 
vankova@apha.cz; nástup možný dle dohody.

Lesníci

Požadavky: Lesnické vzdělání (SŠ, VŠ); 
licence OLH, praxe v  lesnickém provozu; 
práce na PC (MS Excel, MS Word), ProPla 
výhodou; pečlivost, spolehlivost, samo-
statnost, dobré komunikační schopnosti; 
ŘP sk. B (sk. T výhodou). Další kvalifikace 
a  praxe výhodou; operativní dostupnost 
z bydliště, resp. ochota se stěhovat; morál-
ní a občanská bezúhonnost.
Náplň činnosti: Odborná správa farních lesů; 
přímá správa lesů arcibiskupství a kapitul.
Lokality: Kladno, Kolín, Mělník, Litomě-
řice, Karlovy Vary, Chomutov.

Sekretářka

(na Lesní správě Arcibiskupství pražského)
Požadavky: Vzdělání SŠ, praxe v rutinním 
chodu kanceláře, zkušenost s oběhem do-
kumentů; výhodou znalost problematiky 
hospodaření v  oblasti lesnictví, znalost 
chodu církevní organizace a  znalost NJ. 

Práce na  PC (MS Excel, MS Word), 
schopnost naučit se obsluze provozního 
SW; pečlivost, spolehlivost, samostatnost 
a dobré organizační a komunikační schop-
nosti; příjemné a  reprezentační vystupo-
vání. Morální a  občanská bezúhonnost. 
Místo výkonu práce: Praha.

Účetní referent/ka

(pro výrobní hospodářskou činnost na Les-
ní správě Arcibiskupství pražského)
Požadavky: vzdělání SŠ, VŠ zaměření 
na  ekonomiku;  minimálně 3 roky praxe 
v oblasti účetnictví podnikatelského sub-
jektu, znalost problematiky lesního hos-
podaření a lesní výroby výhodou (v oblas-
ti účetnictví, rozpočtu, daní apod.). Práce 
na  PC (MS Excel, MS Word), zkušenost 
s účetním SW. Pečlivost, spolehlivost, sa-
mostatnost a  dobré komunikační schop-
nosti, morální a  občanská bezúhonnost. 
Místo výkonu práce: Praha.

arcibiskuPství Pražské vyhlašuJe výběrové řízení 

Hlavní účetní na Lesní správě  
Arcibiskupství pražského 

Požadavky: 
•  Vzdělání SŠ, VŠ zaměření na ekonomiku, 
•  Minimálně 5 let praxe v oblasti komplex-

ního zpracování účetnictví včetně účto-
vání DPH, majetku, závěrkových prací 
a sestavování výkazů 

•  znalost problematiky hospodaření v  ob-
lasti lesnictví výhodou (v oblasti účetnic-
tví, rozpočtu, daní apod.)

•  Práce na PC (MS Excel, MS Word)
•  Pečlivost, spolehlivost, samostatnost 

a dobré komunikační schopnosti
•  Morální a občanská bezúhonnost
•  Nástup možný dle dohody

Strukturovaný životopis, motivační do-
pis a souhlas s nakládáním s poskytnutý-
mi osobními údaji pro účely tohoto vý-
běrového řízení posílejte do: 7. 11. 2014 
e-mailem: vankova@apha.cz



Z historického 
kAlendáře 

Knižní novinky

Vzpoura V asissi
Oldřich Selucký

Váz., 440 str., xxx Kč
  k
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KomiKsoVá bible
Iva Hothová

Váz., 800 str., 599 Kč

Cesta důVěry a lásKy
Jacques Philippe
Brož., 160 str., 179 Kč

odpustit otCi i matCe
Salvatore Tumino
Brož., 64 str., 99 Kč 

  P
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VšemoCné emoCe?
Anna Bissiová

Brož., 224 str., 235 Kč
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10 rad papeže FrantišKa 
pro dobrý žiVot 
kapesní formát, s fotografiemi
Brož., 24 str, 35Kč

Jednou nohou 
V nebi

Giulia Gabrieliová 
Brož., 112 str., 135 Kč

stormie 

Stormie Omartianová
Brož., 255 str., 259 Kč

století mučedníKů
Andrea Riccardi
Váz., 552 str., 499 Kč

7. listoPAd 1934 – Slavnostně vysvěcen 
farní chrám Panny Marie Královny míru 
v Praze-Lhotce. Sochař Břetislav Benda zho-
tovil pro tento kostel přesnou kopii sochy 
Panny Marie z mariánského sloupu, který stál 
na  pražském Staroměstském náměstí. Loď 
kostela je vyzdobena výjimečnou Křížovou 
cestou od sochaře Karla Stádníka z roku 1973.

9. listoPAd 1984 – Matka Tereza z Kalka-
ty, nositelka mírové ceny papeže Jana XXIII. 
a nositelka Nobelovy ceny míru z r. 1979, za-
hájila návštěvu Československa. Setkání se 
uskutečnilo u sv. Ignáce v Praze 2 a následu-
jící den v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

10. listoPAd 1874 – Narozen Leopold 
Škarek, katolický kněz-jezuita, spisova-
tel a  publicista. Profesor latiny a  řečtiny na   
Arcibiskupském gymnasiu v Praze-Bubenči.  
Zastával úřad dvakrát čs. provincie TJ, ma-
gistra noviců a  stal se instruktorem třetí 
aprobace. Lidový misionář a  exercitátor.  
Autor knih: „V šiku Mariánském“, „Pod pra-
porem Královny nebes“ a další. (V 23. 3. 1968)

18. listoPAd 1994 – Kongregace sester 
sv. Karla Boromejského uzavřela s  Vězeň-
skou službou ČR unikátní smlouvu o vybu-
dování ošetřovatelského objektu v  bývalém 
klášteře v Praze-Řepích.

21. listoPAd 1344 – Pražský arcibiskup 
Arnošt z  Pardubic slavnostně intronizo-
ván v chrámu sv. Víta za přítomnosti císaře  
Karla IV. Ještě téhož dne vysvětil litomyšlské-
ho katolického biskupa Jana a položil základ-
ní kámen ke  stavbě nového metropolitního 
chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

30. listoPAd 1394 – Zemřel Matěj z Jano-
va, katolický kněz a teolog, český náboženský 
reformní myslitel. Ve spise „Pravidla Starého 
a  Nového zákona“ požadoval návrat k  ide-
álům prvotní církve. Zdůvodňoval potřebu 
častého přijímání eucharistie. (* r. 1350)

Arnošt Kelnar

KnížKa pro Vzpomínání 
a proCVičoVání paměti
Klára Cingrošová  
a Klára Dvořáková 
Brož., 144 str., 239 Kč

zastaVení mého žiVota
Anselm Grün

Brož., 144 str., 259 Kč 

olšansKé hřbitoVy V./1.
Miloš Szabo

Váz., 228 str., 290 Kč 
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