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Editorial Odemkněme už konečně své kostely

Milí čtenáři,

podle agentury CzechTourism má Česká 
republika potenciál stát se významnou 
evropskou destinací církevní turistiky. Je 
to prý trend budoucnosti. Jelikož tento 
fenomén začíná získávat určitější obrysy 
i v  pražské arcidiecézi, rozhodli jsme se 
červnové číslo věnovat právě církevní tu-
ristice. Mnoho z našich čtenářů již určitě 
plánuje svou dovolenou a tak jim snad 
toto číslo přijde vhod.

Aleš Pištora

Od dětství jsem miloval jízdu na kole. Nenazýval bych to přímo cyk-
listikou, jelikož šlo spíše o cyklistické túry po Čechách. Poznával 

jsem při tom spolu s přáteli svou vlast a navštěvoval hrady, zámky a kos-
tely. Bylo to jaksi samozřejmé, neboť krása naší krajiny a historická archi-
tektura vytvářejí jedinečný celek, který bezpochyby formuje i náš pohled 
na svět.

Často jsem již v mládí zavítal také do Prahy. Pokaždé jsem navštívil ka-
tedrálu, neboť bych považoval ne snad za hřích, ale určitě za projev vr-
cholné nekulturnosti, kdybych tak neučinil. Byly doby, kdy jsem mohl 
celý týden procházet Prahou a navštěvovat kostel za kostelem. Nejen 
proto, že jsem na to měl čas, ale také proto, že byly otevřené, a to nejen 
na venkově, ale i v Praze. Od 60. let minulého století se kostely začaly 
stále více zavírat. Byl to ideologický projekt, jakýsi stranický úkol, který 
v sobě zahrnoval i organizované vykrádání.

Nejsou jen tradice dobré, ale i špatné. Jednou z těch špatných je, že se 
z našich kostelů, i díky drancování v 90. letech, staly nedobytné pevnosti. 
Nerad slyším, když se o naší zemi mluví jako o nejateističtější na svě-
tě. Snažím se to vyvracet poukazem na vztah většiny lidí k něčemu nad 
námi. Když ale vidím zamčené kostely a uvědomím si, že jsou zamčené 
kvůli zlodějům, musím připustit, že to něco symbolizuje.

Otevřený kostel by byl naopak důkazem něčeho zcela jiného. Symbo-
lizoval by otevřenou, kulturně bohatou církev, která nevidí v tom dru-
hém nepřítele a potenciálního zloděje, ale která jej s důvěrou zve k sobě 
domů. Cyklistům, pěším poutníkům i všem ostatním, kdo chtějí ob- 
čerstvit nejen tělo, ale i ducha, nabízí to nejdražší, co má, i na této ele-
mentární úrovni. Otevírá svou náruč, nastavuje usměvavou tvář a vítá 
vlídným slovem. Věřím, že častěji otevřené kostely by přinesly opravdové 
požehnání.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Brána milosrdenství se otevře na Svaté Hoře

P ři slavnostní bohoslužbě otevře 5. června v 9.00 hodin pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka OP Svatou bránu milosrdenství v nově zrekonstru-

ovaném areálu na Svaté Hoře v Příbrami.

Poutní slavnost 
na Vyšehradě

K rálovská kolegiátní kapitula 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve 

29. června od  18.00 hodin na  poutní 
slavnost sv. apoštolů Petra a  Pavla do 
baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Oceňování laiků

V e čtvrtek 12. května byla oceněna řada laiků. Po  slavnostní bohoslužbě 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při příležitosti jejího posvěcení pře-

dal pražský arcibiskup Svatovojtěšskou medaili Jiřímu Grygarovi a benediktince 
Lucii Wagner. V  reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce pak tři-
náct laiků a jedna rodina z různých koutů pražské arcidiecéze za svou práci pro 
církev obdrželi pamětní medaili Národního eucharistického kongresu.

O kněžně a světici 
Ludmile

S etkání u  kulatého stolu, které se 
uskuteční 2. června od 13.30 hodin 

v  pražském arcibiskupství, je jednou 
z prvních akcí nově založeného spolku 
Svatá Ludmila – 1100 let.
Úvodní slovo při setkání pronese praž-
ský arcibiskup kardinál Dominik Duka 
OP. Účast na  panelových diskuzích 
přislíbili přední čeští archeologové, 
historikové a kunsthistorikové.

Návštěva z diecéze Shimoga

K ardinál Dominik Duka se setkal s biskupem Francisem Serrao z  indické 
diecéze Shimoga. Arcidiecézní charita Praha pomáhá potřebným v diecé-

zi Shimoga, podporuje vzdělávání dětí i rozvoj celých komunit. Biskup Serrao 
spolu s ředitelem diecézní charity Shimoga P. Veereshem přicestovali ve dnech 
9. – 11. května na krátkou návštěvu do Prahy.

Esther, Euvile a Nelias

T ři keňské holčičky Es-
ther, Euvile a Nelias 

podstoupily v České repub-
lice náročné kardiologické 
operace, které vyléčily je-
jich vrozené srdeční vady. 
Umožnil to projekt Mini-
sterstva vnitra Medevac. 
Sociální asistenci malým 
pacientkám a jejich ma-
minkám, které je na cestě 
doprovázely, poskytovala 
Arcidiecézní charita Praha.
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Noc kostelů nabídne bláznivý projekt

S myslem Noci kostelů, která je ja-
kýmsi happeningem víry, je před-

stavit jednoduchým způsobem, co je 
to křesťanství. Že to nejsou restituce, 
ba ani dogmata či zákazy, že to není 
nějaká temná síť svazující život těch, 
kteří křesťanství „propadli“, že to není 
ani poslední pomoc pro ty naprosto 
neúspěšné. Noc kostelů chce ukázat, 
že ke  křesťanství patří radost, důvě-
ra, otevřenost, veselí, ale i  radostné 
bláznovství. Během letošní Noci kos-
telů bude 10. června v Praze po trase 
tramvaje číslo 22 jezdit „pojízdný kos-
tel“. V  tramvaji budou o  víře a  křes-
ťanství hovořit velmi zajímaví hosté.

Ocenění pro 
P. Floriána Štětinu OFM

P ražský arcibiskup kardinál Do-
minik Duka OP ocenil 21. květ-

na P. Floriána Štětinu OFM, který loni 
oslavil svých 90 let, za celoživotní věr-
nou kněžskou a řeholní službu stříbr-
nou medailí sv. Jana Nepomuckého.

Po stopách kněze Petra 
do italského Orvieta

J eden z největších církevních svátků, svátek Corpus Do-
mini, který se slaví po celém světě, má české kořeny. Byl 

vyhlášen ve 13. století poté, co byl český kněz Petr putující 
z Prahy do Říma svědkem zázraku. Letošní štafetová pouť 
připomínající tyto události, odstartovala 15. května ráno ze 
Staroměstského náměstí. Do italského Orvieta poutníci do-
razili 29. května na velkolepou slavnost v místní katedrále.

Svatovítské varhanní 
večery

M etropolitní kapitula u  sv. Víta 
v Praze ve spolupráci se Sprá-

vou Pražského hradu pořádá v  ka-
tedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 
na  Pražském hradě letos již šestý 
ročník mezinárodního varhanního 
festivalu Svatovítské varhanní veče-
ry. Ve čtyřech festivalových večerech 
(úterky v období 5.–26. července) se 
představí čtyři renomovaní varhaní-
ci, kteří zahrají nejzajímavější tituly 
z varhanní literatury napříč období-
mi, styly a žánry, včetně skladeb sou-
dobých autorů. Podrobný program 
na www.svvv.cz.

Stovky krajanů našly v Česku 
domov

B ěhem května přijely do Česka další tři desítky kraja-
nů z Ukrajiny, kteří zde hledají nový domov. Podporu 

české vlády při přesídlení využilo za poslední rok již více 
než 300 Ukrajinců s krajanskou vazbou na Českou repub-
liku. Asistenci při integraci jim poskytuje Středisko Migrace 
Arcidiecézní charity Praha. Předpokládá se, že přesidlová-
ní krajanů bude pokračovat v tomto i příštím roce.

Kněžské svěcení

V sobotu 25. června v 10.00 hodin přijmou v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha z rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP kněžské 

svěcení jáhnové pražské arcidiecéze Štěpán Faber, Martin Chleborád, Michal Prí-
vara a Jiří Zeman.

Farní muzeum 
Kondrac

P okud zavítáte do  malé vesničky 
nedaleko Vlašimi nesoucí název 

Kondrac, budete mít příležitost na-
vštívit unikátní farní muzeum, kde se 
nachází zajímavá expozice zobrazu-
jící život venkovského duchovenstva 
na přelomu 19. a 20. století. Na vybu-
dování této turistické zajímavosti se 
podílelo také Arcibiskupství pražské.

Partneři projektu: Mediální partneři:

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali:
 Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda ERC a Rady Církve bratrské 

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR; Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR; Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR  
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR; Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje; Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy

a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

Pojízdný kostel
vyjíždí ze stanice Brusnice v 18:00
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Farní centrum v Petrovicích se otevírá světu

P o letech příprav, shánění peněz a budování požehnal 29. května pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP nové farní centrum v  Petrovicích 

nazvané „Camino“, které v  nejbližší době zahájí svůj provoz. Petrovická far-
nost, která v lednu oslavila dvacet let své existence, dosud postrádala prostory 
k setkávání různých skupin farníků, pro společenské akce, oslavy a v neposled-
ní řadě také pro bydlení faráře a jeho spolupracovníků.

Sázavská farnost převzala Sázavský klášter

N árodní památkový ústav vrátil v polovině května farnosti Sázava – Černé 
Budy část areálu Sázavského kláštera. Farnost v současné době připravuje 

projekt na celkovou revitalizaci fary a kostela sv. Prokopa a usiluje o vybudová-
ní poutního místa spojeného se staroslověnskou kulturou a vzdělaností. Poutě 
ke sv. Prokopovi se konají pravidelně vždy 4. července (v 8.30 hodin „kolínská“ 
pouť, v 10.30 hodin „malá kněžská“ pouť).

Farnosti a rodiny se sešly u Brány milosrdenství

P ouť farností a rodin ke Svaté bráně se konala 30. dubna. Z Modřan od kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie se vydalo na nejdelší pouť 12,7 kilometrů asi 

šedesát poutníků. U dřevěného, původně provizorního kostelíka sv. Františka 
na Habrovce se připojili další poutníci a po polední modlitbě všichni vykročili 
směrem do Michle. Proud putujících se dále rozrostl o zástupce farnosti sv. 
Anežky a ohlásili se i poutníci z Chodova. Zároveň vyrazily rodiny s nejmenšími 
dětmi od kostela sv. Václava v Nuslích. Poslední úsek pouti vedl rozkvetlými 
Havlíčkovými sady. Všichni zdárně překonali prudké stoupání a Svatou branou 
milosrdenství prošel úctyhodný zástup více než 200 poutníků, který vzbuzo-
val pozornost kolemjdoucích. Chrámem Nejsvětějšího Srdce Páně se rozléhal 
hymnus Svatého roku milosrdenství, který inspiroval k rozjímání a ke chvále. 
Poutní bohoslužby se účastnilo okolo 450 lidí a jejich skutkem milosrdenství 
se stala také sbírka na podporu hospicové péče Cesty domů.

Zemřel kardinál 
Giovanni Coppa

V e věku 90 let zemřel 16. května 
2016 kardinál Giovanni Coppa, 

dlouholetý apoštolský nuncius v Čes-
ké republice a velký příznivec českého 
národa.
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ROZHOVOR6

 Od dubna jste novým generálním 
vikářem. Nějakou dobu jste již půso-
bil na arcibiskupství jako ředitel ku-
rie. Poznal jste tedy dostatečně úřad 
pražského arcibiskupa. Co vás pře-
kvapilo a jaký byl váš první dojem?
Prvního května loňského roku jsem 
byl jmenován ředitelem arcibiskupské 
kurie. Do konce letních prázdnin jsem 
byl ale ještě převážně vázán ve farnos-
ti u Nejsvětějšího Srdce Páně. Pozvol-
na jsem se ale rozkoukával a od září 
jsem zde byl již naplno. Snažil jsem se 
obejít jednotlivé odbory arcibiskupství 
a  poznat práci jejich zaměstnanců. 
Setkání s  většinou z  nich bylo vel-
mi pozitivní. Většina mi řekla, že zde 
pracují rádi, že je to pro ně služba pro 
církev a nejen zaměstnání, kde se vy-
dělávají peníze. Tato pozitivní setkání 
mě vlastně trochu překvapila, protože 
člověk z vnějšku je zvyklý spíše na to, 
že se na  arcibiskupský úřad nadává 
a že je vnímán tak všelijak.

 Měl jste nějaký negativní dojem?
To ani ne. I  když všude jsou nějaké 
problémy a  nedostatky. Spíše mne 
zaujalo, kolik práce zaměstnanci arci-
biskupství musejí zvládat. Někteří lidé 
pracují více, než by museli, a při tom 
nesou také velikou zodpovědnost. I to 
stojí za zmínku.

 Jaké jsou vaše plány a  vize, co 
byste chtěl změnit, dále rozvíjet?
Určitě chci navázat na  to, co udělal 
můj předchůdce Mons. Slavík, který 

zde byl téměř šestnáct let. Jednou 
z mých priorit je být co nejvíce ote-
vřený pro pokojnou komunikaci s lid-
mi, a  to jak se zaměstnanci, kterým 
nabízím, aby za mnou přišli a řekli mi, 
co mají na srdci, tak také s lidmi zven-
čí, kteří přicházejí do  styku s  tímto 
úřadem. A zejména bych chtěl otevřít 
úřad kněžím a být s nimi v kontaktu . 
Vidím, že to je hodně potřeba a  že 
jsou v tom určité rezervy.
Do  Vánoc mám v  plánu navštívit 
všechny farnosti, zejména ty, které 
dobře neznám, a pohovořit s kněžími. 
Nebudou to žádné vizitace či kont-
roly, naopak chci vědět, jak kněží žijí, 
co je trápí a co je naopak těší. Dále se 
chci zaměřit na jednu slabinu našeho 
úřadu, už jsem to vlastně začal dělat 
jako ředitel kurie: vím, že je zde veli-
ká spousta práce, ale chtěl bych, aby 
se tu vyřízení některých věcí přece 
jen urychlilo, abychom různé žádosti 
v mezích možností vyřizovali rychleji.
Také nás čeká jistá reorganizace úřa-
du, která má přispět k větší efektivitě 
a pružnosti práce. Mám na mysli ze-
jména restrukturalizaci Správy majet-
ku, která se v posledních letech vel-
mi rozrostla, a dojde také k vylepšení 
organizace práce stavebního odboru. 
Tyto vnitřní změny ale běžný věřící 
vlastně ani moc nepozná.

 Dovolte mi zeptat se trochu osob-
něji. Které z  úkolů generálního vi- 
káře budete vykonávat raději než ty 
ostatní?

Nechci, aby to vyznělo jako fráze, ale 
já to zde, stejně jako vždy předtím, 
beru jako službu Bohu a  církvi, kte-
rou se chci snažit vykonávat ve všech 
rovinách dobře a rád. Ale myslím, že 
jsem rád s lidmi, nemám strach s nimi 
o čemkoli mluvit. Asi to souvisí i s tím, 
že jsem byl deset let spirituálem v se-
mináři. Těším se na setkávání s kněží-
mi a na poznávání farností. Rád budu 
jezdit po  diecézi a  hovořit s  lidmi, 
s  věřícími i  těmi ostatními. Těším se 
na některé církevní slavnosti, kterých 
se budu moci účastnit. Budu teď jinak 
a více zažívat zkušenost místní církve 
s  jejím biskupem a celým presbyteri-
em, a to je pro mne duchovně hodně 
důležité. Rád se třeba také věnuji du-
chovnímu vedení, vedu rekolekce atd. 

 Kterou zkušenost z vaší předcho-
zí služby považujete pro své dnešní 
působení za nejdůležitější?
Já myslím, že celých těch dvacet let 
kněžské služby bylo důležitých, stej-
ně jako celý můj předchozí život. Byl 
jsem spirituálem, a tak jsem viděl, jak 
se rodí povolání kněze. Byl jsem kap-
lanem, farářem a  vikářem, což jsou 
důležité zkušenosti pastorační. Jsem 
Bohu vděčný i za důležitou zkušenost 
pobytu a studia v Římě.

 Jak jste se vlastně od  studia ze-
mědělství dostal ke kněžství?
Pocházím z  věřící rodiny z  religiózní 
Vysočiny. Už během studia na  gym-
náziu a zejména potom během studia 

Jsem rád s lidmi

S novým generálním vikářem 
pražské arcidiecéze Mons. Zdenkem 
Wasserbauerem jsme mluvili nejen o jeho 
úkolech v novém úřadě, ale také o něm 
samém a o jeho pohledu na církevní 
turistiku, která je tématem tohoto čísla.
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vysokoškolského jsem začal pociťo-
vat, že se chci více modlit a číst Boží 
slovo a hovořit s  lidmi o Bohu. Začal 
mě stále více přitahovat duchov-
ní svět. Na  vysoké škole zemědělské 
jsem se podílel také na  tom, co by-
chom dnes nazvali pastorací mláde-
že. Vzniklo tam totiž v  době mého 
studia velmi živé společenství. To vše 
mě postupně vedlo k  tomu, že jsem 
se rozhodl lidem pomáhat, a  to také 
v jejich vztahu k Bohu. Neprožil jsem 
žádné náhlé zjevení, spíše pozvolný 
duchovní růst, ale i  vnitřní boj. Ze-
jména rozhodnutí vzdát se manželství 
a rodiny nebylo jednoduché. Ale Hos-
podin byl v tom boji silnější a já jsem 
mu nesmírně vděčný za  to, že mne 
nakonec přemohl.

 Jedním z  vašich úkolů na  pozici 
generálního vikáře je řízení chodu 
arcibiskupství. Stále častěji se ho-
voří i v naší diecézi o tzv. „církevní 
turistice“. Co si pod tím má člověk 
představit?
Asi bych příliš nebazíroval na  tom 
termínu, který je velmi široký. Uvědo-
mili jsme si ale, že máme k dispozici 
různé objekty, ať už ty sakrální, nebo 
třeba různá ubytovací zařízení. S  tě-
mito objekty chceme začít systema-

ticky a  promyšleně pracovat. Chce-
me je nabídnout jak poutníkům, tak 
turistům, stejně jako třeba k rekreaci. 
Máme nově opravený penzion v Rož-
mitále, který má překrásnou okol-
ní přírodu. Až se podaří opravit tzv. 
exerciční dům na  Svaté Hoře, bude 
otevřen nejen pro duchovní cvičení, 
ale i pro poutníky a  turisty. Podobně 
připravujeme velkou obnovu ve  Sta-
ré Boleslavi či v Sázavě, kam bychom 
rádi přivedli více návštěvníků. Spravu-
jeme mnoho zajímavých míst a máme 
co nabídnout. 

 A jde spíše o investici finanční ná-
hrady a  péči o  nemovitosti, anebo 
o pastoraci volného času a evange-
lizaci turistů?
Všechno dohromady. Musíme se také 
přece starat o naše finanční zajištění 
v budoucnosti. Chtěli bychom ale tře-
ba zajímavým způsobem ukázat důle-
žitou přítomnost křesťanství v našich 
dějinách stejně jako jeho význam pro 
dnešního člověka. Když jsem byl jed-
nou v Londýně, líbilo se mi, jak v ně-
kterých kostelech nebyly podávány 
pouze historicko-umělecké informa-
ce a kostel nebyl prezentován pouze 
jako významná kulturní památka, ale 
např. u krásné křtitelnice jste si přečetl 

kromě informací o tom, z jakého sto-
letí pochází a který umělec ji vytvořil, 
také srozumitelné vysvětlení toho, co 
je to křest. Církevní turistika by měla 
být schopna nabídnout nějakou při-
danou hodnotu. Nesmí se z ní ztratit 
duchovní rovina. Věřím, že to dnes 
mnoho lidí hledá.

 Jste vy sám „církevní turista“?
Myslím, že ano. Rád cestuji po  naší 
vlasti i v zahraničí a navštěvuji církevní 
památky. A  mnohdy jsem ubytova-
ný v  církevních zařízeních. Někde to 
mají velmi dobře zorganizované prá-
vě s  tou „přidanou hodnotou“ a  řekl 
bych, že je tam cítit jiný duch.

 Nedávno vám jeden spolubratr 
veřejně popřál, abyste i jako gene-
rální vikář zůstával především kně-
zem. Jak to podle vás myslel?
Asi abych se nestal jen nějakým úřed-
níkem či manažerem, abych nepře-
stal duchovně žít a  nikdy nezapo-
mněl, že to vše dělám pro církev, pro 
Boží Království a Pána Ježíše, aby mě 
tato práce příliš nepohltila a  snad 
i nějak nezdeformovala. A to je i mé 
předsevzetí!

  Aleš Pištora

ThLic. Ing. Zdenek
Wasserbauer, Th.D.

je knězem pražské arcidiecéze, 
ale pochází z  Českomoravské 
vrchoviny, z  malé vesnice ne-
daleko Žďáru nad Sázavou. Vy-
studoval nejprve Vysokou školu 
zemědělskou v  Praze. Filosofic-
ká a teologická studia absolvoval 
na Papežské lateránské universi-
tě a na Papežském institutu Te-
resianum získal doktorát. Deset 
let byl spirituálem Arcibiskup-
ského semináře v Praze. Působil 
pět let jako farář u kostela Nej-
světějšího Srdce Páně v  Praze 
na  Vinohradech a  jako vikář III. 
pražského vikariátu. Od 1. květ-
na 2015 zastával funkci ředitele 
kurie pražského arcibiskupství. 
Ve funkci generálního vikáře vy-
střídal 1. května letošního roku 
Mons. Michaela Slavíka.

ROZHOVOR
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Jižní Brdy jsou pro svoji zachovalost a blízkost k Praze 
či Plzni častým cílem turistů. Jedním z nejpřitažlivějších 
míst je vrch Třemšín, pod nímž se rozprostírá krajina 
s celou řadou přírodních zajímavostí a kulturních památek. 
Přirozeným centrem území je malebné město Rožmitál 
pod Třemšínem. Právě zde, na náměstí nedaleko kostela 
sv. Jana Nepomuckého, kde se jakoby zastavil čas, 
otevřelo nedávno Arcibiskupství pražské svůj staronový 
penzion.

kupství zájem na rozvoji celého regi-
onu. Nově zrekonstruovaný penzion 
„Panský dům“ se má stát součástí pro-
myšlené koncepce církevní turistiky.

Historický hostinec, který arcibiskup-
ství provozovalo spolu s  velkostat-
kem, byl po  roce 1948 vyvlastněn. 
Od roku 1991 byl objekt mimo provoz 
a kvůli neustálému odkládání zákona 
o majetkovém vyrovnání mezi státem 
a  církvemi získalo arcibiskupství bu-
dovu zpět díky dohodě s obcí. V roce 
2002 v přízemí budovy obnovilo pou-
ze restauraci, jelikož zbytek budovy 
nebyl provozuschopný. Nová kapitola 
v  historii Panského domu se začala 

psát v  červnu 2014, kdy arcibiskup-
ství sehnalo prostředky na  obnovu 
provozu ubytovacího zařízení. Nákla-
dy na  rekonstrukci byly 21,5 milionu, 
z toho necelých 8 milionů šlo z dota-
cí. Cestovní ruch je jednou z oblastí, 
kam arcibiskupství investuje prostřed-
ky z finanční náhrady, aby tak zajistilo 
budoucí financování své činnosti.

Církevní turistika by měla být oproti 
ostatní turistice schopna nabídnout 
jistou přidanou hodnotu. Nesmí se 
z ní ztratit duchovní rovina. Proto také 
bylo rozhodnuto, že arcibiskupství 
bude penzion, který je jedním z  jeho 
pěti ubytovacích zařízení, provozovat 
samo. Určen je však nikoli pouze pro 
věřící, nýbrž i  pro běžnou rekreaci, 
skupinové akce či pro cyklisty. Okolí 
s  množstvím cyklotras je totiž ideál-
ní pro cykloturistiku. Hosté, kteří již 
měli možnost ubytování vyzkoušet, si 
pochvalují kvalitní vybavení, celkovou 
atmosféru v objektu, ve kterém se na-
chází i „hotelová“ kaple, vstřícný a las-
kavý personál a  zejména překrásnou 
okolní krajinu.

Nejstarší památkou města Rožmitál je 
farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Sta-
rém Rožmitále. V  místní farnosti pů-
sobila řada zajímavých farářů. Mezi 
jinými např. Václav Hájek z  Libočan, 
autor Kroniky české, či o  pár set let 
na  to Miloslav Vlk, pozdější pražský 
arcibiskup a kardinál. Milovníci hudby 
se mohou vydat na výlet po stopách 
Jakuba Jana Ryby, který lze zahá-
jit hned v  rožmitálském Podbrdském 
muzeu prohlídkou Rybovy expozice. 
U nedaleké obce Vysoká mohou na-
vštívit Rusalčino jezírko, místo, které 
inspirovalo Antonína Dvořáka. Vy-
stoupat lze na vrchol Třemšín, kde se 
nacházejí zbytky středověkého hradu 
či Třemšínská kaple. Říká se, že stojí 
na místě bývalé hradní studny. Je za-
svěcena Proměnění Páně Krista a byla 
vybudována roku 1771. Velkým láka-
dlem je samozřejmě brdská příroda 
v  bývalém vojenském újezdu. Turisté 
zde s trochou štěstí natrefí na zvířata 
a rostliny, které jinde nenajdou. V kra-
jině rozježděné pásy tanků a  rozryté 
výbuchy granátů se velmi dobře daří 
sibiřským kosatcům, ale třeba i  listo-
nohu letnímu, což je korýš žijící v tů-
ních. Doma je tu i  největší populace 
raka kamenáče u nás.

  Vladimír Mandle

TÉMA

Z konce světa 
až do Rožmitálu

S 
městem a jeho okolím je praž-
ské arcibiskupství spojeno 
od  14. století, kdy pražským 

arcibiskupům věnoval Sezima z Rož-
mitálu, jehož slavný potomek Lev 
z Rožmitálu podnikl ve službách krále 
Jiřího z Poděbrad diplomatickou ces-
tu z Čech „až na konec světa“, polovici 
místního hradu. Po různých peripeti-
ích získalo po bitvě na Bílé Hoře hrad, 
který se mezitím proměnil na zámek, 
opět pražské arcibiskupství. To zde 
hospodařilo až do roku 1948. Zámek 
arcibiskupství dnes již nevlastní, ale 
v  kraji obhospodařuje řadu polností 
a  lesů. Vedle historických souvislostí 
je to další z důvodů, proč má arcibis-
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TÉMA 9

D 
ne 19. února 1982 jsme s ot-
cem kardinálem Františkem 
Tomáškem oslavili na  Levém 

Hradci tisícileté výročí zvolení svaté-
ho Vojtěcha českým biskupem. A také 
jsme podle jeho doporučení usku-
tečnili první cyrilometodějskou pouť 
z Levého Hradce na Velehrad. V dal-
ších ročnících jsme se potom jako 
františkánští terciáři a jejich přátelé kaž- 
doročně scházeli koncem listopadu 
u otce kardinála – též františkánského 
terciáře - při přípravě dalšího ročníku. 
Při našem prvním setkání nás přivítal 
slovy: „Já jsem bratr Antonín.“ A 26. lis-
topadu 1988 nám mimo jiné řekl:

„Právě končí první rok duchovní 
obnovy věnovaný naší Anežce bla-
hoslavené… Teď, jak víte, se jedná 

o jejím svatořečení. A podle poslední 
zprávy, kterou mám z Říma, můžeme 
očekávat, že dá-li Pán, může jed-
nání o svatořečení vyjít nejpozději 
do konce roku. A když dostanu zprá-
vu, že už Svatý otec podepsal všech-
no, tak potom pošlu žádost prezi-
dentu republiky, aby pozval Svatého 
otce k nám do Prahy, aby vykonal 
svatořečení u nás v Praze. O to se 
budeme snažit. Ale zatím mám sou-
kromé zprávy od těch státních úřed-
níků, že to perspektivně moc nevy-
padá, aby byl pozván, že jsou určité 
problémy. Ale tu žádost podám a zá-
roveň požádám, aby nám byl propůj-
čen stadión strahovský. Ale kdyby to 
nevyšlo, aby byla kanonizace u nás, 
a byla by v Římě, tak to by umožnilo, 
aby se zúčastnili naši krajané, a těch 

jsou tisíce. Pokračujme dále, mod-
leme se za Boží pomoc, aby se to 
všechno podařilo zrealizovat. Toto 
je pro nás velký impuls, taková du-
chovní injekce.“

Když bylo svatořečení v  únoru 1989 
oficiálně oznámeno, napsali jsme otci 
kardinálovi dopis, že bychom chtě-
li jet na  svatořečení do  Říma. Jeho 
krátká odpověď nám přišla obratem: 
„Sestřičky berou autobus, vezměte 
druhý.“ Vzali jsme ho. Jenomže in-
formace o  blahořečení spustila lavi-
nu žádostí z celého Československa. 
A tak pan kardinál navrhl, aby vše za-
jišťoval a koordinoval přípravný výbor, 
za jehož předsedu byl jmenován pan 
biskup Antonín Liška. To, co bylo tře-
ba zajistit, je z dnešního pohledu ze-
jména pro mladší generaci nepocho-
pitelné a nepředstavitelné:

   Výjezdní doložka k pasu (tj. souhlas 
příslušných „orgánů“),

   devizové prostředky ve výši 60 zá-
padoněmeckých marek na  osobu 
(tuto částku 80 % účastníku nemělo),

   italské vízum pro všechny poutníky 
a  rakouské nebo západoněmecké 
podle průjezdu,

   dva noclehy v  Římě (včetně jejich 
financování),

   doprava: čtyři vlaky, (tak, aby byla 
zajištěna přeprava z  co největšího 
počtu míst v Československu), dvě 
letadla a  250 autobusů, přičemž 
odjezdy bylo nutné koordinovat 
tak, aby nedošlo ke  zbytečnému 
zdržení na  hranicích, ale také tak, 
aby se všichni vrátili do  povolené 
doby při opuštění republiky, což 
bylo 4x 24 hodin,

   proškolení a informování průvodců 
autobusů a každého vagonu a za-
jištění jednotných informačních 
materiálů,

   zajištění celého programu v Římě, tj. 
kromě kanonizace a setkání se Sva-
tým otcem v hale papeže Pavla VI. 
také následný den, též společnou 
mši svatou u hrobu sv. Cyrila v kos-
tele sv. Klementa, další v bazilice sv. 
Pavla a samozřejmě i příslušnou li-
turgii,

   veškeré další služby v Římě, nonstop 
konsulární činnost na našem velvy-
slanectví, parkoviště, akreditace no-
vinářů, přenos televize a také koor-
dinace programu a setkání s našimi 
krajany.

  František Reichel

Jak jsme připravovali 
pouť na svatořečení 
blahoslavené Anežky

Svatořečení Anežky Přemyslovny 12. listopadu 1989, 
k němuž se do Říma sjelo na deset tisíc poutníků, bylo jasnou 
předzvěstí událostí, které u nás krátce poté vedly k pádu 
totality. Jak ale vůbec bylo možné takovou církevní pouť 
v tehdejším komunistickém Československu uspořádat?
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10 ROZHOVOR

 Portál církevní turistiky 
www.cirkevnituristika.cz, který 
máte na  starosti, navštívilo od  jeho 
spuštění již necelých 700 tisíc ná-
vštěvníků. Co tam lidé hledají a  co 
portál nabízí?
Návštěvníci zde mohou vyhledávat 
cíle svých cest v části aplikace nazvané 
„Poutní místa“, kde najdou základní in-
formace, přehled poutí, příp. duchov-
ních cvičení. Pod odkazem „Ubytová-
ní, fary“ najdou návštěvníci možnost 
rezervovat si ubytování v  církevních 
objektech. Jedná se např. o  kláštery, 
poutní domy nebo fary, které již ne-
slouží k bydlení faráře.
Část nazvaná „Zajímavosti“ nabízí ná-
vštěvníkům mnoho dalších možností, 
jak využít volný čas v místě, kam putují 
nebo kde tráví dovolenou, např. ná-
vštěvou kostelních věží, muzeí, krypt 
a dalších zajímavých míst v okolí. Po-
slední oblast nese název „Poutní tra-
sy“, v  této části připravujeme přehled 
známých poutních tras, kde se budou 
prolínat všechny předchozí oddíly, 
a poutníkům tak poskytneme nabídku, 
kterou mohou při cestě či pouti využít.

Navštěvují tento web spíše věřící, 
tedy poutníci, anebo nevěřící, řek-
něme obyčejní turisté?
Web církevní turistiky je součástí por-
tálu zahrnujícího Noc kostelů, Vánoce 
a  iBohoslužby. Předpokládáme tedy, 

Zájem o ubytování na farách 
a v klášterech roste

Církevní turistika má před 
sebou, jak se zdá, velmi 
slibnou budoucnost. Jak 
tento fenomén nejlépe 
uchopit nám v rozhovoru 
prozradila Zlata Keprtová 
z brněnského biskupství, 
která má mimo jiné 
na starosti web církevní 
turistiky.
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11ROZHOVOR

že na  stránky mohou zavítat jak lidé 
z řad nejširší veřejnosti, kteří si plánují 
program Noci kostelů a  jsou zvědaví, 
co nabízí církevní turistika, tak i pout-
níci, kteří např. na  stránkách iBoho-
služby hledají nejbližší bohoslužbu 
a nahlédnou na web církevní turistiky.

 V  „Poselství ke  Světovému dni 
cestovního ruchu“ pro loňský rok 
hovoří papežská rada pro pastoraci 
lidí na cestách o tom, že „turismus 
představuje miliardu příležitos-
tí i  pro evangelizační misi církve“. 
Máte dojem, že lidí, kteří hledají ně-
jaký duchovnější rozměr turistiky, 
přibývá?
Myslím, že významným prvkem, kte-
rý byl podnětem ke  vzniku poutních 
míst a církevních památek a který stále 
přitahuje zájem návštěvníků, je právě 
spojení historické a  architektonické 
hodnoty s  hodnotou duchovní, spo-
jení krásy a víry. Tento duchovní roz-
měr v dnešní hektické době vyhledá-
vá a objevuje stále větší množství lidí. 
Svědčí o tom i rostoucí zájem o uby-
tování na farách a především v klášte-
rech, kde se mohou lidé třeba i účast-
nit duchovního programu komunity.

 Co jsou ve vaší diecézi hlavní pilí-
ře církevní turistiky?
Stejně jako v  ostatních diecézích 
máme mnoho poutních míst, která 
jsou u nás nejčastěji spojena s úctou 
k  Panně Marii. Od  jara do  podzimu 
nabízejí bohatý program poutí, který 
je v letošním Roce milosrdenství ještě 
posílen, zvláště na  místech, kde jsou 
Brány milosrdenství. Na poutních mís-
tech, která mají zázemí pro ubytová-
ní, se konají také vícedenní duchovní 
cvičení. 
Některé farnosti už mají zkušenosti 
s  nabídkou far pro rekreaci. Farnosti 
tak mohou budovu fary zachovat, po-
skytnout ji návštěvníkům pro duševní, 
duchovní i  fyzický odpočinek a záro-

veň mohou dát práci lidem, kteří se 
o chod fary starají – jsou to většinou 
místní lidé, kteří znají oblast, ve které 
žijí, a  tak mohou návštěvníkům do-
poručit, která místa navštívit. Často se 
právě tito správcové fary starají také 
o kostel, takže určitým bonusem po-
bytu je možnost návštěvy a prohlídky 
místního kostela.

 A která jsou ta nejlákavější místa 
nebo zařízení?
V brněnské diecézi to jsou především 
významná poutní místa, mezi která se 
řadí např. kostel Jména Panny Marie 
ve  Křtinách u  Brna, kostel Naroze-
ní Panny Marie na  Vranově u  Brna či 
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na  Zelené hoře, který je zároveň pa-
mátkou UNESCO. Pozadu však nezů-
stávají ani další poutní místa – tisíce 
poutníků míří o  druhém zářijovém 
víkendu na  pouť do  Žarošic, oblíbe-
ná je také např. pouť s milostnou so-
chou Černé Madony na Svatý kopeček 
u  Mikulova, která se koná vždy první 
neděli v září.
Co se týká nabídky ubytování, velký 
zájem je u nás o dovolenou na farách 
v atraktivních turistických oblastech – 
na Pálavě, kde máme např. faru v Hor-
ních Věstonicích a  Penzion sv. Anny 
v  Pasohlávkách, dále v  Moravském 
krasu a na Vysočině.

 Co považujete v  oblasti tzv. cír-
kevní turistiky za  váš nejzdařilejší 
projekt, o který je největší zájem?
Zájem vzbudil především samotný 
web www.cirkevnituristika.cz. V rámci 
naší činnosti se chceme více zamě-
řovat na  vzdělávání průvodců v  cír-
kevním cestovním ruchu, a  tak nás 
velmi těší zájem o kurz pro průvodce, 
pořádaný ve farnosti ve Žďáru nad Sá-
zavou, která má od  roku 2014 v péči 
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na  Zelené hoře. Vzděláváním farníků 
si farnost vytváří základnu průvodců 

v  církevním cestovním ruchu. Tento 
model bychom chtěli zavést i na dal-
ších místech diecéze. 

 Nedávno jste také vydali brožuru 
o poutních místech. Pro koho je ur-
čena?
Nápad vytvořit brožuru vznikl po naší 
loňské zkušenosti na veletrhu cestov-
ního ruchu, kde se návštěvníci často 
ptali po přehledu poutních míst s  in-
formacemi o  poutích. Vsadili jsme 
na praktický, z Noci kostelů osvědče-
ný a na cesty vhodný kapesní formát 
brožurky se základními informacemi. 
Brožura, která prezentuje více než 80 
poutních míst brněnské diecéze, je 
od začátku letošní poutní a  turistické 
sezony k dostání zdarma v informač-
ních centrech a na poutních místech 
v  brněnské diecézi. Pro velký zájem 
nyní připravujeme dotisk.

 S církevní turistikou máte již urči-
té zkušenosti. Vidíte nějaký zásadní 
rozdíl mezi tím, jak by se tento fe-
nomén měl rozvíjet na jižní Moravě 
a jak v Praze a okolí?
Každý kraj má svá specifika, ale nej-
důležitější jsou lidé, se kterými se 
návštěvníci v  našich kostelech setka-
jí, a  také to, zda vůbec mají možnost 
se s někým setkat, tedy zda jsou naše 
kostely otevřené. 
Domnívám se, že našim společným 
úkolem je věnovat péči a  vzdělání 
v oblasti církevního cestovního ruchu 
především lidem ve  farnostech. Jed-
nak proto, abychom měli ochotné 
spolupracovníky a  mohli díky jejich 
službě více otevírat naše kostely nebo 
nabízet neobsazené fary pro rekreaci, 
a dále proto, aby to byli lidé na svém 
místě, schopní přijmout a oslovit ná-
vštěvníky, dát jim zakusit prožitek krá-
sy, hovořit nejen o architektuře a his-
torii, ale přinést také svědectví víry.

  Aleš Pištora
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M 
éně známé je, že jsou také 
posety krásnými koste-
ly a  kaplemi odkazujícími 

na zbožnost zdejších obyvatel a zruč-
nost místních řemeslníků. Není divu, 
vlna krádeží sakrálních památek v 90. 
letech způsobila, že se církevní stav-
by staly nedobytnými hrady. Kromě 
toho i ruka času udělala své. Mnohdy 
velmi zchátralé a  někdy i  zneuctěné 

sakrální stavby se jen velmi pomalu 
vzpamatovávaly z ničivé doby komu-
nismu. V  průběhu času se díky úsilí 
Římskokatolické církve ve  spolupráci 
s mnoha nadšenci, dobrodinci z naší, 
ale i bavorské strany, podařilo církev-
ní památky postupně obnovit. Koste-
ly z bezpečnostních důvodů ale stále 
zůstaly zavřené.

„Když jsem se stal administrátorem 
několika pohraničních farností, začali 
jsme s  mými spolupracovníky pře-
mýšlet o  tom, jak církevní památky 
zpřístupňovat. Hlavní pohnutkou byla 
preevangelizace,“ vysvětluje P. Tomas 
van Zavrel, který na Šumavě působí již 
pátým rokem. Tento kněz s pozdním 
povoláním a  s  bohatou podnikatel-
skou zkušeností vidí v této oblasti veli-
ký potenciál. „Vnímal jsem silně, že lidé 
na  dovolené jsou velmi otevření pro 
duchovno a že jsou citliví nejen k pří-
rodě, ale mají v sobě často i neurčitou 
touhu nějakým způsobem rozvíjet svůj 
duchovní život,“ zdůvodňuje kněz svůj 

projekt Křesťanská Šumava, na kterém 
se se souhlasem biskupství podílí. Cí-
lem projektu je zpřístupnit církevní 
památky široké veřejnosti, aniž by byl 
porušen jejich původní účel.

„Projekt Křesťanská Šumava pova-
žuji za  laickou iniciativu. Angažuje se 
v  ní široký okruh laických nadšen-
ců, se kterými jsme již spolupracovali 
na  opravách kapliček a  kostelů. Jsou 
to lidé v nejrůznějších fázích víry a hle-
dání Boha. I  v  tom vnímám velmi sil-
ný evangelizační rozměr. Důležité je 
nadšení těch, kteří vedou komento-
vané prohlídky, ale také základní zna-
lost křesťanství,“ popisuje van Zavrel. 
Během prohlídek se otevřeně hovoří 
o  křesťanských tématech, která jsou 
v  kostele ztvárněna často lidovým 
a  tudíž velmi přístupným uměním. 
„Díky autentickému nadšení průvod-
ců jsou návštěvníci ochotní i  finanč-
ně přispět. Po častých dotazech jsme 
stanovili doporučené vstupné. Z toho 
jsme pak schopni brigádníky a průvod-
ce odměnit za vynaložený čas,“ neza-
pomíná na ekonomickou stránku věci 
bývalý konzultant v oboru nemovitostí.

Projekt se rozvíjí velmi slibně. „Minulý 
rok jsme poprvé vydali leták s přístup-
nými kostely a kaplemi ve farnostech, 
které jsem spravoval. Ty jsme distri-
buovali po šumavských informačních 
střediscích. Tento rok se počet sakrál-
ních památek zdvojnásobil,“ raduje se 
z  úspěchu van Zavrel. Některé kos-
tely byly opatřeny novou mříží, aby 
se návštěvníci dostali dovnitř a mohli 
obdivovat interiér a  zaposlouchat se 
do  ticha posvátného prostoru. V  ji-
ných lokalitách byli schopni nabídku 
ještě doplnit. „Na  Mouřenci vznikla 
zajímavá výstava o  životě na  tom-
to místě, v  Hartmanicích vzpomínka 
na  pochod smrti a  v  kostele sv. Mi-
kuláše v  Kašperských Horách pilot-
ní projekt muzea Brána nebes. Čím 
aktivnější laičtí dobrovolníci jsou, tím 
větší návštěvnosti církevní památky 
dosahují,“ líčí kněz českobudějovické 
diecéze a dodává, že velmi potřebná 
je podpora faráře. Jedním z  nejzají-
mavějších projektů je skleněný interiér 
sklářky Vladimíry Tesařové. A  o  tom, 
jak bohatý program mají v  kostele 
sv. Mořice nad Annínem, se lze pře-
svědčit na  jejich webové stránce – 
www.pratelemourence.cz.

  Kristina Poláčková

Jak otevřít kostel
– šumavská inspirace

Šumava je velmi populární 
turistickou destinací. 
Nejrůznější cílové skupiny 
touží po zajímavě prožité 
dovolené s rozmanitým 
programem. Šumavské 
hvozdy jsou známé svou 
nedotčenou krajinou 
a hustou sítí turistických 
stezek. 
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

1. 6. / 18.00 
Ořech / kostel sv. Jana Křtitele / mše sv. 
/ diskuze s farníky

3. 6. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily /  
mše sv. za povolání

5. 6. / 9.00
 Příbram – Svatá Hora / poutní mše sv.

 10. 6. / 17.00
mše sv. za zemřelé členy Vltavanu /  
145. výročí založení Vltavanu Praha

 10. 6. / 20.00
Praha-Hradčany / katedrála / pozdrav 
účastníkům Noci kostelů

 11. 6. / 10.00
Plzeň / klášter dominikánů / žehnání 
sochy Panny Marie

 11. 6. / 14.00
Lány / požehnání praporu dobrovol-
ných hasičů T. G. Masaryka

 12. 6. / Polsko
Łódź / 1050 výročí křtu Polska

 15. 6. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / poutní 
mše sv.

 18. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / pouť pro 
nemocné a seniory

 19. 6. / 10.00
Nechvalice / kostel sv. Mikuláše / mše sv.

 25. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. / 
kněžské svěcení

 26. 6. / 10.00
Krásná Hora nad Vltavou / kostel sv. 
Mikuláše / mše sv., požehnání zvonu

 27. 6. / 10.00
Praha / Újezd / pietní akt Konfederace 
politických vězňů

 29. 6. / 18.00
Praha Radotín / kostel sv. Petra a Pavla  
/ poutní mše sv.

1. 6. / 18.00 
Černošice / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / mše sv. / vizitace farností Ra-
dotín a Třebotov

5. 6. / 10.00
 Keblov / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / mše sv. s biřmováním

10. 6.  / 19.26–20.10  
Praha / tramvaj Malovanka / Čechovo 
nám. / Pojízdný kostel (Noc kostelů)

11. 6. / 9.30
Příbram-Svatá Hora / bazilika Nanebe-
vzetí Panny Marie / mše sv. 

12. 6. / 10.00
Kolín / kostel sv. Bartoloměje / mše sv. 
s biřmováním 

15. 6. / 17.00
Praha-Vysočany / kostel Krista Krále  
/ mše sv. / vizitace farností Vysočany 
a Libeň

21. 6. / 10.30
Litoměřice / katedrála sv. Štěpána /  
mše sv. (40 let kněžství)

22. 6. / 9.00
Praha-Nové Město / VOŠ publicistiky  
/ účast na absolutoriích

25. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. / 
kněžské svěcení

26. 6. / 10.00
Praha – Malá Strana / kostel Panny 
Marie Vítězné a sv. Antonína Paduán-
ského (Pražské Jezulátko) / mše sv. 
s biřmováním 

26. 6. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

28. 6. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
pro církevní školy

1. 6. / 18.00 
Praha-Břevnov / kostel sv. Markéty /  
mše sv. s biřmováním

 11. 6. / 10.30
Ořech / kostel Stětí sv. Jan Křtitele /  
mše sv. s biřmováním

 12. 6. / 9.30
Neratovice-Lobkovice / kostel Nane-
bevzetí Panny Marie / mše sv. s biřmo-
váním

 15. 6. / 9.00
Praha-Zbraslav / kostel sv. Jakuba 
Staršího / mše sv. v rámci Kanonické 
vizitace

 18. 6. / 12.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství praž-
ské / mše sv. / setkání s Mariinou legií

 19. 6. / 9.00
Slaný / kostel sv. Gotharda / mše sv. 
s biřmováním

 25. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. / 
kněžské svěcení

26. 6. / 8.00
Domašín / kostel sv. Jakuba Staršího / 
mše sv.

26. 6. / 9.30
Vlašim / kostel sv. Jiljí / mše sv.
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 1. 6. / 9.30 / Setkání maminek, DS.
  6. 6. / 20.00 / Přednáška ČKA 
Prahy 6, ČKA.

 15. 6. / 9.30 / Setkání maminek, DS.
 17. 6. / 20.00 / Modlitba Taizé, DS.

* jen pro přihlášené; vstup do místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4

                                      www.apha.cz/ps

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 17.–19. června
tematická víkendovka pro mladé 
12–18 let. Začátek v pátek v 18.00 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, 
konec v neděli odpoledne. S sebou: 
Bibli, spacák, přezůvky. Účastnický 
poplatek: 300 Kč/sourozenecká sleva 
(1+1) 500 Kč. Přihlášky na 732 106 466 
nebo nazaret.praha@gmail.com. 

                       www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 11. června  9.30–16.00 v  kostele 
sv. Voršily, Praha1 (pro mladší kluky 
cca od 7 do 15 let), Více: P. B. Hude-
ma, ministranti@apha.cz;
tel.: 724 209 774; 

 17.–18. června v Praze-Nuslích 
(pro starší kluky cca od 15 do 25 let), 
zahájení v kostele sv. Václava v 18.00. 
Více: P. B. Hudema, tel.: 724 209 774; 
benedikthudema@atlas.cz.

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY 

 5. června od 14.00
Balonková oslava dne dětí. Zábavné 
odpoledne pro děti od 2 do 11 let. 

 5. června od 16.00
Pyšná princezna. Pohádka pro děti, 
hraje Divadlo Studna (vstupné 30 Kč).

 7. června od 18.00
Jak vychovávat kluky a nepřijít o ro-
zum – seminář pro rodiče pod vede-
ním Mgr. Vlaďky Bartákové. Přihlášky: 
mama.tata21@guick.cz nebo na tel. 
602 972 887.

 8. června od 19.30
Zastavení u Matky Terezy s P. Ludví-
kem Armbrusterem SJ, dlouholetým 
misionářem v Japonsku, bývalým 
děkanem pražské teologické fakulty. 

 28. června od 18.45
Večer chval v kostele sv. Františka 
na Chodově.

 Výstava – Portréty krajiny -
fotografie Světlany Černíkové, V KCMT. 

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 13. června od 19.30 – Třináctého 
na třináctce s černošskými spirituály. 
Tradiční hostitel večerů Slávek Kle-
candr vystoupí s programem zhu-
debněných žalmů a dalších písní ze 
své tvorby. Hudebním hostem bude 
pražské duo T’N’T, které představí 
svůj repertoár černošských spirituálů 
a gospelů. Více na: 
www.trinactnatrinact.blog.cz.

                     www.centrumbutovice.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR,
LORETA

 1. června od 19.00
Večery u kapucínů. Vystoupí vlíd-
ný písničkář Pavel Helan. Výtěžek 
benefice podpoří činnost Domácího 
hospice Jordán.

 4. června od 18.00
jste zváni na Poutní sobotu. Po mši 
sv. v Loretě následuje loretánská 
pobožnost v ambitu.

 15. června
bude veřejnosti otevřena hlavní 
letošní výstava Loreta Dientzenho-
ferů – Příběh loretánského průčelí. 
K vidění budou např. modely jednot-
livých fází stavebního vývoje Lorety 
nebo soubor dobových vyobrazení 
Lorety.

          www.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

Víkend víry na Lhotce
11.–12. června se můžete v návaz-
nosti na Noc kostelů ve lhotecké 
farnosti setkat s řadou zajímavých 
aktivit. Např. zkusit si hru na varha-
ny, vyslechnout přednášku o part-
nerství Hany a Petra Imlaufových, 
pobesedovat s Danem Drápalem 
z Nadačního fondu Generace 21 
nebo se s. Angelikou, podívat se 
na film nebo třeba jít na pivo. V ne-
děli pokračuje Dětský den s bib-
lickými úslovími nebo možnost si 
nechat posvětit růženec. 

                        www.lhoteckafarnost.cz
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ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE PÁNĚ

 12. června od 16.00
v rámci Farní akademie zveme 
na přednášku prof. Ctirada V. Pospíši-
la s názvem Český křesťan tváří v tvář 
islámu. Videosál v I. patře zadního 
traktu kostela (vchod přes zahrádku). 

                                www.srdcepane.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 1. 6. – 31. 7. – Příroda zblízka
výstava fotografií Romana Zuzáka 
zobrazující život hmyzu a motýlů. 
Refektář.

 5. června od 15.30
Koncert mladých interpretů na počest 
argentinské klavíristky Marthy Arge-
rich. Účinkují: Valentýna Hoidekrová, 
Klára a Tereza Semerádovy - klavír, 
Aneta Pávková – harfa. Refektář.

 12. června od 17.00
Česko-japonský klavírní recitál: 
japonská klavíristka Makiko Aida 
Nakachi doprovází českou houslistku 
Natálii Toperczerovou. Refektář. 

 19. června od 17.00
Písně Franka Sinatry v podání or-
chestru Archioni Plus pod vedením 
Michala Macourka. Zpívá Josef Štágr. 
Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 7. června od 19.30
Rozpravy u dominikánů: Amoris læti-
tia. Hosté: fr. Damián Němec OP, 

fr. Justin Dvorský OP, moderuje: fr. 
Filip Boháč OP. 

 8. června od 19.30
Dominikánský knižní salón: Umění 
kazatelské. Hostem bude Irena Puli-
carová a další.

 9. června od 19.30
Rozpravy u dominikánů: Jsou věřící 
lepší než nevěřící? Hosté: P. Michal 
Němeček, fr. Ludvík Grundmann OP, 
moderuje: fr. Filip Boháč OP. 

                         www.dominikanska8.cz

ŘKF SV. PETRA A PAVLA

 8. června od 19.30
V rámci cyklu Kulturní Osmičky jste 
zváni na koncert Housle a flétna 
v hudbě G. Ph. Telemanna v podání 
souboru Ensemble Convertendo (Eva 
Liptáková – zobcová flétna, Vojtěch 
Jakl – housle, Vojtěch Nejedlý – vio-
loncello a Marie Ptáková – cembalo).

 19. června od 11.00
poutní mše svatá ke sv. Petru a Pavlu.

 28. června od 19.30
Anděl houslí, skladby pro housle 
a dozvuk prostoru, duchovní projekt 
houslisty a skladatele Václava 
Návrata. 

                        www.farnostbohnice.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Mariánská pouť Prahou
                                                                  
4. června od 10.00 zve Národní 
rada Sekulárního františkánského 
řádu ČR na pouť. Zahájena bude 

mší sv. v kostele Panny Marie Anděl-
ské na Hradčanech, dále pak k Brá-
ně Božího milosrdenství do katedrá-
ly sv. Víta, Václava a Vojtěcha, a přes 
zastávky v kostele Panny Marie 
vítězné a sv. Antonína Paduánského, 
kostela sv. Františka (křížovníci), ba-
ziliky sv. Jakuba (minorité) do kaple 
sv. Michala v kostele Panny Marie 
Sněžné, kde u hrobu 14. pražských 
mučedníků bude závěrečné 
Te Deum.

Ekumenická bohoslužba za krajinu 
                                                                  
4. června od 15.00 zve Ekologická 
sekce ČKA na Ekumenickou boho-
službu za krajinu do Prahy-Such-
dola  (zahrada nad Sedleckými 
skalami nedaleko žlutě značené 
cesty do Roztok u Prahy, GPS 
50°08‘22.1“N, 14°23‘32.4“E). Boho-
službě předchází pěší pouť od kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních 
Chabrech v 10.00. Kázáním po-
slouží tajemník Rady Církve bra-
trské  Mgr. Petr Grulich, následuje 
beseda s plk. Jaroslavem Knícha-
lem o duchovní službě 
v Armádě ČR. 
Více na: www.drahan.chabry.cz.

Člověk v dialogu
                                                                  
7. června od 19.00 jste zváni 
na přednášku Heleny Illnerové s ná-
zvem Harmonizace našeho vnitř-
ního času s vnějším světlem a ži-
vota se světlem vnitřním. V kostele 
Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 
Praha 1. Více na: www.pragjesu.cz/
clovek-v-dialogu/.
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Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
                                                                  
14. června od 18.00 se uskuteční 
další z koncertů duchovní hudby 
v zahradě Maltézského paláce (v pří-
padě nepříznivého počasí v kostele 
Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské 
ulici v Praze 1 – Malé Straně). Účin-
kuje: Tomášské dechové kvinteto 
a hosté. 

Koncert v Podskalí
                                                                  
16. června od 18.30 jste zváni 
do kostela Nejsvětější Trojice v Pod-
skalí v Trojické ulici na benefiční 
koncert pořádaný na podporu a re-
konstrukci varhan. Houslové party 
přednese Čeněk Pavlík, na varhany 
bude hrát Vladimír Roubal. Na pro-
gramu budou skladby J. S. Bacha, 
F. Bendy a M. T. Paradise.

Zlatá Praha
                                                                  
19. června od 16.00 zveme Vás 
a Vaše přátele na piknik Zlaté Prahy 
na farní zahradě, Vinořské nám. 16, 
Praha-Vinoř (vchod dřevěnou branou 
vedle budovy fary).
Více na www.focolare.cz. 

Koncert duchovní a myslivecké 
hudby
                                                                  
19. června od 17.00 jste zváni 
na koncert duchovní a myslivecké 
hudby do velkého sálu Nazareta 
v Praze-Kunraticích. Více na 
www.farnostkunratice.cz.

Koncert u sv. Kateřiny
                                                                  
20. června od 16.00 zve společnost 
pro duchovní hudbu, pravoslavná 
církev a Vedení VFN na koncert du-
chovní hudby do kostela sv. Kateřiny 
v zahradě Neurologické a Psychiat-
rické kliniky VFN Praha 2. Účinkuje 
Schola Specialis Familiae, řídí 
V. Matouška. 

Kolegium katolických lékařů
                                                                  
22. června od 18.30 zve KKL 
na přednášku PhDr. Jana Stříbné-
ho s názvem Martyrologium české 
církve 20. století. V knihovně (příze-
mí) III. Interní kliniky VFN, U nemoc-
nice 1, Praha 2.

Pouť na Krtni   
                                                                  
25. června od 16.00 jste zváni 
na poutní bohoslužbu do kostela sv. 
Jana a Pavla na Krtni. 
Kostel patří do farnosti Ořech a za-
ložen byl údajně na popud královny 
Elišky, kterou zde při pouti za uzdra-
vení Karla IV. dostihl posel se zprá-
vou, že Karel už je mimo nebezpečí. 

OZNÁMENÍ

35. ročník poutě Levý Hradec 
– Velehrad
                                                                  
Můžete se připojit k Cyrilometoděj-
ské pouti Levý Hradec – Velehrad: 
18.–19. června (Radňovice – Velká 
Bíteš, celkem 42 km); 16.–17. čer-

vence (Velká Bíteš – Brno, 42 km). 
Poslední část pouti pak 16.–20. srpna 
(Brno – Velehrad; celkem 104 km). 
Více na: www.poutnik-jan.cz;
www.sfr.cz.

ZPRÁVY Z CHARITY 

Národní potravinová sbírka pomá-
há maminkám v sociálních bytech 
a v Azylovém domě Gloria.
                                                                  
Při Národní potravinové sbírce v loň-
ském roce vybraly Charity v pražské 
arcidiecézi více než 11 tun potravin 
pro maminky s dětmi v tísni, lidi bez 
domova a další uživatele sociálních 
služeb. 

Při farnosti u kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně vznikla nová Farní charita 
Praha 3 Vinohrady. Jejím ředitelem 
byl jmenován pan Zbyněk Podskalský.

Nové prostory Farní charity (adresa 
Jiráskovy sady 240, Příbram II) po-
žehná 16. června od 14.00 pan biskup 
Karel Herbst. 

Farní charita Příbram spolu s Arci- 
diecézní charitou Praha pořádá 
od 15.-22. července letní dětský tá-
bor. Více na tel.: 739 209 685, e-mail: 
sindelarova@charita-pribram.cz.
Farní charita Kralupy nad Vltavou 
slaví 12. června od 9.00 již 15. výročí 
od svého vzniku. Slavnosti se zúčast-
ní P. Wasserbauer. Charita při té příle-
žitosti otevírá nový charitní obchod, 
kde lidé mohou nakoupit oblečení 
z druhé ruky.
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ZMĚNA SÍDLA FARNOSTI 

 Římskokatolická farnost u  kos-
tela Všech svatých Praha-Slive-
nec má nově sídlo na  adrese:  
Ke Smíchovu 8/141, 154 00 Praha 5 – 
Slivenec.

BISKUPSKÁ KONSEKRACE 
A REZIGNACE NA FUNKCI DĚKANA 
KAPITULY

 V  sobotu 30. dubna 2016 přijal 
v  katedrále sv. Bartoloměje v  Plzni 
biskupské svěcení kanovník Mons. 
ThLic.  Tomáš Holub, Th.D., kněz 
královéhradecké diecéze, který byl 
současně uveden do  úřadu biskupa 
plzeňského. Světitelem byl kardinál 
Dominik Duka OP, arcibiskup praž-
ský, spolusvětiteli Mons. František 
Radkovský, emeritní biskup plzeňský, 
a  Mons. Rudolf Voderholzer, biskup 
diecéze Regensburg. V  návaznosti 
na  toto své jmenování podal ke  dni 
30. dubna 2016 rezignaci na úřad dě-
kana Královské kolegiátní kapituly sv. 
Petra a  Pavla na  Vyšehradě. Kardinál 
Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, 
jeho rezignaci přijal.

INKARDINACE

 Prof.  Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., 
byl na základě vlastní žádosti a v ná-
vaznosti na  indult Kongregace pro 
společnosti zasvěceného života a pro 
společnosti apoštolského života 
s účinností od 1. května 2016 inkardi-
nován do Arcidiecéze pražské.

VOLBA ŘEHOLNÍHO 
PŘEDSTAVENÉHO

 Ve  dnech 25.–27. dubna 2016 se 
v  Krnově uskutečnila provinční ka-
pitula české minoritské provincie sv. 
Cyrila a Metoděje. Na tomto zasedání 
byl P. ThLic. Stanislav Gryń OFMConv. 
zvolen novým provinciálem na čtyřle-
tí 2016–2020.  

USTANOVENÍ

 Dr.  Vojtěch Eliáš byl od  1. května 
2016 uvolněn z funkce rektora in spi-
ritualibus filiálního kostela sv. Mikulá-
še, Praha-Malá Strana.  

 P.  Lukáš Lipenský O.Cr. byl od  1. 
května 2016 jmenován a ustanoven rek-
torem in spiritualibus filiálního kostela 
sv. Mikuláše, Praha-Malá Strana.  

 Mgr. Pavel Michalec byl od 8. květ-
na 2016 po dobu svého pobytu v Ar-
cibiskupském semináři ustanoven 
k  jáhenské službě v  Arcibiskupském 
semináři, Praha-Dejvice.  

 Prof.  Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., 
byl od  1. května 2016 jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘKF u kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha-Kunratice. 

 P. Hyacint Petr Ullman OP byl od 1. 
května 2016 uvolněn z  funkce pas-
toračního asistenta ŘKF u  kostela sv. 
Jiljí Praha-Staré Město a  s  účinností 
od téhož data byl jmenován a ustano-
ven farním vikářem téže farnosti. 

 Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek 
Wasserbauer, Th.D., byl od  1. dubna 
2016 do  19. ledna 2019 jmenován 
a  ustanoven členem Pastorační rady 
Arcidiecéze pražské a  od  1. dubna 
2016 do  23. září 2020 byl jmenován 
a  ustanoven členem Ekonomické 
rady Arcidiecéze pražské.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Alois Špulák, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 4. 6. 1934 (82 let)

 Mgr.  Ladislav Radvanský, admini-
strátor Slovenské farnosti, 5. 6. 1971 
(45 let)

 P.  prof.  JUDr.  Raymund Jiří Trete-
ra OP, profesor Právnické fakulty UK, 
8. 6. 1940 (76 let)

 Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek 
Wasserbauer, Th.D., kanovník, gene-
rální vikář, 15. 6. 1966 (50 let)

 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
18. 6. 1936 (80 let)

 Lubomír Neugebauer, osobní farář, 
na odpočinku v Staré Boleslavi, 21. 6. 
1924 (92 let)

 Ivan Kudláček, farář v  Mnichovi-
cích, 27. 6. 1946 (70 let)

 Mgr.  Ing.  Michal Němeček, ředitel 
Pastoračního střediska, 29. 6. 1971 
(45 let)

 Bedřich Blažek, osobní arcidě-
kan, výpomocný duchovní v  Kolíně, 
30. 6. 1928 (88 let)

ÚMRTÍ

 Jiří Kusý, farář v  Praze-Nuslích 
a  magistrální kaplan Řádu maltéz-
ských rytířů, zemřel v  Praze dne 
12. dubna 2016 ve  věku 68 let, v 37. 
roce své kněžské služby. Pohřben byl 
na  hřbitově v  Pečkách. Zemřelý byl 
členem CCC. R.I.P. 

Z ACT CURIAE

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 

MODLITBY

 ČERVEN

Úmysl všeobecný  
Aby senioři, lidé žijící na okraji spo-
lečnosti a ti, kteří jsou osamocení, 
našli i ve velkoměstech příležitost 
k setkání a vzájemné podpoře. 

Úmysl evangelizační 
Aby se bohoslovci, novicové a novic-
ky setkali s takovými formátory, kteří 
prožívají radost evangelia a moudře 
je připraví na jejich poslání. 

Úmysl národní 
Ať naše úcta a láska ke Kristu v eu-
charistii posvěcuje naše biskupy 
a kněze, farnosti a rodiny.

 
 ČERVENEC

Úmysl všeobecný  
Aby se dostalo větší úcty domorodým 
národům na pokraji přežití a ohrože-
ným v jejich sebeuvědomění.  

Úmysl evangelizační 
Aby církev v Latinské Americe a Ka-
ribiku s obnovenou energií a novým 
nadšením hlásala evangelium v této 
části světa.  

Úmysl národní 
Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých 
lidí a pomůže jim poznat a přijmout 
povolání, které jim vložil do srdce.

 SRPEN

Úmysl všeobecný  
Aby se sport stal příležitostí k bratr-
skému setkávání mezi národy a vý-
znamně přispěl k míru ve světě.  

Úmysl evangelizační 
Aby křesťané ve svém následování 
evangelia vydávali svědectví víry, úcty 
a lásky k bližnímu.

Úmysl národní 
Nanebevzatá Matka Boží ať nám 
vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra 
v Boha a poslušnost vůči jeho vůli 
jsou největším bohatstvím, radostí, 
důstojností a krásou člověka.
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VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P. Hieronim Kaczmarek, Dr., OP, fa-
rář Polské farnosti, 18. 5. 1991 (25 let)

 Mgr.  Pavel Budský, administrá-
tor v  Praze-Čakovicích, 16. 6. 2001 
(15 let)

 Mgr.  Josef Ptáček, okrskový vikář, 
farář v Praze-Hlubočepích, 16. 6. 2001 
(15 let)

 Pavel Semela, okrskový vikář, farář 
v Praze-Holešovicích, 16. 6. 2001 (15 let)

 ThLic. Vít Uher, Th.D., administrátor 
v Praze-Žižkově, 16. 6. 2001 (15 let)

 ThLic. Edward Walczyk, Th.D., farář 
v Praze-Kyjích, 16. 6. 2001 (15 let)

 P.  Florián František Štětina OFM, 
osobní farář, 
výpomocný duchovní v Bystřici u Be-
nešova, 20. 6. 1948 (68 let)

 P. Ing. Mgr. Jeroným František Jur-
ka OFM, provinciál, 22. 6. 1996 (20 let)

 JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, kanovník 
penitenciář, farář katedrální farnosti, 
22. 6. 1996 (20 let)

 doc.  JUDr.  Stanislav Přibyl, Ph.D., 
JC.D., soudce Metropolitního církev-
ního soudu, 22. 6. 1996 (20 let)

 Mgr.  Ladislav Radvanský, adminis-
trátor Slovenské farnosti, 22. 6. 1996 
(20 let)

 ThLic. Michael Špilar, administrátor 
v Praze-Chodově, 22. 6. 1996 (20 let)

 Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., farní vi- 
kář Akademické farnosti Praha, 
22. 6. 1996 (20 let)

 P.  Marian Jan Nepomuk Kle-
ner OSB, superior opatství Emauzy, 
23. 6. 1963 (53 let)

 Václav Nekolný, kanovník, osob-
ní arciděkan, výpomocný duchovní 
v  Uhlířských Janovicích, 23. 6. 1963 
(53 let)

 P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., 
výpomocný duchovní u  sv. Jaku-
ba Staršího v  Praze-Starém Městě, 
23. 6. 1963 (53 let)

 P.  Petr Beneš CSsR, farní vikář 
u Nejsv. Srdce Páně v Praze-Vinohra-
dech, 24. 6. 2006 (10 let)

 Benedikt Hudema, administrátor 
v Praze-Nuslích, 24. 6. 2006 (10 let)

 RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., admini-
strátor v Českém Brodě, 24. 6. 2006 
(10 let)

 Richard Scheuch, osobní děkan, vý-
pomocný duchovní u sv. Ducha v Pra-
ze-Starém Městě, 24. 6. 1962 (54 let)

 JCLic. Radek Vašinek, kněz lito-
měřické diecéze, defensor vincu-
li Metropolitního církevního soudu, 
24. 6. 2006 (10 let)

 PhDr.  Mgr.  Radim Cigánek, admi-
nistrátor v  Sázavě-Černých Budách, 
25. 6. 2011 (5 let)

 Pavel Kuneš, osobní děkan, rek-
tor kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Klecanech, 25. 6. 1961 (55 let)

 Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně, 
25. 6. 2011 (5 let)

 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát, 
emeritní kanovník, rektor klášterního 
kostela sv. Benedikta v Praze-Hradča-
nech, 25. 6. 1961 (55 let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář, 
výpomocný duchovní v  Křečovicích, 
26. 6. 1960 (56 let)

 Ivan Kudláček, farář v  Mnichovi-
cích, 26. 6. 1976 (40 let)

 Mjr.  Mgr.  et Mgr.  Jiří Ignác Laňka, 
v  jáhenské službě u  kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v  Praze-Novém 
Městě, 26. 6. 2011 (5 let)

 ThLic.  Jiří Loun, kněz pražské 
arcidiecéze působící v  zahraničí, 
26. 6. 1976 (40 let)

 Mons. Mgr.  Václav Malý, pražský 
pomocný biskup, 26. 6. 1976 (40 let)

 ThDr. Stanislav Prokop, administrá-
tor v Praze-Proseku, 26. 6. 1971 (45 let)

 P.  Josef Tichý SJ, na  odpočinku 
v Praze, 26. 6. 1976 (40 let)

 Rudolf Vošický, kněz českobudě-
jovické diecéze na odpočinku v Staré 
Boleslavi, 26. 6. 1955 (61 let)

 prof.  ThDr.  Václav Wolf, kanovník, 
výpomocný duchovní v Praze-Žižko-
vě, 26. 6. 1960 (56 let)

 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
27. 6. 1964 (52 let)

 P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP, 
výpomocný duchovní u sv. Jiljí v Praze-
-Starém Městě, 27. 6. 1964 (52 let)

 Libor Bulín, probošt, okrskový vikář, 
farář v Kolíně, 28. 6. 1986 (30 let)

 doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., ka-
novník, docent KTF UK, 28. 6. 1981 
(35 let)

 Mgr.  Vladimír Hudousek, vojenský 
kaplan, v  jáhenské službě v  Praze-
-Zbraslavi, 28. 6. 2006 (10 let)

 P.  Miloslav Kabrda SDB, spirituál 
Arcibiskupského semináře v  Praze, 
28. 6. 1981 (35 let)

 Karel Kunzl, administrátor v Smeč-
ně, 28. 6. 1981 (35 let)

 Mons. Michael Slavík, Th.D., prelát, 
kanovník, biskupský vikář, 28. 6. 1981 
(35 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu , 29. 6. 1952 (64 let)

 Oldřich Gengela, kněz pražské ar-
cidiecéze ve  výslužbě, 29. 6. 1954 
(62 let)

 P.  Mgr.  Wolfgang Karel Horák 
O.Præm., administrátor v Praze-Stře-
šovicích, 29. 6. 2006 (10 let)

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pro-
seku, 29. 6. 1956  (60 let)

 Bořivoj Mošna, osobní děkan, 
na odpočinku v Staré Boleslavi, 29. 6. 
1956 (60 let)

 Lubomír Neugebauer, osobní farář, 
na odpočinku v Staré Boleslavi, 29. 6. 
1947 (69 let)

 P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní ar-
ciděkan, administrátor u sv. Františka 
z Assisi v Praze-Starém Městě, 29. 6. 
1951 (65 let)

 P. Matouš Josef Sleziak OFM, 
působící u Panny Marie Sněžné v Pra-
ze-Novém Městě, 29. 6. 1958 (58 let)

 P. prof. JUDr. Raymund Jiří Tretera 
OP, profesor Právnické fakulty UK, 29. 
6. 1991 (25 let)

 P. PaedDr. Mgr. Hugo Jiří Zikmund 
O.Præm., farář v  Praze-Strahově, 
29. 6. 2001 (15 let)

 Mgr.  Jaroslav Knichal, kněz olo-
moucké arcidiecéze, vojenský kaplan 
v Praze, 30. 6. 2001 (15 let)

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  12. června 
11. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Kosmy a Damiána, Praha 
(Mons. Ladislav Hučko)

RADIO PROGLAS

  5. června 
10. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory 

  12. června 
11. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel) 

  19. června 
12. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  26. června 
13. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

změna vyhrazena
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 6.–10. 6. 2016 / Seminář obnovy víry I.
P. Krzystof Strzelczyk CSsR / ŘKF Svatá Hora / 
Exerciční dům / Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 7.–11. 6. 2016 / Ignaciánské exercicie  
P. Josef Čunek SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz 

 9.–12. 6. 2016 / DO pro zdravotníky a pečující o druhé 
MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová / DC sv. Františka 
z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz 

 4.–8. 7. 2016 / Seminář obnovy víry II.
P. Krzystof Strzelczyk CSsR / ŘKF Svatá Hora / 
Exerciční dům / Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 17.–21. 7. 2016 / DC pro všechny
Mons. Aleš Opatrný / ŘKDS Stojanov / Velehrad /  
www.stojanov.cz 

 21.–24. 7. 2016 / DC pro lékaře a zdravotníky 
Mons. Aleš Opatrný / ŘKDS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz 

 31. 7.–3. 8. 2016 / DC pro všechny
P. Miloslav Kabrda SDB / ŘKDS Stojanov / Velehrad /  
www.stojanov.cz 

 31. 7.–4. 8. 2016 / DC pro muže (18 - 40 let)
P. Marian Masařík O.Carm. / Klášter karmelitánů / 
Kostelní Vydří / marian@karmel.cz 

 1.–5. 8. 2016 / DC Láska je touha po jednotě
P. Petr Beneš CSsR / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

 7.–11. 8. 2016 / DC pro pedagogy a katechety 
Mons. Aleš Opatrný / ŘKDS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz 

 8.–12. 8. 2016 / DC VIA pro muže (17 - 40 let) 
P. Vojtěch Janšta / AS Olomouc / 
www.knezskyseminar.cz/via/ 

 14.–17. 8. 2016 / DC pro varhaníky a chrámové zpěváky 
P. Marcel Javora / ŘKDS Stojanov  / Velehrad / 
www.stojanov.cz 

 15.–19. 8. 2016 / Setkání s Bohem v Písmu
P. Angelo Scarano, S.S.L. / ŘKF Svatá Hora / Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 16.–18. 8. 2016 / Víra, naděje a láska
P. Karel Satoria / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna /  
www.dc-vranov.cz 

 21.–24.  8. 2016 / DO pro ženy, matky
P. Pavel Konzbul / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / 
www.dc-vranov.cz 

 21.–25. 8. 2016 / DC pro všechny
P. Antonín Dabrowski OFM / ŘKDS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz 

 21.–26. 8. 2016 / DC pro vysokoškoláky
P. Michal Altrichter SJ / ŘKDS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz 

 23.–27. 8. 2016 / DO pro mladé 15 - 40 let
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz 

 4.–7. 9. 2016 / DC pro všechny
P. Miloslav Kabrda SDB / ŘKDS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz 

 6.–10. 9. 2016 / Ignaciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz 

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTA

 Pracovník kontroly/Samostatný kontrolor
Požadavky: orientace v účetní a daňové oblasti, práce na PC, 
ochota učit se novým věcem, pečlivost, spolehlivost, samo-
statnost, dobré komunikační schopnosti, morální a občanská 
bezúhonnost.
Pracovní náplň: kontrola plnění povinností zřízených subjek-
tů, metodická podpora.
Přihlášku, strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas 
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení zašlete e-mailem na:
augustina.vankova@apha.cz do 5. června 2016.

  Referent/referentka realitního oddělení Správy majetku 
pro vikariáty Benešov a Příbram

  Referent/referentka realitního oddělení Správy majetku 
pro vikariát Jílové, část II. a část III. pražského vikariátu

Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, ŘP sk. B, práce na PC, 
morální a občanská bezúhonnost.
Výhodou: zkušenosti se správou nemovitého majetku, bydliště 
na území vikariátů, znalost církevního prostředí.
Přihlášku, strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas 
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení zašlete e-mailem na :
augustina.vankova@apha.cz do 8. června 2016.

POUŽITÉ PÍSMO: 
COOPERPLATE CE

BAREVNOST:

K 100 %
Pantone 143 C (CMYK 4/39/100/0)

Lze nadefinovat přímou zlatou barvu dle vzorníku

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ:  40 % K

linka: 50 % K

VELIKOST: 
Toto provedení je závazné v daných proporcích, 

které je nutno dodržovat.

© jindra petráčková
v domově 1675/20, praha 3, tel.: 723 813 180, jindra.petrackova@lonet.cz

LOGOTYP
barevná varianta

ROK MILOSRDENSTVÍ

POUŤ NEMOCNÝCH
A SENIORŮ

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

sobota 18. 6. 2016 v 10 hodin

  9:40  možnost projít svatou branou
10:00    slavná mše svatá, celebruje kardinál 

Dominik Duka (modlitba za nemocné)
12:00  neformální setkání
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Maria, Matka Ježíšova

Elias Vella
Brož., 184 str., 249 Kč

MoJe Modlitební kniha

Anselm Grün
Váz., 248 str., 179 Kč

Modlitba s biblí v ruce

Angelo Scarano
Brož., 96 str., 119 Kč

rodiče terezie z lisieux

Hélene Monginová
Brož., 143 str., 179 Kč

Padesát Minut

Robert M. Lindner
Brož., 288 str., 399 Kč

utrPení z nesMyslnosti života

Viktor E. Frankl
Brož., 128 str., 255 Kč

stres v Práci a v životě

David Fontana
Brož., 184 str., 299 Kč

světlo do teMných dní

Jean-Romain Frisch
Brož., 144 str., 199 Kč

sMrt neMá Poslední slovo

C Pacciniová, S. Troisi
Brož., 128 str., 219 Kč

Piráti z ledového Moře

Frida Nilsson
Váz., 256 str., 353 Kč

obrácení srdce

Irma Zaleski
Brož., 84 str., 99 Kč

buď, kde Jsi

Štěpán Smolen
Brož., 152 str., 199 Kč
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MARIA, 
matka 

Ježíšova

Elias Vella

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy 
lidstvo od Boha dostalo. Proto se nemusíme 
bát přijmout ji do svého života. Ovšem nestačí 
ji pouze zbožně obdivovat a uctívat. Je třeba, 
aby se v našem životě stala živou přítomností, 
charismatem, zkušeností a vzorem. 

Ježíš nám dal všechno, co měl – své tělo 
i svou krev, svou slávu a svého Ducha. Těsně 
před smrtí nám dal skrze apoštola Jana i svou 
matku. Nesvěřil nám ji, ale dal. Věděl, že život 
bez matky je ochuzený, že bez matky se žít 
nedá.

Elias Vella nám ukazuje, jak přijmout Marii 
za svou matku, jak se jí nechat vést v učednic-
tví a v lásce vůči jejímu Synu, k němuž nás ona 
doprovází a směruje.
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MARIA, 
matka Ježíšova

Elias Vella
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Elias Vella (*1941) 
je kněz a františkán minorita 
z Malty. Absolvoval studium teo-
logie a katechetiky v Římě, byl 
provinciálem minoritů na Maltě 
a poté farářem v St. Paul’s Bay. 
Od roku 1993 působí jako die-
cézní exorcista, ale mnoho času 
věnuje vedení seminářů a exer-
cicií po celém světě, nejčastěji 
na témata následování Krista, 
vnitřního uzdravení a služby 
osvobození od Zlého. V češtině 
mu vyšly knihy: Ježíš – lékař těla 
i duše (2006), Duch svatý – pra-
men života (2006), Svatost je 
pro každého (2007), O satanovi 
(2009), Síla eucharistie (2011), 
Uzdrav mě, Pane (2011), Výstup 
na horu manželství (2014) 
a Srdce pastýře (2015).

Elias Vella
Křížová cesta s Marií
Obj. č.: 101952

Doporučujeme:

Guy Gilbert
Setkání s Marií
Obj. č.: 10770

Georgette Blaquierová
Evangelium 
podle Marie
Obj. č.: 101575

Gianfranco Ravasi
Měsíc s Pannou Marií
Obj. č.: 101510

www.ikarmel.cz
9 788071 958482

ISBN 978-80-7195-848-2

Cílem modlitby, přímluvy, chvály a požehnání 
je, aby byl Bůh ve všem oslavován. V modlitbě 
předkládám Bohu své pocity, vášně a obavy 
tak, abych jejich prostřednictvím mohl zakoušet 
Boha v hloubi své duše. (A. Grün)

Sbírka oblíbených modliteb Anselma Grüna 
zahrnuje jak modlitby vytvořené autorem pro 
různé příležitosti, například večerní a ranní 
modlitbu, modlitbu v nemoci, modlitby s dět‑
mi, žehnací modlitby, tak některé žalmy nebo 
modlitby významných osobností.

Dr. Anselm Grün, OSB žije a působí v benediktin‑
ském opatství Münsterschwarzach v Německu. 
Je všeobecně uznávaným duchovním pastýřem 
a exercitátorem, ročně pořádá mnoho kurzů a se‑ 
minářů pro manažery. Patří k nejčtenějším du‑
chovním autorům současnosti. 

 ISBN  978-80-7195-561-0 www.kna.cz

Raniero Cantalamessa
Tvé slovo mi  
dává život

Obj. č.: 101468

Angelo Scarano
O marnotratném otci

Obj. č.: 101717

www.ikarmel.cz

Doporučujeme:

Angelo Scarano, S.S.L., Th.D. 
(* 1971) 

vyrůstal na jihu Itálie, poté se rodina 
přestěhovala do Prahy, kde studoval 
gymnázium a KTF UK. Biblistiku stu‑ 
doval na Papežském biblickém insti‑
tutu v Římě. Roku 2003 byl vysvěcen 
na kněze, působí v pražské diecézi a vy‑ 
učuje na KTF v Praze. Vydal Jak přečíst 
Bibli během jednoho roku, Křížovou 
cestu s apoštolem Pavlem (Paulínky) 
a O marnotratném otci (KNA).

Angelo Scarano  
Modlitba s Biblí v ruce

„Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, nepochopil jsi 
nic.“ (sv. Augustin)

Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistu‑ 
povat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit 
a nechat ho promlouvat do svého života. V první 
části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, 
praktické části zazní konkrétní podněty pro četbu 
a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá de‑
satero nejčastějších problémů, které mohou vy‑ 
vstat na cestě s Božím slovem.

Teď už je na nás, zda přijmeme výzvu: „Vezmi a čti!“

ISBN  978-80-7195-691-4
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Enzo Bianchi
Modlit se Boží slovo
Uvedení do lectio divina

Obj. č.: 101216

Veronika K. Barátová
Slyší Bůh naše  
modlitby?

Obj. č.: 101936 www.kna.cz
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9  788071  956914

scarano.indd   1 19.4.2016   1:16:08

36

Cena 179 Kč  www.kna.cz

ISBN 978-80-7195-359-3
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Rodiče Terezie z Lisieux

Hélène Monginová

Hélène 
Monginová

Dne 13. července roku 1858 si v Alençonu vzal Louis 
Martin za ženu Zélii Guérinovou. Jemu bylo třicet 
čtyři let, jí šestadvacet. Znali se pouhé tři měsíce, 
ale ani na okamžik nezapochybovali o tom, že jejich 
manželství bylo uzavřeno z Boží vůle. Martinovým 
se narodilo devět dětí, ale jen pět dcer se dožilo 
dospělého věku. Mezi nimi byla i Terezie, dnes známá 
jako karmelitka svatá Terezie od Dítěte Ježíše, učitelka 
církve. V roce 2008, tedy 150 let od své svatby, byli 
rodiče svaté Terezie blahořečeni. 

Jací vlastně byli a jaká byla jejich životní cesta? Co 
vnesli do života svých dětí a čím naopak jejich děti 
přispěly k dozrání rodičů? Jakým životním zkouškám 
a nejistotám museli čelit? O tom všem pojednává 
kniha Hélène Monginové. Jejím prostřednictvím 
blíže poznáme dva obyčejné lidi, kteří Bohu dovolili, 
aby z jejich svazku vytvořil něco neobyčejného. 
A požehnání, které vnesla do světa jejich dcera Terezie, 
nám bezděky připomíná slova Písma: Já Hospodin... 
prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mne 
milují (Ex 20,6).

Hélène Monginová (* 1982) 
vystudovala filozofii na pařížské 
Sorbonně. V současnosti pracuje 
v knihovně Centrálního úřadu 
v Lisieux. Léta svůj zájem věnuje 
osobnosti Terezie z Lisieux, o níž 
vydala drobnou knížku Une pensée 
par jour avec sainte Thérèse de Lisieux 
(Myšlenka na den se svatou Terezií 
z Lisieux).

Doporučujeme

www.ikarmel.cz

Dopisy Terezie 
z Lisieux

Váz., 345 str., 295 Kč
Obj. č.: 10850

Vstupuji do života

Terezie z Lisieux
POSLEDNÍ 
ROZHOVORY
Brož., 227 str., 199 Kč
Obj. č.: 10724

Básně sv. Terezie 
z Lisieux

Váz., 82 str., 139 Kč
Obj. č.: 101442

Vybírám si všechno

Marie Dominique 
Molinié
ŽIVOT A POSELSTVÍ 
TEREZIE Z LISIEUX

Brož., 243 str., 195 Kč
Obj. č.: 10595

2. vydání

    Rodiče 
 Terezie z Lisieux

2. vydání

ikarmel.cz

Jean-Romain Frisch
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Jean-Romain Frisch
Světlo do temných dní

Knížka přináší přepis duchovních promluv nad 
Božím slovem, které zaznívaly v jednom pařížském 
kostele při pravidelných večerech modliteb za trpící 
a nemocné. Tehdy Boží slovo vneslo světlo a útěchu 
do srdcí mnohých přítomných, někteří prožili 
i fyzické uzdravení nebo uzdravení vzpomínek.
Ale slovo evangelia je stále živé, má moc prozářit 
i naše temnoty. Můžeme z něj čerpat světlo a posilu 
i do našich obtížných situací – je ale třeba se mu 
otevřít, nechat je na sebe působit. Boží slovo osvěcuje, 
utěšuje, uzdravuje, dodává odvahu a vlévá pokoj 
i novou chuť do života. Dá člověku vnímat hlas 
Boha samého, jenž mluví o důvěře a naději i v lidsky 
beznadějných situacích.

Jean-Romain Frisch (* 1945) pracoval 
většinu života jako vrcholový manažer 
v oblasti analýzy energetických zdrojů. Je 
ženatý, s manželkou Catherine mají čtyři 
děti. Od roku 1976 jsou členy komunity 
Emmanuel. V komunitě zastávali jako 
manželé různé služby, od roku 1996 vedli 
po mnoho let v pařížském kostele Saint-
Nicolas-des-Champs modlitební večery 
za lidi procházející životními zkouškami, 
z nichž vzešla i předkládaná kniha.

Jerzy Zieliński
Krize očima víry
Obj. č.: 101946

André Daigneault
Krize jako šance
Obj. č.: 101625

Gerald G. May
Nocí duše ke svobodě
Obj. č.: 101556

Kateřina Lachmanová
Kotva naděje
Obj. č.: 101306

Doporučujeme:
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 www.kna.cz

Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech na rakovinu 
jazyka. Nevyléčitelný nádor jí lékaři objevili v pátém měsíci 
těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna Francesca. 
Pro ni a manžela Enrica to bylo už třetí dítě, které čekali, ale 
první, které přežilo a narodilo se zdravé. První dvě děti zemřely 
krátce po narození. 
Příběh, kde nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé 
zažijí víc než zázrak: pokoj shůry, radost z Boží blízkosti, která 
rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře.
Příběh, který zblízka sledovali a o němž vydali svědectví jejich 
přátelé, rodinní příslušníci i členové církevních společenství, 
kteří se za ně modlili. 
Příběh Chiary, Enrica a jejich syna Francesca (i obou 
sourozenců v nebi) již zasáhl tisíce lidí v Itálii i jinde. Vypráví 
o utrpení, a přitom je silným svědectvím o lásce, kterou 

„neuhasí ani velké vody“.  

Cristiana Pacciniová
Simone Troisi 

Smrt nemá 
poslední slovo

Knihu Smrt nemá poslední slovo napsali dlouholetí 

přátelé Chiary a Enrica Petrillových, manželé Simone 

Troisi a Cristiana Pacciniová. Simone Troisi 

vystudoval žurnalistiku a multimediální komunikaci 

na římské univerzitě Tor Vergata a pracuje jako 

redaktor. Cristiana Pacciniová absolvovala státní 

uměleckou školu na Via di Rispetta v Římě a zabývá 

se ikonografií. Oba jsou přímými účastníky mnoha 

událostí, které kniha popisuje. 

Simone a Cristiana se vzali v roce 2008. 

V posledních letech se věnují pastoraci rodin 

a mladých lidí v Římě.
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Doporučujeme:

Giuliana Pelucchiová
Život za život
Svatá Gianna Berettová-Mollová
Obj. č.: 101462

 
Matka Elvíra
Objímat vyhaslá srdce
Příběh komunity Cenacolo
Obj. č.: 101880

 
 
Bernard Peyrous
Život Marty Robinové
Obj. č.: 101840

 
 
Benjamin Boisson
V krvi je život
Neobyčejná cesta ke kněžství
Obj. č.: 101729

www.ikarmel.cz

Cristiana Pacciniová 
Simone Troisi

Smrt 
nemá 
poslední 
slovo

Zleva oba autoři knihy a manželé Chiara a Enrico Petrillovi

PoPrvé u Ježíšova stolu

Sophie de Mullenheim
Váz., 63 str., 165 Kč

Podle srdce tvého

Klaus-Peter Vosen
Brož., 143 str., 175 Kč

PřiJď tvé Milosrdenství

Joël Guibert
Brož., 308 str., cca 299 Kč

síla Manželovy Modlitby

Stormie Omartianová
Připravujeme na červen

Obrácení 
srdce

Irma Zaleski

Obrácení srdce není jen okamžik oslni-
vého prozření, kdy Boha poznáváme jako 
Pána a Spasitele našich životů. Taková 
zkušenost bývá pouze začátkem procesu 
obrácení, nikoliv jeho cílem. 
Obrátit se znamená dovolit Bohu, aby vzal 
naše „srdce kamenné“ a dal nám „srdce 
z masa“ (srov. Ez 11,19). Cílem obrácení 
je stát se svatým – stát se celistvým, zcela 
otevřeným a použitelným pro Boha, pro-
měnit se v „nové stvoření“ (2 Kor 5,17). 
Znamená to sjednotit se s Kristem a skrze 
něho s Bohem. 
Cesta svatosti znamená stálé úsilí o život 
lásky, ke které nás povolal Kristus: lásky 
k Bohu, lásky k bližnímu a také skutečné 
lásky k sobě samému.

(z myšlenek autorky)

Irma Zaleski 
se narodila roku 1931 v Polsku. Po 
druhé světové válce se s rodinou 
přestěhovala do Anglie, roku 1952 
přijela do Kanady, kde pracovala 
jako učitelka a překladatelka. Má 
dvě děti a pět vnoučat. V současné 
době žije v Combermere v provin-
cii Ontario.

Pavel Florenskij
Sůl země
Život starce Isidora
Obj. č.: 101861

Doporučujeme: Irma Zaleski
Obrácení srdce
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Antonyj Surožskij
Smrt není zlá
Obj. č.: 101860

Matta el-Meskin
Rady k modlitbě
Pohled křesťanského 
Východu
Obj. č.: 101807

Kallistos Ware 
Síla Jména
Obj. č.: 101833

www.ikarmel.cz 9 788071 958765

ISBN 978-80-7195-876-5
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Buď, kde jsi

Štěpán Smolen
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Štěpán Smolen

Štěpán Smolen (*1983) pochází 
z Českého Krumlova. Ve školce se 
naučil zavazovat si tkaničky jako 
poslední. Přijímačky na základní 
školu udělal až napodruhé. Řidi-
čák napočtvrté. Absolvoval Ústav 
filozofie a religionistiky na Filozo-
fické fakultě UK v Praze. Aby pak 
s touto kvalifikací nezhynul hlady, 
živil se jako ošetřovatel v nemocni-
ci Milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejského v Praze pod Petřínem. 
Vstoupil do semináře, vystudo-
val Katolickou teologickou fakul-
tu UK a stal se knězem litoměřické 
diecéze. Působí v Mladé Boleslavi. 
Podle tvrzení svého psychiatra ni-
kdy nebyl na Sahaře.

David Torkington
Poustevník 
(2. vydání)
Obj. č.: 101724

Fantaskní, lehce humorný příběh 
o hledání stálosti v nestálé době. 

Thierry Bizot
Křesťan v záběhu
Obj. č. 101964

Thierry Bizot
Anonymní katolík
Obj. č.: 101944

Marie Ancilla
Ve škole otců pouště 
(2. vydání)
Obj. č.: 101697

ISBN  978-80-7195-926-7 kna.cz

ikarmel.cz

Doporučujeme:

Do mého sebechlácholení se náhle ozval známý hlas: 
„Zestárni u svého díla.“ 
Byl to zas pouštní otec narušitel. Pohlédl jsem na něj 
a pomyslel si, jak je ten chlap neaktuální. Sedí celý 
život v nějaké jeskyni – nejspíš kdesi na Sahaře, kde 
každý den trvá dvanáct horkých hodin a noc dvanáct 
hodin mrazivých. A když vyhlédne ven z jeskyně, vidí 
jenom kamení. Prožívá léta stále stejných dní na stá-
le stejném místě v rytmu stále stejných činností – ti-
síce odezpívaných žalmů, tisíce odpletených košíků, 
a rozptýlení žádné. Klidně by si mohl jít do Alexan-
drie nebo jinam, ale on zůstává. Proč to dělá? A jak 
to může snést?
„Jsi zvědavý?“ usmál se soused. „Však brzy uvidíš. 
Povedu tě.“

(ukázka)


