
Půst neznamená zachmuřenost
Ježíš je věrohodný tím, že se ničemu lidskému kromě hří-
chu nevyhnul. Prožíval úzkosti, vzrušení i vypjaté reakce, 
které občas patří k lidskému soužití. Nevyhnul se ani po-
kušením, jak o tom čteme v evangeliích. Trvala dlou-
hých čtyřicet dní, během nichž se postil. Obstál. To se 
stalo inspirací pro obsah a délku postní doby – přípravy 
na slavení velikonočních tajemství.
Lepší příklad nám nemohl být dán. Ve slově postit se za-
znívá pustit, opustit. Půst nejen jako čin, ale celkový vy-
trvalý postoj. Oproštění se ode všeho zbytečného a po-
vrchního. Vyžaduje touhu a vůli se změnit a navodit jiný 
životní styl. To je předpoklad změněného vztahu vůči 
Bohu. Podstata postu spočívá v opravdovém a pocti-
vém obrácení sebe sama – celé své bytosti se vším všu-
dy – k Bohu. Kdyby půst zůstal vězet pouze v rovině změ-
ny životního stylu, i když užitečné a prospěšné, zůstal by 
v půli cesty. Obrácení jako odvrácení se vší silou a du-
chovními mohutnostmi, které jsou nezaslouženým da-
rem milosrdného a odpouštějícího Boha, od všeho, co 
nás vzdaluje Bohu a bližním a co popírá naše určení – být Božím obrazem.
Půst je tvůrčí činností, ne umdlelým pachtěním a nepříjemnou povinností předepisovanou církevními poža-
davky. Asketická strohost a zachmuřenost tváře k němu nepatří. Vynalézavost je vítána. Jeho cíl se přece 
nedá zúžit na sebepotvrzení a sebeuspokojení tím, jak jsme silní v sebeovládání a dovedeme zkrotit svoji tě-
lesnost. Ukazuje k jasnému bodu – slavení Velké noci, v níž umučený a bezmocný Ježíš byl přijat Otcem a má 
podíl na jeho moci a slávě pro naši spásu. I když je půst spojován s vážností a střídmostí kajícího smýšlení, ne-
vylučuje zásadní a trvalou radost, jejíž projevy jsou čitelným znamením toho, co vše pro nás vzkříšený Pán vy-
konal a jak úžasně se naplňují v našich životech jeho přísliby.

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský 
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Březnový kalendářík
 2. 3. Den boje spisovatelů za mír (vyhlásil PEN klub 

v roce 1984)
 9. 3. Popeleční středa, začátek doby postní
 19. 3. slavnost sv. Josefa
 21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové 

diskriminace
  Světový den poezie
 22. 3. Světový den vody (vyhlásila OSN)
 25. 3. slavnost Zvěstování Páně
  Den modliteb za úctu k počatému životu 

a za nenarozené děti
 27. 3. změna zimního času na letní (2:00→3:00)
 28. 3. Den učitelů

Zahájení Roku svaté Anežky České
Ve středu 2. března v 18:00 bude mší svatou v koste-
le sv. Františka z Assisi u Karlova mostu (Staré Město) 
ofi ciálně zahájen Rok svaté Anežky České, v němž 
si připomínáme 800. výročí narození naší české pa-
tronky. Eucharistické slavnosti bude předsedat ar-
cibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP. K účasti 
na mši jste srdečně zváni.

Den modliteb za úctu k počatému životu
Už řadu let si křesťané v den slavnosti Zvěstování 
Páně (25. března) připomínají Den modliteb za úctu 
k počatému životu a za nenarozené děti a vědomě 
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se obracejí k Bohu, aby jej chválili za dar života a svolá-
vali Jeho přítomnost do míst smrti. Bůh sám je plný úcty 
k počatému životu, jak dokládají celé dějiny spásy, dě-
jiny zájmu Boha o člověka, o jeho záchranu, o plnost 
jeho lidství.
Člověk nemá v přírodě mnoho nepřátel. Hlavním ne-
přítelem člověka je člověk sám: my sami jsme sobě 
a druhým hlavním ohrožením. Člověk je nositelem pa-
radoxních rolí: je dárcem života, může se stát rodičem, 
totiž ochráncem a pomocníkem, ať už člověku, zvířeti, 
rostlině či krajině. Teologicky uchopeno je podílníkem 
na Boží správě stvoření. Na druhé straně však předsta-
vuje největšího ničitele a největší nebezpečí. Druzí jsou 
nám vydáni, což se zvlášť silně projeví u lidí bezbran-
ných, jako jsou děti (ať už nenarozené nebo naroze-
né), lidé nemocní, křehcí a staří, lidé umírající. A stej-
ně tak jsme my vydáni do rukou druhých. Všichni, kdo 
čteme tento text, jsme prošli radikální vydaností v lůně 
ženy, která nás porodila, a ve společenství, které se nás 
po porodu ujalo a stalo se naší rodinou. Zranění z na-
šich osobních dějin jsou pak svědectvím, do jaké míry 
se druhým lidem dařilo stát se nám skutečnými rodiči.
Život každého z nás se odehrává v silovém poli roz-
hodování, nakolik budeme druhým lidem ohrožením, 
nebo pomocí. Náboženství proto volí pojem „bližního“. 
Bližním může být jen člověk. Hovoříme-li o druhém jako 
o bližním, vyjadřujeme vzájemnost, překračujeme ano-
nymitu a přijímáme za něho odpovědnost. Tváří v tvář 
druhému prožíváme, že jeho či její život v danou chví-
li závisí na našem rozhodnutí, které tak získává vyso-
ce lidskou hodnotu, totiž rozhodnutí, zda život druhého 
ochráním a podpořím, nebo jej ohrozím a zničím.
Takový je význam úcty, máme-li o ní hovořit v křes-
ťanském kontextu. Dokážeme si jistě představit úctu 

založenou na „uctivé vzdálenosti“, rezervovanosti: ra-
ději vyklidit pole a dotyčnému člověku se obloukem 
vyhnout. Vážíme si jej, ale jeho převahu pociťujeme 
jako vlastní ohrožení. Zcela jiný rozměr úcty však přiná-
ší biblické zjevení Hospodina, který přichází do velké 
blízkosti člověka, a to nikoliv s převahou, která mu ná-
leží, nýbrž s otevřeností a pomocí. Starozákonní zjeve-
ní Boha „Jsem, který jsem“ (Ex 3,14) vrcholí ve zjevení 
Božího Syna Ježíše. Vánoční tajemství vtěleného dítěte 
se pak čte v tajemství Velikonoc.
Slavnost Zvěstování Páně je slavností Boží zranitelnos-
ti a křehkosti. Každý den si tuto událost připomínáme 
modlitbou Anděl Páně, ve které Matka Boží vyjadřu-
je odhodlání stát se rodičem bezbrannému dítěti, aby 
pak ono přineslo díky této ochraně světu spásu a samo 
se stalo ochráncem a pomocí, spásou mnohých.
Každý z rodičů ví, že přijetí dítěte není jednorázovou 
událostí, že o své rodičovství zápasí stále znovu. Každý 
se znovu a znovu v rámci výchovy vypořádává s otáz-
kou, kým se dítěti stane, zda bližním, nebo cizincem, 
zda se převaha dospělého stane dítěti ohrožením, 
nebo požehnáním.
Stále vysoký počet chtěných potratů (téměř 22% vůči 
počtu živě narozených dětí), počty dětí týraných a zne-
užívaných, ať už vlastními rodiči, příbuznými, učiteli, tre-
néry, nebo dokonce kněžími a pastoračními pracovní-
ky: to je významný apel k modlitbě. K modlitbě za úctu 
k počatému životu, ať už narozenému nebo nenaroze-
nému. K modlitbě za blízkost člověku, jejímž zdrojem je 
náš Bůh.

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., 
Katedra teologické etiky a spirituální teologie KTF UK 

Zde jsem, Pane, abych plnil tvou vůli 
U příležitosti setkání zasvěcených bratří a sester při mši 
v Den zasvěceného života, ve středu 2. února 2011, pro-
nesl apoštolský nuncius Mons. Diego Causero v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha projev, který pro zájem 
nejen ze strany zúčastněných řeholníků rádi otiskujeme.
Vaše Eminence, vážený pane kardinále, Vaše 
Excelence, vážený pane arcibiskupe, drazí řeholníci 
a řeholnice, milí bratři a sestry v Kristu Ježíši,
v tradici východní církve se svátek Obětování Ježíše 
v chrámě nazývá „Svátek setkání“, tedy velmi lidským 
a laskavým výrazem, který podtrhuje, že ono setkání je 
projevem dobroty Boží a pro nás že je milostí.
Pro starce Simeona je to setkání se „Světlem k osvíce-
ní pohanů a k slávě Izraele“; pro Pána Ježíše je to se-
tkání s věřícími, kteří ho očekávali. Pro nás pak je to při-
pomínka našeho setkání – zasvěcení, tedy onoho dne, 
kdy jsme Pánu nabídli nerozdělenou lásku, a to na celý 
život. Dnes jsme zde, abychom v tomto novém setkání 
nechali omládnout srdce a aby se obnovila svěžest lás-
ky, vyjádřené naším prvním zasvěcením.
Učinili jsme volbu a nemáme v úmyslu brát toto naše 
rozhodnutí zpět, avšak čas, všednodennost, námaha, 
neodbytné záležitosti a leckdy i lidé ochlazují naši lásku, 
tvořivost a radost. Vyslechněme laskavou výzvu pro an-
děla církevní obce v Efezu: „...Znám tvoje skutky, tvou 
lopotu i tvou vytrvalost; ...Vím, že nemůžeš snést ty špat-
né lidi; ...Máš trpělivost ve víře a vydržel jsi mnoho pro 
mé jméno, a neochabl jsi. Ale mám proti tobě, že jsi 
upustil od své první lásky. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, 
navrať se a jednej jako dřív“ (Zj 2,1-7).
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řekl papež Pavel VI.: „Současný člověk daleko více 
a ochotněji naslouchá svědkům než učitelům, a pokud 
poslouchá učitele, pak proto, že jsou svědky.“
Je nám však jasné, že ani svědectví slova nemůže být 
považováno za druhořadé; jde o slovo naplňované 
vírou a láskou. Máme-li dosvědčovat naději, kterou 
v sobě neseme, je nezbytné, aby naše chování bylo 
příkladné, ale ve stejnou chvíli aby také naše slovo bylo 
přesvědčivé. Nemyslím teď na slova pronášená při služ-
bě slova, ale také na obyčejná slova rozhovorů, přá-
telství, pohostinnosti, slova při různých příležitostech. 
Takové slovo je jednak nástrojem běžného kontaktu, 
ale také prostředkem evangelizace a šíření víry v na-
šem prostředí.
Tento vývoj řeholního života, po krátkém okamžiku 
zmatku, přinesl souhrn kladných prvků, jako je zaměření 
na komunitní život; duchovní kázeň; apoštolské nadše-
ní; věrnost evangeliu a církvi; nasazení pro projevy lás-
ky, které má v ženských institutech charakter vlídnos-
ti, trpělivosti, pokory i ženskosti. To všechno dohromady 
působí, že řeholníci a řeholnice především mají být sou-
časným apoštolským společenstvím (skupinou), které 
zblízka odráží Kristovu podobu.
Jak jsem už dříve zmínil: Dívejte se na minulost, abys-
te mohli vzdávat díky a čerpat inspiraci, ale především 
obraťte pohled k budoucnosti, protože právě tam vás 
Pán posílá, aby s vámi mohl činit „velké věci“. Vaší bu-
doucností je Česká republika a poslání, které je vlastní 
církvi v této zemi.
Smyslem zasvěcení je to, co odpovídá nabídce sebe 
sama, ve které se říká, vyjádřeno slovy proroka: „Zde 
jsem, Pane, abych naplnil tvou vůli.“ Zasvěcení zna-
mená darování sebe sama; znamená touhu spatřit 
Boží tvář; je nadšením pro službu Pánu a bližnímu pro 
bližního. Vaši cestu vytýčily vaše konstituce: ty popisují 
vaše mimořádná obdarování, charismata, a se schvá-
lením církve vám poskytují jistotu, že jejich naplňování 
vás přibližuje k Božímu království. Ještě bych však rád 
připomněl několik dalších něžných setkání s Kristem:
Každodenní mše svatá. Je připomínkou lásky Krista, kte-
rý dává své tělo a prolévá svou krev za nás a za všech-
ny a žádá nás, abychom to činili na jeho památku. 
A my prosíme, „aby nás Duch svatý pro toto spole-
čenství s tělem a krví s Kristem sjednotil v jediném těle“. 
Právě to je okamžik, ve kterém by mělo být vykřičeno 
naše každodenní zasvěcení: Zde jsem! Zde jsem, Pane, 
abych plnil tvou vůli.
Svátost smíření. V ní prosíme, abychom byli očiště-
ni a obnoveni. Také tady, na kolenou, potom, co se 
nás dotkla milosrdná ruka, vyznáváme: Zde jsem, Pane, 
abych plnil tvou vůli.
Tento výkřik připravenosti by měl být přirozeným závě-
rem naší osobní modlitby, té soustředěné, vnitřní a lás-
kyplné. To, co zde má hodnotu, není čas, který obětuje-
me, ale intenzita projevů lásky, se kterou se přibližujeme 
k Bohu nejvyššímu. Duchovní intimita s Bohem je také 
cestou pro náš růst. Jeden Otec Východu, Theodor 
z Edesy, hovoří o modlitbě a o chvále jako o cestě, 
„na které se stáváme krásnými“. Nezanedbávejme, 
prosím, tuto péči o naši krásu.
Sliby nejsou cílem řeholního života, ale jsou to nástro-
je. Chudoba, čistota a poslušnost jsou prostředky, kte-
rými i skrze lidské výrazy vyjadřujeme: Zde jsem, Pane, 
abych plnil tvou vůli.

Dnes tedy s radostí oslavujeme dar řeholního života, 
nechceme však zůstat pouze u daru; zaměřujeme se 
také na duchovní a apoštolskou výzvu, ke které nás ře-
holní zasvěcení nasměrovává. Byli jsme Kristem vybrá-
ni, milováni a požehnáni a naše prvotní nadšení a hor-
livost se mají stát požehnáním pro církev a pro všechny 
lidi. Ať oni vidí naše dobré skutky – lásku a lidskou tvář 
ve slovech i v jednání – aby mohli oslavovat našeho 
Otce, který je v nebesích.
Dovolte mi, abych ocitoval několik myšlenek papeže 
Jana Pavla II: „Zasvěcený život je zasazen přímo do srd-
ce církve; ...vyjadřuje totiž zároveň intimní přirozenost 
křesťanského povolání i zaměření celé církve-snouben-
ky směrem ke spojení s jejím jediným Snoubencem.“ 
„Touha po tom uvidět Boží tvář“, která je pro řeholní 
život podstatná, je spočinutím v Pánově lásce, ale je 
také „posláním“, které napomáhá poznat a umožňu-
je oslavovat Boží „podivuhodné skutky“, které Bůh uči-
nil v církvi a skrze nás. Hrdost a obdiv k dílům, která Bůh 
uskutečnil, by měly rozechvívat srdce všech věřících, 
zvláště pak osob zasvěcených. Měli bychom být hrdí 
na našeho Boha a dobrořečit mu.
Rád bych vybídl vás všechny a také sebe sama, aby-
chom se do budoucnosti dívali s důvěrou a spoléha-
li přitom na Boží věrnost i na moc jeho milosti, která je 
schopná stále činit věci podivuhodné. „Nemáte pou-
ze slavné dějiny, které by měly být připomínány a zno-
vu přibližovány (v uplynulých letech se právě na tom 
značně trvalo), ale velký příběh, který je třeba tvo-
řit! Pohlížejte do budoucnosti, na kterou vás zaměřuje 
Duch svatý, aby i s vámi mohl uskutečnit velké věci.“ 
Takové je přesvědčení Jana Pavla II., který bude za-
krátko zařazen mezi blahoslavené; je to jeho vize inspi-
rovaná Duchem svatým.
Zvláště uvnitř ženských institutů po II. vatikánském kon-
cilu prošel řeholní život mimořádným vývojem. Nové 
chápání otevřelo dveře ke službám, které byly do té 
doby vyhrazeny mužům s kněžským svěcením; ženská 
pastorační aktivita, dříve skrytá a podřízená, se stala vi-
ditelnou a samostatnou; v některých případech se jed-
ná o určitý předvoj v církvi.
Jak řeholníci, tak řeholnice dnes mají vysokoškolskou 
a profesionální přípravu daleko lepší než kdykoliv před-
tím; znají toho a vědí mnohem víc. Naléhavou výzvou 
nicméně zůstává fakt, že zasvěcený život má být stá-
le více „naplňovaný radostí Ducha svatého“ a v poslá-
ní má být kladen důraz na živé svědectví. Jak to už 
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Dovolte, abych zakončil trochu odlehčeným a beze-
lstným podobenstvím, které jsem slyšel od jedné tuniské 
řeholnice.
Jeden prodavač vody chodí každý den ráno k řece, 
naplní dva soudky a vrací se do města, aby vodu roz-
děloval svým zákazníkům. Jeden z těch dvou soudků 
má prasklinu a voda z něj vytéká, druhý je zcela nový, 
a majitel tak na něm vydělá víc. Ten děravý soudek se 
cítí ponížený a svou vadou trpí.
Jednoho rána se ke svému majiteli obrátí. Řekne mu: 
„Vím o svém omezení, kvůli mně přicházíš o peníze. 
Když přijdeme do města, už jsem plný jen z poloviny. 
Odpusť mi to.“
Následujícího rána, když sestupují znovu k řece, proda-
vač se k soudku obrátí a říká mu: „Podívej na okraj ces-
ty.“ Soudek odpovídá: „Je překrásný, plný květin.“
A majitel na to: „Je to díky tobě, každý den ráno ten 
okraj cesty zaléváš; já jsem koupil balíček semen, která 
jsem tam zasel. Ty, aniž bys to chtěl, je zaléváš.“
Nezapomeňme, prosím, že všichni jsme trochu rozbi-
tí, slabí a nemocní, ale Bůh, pokud ho o to poprosí-

me, může učinit velké věci i prostřednictvím našich sla-
bostí.
Pán ať vás provází: V této nedůvěřivé a nábožensky 
pomalé zemi zapalte oheň nadšení a lidskosti. Pán ať 
je s vámi!

Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR
(článek je redakčně upraven)

Křížové cesty
Jako každoročně vám pro dobu postní nabízíme několik míst, kde je v Praze možno prorozjímat a promodlit Kristovu 
křížovou cestu ve společenství věřících. Průběžně aktualizovaný seznam rozšířený ještě o některé mimopražské far-
nosti naleznete také na http://www.apha.cz/krizove-cesty-2011/

MÍSTO KOSTEL ČAS

Praha-Hradčany katedrála Pá 17:00
Velký pátek 15:00

Praha-Bohnice sv. Petra a Pavla Pá 17:30
Ne 17:00

Praha-Břevnov bazilika sv. Markéty Pá, Ne 17:15 
Praha-Háje Komunitní centrum Matky Terezy Čt – po mši, která začíná v 17:00 
Praha-Chodov sv. Františka z Assisi Pá 17:15

Praha-Karlín sv. Cyrila a Metoděje Pá 12:30
Velký pátek 15:00

Praha-Kobylisy sv. Terezie od Dítěte Ježíše Pá 17:55
Praha-Lhotka Panny Marie Královny míru Ne 17:30
Praha-Malá Strana sv. Tomáše Pá, Ne 16:30

Praha-Nové Město
Panny Marie Sněžné Pá, Ne 17:15

Velký pátek 15:00
sv. Ignáce Pá, Ne 16:45

Praha-Petřín sraz u prvního zastavení (pořádá ŘKF u P. M. Sněžné) Květná neděle (17. dubna) 15:00

Praha-Staré Město
sv. Jiljí Pá 17:30 (kaple sv. Zdislavy)

Velký pátek 15:00
Matky Boží před Týnem Pá 15:00
sv. Havla Pá 12:00

Praha-Stodůlky sv. Jakuba Staršího Pá 17:15 

Praha-Vinohrady Nejsvětějšího Srdce Páně
Pá 17:30
Ne 17:30
Velký pátek 15:00

Praha-Žižkov sv. Prokopa Pá 17:15
Velký pátek 15:00

Svatá Hora Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Pá 16:30
Ne 15:00
Velký pátek 15:00 (v parku)

Stará Boleslav
sv. Václava Ne 17:30

Velký pátek 15:00

Nanebevzetí Panny Marie St 8:30 
Pá 17:30

Radio Proglas bude v období od Popeleční středy do Velkého pátku křížové cesty přenášet vždy ve středu a v pátek od 15:05.

Mnohé praktické informace o pobožnosti křížové cesty, rozjímání i řadu textů k jednotlivým zastavením – různě tematicky 
laděné křížové cesty – naleznete na adrese www.pastorace.cz/tema/krizove-cesty  kh
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Kostel sv. Haštala 
na Starém Městě pražském
K Roku sv. Anežky České byly již v adventu 2010 péčí 
týnské farnosti obnoveny pravidelné bohoslužby (vždy 
na 1. neděli v měsíci v 8:00) ve starobylém kostele sv. 
Haštala na Starém Městě. Předkládaný článek diecéz-
ního konzervátora P. Vladimíra Kelnara je nejen infor-
mací o historii a současném stavu kostela, ale přede-
vším pozváním k jeho návštěvě a k účasti na slavení 
mše svaté v jeho prostoru, na niž příchozí svolává pa-
mátný zvon Haštal.
Původní kostel sv. Haštala vznikl v 2. polovině 12. stole-
tí jako románská trojlodní bazilika. Jeho pozůstatky od-
halil archeologický průzkum, prováděný v 90. letech 
20. století. První písemná zpráva o něm pochází ov-
šem až z 21. března 1234, kdy je podle něj v listině krále 
Václava I. situován nově založený klášter sv. Františka 
(dnes sv. Anežky České). Sv. Haštal patřil mezi význam-
né románské kostely v Praze. Nacházel se při cestě ve-
doucí směrem na Poříčí a poddací právo k němu měly 
české královny. K vybudování gotické novostavby se 
přistoupilo jako u řady dalších pražských kostelů v prů-
běhu 1. poloviny 14. století. Začala se stavět na východ 
a jih od románského kostela, aby ten mohl dále slou-
žit své funkci. Podle původních záměrů se mělo jednat 
o jednoduchou gotickou baziliku. Nejdříve vyrostl po-
lygonální chór, tři klenební pole hlavní lodi a jižní boč-
ní loď. Tato stavební fáze skončila kolem poloviny 14. 
století. Po určité pauze a zboření románské stavby se 
přistoupilo k dokončení hlavní lodi, průčelí a k výstavbě 
severní boční lodi v již výrazně odlišném stylu. Namísto 
jednouché lodi zde vznikl dvoulodní síňový prostor, zna-
menající nové prostorové uspořádání. Na východě 
byla k chóru připojena sakristie (kaple Všech sv.?) s kle-
notnicí v patře, navazující na síňové dvoulodí. Na této 
druhé etapě, která byla alespoň částečně hotova 
k roku 1375, kdy je v pramenech doloženo zřízení kap-
le Všech svatých pány z Jenštejna, se podíleli stavební-
ci z okruhu pražské dvorské huti. To dokládají kamenic-
ké detaily, zejména realisticky propracované konzoly 
na obvodových stěnách severní lodi.
V husitských bouřích byl kostel poškozen a roku 1432 
k němu pronikla povodeň. Částečná obnova proběh-
la již roku 1436. Kostel byl pak až do roku 1624 utrak-
vistický. Poté, co přešel pod katolickou správu, byl až 
do roku 1739 spravován z chrámu Matky Boží před 
Týnem. Do této farnosti se opět vrátil v roce 2009. Velká 
pohroma postihla kostel roku 1689, kdy vyhořel. Pět let 
trvající obnovu zahájil již následujícího roku Pavel Ignác 
Bayer. Klenba hlavní lodi a presbytáře byla nahraze-
na valenou klenbou s lunetami, upravena byla i jejich 
okna a průčelí. Další generální opravou prošel chrám 
po roce 1851 a naposledy po povodni v roce 2002, kdy 
do interiéru vnikla spodní voda. Tato obnova, zahrnující 
spíše exteriér, dosud nebyla ukončena.
Zařízení kostela je převážně barokní z doby po roce 
1730, část oltářů a soch byla pořízena při obnově in-
teriéru po roce 1883. V této etapě byl upraven i hlav-
ní původně barokní oltář z roku 1731 do své dnešní 
novorenesanční podoby. Po stranách tabernáklu se 
nachází ostatky sv. Haštala, jeho obraz potom vytvořil 
Josef Schweiwl roku 1884. Sochy sv. Jana Křtitele a sv. 
Jana Nepomuckého po stranách jsou autorským dí-
lem Ferdinanda M. Brokoffa (1731). Po stranách vítěz-

ného oblouku stojí dva protějškové barokní oltáře: sv. 
Anny na jižní straně s obrazem Jana P. Molitora (1739) 
a naproti Panny Marie Genesanské (1732) s obrazem 
Panny Marie Dobré rady (1883). Zvláštní pozornost si 
zasluhuje pašijový cyklus sousoší Kalvárie, Getseman, 
Bičování a Nesení kříže u západní stěny severního dvoj-
lodí od Ferdinanda M. Brokoffa (1716). Nejstarší součás-
tí zařízení je cínová křtitelnice z roku 1550. V sakristii jsou 
nově odkryty původní gotické nástěnné malby dokon-
čené snad před rokem 1375 s prolínajícími se mladší-
mi vrstvami. Na západní stěně nad lomeným portá-
lem se nachází kompozice Poslední večeře. Na severní 
stěně je málo znatelná scéna stromu života. Kolem že-
ber je umístěn vegetabilní motiv na černém a červe-
ném pozadí. U autora je patrný vliv maleb v ambitu 
Emauzského kláštera.

Sv. Haštal (lat. Castullus) 
žil ve 3. století. Jako římský 
patricij dosáhl hodnosti 
správce císařského palá-
ce. Tajně s celou svou ro-
dinou konvertoval ke křes-
ťanství a za Diokleciánova 
pronásledování se snažil 
po máhat trpícím křesťa-
nům. Za to byl kolem roku 
287 zatčen a umučen 
vhozením do jámy, v níž 
byl zasypán.

V současné době za obtížných podmínek pokračuje 
postupná obnova celého chrámového interiéru koste-
la. Dokončuje se restaurování nástěnných maleb v sa-
kristii. Zde byla také z podnětu farnosti odkryta z vět-
ší části zachovaná původní gotická podlaha, která je 
nově překryta identickou pálenou dlažbou stejné veli-
kosti. Byla tam rovněž vyměněna nevhodná okna a na-
hrazena vitrážemi vycházejícími ze zlomku skla naleze-
ného v zásypech pod podlahou. Byl modernizován 
zabezpečovací systém a dožilé ozvučovací zařízení. 
Na sklonku minulého roku se přistoupilo ke komplex-
nímu restaurování prvního z oltářů, a to v jižní lodi. 
Současně se doplňuje liturgické vybavení nutné k sla-
vení bohoslužeb. V neposlední řadě bude nutné při-
stoupit i k opravě zdejších barokních varhan, na kte-
ré kdysi hrával i Antonín Dvořák v kostele sv. Vojtěcha. 
Jejich stav je havarijní. Celková obnova si vyžádá ne-
malé fi nanční prostředky, které je obtížné získat i na-
vzdory skutečnosti, že se kostel nachází v historickém 
centru Prahy. V mnohém budeme odkázáni na pod-
poru štědrých dárců a dobrodinců.

P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář

I vy můžete podpořit dílo obnovy tohoto památného 
a pozapomenutého kostela. Číslo účtu, na který lze 
zasílat případné dary na obnovu, je 67333002/2700 
UniCredit Bank, variabilní symbol 333. Dar lze složit 
i v hotovosti v sakristii kostela nebo na farním úřadě 
(Celetná 5, Praha 1). Potvrzení o daru rádi vystavíme. 
Za všechny příspěvky předem upřímně děkujeme. 
Více informací naleznete na www.tyn.cz. Na dárce 
budeme pamatovat při mši sv. o první neděli v měsíci.
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Pravidelný eucharistický výstav

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

Po – Pá 
(kromě 1. Pá v měsíci) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město

Po (mimo červenec – září) 15:30 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Po
St

18:30 – 19:00
18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město

Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně)
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)

po mši sv. 
cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

St – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana

St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana

St 18:45 – 19:45 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Nové Butovice

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město

Čt 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město

Čt 20:00 – 22:00 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.) Staré Město

Pá (pouze 1. v měsíci)  8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady

Pá  8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany

Pá 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Nové Butovice
Pá (zimní čas)
      (letní čas)

15:30 – 16:30
16:30 – 17:30 bazilika sv. Petra a Pavla Vyšehrad

Pá 17:00 – 20:00
(18:00 mše sv.)

kaple kostela sv. Václava – zadní vchod 
(nám. Svatopluka Čecha) Vršovice

Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

Pá 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Stodůlky
Pá (pouze 1. v měsíci, mimo letní 
prázdniny) 18:00 – 23:00 sv. Václava (Arbesovo nám.) Smíchov

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 13. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel sv. Mořice, Olomouc (P. František Hanáček)

Radio Proglas
 6. 3. 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 9. 3. POPELEČNÍ STŘEDA (18:00): kostel Svatého Ducha, Ostrava-Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)
 13. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA (7:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 20. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (18:00): kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice-Čtyři Dvory
 27. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 6. 3. 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Petr Huvar)
 9. 3. POPELEČNÍ STŘEDA (16:30): bazilika sv. Sabiny, Řím (Benedikt XVI.)
 13. 3. 1. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jaroslaw Batóg SVD)
 20. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Miroslav E. Jesel CSsR)
 27. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře arcibiskupa Duky
 2. 3. 11:00 Praha-Staré Město, Národní galerie, Anežský klášter – zahájení výstavy 

výsledků celostátní výtvarné soutěže všech škol v ČR o sv. Anežce 
a předání ocenění

  18:00 Praha-Staré Město, kostel sv. Františka – mše sv., zahájení Roku sv. Anežky
 3. 3. 18:00 Praha-Hostivice – požehnání studia televize Noe
 4. 3. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za duchovní povolání
 6. 3. 10:00 Uherský Brod, klášter dominikánů – mše sv.
 7. 3. 18:00 Praha-Nové Město, Emauzy – diskusní večer „Možnosti a úskalí v dialogu 

židů a křesťanů“
 9. 3. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Popeleční středa
 13.–19. 3.  Vranov u Brna, Exerciční dům – exercicie biskupů Čech a Moravy
 22. 3. 9:00 Svatá Hora – setkání s pastoračními asistenty
 23.3. 14:00 Hradec Králové, aula Univerzity – přednáška v rámci Konference k 800. výročí narození sv. 

Anežky České
 24. 3. 18:00 Jihlava, Evropský dům – přednáška „Hospodářská krize – krize ekonomická, nebo mravní?“

Z diáře biskupa Malého
  4.–6. 3.  Itálie, Řím – zasedání papežské rady Iustitia et Pax
 10. 3. 19:00 Německo, Mnichov, České centrum – přednáška
 13. 3. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 14.–19. 3.  Vranov u Brna, Exerciční dům – exercicie biskupů Čech a Moravy
 20. 3. 9:00 Praha-Střešovice, kostel sv. Norberta – mše sv.
 25. 3. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 26. 3. 10:00 Praha-Nové Město, Emauzy – setkání katolických občanských iniciativ
 27. 3. 11:00 Bílá Hora, kostel Panny Marie Vítězné – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 29. 3.  Kolín, Dívčí katolická škola a mateřská škola Kolín – vizitace

Z diáře biskupa Herbsta
 5. 3. 16:00 Svrkyně, kostel sv. Michala – mše sv.
 6. 3. 14:30 Nížebohy, kostel sv. Martina – mše sv.
 13. 3. 11:00 Psáře, kostel Nejsvětější Trojice – mše sv.
 20. 3. 8:30 Veliš u Vlašimi, kostel sv. Josefa – mše sv.
 21. 3. 18:00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv.
 27. 3. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

Z ACT CURIAE
Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Tříkrálová sbírka 2011 – předběžné výsledky
Charita České republiky oznámila, že letošní Tříkrálová 
sbírka poprvé ve své historii překročila hranici 70 mili-
onů Kč. Charitní tříkráloví koledníci vybrali do 17 000 
kolednických pokladniček částku 72,5 mil. Kč (z toho 
v pražské arcidiecézi 4 mil. Kč). Letošní leden tak přine-
sl rekordní výsledek v dosavadní, v celostátním měřít-
ku již jedenáctileté, historii sbírky. Výtěžek sbírky podpo-
ří stovky záměrů na podporu nemocných, seniorů a lidí 
v sociální nouzi.
Nyní probíhá podrobná kontrola výnosu sbírky. Dokud 
nebudou řádně překontrolovány všechny potřeb-
né doklady, jsou výsledky uvedené na internetových 
stránkách sbírky (http://www.trikralovasbirka.cz/vysled-
ky/) pouze předběžné.
Do sbírky je možné nadále přispět prostřednictvím dár-
covské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena 
jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) 
anebo bankovním převodem nebo poštovní poukáz-
kou na konto 66008822/0800 u České spořitelny.

Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů
V Roce kněží (19. 6. 2009 – 19. 6. 2010) byl realizo-
ván Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvo-
nů z kněžských darů do poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého v Nepomuku u Plzně. Sbírka ve pro-
spěch projektu probíhala i dále v roce 2010. Dary 223 
kněží, opatů, biskupů a arcibiskupů z 21 diecézí a arci-
diecézí ze 4 států činily k 31. 12. 2010 celkem 826 051 Kč, 
a to včetně darů kněží pražské arcidiecéze.
Dva odlité kněžské zvony Panny Marie (514 kg) a sv. 
Janů (611 kg) jsou od 28. 10. 2010 umístěny v blízkosti 
hrobu sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské kated-
rále v Praze, odkud budou odvezeny do Nepomuku. 
Výdaje za dva větší zvony a srdce, jejich dovoz a režij-
ní výlohy byly uhrazeny ve výši 720 109 Kč. Organizátoři 
sbírky upřímně, bratrsky a srdečně děkují kněžím praž-
ské arcidiecéze za jejich podporu a přispění do sbírky. 
Seznam dárců a informace o projektu jsou na webové 
adrese http://knezskezvony.katolik.cz
S pozdravem, vděčností a úctou 
P. Jan Martin Bejček OSB, farář v Letonicích u Vyškova.

Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.
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Z ACT CURIAE
Personalia
Nový provinciál redemptoristů
Dne 12. 1. 2011 byl zvolen na období čtyř let, tj. do led-
na 2015, novým provinciálem Pražské provincie re-
demptoristů P. Josef Michalčík CSsR.

Jmenování proděkanů KTF UK
Děkan KTF UK ThLic. Prokop Brož, Th.D., po kladném 
vyjádření Akademického senátu KTF jmenoval nové 
proděkany fakulty. Ke dni 1. 2. 2011 jsou proděkany: 
proděkan pro studium Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.; prodě-
kanka pro vnější a zahraniční vztahy doc. PhDr. Mireia 

Ryšková, Th.D.; proděkan pro rozvoj ThLic. Mgr. Karel 
Sládek, Th.D., a proděkan pro vědu doc. PhDr. Martin 
Zlatohlávek, Ph.D.

Sdělení hlavní kaplanky Vězeňské služby ČR
Sekretariát ČBK informoval o sdělení Mgr. Květoslavy 
Jakubalové, hlavní kaplanky Vězeňské služby České 
republiky, podle něhož byl nově pověřen službou vě-
řícím židovského vyznání ve věznicích České republiky 
rabín Moshe Chaim Koller. Věznice bude navštěvovat, 
vyskytne-li se potřeba na základě žádosti odsouzených 
nebo obviněných židovského vyznání.

Jubileář
Výročí svěcení
P. Mgr. Norbert Milan Badal OP, tajemník ordináře 23. 3. 1991 (20 let)
P. Mgr. Petr Havlíček SJ, farní vikář u Sv. Štěpána v Praze-Novém Městě 25. 3. 2006  (5 let)
František Klíma, emeritní kanovník, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě 26. 3. 1956 (55 let)

Životní jubilea
P. Ladislav Škrňa CSsR, v Řeholním domě na Svaté Hoře u Příbrami 3. 3. 1926 (85 let)
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv., osobní děkan, 
   výpomocný duchovní u Sv. Jakuba Staršího v Praze-Starém Městě 5. 3. 1909 (102 let)
Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen pražské arcidiecéze 6. 3. 1941 (70 let)
ThDr. Jiří Svoboda JC.D., děkan Metropolitní kapituly a zástupce soudního vikáře 20. 3. 1941 (70 let)
P. Augustin Ladislav Vik SDB, v komunitě v Dolních Počernicích 25. 3. 1923 (88 let)
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., kanovník, docent KTF UK 29. 3. 1956 (55 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Bořivoj Bělík byl s účinností od 1. 2. 2011 uvolněn z funkce 
kaplana Charitního domova pro duchovní a z funkce vý-
pomocného duchovního ŘK farnosti Stará Boleslav.
Bedřich Blažek byl s účinností od 1. 2. 2011 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti Kolín a s účinností od téhož 
data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchov-
ním této farnosti.
ThLic. Prokop Brož, Th.D., kanovník, děkan KTF UK, byl s účin-
ností od 1. 2. 2011 jmenován a ustanoven administrátorem 
ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha- Vyšehrad. 
Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustano-
vení.
P. Josef Hladiš SJ byl se souhlasem svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 2. 2011 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘK farnosti Kolín a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním této 
farnosti.
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách, CSc., byl s účinností od 1. 2. 
2011 uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela 
sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice, a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven výpomocným du-
chovním této farnosti.
P. Mgr. Pavel Klimovič SDB byl se souhlasem svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 1. 2011 jmenován 
a ustanoven kaplanem Církevní základní školy logopedic-
ké Don Bosco v Praze-Bohnicích. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
James Lee Chun Taek, kněz diecéze Incheon, byl s účinnos-
tí od 1. 2. 2011 uvolněn z funkce výpomocného duchovní-
ho ŘK farnosti u kostela sv. Františka z Assisi,  Praha-Chodov, 
a s účinností od téhož data bylo ukončeno jeho pověře-
ní duchovní péčí o korejsky hovořící komunitu pobývající 
v Arcidiecézi pražské.
P. Stanislav Muzikář CSsR byl se souhlasem svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 2. 2011 uvolněn z funk-

ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, Příbram-Svatá Hora, a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním této 
farnosti.
Václav Nekolný, osobní arciděkan, byl na základě své 
rezignace s účinností od 1. 2. 2011 uvolněn z funkce du-
chovního správce in solidum ŘK farnosti Uhlířské Janovice 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním této farnosti.
Matthias Park Gyu Nam, kněz diecéze Incheon, byl s účin-
ností od 1. 2. 2011 pověřen duchovní péčí o korejsky hovo-
řící komunitu pobývající v Arcidiecézi pražské.
P. Břetislav Vaněk CSsR byl se souhlasem svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 2. 2011 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, Příbram-Svatá Hora, a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním této 
farnosti.
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP byl se souhlasem 
svého řeholního představeného s účinností od 1. 2. 2011 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. 
Jiljí, Praha-Staré Město, a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním této 
farnosti.

Úmrtí
Akad. sochař Karel Stádník, trvalý jáhen pražské arci-
diecéze na odpočinku, zemřel dne 12. 1. 2011 ve věku 86 
let, v 27. roce své jáhenské služby. Poslední rozloučení se 
konalo 17. 1. 2011 v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově. 
R.I.P. 
Zdeněk Adler, osobní děkan, nesídelní kanovník vyšehrad-
ský, zemřel dne 28. 1. 2011 ve věku 90 let, v 65. roce své 
kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 4. 2. 2011 
ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla v Praze, pohřben 
byl na vyšehradském hřbitově v Praze. R.I.P. 
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel.: 220 181 754(705), fax: 220 181 373
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz

 1. 3. 19:30 Příprava na život v manželství (7/8)*; 
CPR

 2. 3. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 5. 3. 9:00 Sobota pro maminky*; CPR
 8. 3. 19:30 Příprava na život v manželství (8/8)*; 

CPR
 9. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory; postní du-

chovní obnova; PS
 12. 3. 9:00 Postní duchovní obnova pro služebníky 

eucharistie; PS
 14. 3. 19:00 Křest − neznámá svátost? Mons. Aleš 

Opatrný; PS
 16. 3. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 19. 3. 9:00 Postní duchovní obnova pro DS u kos-

tela sv. Vojtěcha; DS
 21. 3. 18:00 Setkání pastoračních asistentů na Sva-

té Hoře*; končí 23. 3. obědem; PS
 21. 3. 19:00 Křest jako dar a výzva − křest dospě-

lých; Mons. Aleš Opatrný; PS
 23. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory; kardinál 

Miloslav Vlk: Církev dnes neboli Kam 
kráčíš, církvi? PS

 26. 3. 9:00 Kurz Pomoc v pastoraci (6/7)*; PS
 28. 3. 19:00 Křest jako dar a výzva − křest dětí; 

Mons. Aleš Opatrný; PS
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; 
* jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – 
Centrum pro rodinu; DS – Duchovní správa u koste-
la sv. Vojtěcha.

Rok křtu
V rámci prvního roku tříleté přípravy na 1150. výročí pří-
chodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, který 
je zaměřen na prohloubení chápání a prožívání svátos-
ti křtu jako velkého daru a výzvy, připravilo Pastorační 
středisko trojici postních přednášek o této iniciační 
svátosti. Přednášejícím bude Mons. Aleš Opatrný, bis-
kupský vikář pro pastoraci. Přednášky se budou konat 
v sále Pastoračního střediska v pondělí 14., 21. a 28. 
března 2011 vždy v 19:00. Vstup je volný, všichni jsou sr-
dečně zváni.
14. 3. Křest – neznámá svátost?
21. 3. Křest jako dar a výzva – křest dospělých
28. 3. Křest jako dar a výzva – křest dětí

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel: 220 181 777
e-mail: cpr@apha.cz; http://cpr.apha.cz 

Přípravy na manželství
Jarní osmidílná společná příprava se uskuteční opět 
v pražském Pastoračním středisku v termínu 12. 4. – 
31. 5. 2011. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 
a mají informační a zážitkovou část. Na přípravě se po-
dílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený 
manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 
O jarní přípravu bývá každoročně značný zájem, pro-

to upozorňujeme snoubence, aby s přihlašováním neo-
táleli. Podzimní společná příprava na život v manželství 
bude probíhat v termínu 11. 10. – 29. 11. 2011.
Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formuláře na stránkách http://
cpr.apha.cz/snoubenci/

Sobota pro maminky
na téma výchovy dospívajících se uskuteční v sobotu 
5. března (9:00–17:00) v Pastoračním středisku (Kolejní 
4, Praha 6). Setkání povedou P. Vojtěch Kodet OCarm., 
psycholog a rodinný terapeut Mgr. Ing. Jan Čapek 
a Mgr. Eva Jelínková. Součástí programu bude sdí-
lení ve skupinkách. Polední občerstvení je zajištěno. 
Odpoledne se nabízí příležitost ke svátosti smíření, pro-
gram uzavře mše svatá. Cílem setkání je umožnit že-
nám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. Zájemkyně se 
mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru 
anebo na http://cpr.apha.cz/manzelky/, kde naleznou 
bližší informace a ohlasy z minulých sobot. Přihlašování 
neodkládejte, kapacita setkání je omezená!

Program efektivního rodičovství krok za krokem 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spo-
lupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum 
Praha pořádá osvědčený program, který pomáhá ro-
dičům s výchovou (nejen) předškolních a mladších 
školních dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, 
případové studie, techniku hraní rolí s praktickým ná-
cvikem a mnoho dalších. 
Nejbližší kurz se koná v prostorách Dívčí katolické střed-
ní školy (Platnéřská 4, Praha 1, metro A – Staroměstská) 
o sobotách 23. 4., 7. 5. a 21. 5. 2011 vždy od 9 do 17 
hodin. Díky přiznaným dotacím zůstává účastnický po-
platek stejný jako loni, tj. 900 Kč na osobu nebo 1500 Kč 
na manželský pár. Lektorkou kurzu je Mgr. Martina 
Běťáková. Bližší informace a přihlašovací kontakty 
na http://cpr.apha.cz/step/
Současně nabízíme letní pobytový kurz v horském 
prostředí ve středisku mládeže Vesmír (Jedlová 266, 
517 91 Deštné v Orlických horách, www.vesmir.signa-
ly.cz) ve dnech 31. 7. – 6. 8. 2011. Náplní pobytu bude 
jak trénink zaměřený na praktický nácvik výchovných 
dovedností, tak dostatek prostoru k rodinné rekreaci. 
Lektorkou kurzu je Mgr. Martina Běťáková.
Orientační výše příspěvků účastníků (skutečná výše 
bude stanovena začátkem března po zakalkulování 
dotací):

 ■ Oba rodiče: 5700 Kč (ubytování, plná penze 2 x 
2100 Kč + zvýhodněné kurzovné pro manželský pár 
1500 Kč) 

 ■ jeden rodič: 3000 Kč (ubytování, plná penze 2100 Kč+ 
kurzovné 900 Kč)

 ■ dítě do 3 let: 1900 Kč (vlastní postýlka, bez stravy, pří-
spěvek na hlídání během programu – jedna pečo-
vatelka na jedno dítě)

 ■ dítě od 3 do 6 let: 1900 Kč (ubytování, plná penze 
½porce 900 Kč + hlídání 1000 Kč) 

 ■ dítě od 6 do 10 let: 1600 Kč (ubytování, plná penze 
celá porce 900 Kč + hlídání 700 Kč) 

Bližší informace a přihlašovací formuláře naleznete 
na http://cpr.apha.cz/step/
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 774 241 990
e-mail: mail@misie.cz; http://www.misie.cz
Út 19:00  společenství Nikodém (pro mladé 

studenty)
Út 20:00  Mládež Chemin Neuf
St 19:00  společenství pro mladé pracující

St 19:00  Art Club (hudba, pantomima, 
svědectví)

Čt 19:00  modlitební setkání v sále Pastoračního 
střediska (Kolejní 4, Praha 6)

Ne 17:00  hudební skupina chval
Ne 18:00  mše svatá pro mladé (kostel sv. 

Apolináře, Praha-Nové Město)
Ne 19:00  společenství pro dospívající od 14 let

PROGRAMY

Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice
tel: 244 910 469, fax: 244 912 713
e-mail: adcm-pha@volny.cz; http:// www.praha.signaly.cz

Společenství v Nazaretě
 ■ pro mladé 18–30 let – každé pondělí od 19:00
 ■ pro mladé 14–18 let – každý čtvrtek od 18:30

Můžete se těšit na společnou modlitbu, povídání na 
aktuální témata s diskusí, zábavu, hry, sport, společ-
né akce, práci pro druhé, jídlo atd. Další informace 
na www.praha.signaly.cz

Jarní prázdniny v Příchovicích
Jarní prázdniny je možno strávit v nádherném prostře-
dí Jizerských hor na legendárním místě v Příchovicích. 
Na programu bude lyžování, zimní sporty, spousta her, 
výlety i duchovní program. Prázdniny v termínu 13.–18. 
března jsou určeny pro děti a mládež od 9 do 24 let. 
Přihlaste se prosím do 7. března na tel.: 731 625 940 
nebo na mailu nazaret@volny.cz. Bližší informace na-
jdete v kalendáři akcí na www.praha.signaly.cz

Postní duchovní obnova 
„Zacheus – Jak vyhlížím Boha...“
Mladé od 17 do 30 let zveme do ADCŽM Nazaret 
na postní duchovní obnovu (18.–20. března), kterou po-
vede P. Tomáš Hoffmann. Začínáme v pátek v 19:00, ko-
nec je v neděli okolo 14:00. Spacák, přezůvky a 250 Kč 
s sebou. Hlaste se na tel.: 244 910 469, 604 263 799 nebo 
na mailu: nazaret@apha.cz

Víkendovka pro náctileté 
„Mně se k té zpovědi tak nechce!“
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku „Mně se 
k té zpovědi tak nechce!“ v termínu 25.–27. března, kte-
rá se koná v centru Nazaret.
„Proč bych se měl/a zpovídat? A z čeho všeho se mám 
zpovídat? Kdy můžu jít k svatému přijímání a kdy ne? 
Jak si najít zpovědníka a jak často ho měnit?“
Společně prožijeme nejrůznější aktivity, hry, modlitby, 
budeme diskutovat o tématu, slavit mši sv., ... Setkáme 
se s otcem biskupem Karlem Herbstem a můžete se tě-
šit na dramatickou skupinu DRAS. Část programu je při-
pravena zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší. Začátek 
v pátek v 19:00, konec v neděli okolo 14:00. S sebou 
spacák a 250 Kč. Hlaste se předem na 244 910 469 
nebo na mailu nazaret@apha.cz

Světové dny mládeže Madrid 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference připra-
vuje účast jednotlivých poutníků českých a moravských 

diecézí na Světových dnech mládeže (World Youth 
Day – WYD) 2011. Program WYD bude od 16. do 21. srp-
na 2011 v Madridu. Součástí WYD jsou „Dny v diecé-
zích“, které se budou konat v různých španělských 
diecézích od 11. do 15. srpna 2011. Přihlásit se je mož-
né do 30. dubna. Více informací (nejen o přihlašování) 
najdete na http://madrid2011.signaly.cz/

Setkání mládeže pražské arcidiecéze
Jako každý rok, tak i letos zveme všechny mladé z praž-
ské arcidiecéze do Salesiánského centra v pražských 
Kobylisích, abychom společně oslavili Světový den 
mládeže. Setkání proběhne v sobotu 9. dubna 2011, 
týden před Květnou nedělí. V 9:00 to odstartujeme 
a skončíme cca ve 20:00. Dopoledne se můžete těšit 
na společný program v Salesiánském divadle (divadlo, 
modlitba, katecheze, duchovní impuls a nebude chy-
bět ani spousta hudby a zábavy...), poté budou ná-
sledovat přednáškové skupiny (kde si budete moct 
vybrat ze zajímavých témat a atraktivních hostů) a od-
polední program bude ve znamení pestré nabídky ak-
tivit (další přednáškové skupiny, široké sportovní mož-
nosti, kreativní workshopy, duchovní program atd.). 
Během setkání budeme mít možnost setkat se s naším 
arcibiskupem Dominikem Dukou a s biskupem Karlem 
Herbstem, s nimiž budeme společně slavit eucharistii. 
Na závěr bude v klubu koncert křesťanské hudební sku-
piny. Podrobnější informace najdete na webu www.
praha.signaly.cz

Bohoslovci Arcibiskupského 
semináře v Praze
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 111
e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz; http://www.arcs.cuni.cz

Postní TAMMÍM 2011 
– duchovní obnova pro mladé muže
V Arcibiskupském semináři v Praze již tradičně dvakrát 
v roce pořádáme duchovní obnovu pro mladé muže 
od 15 do 30 let s názvem TAMMÍM. Toto hebrejské slo-
vo můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhon-
ný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro 
Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťa-
na. K tomu se snažíme přispět i my nabízeným setkáním 
s bohoslovci, s představenými semináře a hlavně s vrs-
tevníky, kteří se také snaží objevovat svoji mužskou spi-
ritualitu.
TAMMÍM je možností prožít víkend v modlitbě, ztiše-
ní, rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, 
s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součás-
tí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, kva-
litní fi lm, dobrá nálada a setkání se zajímavými hosty. 
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Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a pro-
hloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i možnost 
duchovního rozhovoru, příp. svátosti smíření. Je to taky 
velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.
Rádi zveme mladé muže na letošní postní TAMMÍM, kte-
rý se uskuteční 25.–27. března 2011. Můžete prožít post-
ní víkend s dobrými lidmi v příjemném prostředí a dobře 
se připravit na slavení Velikonoc. Uzávěrka přihlášek je 
v úterý 22. března 2011. Počet míst je omezený, proto, 
pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve! 

Za bohoslovce Jozef Gumenický

Místo:   Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 
Praha 6, Metro A – konečná Dejvická

Termín:   příjezd 25. 3. do 18:00, odjezd 27. 3. 
od 14:00

Cena:   dobrovolný příspěvek dle individuálních 
fi nančních možností

Pořadatel:   Bohoslovci českých diecézí, 
Arcibiskupský seminář v Praze

Informace a závazné přihlášky:
tammim@signaly.cz, www.tammim.spolco.cz

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 441-2; e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz; http//www.chemin-neuf.cz
Út 20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Ne 10:30 mše svatá se zvláštní katechezí pro děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice) 
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, St, Čt 12:00 mše sv.
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá 8:00 mše sv. 
25.–27. 3.    Tomáš Řehák: Sexualita a citový život. Víkend pro mladé (14–18 let) v klášteře Komunity CCN 

v Tuchoměřicích u Prahy. Téma: Jak se na vztahy dívá Bůh; jaký je jeho názor a plán; co zna-
mená toužit, mít rád, milovat; co je správné a co ne. Jak poznat toho pravého, kde ho najít? 
Proč být celý život s jedním? Je pravda, že Bůh má pro každého protějšek? Jak být chtěn; kdy 
a na co je správný čas; je něco, co ještě nevím? Info a přihlášky: www.chemin-neuf.cz

Komunitní centrum Matky Terezy
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
tel.: 731 625 970; e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz
14. 3. 16:00 Libor Gottfried: Karel IV. – přednáška 

v rámci Klubu křesťanských seniorů
24. 3. 19:00 Filmový klub: Matka Tereza, Pero v Boží 

ruce I (Costa Fabrizio, Itálie / VB / 
Španělsko, 2003) – vstup volný

Dny duchovní obnovy Orla – povede Mons. Bohumil 
Kolář na téma „Panna Maria a náš křesťanský život“ 
Program
 25. 3. 16:00 zahájení, starosta Orla, župa Pospíšilova
  16:15 úvodní promluva 
  17:30 mše svatá
 26. 3. 9:00 1. promluva 
  10:30 2. promluva 
  12:00 oběd a pauza 
  14:30 3. promluva 
  16:00 4. promluva 
  17:30 mše svatá
 27. 3. 8:00 závěrečná promluva 
  10:00 mše svatá

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram 
261 80 Příbram II – 591; tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934 
e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz 
http://wap.svhora.cz
9. 3. Popeleční středa, udělování popelce při 

všech mších. Hudba při mši svaté v 17:00: 
Josef Olejník – Česká mše z Andělské hory, 
mešní proprium 

12. 3. zpívané latinské chorální nešpory v 16:30 
(nácvik v 16:00)

19. 3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – 
mše svaté v 7:00, 9:00, 11:00 a 17:00

25. 3. slavnost Zvěstování Páně – mše svaté v 7:00, 
9:00, 11:00 a 17:00

Pastorační centrum sv. Tomáše 
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz
http://www.farnostdobris.cz
2. 3.  19:30 Hospicová péče v Čechách – 

přednáška MUDr. Terezy Dvořákové, 
ředitelky hospice v Čerčanech (PC sv. 
Tomáše)

Osobní modlitba – praktický seminář o tom, jak se 
modlit. Každé úterý od 8. 3. do 5. 4. 2011 v 19:30 
v Pastoračním centru sv. Tomáše:
8. 3. P. Mgr. Ing. Michal Němeček:

Modlitba je vztah (základy modlitby; minimum 
modlitebníka)

15. 3. PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.:
Modlitba a překážky

22. 3. P. Mgr. Jan Böhm:
Modlitba je cesta (modlitba u každého z nás 
má svůj vývoj; krize, neútěcha, duchovní noc)

29. 3. P. Mgr. František Jakub Sadílek OFM:
Modlitba je rozmanitá (různé známé 
i neznámé druhy modlitby a jejich význam)

5. 4. PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.:
 Modlitba za druhé (síla přímluvné modlitby, zku-

šenosti, důležitost a smysl modlitby za druhé)

Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, 120 00 Praha 2; tel.: 224 246 519(73)
e-mail: praha@charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz

Česká nemocnice v Ugandě 
oslavila v únoru 4. narozeniny
Českou nemocnici v Ugandě otevřela před čtyřmi lety, 
v únoru 2007, Arcidiecézní charita Praha v kraji Buikwe 
poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového pro-
jektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem 
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z vesnických oblastí, včetně čtyř tisíc dětí zapojených 
do programu pražské Charity Adopce na dálku®.
„Česká nemocnice v Ugandě je unikátní svým rozsahem 
i tím, že jde o skutečně český rozvojový projekt. Na pro-
voz Nemocnice totiž fi nančně přispívají desetitisíce dár-
ců z celé České republiky,“ říká Petra Matulová, ve-
doucí Rozvojového střediska Charity Praha. „Největším 
úspěchem, který si Nemocnice darovala ke svému čtyř-
letému výročí fungování, je ošetření 100 000. pacien-
ta,“ pokračuje Matulová. Mezi nejčastější onemocnění 
patří malárie, tuberkulóza, HIV/AIDS, podvýživa a chu-
dokrevnost. Petra Matulová dodává: „V podmínkách 
chudého venkova v rozvojové zemi je včasnost a kva-
lita zdravotní péče často otázkou života a smrti. Naše 
nemocnice zachránila život mnoha tisícům pacientů, 
kteří sem byli přivezeni po úrazu, těm, kteří potřebovali 
akutní operaci slepého střeva či kýly, nebo novorozen-
cům a jejich matkám při komplikovaných porodech.“

Charita pomáhá v boji proti alkoholismu 
na chudém indickém venkově
V chudých podmínkách zaostalých indických vesnic 
nachází alkohol své oběti, důsledky jsou často fatál-
ní. Alkohol konzumují jak otcové rodin, tak mladí lidé 
pod vlivem kolektivu. Léčbě alkoholismu se v minulos-
ti věnovalo několik komunitních rozvojových progra-
mů Charity Praha. V Honavaru před pěti lety probíhal 
pod vedením zdejší koordinátorky, sestry Leeny, pro-
jekt komplexní komunitní zdravotní péče. Jednou z díl-
čích činností projektu byla právě práce s alkoholiky. 
Závislosti se zbavilo několik desítek zúčastněných paci-
entů. „Anant Kanyappa Naik, otec rodiny, který propa-
dl alkoholu, utrácel všechny vydělané peníze na pití. 
Jeho domácnost byla v bezvýchodné situaci, děti hla-
dověly a churavěly. Anant přistoupil na podmínky naší 
léčby spočívající v odborné pomoci, medikaci a v kon-
zultacích s úspěšnými abstinenty. Po absolvování léč-
by se z něj stal nový, šťastný člověk,“ hodnotí jednoho 
z pacientů sestra Leena.
Na podobném principu stojí i další protialkoholní pro-
jekt, jenž se rozbíhá právě v těchto dnech v indickém 
Bídaru, v oblasti kde pomáhají stovky dárců z České re-
publiky dětem v programu Adopce na dálku®. Kromě 
již zmíněných metod bude využívat i skupinovou terapii, 
fyzické aktivity, motivační programy a pomoc s hledá-
ním zaměstnání. Trvání projektu je naplánováno na tři 
roky, prvním rokem jej Rozvojový fond Charity Praha 
podpořil částkou 230 000 Kč.

Změna ve vedení Rozvojového střediska 
Arcidiecézní charity Praha
Dne 1. února 2011 byla do pozice vedoucí Rozvojového 
střediska Arcidiecézní charity Praha (RS) jmenována 
Bc. Petra Matulová. PhDr. Jarmila Lomozová, kterou 
tuto pozici zastávala v uplynulých osmi letech, odchá-
zí na mateřskou dovolenou. Petra Matulová působi-
la doposud jako zástupce vedoucí RS a vedoucí za-
hraničního oddělení; pracuje v Charitě Praha od roku 
2006, dokončila vysokoškolské vzdělání v oboru sociál-
ní a humanitární práce. Cenné zkušenosti získala při ve-
dení rozvojových projektů Charity Praha v Ugandě, kde 
pracovala rok a půl. Přejeme Petře Matulové i Jarmile 
Lomozové mnoho sil a úspěchů při zvládání jejich no-
vých rolí a odpovědností. 

RS se věnuje rozvojové a humanitární pomoci do za-
hraničí již od roku 1993. Působí v šesti zemích světa, kde 
realizuje rozsáhlé programy na pomoc nejchudším li-
dem (vzdělávací programy včetně Adopce na dálku®, 
budování škol, internátů; dále zdravotní péče, podpo-
ra komunit ve svépomoci, drobném podnikání atd.). 
Projekty RS podporuje pravidelně více než patnáct ti-
síc dárců. Činnost RS zajišťuje dvacet stálých pracovní-
ků (v pražské kanceláři i na misích v zahraničí) a podílí 
se na ní více než padesát partnerských organizací v za-
hraničí. Více informací na www.praha.charita.cz

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel./fax: 220 181 329; e-mail: ukz@volny.cz
Unie katolických žen zve všechny na:

 ■ Společenské odpoledne na téma: Čína II – Sečuan, 
Tibet, ve středu 16. března (14:30–16:30) ve Farním klu-
bu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, 
Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady), přednáší 
RNDr. Ondřej Bartušek.

 ■ Kreativní dílnu pro ženy, v sobotu 19. března (9:30–
12:00) v kanceláři UKŽ, Thákurova 3, Praha 6. Kreativní 
dílna bude věnována velikonočnímu tvoření. Je třeba 
si přinést vyfouknutá vajíčka. Vstup je volný.

 ■ Postní duchovní obnovu pro ženy, v sobotu 26. břez-
na (10:00–16:00) ve Farním klubu u Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod 
z Františkánské zahrady). Duchovním průvodcem bude 
P. Vojtěch Eliáš; odpoledne zakončíme mší svatou. 
Oběd si můžete přihlásit na tel.: 220 181 329 (v době 
naší nepřítomnosti použijte záznamník) nebo na ukz@
volny.cz nejpozději do 23. března.

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1
tel: 220 516 740; e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz

 ■ Pravidelné mše sv. jsou slaveny v sobotu v 7:30 v naza-
retském domku a v neděli v 18:00 v kostele Narození 
Páně. 

 ■ Ve dnech 7.–9. března je pražská Loreta pro návštěvní-
ky uzavřena, 7. března v 18:00 zde však bude slouženo 
rekviem za pohřbené v Loretě. 

 ■ Do 28. dubna je otevřena výstava Světlo ikon Martina 
Damiana v prvním patře ambitu.

 ■ V pátek 25. března o slavnosti Zvěstování Páně povede 
mši sv. v 18:00 v loretánském kostele P. Serafín Beníček 
OFMCap. 

 ■ Od 1. dubna bude v adorační kapli Lorety každou stře-
du a pátek (14:30–16:30) opět pravidelně vystavována 
Nejsvětější svátost. 

 ■ V klášteře bývá každé úterý (20:15–21:30) rozjímání nad 
texty evangelia spojené s modlitbou chval. 

 ■  První středa v měsíci od 19:00 je vyhrazena „Večerům 
u kapucínů“, benefi čním akcím (2. 3. Ztracená kapela, 
6. 4. Rapsodické divadlo).

 ■ 13.–16. března povede duchovní obnovu strahovské 
farnosti P. Piotr Kurkiewicz OFMCap., misionář z Ukrajiny, 
spolu s týmem „Školy evangelizace“ (program viz rubri-
ka Pozvánky, nabídky, str. 13).

 ■ V sobotu 9. dubna v 18:00 bude doprovázet bohosluž-
bu smíšený pěvecký sbor Šumavan z Klatov. Pozvání 
k celebraci přijal kardinál Miloslav Vlk.

Více na www.loreta.cz, www.kapucini.cz
www.veceryukapucinu.cz

K návštěvě poutního místa i k účasti na programech 
srdečně zvou bratři kapucíni.
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Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720
http://www.domovrepy.cz; http://www.boromejky.cz
 1. 3. 19:00 Two voices aneb Příslib jara – vystoupení me-

zzosopranistky Edity Adlerové, šansoniérky 
Jany Rychterové a houslisty Vladimíra Iljiče 
Pecháčka (kostel Sv. rodiny)

 7. 3. 18:00 Quadriga quartet – vystoupení studentů 
Pražské konzervatoře (Lucie Kočí – 1. hous-
le, Lenka Bonaventurová – 2. housle, Martin 
Ruman – viola, Jana Veverková – violonce-
llo), zazní skladby J. Haydna a A. Dvořáka 
(kostel Sv. rodiny)

 10. 3. 15:30 Hudba pro radost – benefi ční koncert vynika-
jících japonských hudebnic (Sayaka Itakura 
– housle, Saeko Kitagawa – klavír): Mozart, 
Dvořák, Schumann, Nakada (refektář)

 27. 3. 16:00 Aiglon College – hudba muzikálů v podá-
ní anglického pěveckého smíšeného sboru 
střední školy (refektář)

Kostel Svaté rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC. 
Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Výtěžek je ur-
čen na podporu činnosti Domova. 
Domov sv. Karla Boromejského najdete i na face-
booku. Máte-li zájem o informace o akcích nebo o za-
sílání programů mailem, napište na zora.vondracko-
va@domovrepy.cz; tel.: 775 853 537, 235 301 238.

POZVÁNKY, NABÍDKY

Koncert duchovní hudby
Ve čtvrtek 3. března jste srdečně zváni na koncert du-
chovní hudby, při němž zazní Píseň písní – Intavolatury pro 
varhany a cembalo barokní Itálie. Melodie A. Vivaldiho, 
A. Scarlattiho, F. Rognoniho ad. na varhanách a cem-
balu zahraje MgA. Alena Hönigová. Koncert se koná 
od 19:00 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, 
Ke Strašnické 10, Praha-Strašnice. Vstupné 100 Kč, stu-
denti a důchodci vstup zdarma. Vstupenky je možné 
zakoupit přímo na místě v den konání koncertu od 18:00 
nebo zarezervovat na tel. 777 644 737.

Smysl biologických druhů a jejich ochrany
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
na besedu s biologem, fi losofem a spisovatelem 
prof. RNDr. Stanislavem Komárkem o smyslu biologic-
kých druhů a jejich ochrany. Beseda se koná v úterý 8. 
března od 17:30 v přízemí kláštera Emauzy na Novém 
Městě pražském, Vyšehradská 49.

Veřejná projekce fi lmu Bakhita
Sestry Paulínky zvou na veřejnou projekci dvoudílného 
fi lmu Bakhita. Květ z Afriky, která proběhne 8. března (1. 
díl) a 10. března (2. díl) od 19:15 v Klubu U Panny Marie 
Sněžné na Novém Městě pražském.
Jedná se o fi lmově zpracovaný příběh uneseného sú-
dánského děvčátka Bakhity, které mělo být po celý ži-
vot otrokyní. Boží prozřetelnost a dobrota některých lidí 
je však přes mnohá trápení dovedly až do kláštera se-
ster kanosiánek. Příběh Bakhity se prolíná s příběhem 
jiné dívky, malé Aurory, o niž se Bakhita starala v domě 
svého pána a která na ni v dospělosti vzpomíná a vy-
práví o ní svým dětem. I když sestra Bakhita zemřela, 
přesto zůstala živá v srdcích lidí. Jan Pavel II. ji jako vů-
bec první africkou světici svatořečil v roce 2000.
Soubor dvou DVD s českým dabingem (207 min, 399 Kč) 
právě vychází v Nakladatelství Paulínky.

Třetí etapa Cyrilometodějské pouti
Sekulární serafínský řád a společenství poutníků zve 
na další etapu XXX. ročníku pěší Cyrilometodějské pou-
ti (letošní jubilejní ročník má téma k meditaci i rozjímání 
„Písmo svaté – vezmi a čti“). Třetí etapa bude zaháje-
na v sobotu 19. března v kostele Narození Panny Marie 
v Mnichovicích společnou modlitbou růžence. Dále bu-

deme pokračovat po 25kilometrové trase do Divišova. 
Bude zajištěno i doprovodné auto.
Doprava do Mnichovic vlakem z Prahy, hl. n., v 7:50 
do Mnichovic (8:28), odchod po 8:30 od nádraží, pří-
chod do Divišova cca v 16:00. Odtud nejedou auto-
busy ani vlak; nejbližší vlak jede z Českého Šternberku 
(vzdálen 6,5 km), kam se můžeme popovézt auty – od-
jezd z Českého Šternberku v 16:26 (přes Světlou n. Sáz., 
příjezd do Prahy v 19:57) nebo v 18:02 (přes Čerčany, 
příjezd do Prahy ve 20:06). 
Aktuální informace naleznete na www.poutnik-jan.cz 
nebo na tel. 286 891 447. Organizátoři pražské větve 
pouti: Libor Gottfried (739 389 158; L.Gottfried@seznam.
cz) a František Reichel (602 614 332; f.reichel@volny.cz).

Strahovská duchovní obnova – misie 2011
Strahovská farnost zve všechny zájemce k účasti na du-
chovní obnově – misiích, které od 13. do 16. března po-
vede ukrajinský misionář P. Piotr Kurkiewicz OFMCap. 
spolu s týmem „Školy evangelizace“. Program misií je 
následující: 

Popelec zdravotníků
Ve středu 9. března od 15:30 se v kostele sv. Václava 
v Psychiatrické léčebně Bohnice koná „Popelec zdra-
votníků“, při kterém promluví Miloš Rejchrt. Tým spiritu-

Neděle (13. 3.): Boží láska
 8:30 mše sv. u Panny Marie Andělské + krátký program
10:00 mše sv. na Strahově + krátký program 
16:00 program pro děti a mládež na Strahově
18:00 mše sv. v Loretě + krátký program
Pondělí (14. 3.): Hřích a jeho důsledky
10:00 program pro dospělé na Strahově
16:30 u Panny Marie Andělské příležitost ke svátosti 

smíření, duchovnímu rozhovoru nebo přímluvné 
modlitbě 

18:00 mše sv. u Panny Marie Andělské + krátký program
Úterý (15. 3.): Spása v Ježíši Kristu
10:00 program pro dospělé na Strahově 
16:30 na Strahově příležitost ke svátosti smíření, duchov-

nímu rozhovoru nebo přímluvné modlitbě 
18:00 mše sv. na Strahově + krátký program
Středa (16. 3.): Přijetí Ježíše jako Pána
10:00 program pro dospělé na Strahově
16:30 u Panny Marie Andělské příležitost ke svátosti 

smíření, duchovnímu rozhovoru nebo přímluvné 
modlitbě

18:00 mše sv. v Loretě + krátký program
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ální péče zve všechny pacienty, zaměstnance a ná-
vštěvníky léčebny.

Benefi ční koncert
V neděli 20. března od 18:00 se pod záštitou ředitele 
Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Martina Hollého 
koná v kostele sv. Václava v areálu PL Bohnice bene-
fi ční koncert ve prospěch opravy střechy ústavního kos-
tela sv. Václava, na němž vystoupí „Hipocondria en-
semble“ (umělecký vedoucí Jan Hádek) a „Collegium 
419“ (sbormistr Čeněk Svoboda). Na programu je cyk-
lus sedmi kantát Dietricha Buxtehudeho Membra Iesu 
nostri.

Koncert k výročí narození J. S. Bacha
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Společnost 
pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou 
fakultní nemocnicí pořádají v pondělí 21. března v 15:30 
koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 
Praha 2 u příležitosti 326. výročí narození J. S. Bacha. 
Účinkuje Jan Morávek – baryton, Josef Zámečník – 
trubka, Jan Kalfus – varhany. Projekt probíhá za pod-
pory Městské části Praha 2. Vstup je volný. Všichni jste 
srdečně zváni.

Rodina, děti a „střet generací“ v naší době 
V neděli 27. března v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí přednášky na téma Rodina, děti a „střet genera-
cí“ v naší době, která se koná v rámci Farní akademie 
v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, 
Ve Lhotce 36. Přednášejícím bude Prof. PhDr. Milan 
Petrusek, CSc., z katedry sociologie Fakulty sociálních 
věd UK v Praze.

Missa brevis
V neděli 27. března při mši sv. od 18:00 ve strašnic-
kém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 
(Ke Strašnické 10) zazní Missa brevis Andrea Gabrieliho 
v podání chrámového sboru Cantus amici pod taktov-

kou Lukáše Dobrodinského. K účasti na mši i k poslechu 
jste srdečně zváni.

Velikonoce v tichu kapucínského kláštera
Bratři kapucíni vás zvou ve dnech 20.–25. dubna do pro-
stor svého kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské 
nám. 6a, 118 00 Praha 1) k prožití velikonočních exer-
cicií „v tichu kapucínského kláštera“, kterými budou 
provázet br. Augustin Šváček OFMCap. a br. Petr 
Petřivalský OFMCap. Akce je určena pro všechny star-
ší 18ti let. Cena za celý pobyt (včetně ubytování a stra-
vování) je 2000 Kč. 
Bližší informace na www.kapucini.cz; e-mail kapucini.
uLorety@seznam.cz

Časopis Rodinný život 1/2011
První letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno 
svatebnímu veselí, svatbám uskutečněným i připravo-
vaným. Prof. Jan Sokol v rozhovoru promlouvá o pro-
měnách a kořenech svatebního rituálu a o společen-
ském významu manželství. P. František Petrík klade 
důraz na svatební obřad jako pravdivý začátek man-
želského života. Dva mladé manželské páry vzpomína-
jí na předsvatební dialogy, přípravy i pocity a vzájem-
né odevzdání se jako podstatu svatebního dne. Příběh 
paní Kulišťákové je o svatební výslužce a o tom, že da-
rování obdarovává. Anselm Grün ve svých úvahách 
o svátosti manželství zve manžele k vytváření archy – 
symbolického bezpečného úkrytu v nelehkých chví-
lích manželství. V pravidelných rubrikách týkajících se 
výchovy a vztahů se seznámíte s aktivitou Kurzů efek-
tivního rodičovství v Brně, dočtete se o úskalích před-
manželského soužití. Stejně jako v předchozích číslech 
nechybí čtení na dobrou noc, které můžete tentokrát 
s dětmi dovyprávět sami; recept pana Nágla; setká-
ní s želvičkou Loudalkou; soutěže; křížovka a informace 
o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat 
na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 
2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250; rodina@arcibol.cz

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Zamlčené rány
Otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi 
(Wunibald Müller)
Sexuální skandály otřásly v poslední době katolickou 
církví zejména v USA, Irsku a v německy mluvících ze-
mích. Oběti sexuálních zločinů, které se odehrály před 
několika desítkami let, se dnes hlásí o slovo a na světlo 
dne se dostávají zranění, o nichž se dlouho mlčelo. Pod 
drobnohledem veřejnosti se ocitly výchovné instituce 
katolické církve. Autor se pokouší podat přesně rozli-
šujícím jazykem především psychologický obraz příčin 
zranění, která mnohdy vyrůstají z dobře míněných po-
kusů o pomoc a empatii. Kromě mnoha kazuistik (celi-
bát, homosexualita, pedofi lie, efébofi lie) nastiňuje také 
možné cesty k prevenci sexuálních přečinů a přede-
vším k uzdravení. Naznačuje rovněž, jaká cesta vede 
k vyvážené a zdravé sexualitě Bohu zasvěcených osob, 
ale také vychovatelů a pomáhajících profesí. Kniha 

není pokusem o obžalobu církve, ale o porozumění slo-
žitému předivu vztahů, které se právě ve spirituálním 
prostředí mohou proměnit v mocenský nástroj vycho-
vatele-pastýře k vychovávanému-dítěti.
Wunibald Müller je teolog, psycholog a zkušený psy-
choterapeut, spolu s Anselmem Grünem vede dům 
pro duchovní obnovy v benediktinském opatství Müns-
terschwarzach v Německu.

Brož., 216 s., 295 Kč
Portál, www.portal.cz

Teologické směry 20. století
(Rosino Gibellini)
V naší práci se pokoušíme o celkovou rekonstrukci dě-
jin křesťanského myšlení ve 20. století: chceme postih-
nout jeho klíčové momenty, nejčastěji probíraná téma-
ta a nejdůležitější texty, které v jeho průběhu vznikly. 
Na všechny „teologie“, které budeme v jednotlivých 
kapitolách probírat, musíme hledět na základě per-
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spektivistického (nikoli scholastického či dialektické-
ho) pojetí. Je třeba se na ně dívat z perspektivy nesrov-
natelného a úchvatného předmětu (Barth) tajemství 
a zjevení (jakožto nejvlastnějšího tématu teologie), to 
vše ve zkušenostním, kulturním a společenském kontex-
tu, v jehož rámci se čím dál tím více teologické myšlení 
20. století vyjadřovalo. (Z předmluvy.)

Váz., 644 str., 625 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Ve víru víry
(Ignác Mucha)
Autor (mj. vedoucí internetových projektů Pastoračního 
střediska Arcibiskupství pražského) má dar vidět všed-
nodenní lidské hemžení nevšedním pohledem. Ve svět-
le drobných příhod ze života mu ožívají některé pravdy 
víry, které sice všichni známe a častokrát slýcháme, ale 
v jeho podání mají sílu nás nově oslovit. Rád přemítá 
o Boží pozornosti vůči těm nejnepatrnějším, o jedineč-
nosti každého člověka a jeho poslání, o smyslu věrnosti 

v malém. Ignác Mucha je přitom dalek toho, aby čte-
náře poučoval a moralizoval, natož aby dával na odiv 
svůj život s Bohem. Snad právě proto se v jeho hledání, 
zápasech i přemítání nad smyslem lidského plahočení 
najde každý.

Brož., 62 str., 79 Kč 
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Modlitba ve škole křesťanských mistrů
(Pierre Francoeur)
Autor se rozhodl ve své knize poukázat na bohatství 
a rozmanitost křesťanské modlitby. Vybral si k tomu tyto 
duchovní mistry: sv. Benedikta z Nursie, sv. Františka 
z Assisi, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Terezii z Avily, sv. Terezii 
z Lisieux a Madeleine Delbrêlovou. Každou z těchto 
osobností představuje ve třech kontextech: 1) světcův 
život a doba, v níž žil; 2) klíčové prvky jejich modlitby 
a 3) inspirace pro modlitbu v dnešním světě.

Brož., 80 str., 99 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

9.–13. 3. Postní duchovní obnova 
pro všechny P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín Kutnohorská 26, 280 02 Kolín; tel./fax: 321 721 959

 731 182 112; exercicie.kolin@seznam.cz

11.–13. 3.
Duchovní cvičení pro 
členy a příznivce Matice 
svatoantonínské 

Mons. Vojtěch 
Šíma ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad
tel.: 572 571 420, 572 571 531
velehrad@stojanov.cz; www.stojanov.cz

11–13. 3. Víkend se sv. Lukášem P. Anton 
Verbovský CSsR

Exerciční dům Svatá 
Hora

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram, přihlášky: 
ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním 
formuláře na http://www.svata-hora.cz

11.–13. 3. Exercicie pro rodiny 
s dětmi: Úvod do postu 

Mezinárodní 
centrum duchovní 
obnovy

Klášterní 1, 463 62 Hejnice
482 360 235, fax: 482 360 299
mcdo@mcdo.cz; www.mcdo.cz

12. 3.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát 
OM

Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

664 32 Vranov u Brna 7; 541 239 264
www.dc-vranov.katolik.cz; dc-vranov@katolik.cz

14.–18. 3. Postní duchovní obnova P. Stanislav 
Peroutka SJ ŘKDS Stojanov viz výše

18.–20. 3 Víkend pro seniory P. Stanislav 
Peroutka SJ ŘKDS Stojanov viz výše

21.–23. 3. 
Setkání pastoračních 
asistentů Arcibiskupství 
pražského 

P. Vladimír Málek Exerciční dům Svatá 
Hora viz výše

22.–26. 3.
Ignaciánské exercicie: 
Poznat, milovat 
a následovat Ježíše Krista

P. František Lízna 
SJ

Matice 
svatohostýnská

Svatý Hostýn 115, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, 573 381 693-4
www.hostyn.cz, matice@hostyn.cz

24.–27. 3. Exercicie pro zdravotníky Mons. Aleš 
Opatrný

Exerciční dům Svatá 
Hora viz výše

24.–27. 3. Malý kurz křesťanství (pro 
ženy) tým Cursillo Exerciční dům Kolín přihlášky na tel: 222 210 331 (večer)

25.–27. 3. Rekolekce pro katechety Mons. Pavel 
Posád ŘKDS Stojanov viz výše

25.–28. 3. duchovní obnova P. Jan Rybář SJ Marianum, Janské 
Lázně

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum 
pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec 
Králové; 495 063 661, 737 215 328
dcs@diecezehk.cz, http://seniori.diecezehk.cz

27. 3. – 2. 4. Ignaciánské exercicie
– III. týden

P. František Lízna 
SJ

Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín
558 761 429, 737 930 713
http://www.jesuit.cz/exercicie/nabidka.php

29. 3. – 2. 4. Postní duchovní obnova 
pro seniory P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům Kolín viz výše

31. 3. – 3. 4.
Duchovní obnova 
pro seniory, nemocné 
a invalidní: Život ze křtu

Mons. Josef Žák Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly viz výše

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby národy Latinské Ameriky zůstávaly věrné evangeliu a velkoryse při-
spívaly k sociální spravedlnosti a pokoji.

Úmysl misijní
Aby Duch svatý dával světlo a sílu křesťanským společenstvím a věřícím, 
kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu.

Úmysl národní
Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním poslání 
církve a za vytváření pouta jednoty mezi všemi, kdo se z vody a Ducha 
svatého znovu narodili a oblékli v Krista.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 14. 3. 2011
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Hrušková. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 6. března 1606 zemřel Zbyněk Berka z Dubé, katolický kněz, člen Řádu křižovníků s červenou hvězdou. 
V roce 1593 jmenován 10. pražským sídelním arcibiskupem. Provedl rozsáhlou přestavbu 
arcibiskupského paláce a zřídil v něm soukromou kapli sv. Jana Křtitele. (* 1551)

 8. března 1731 zemřel Ferdinand Maxmilián Brokoff, sochař a řezbář českého baroka. Od roku 1709 pracoval 
na sousoší světců na Karlově mostě. Vytvořil náhrobek Václava Vratislava z Mitrovic pro 
chrám sv. Jakuba Staršího na Starém Městě pražském, morový sloup na Hradčanském 
náměstí s Pannou Marií a sochami apoštolů kolem sloupu. (* 12. 9. 1688)

 10. března 1911 narozen ThDr. Jaroslav Kadlec, katolický kněz a teolog, církevní historik. Od roku 1938 
přednášel v bohosloveckém semináři v Českých Budějovicích. Profesor církevních dějin 
na KTF UK v letech 1947 až 1950. Probošt kolegiátní kapituly u Všech svatých na Pražském 
hradě. Za totalitního režimu v roce 1958 zatčen a tři roky vězněn. V letech 1968 až 1970 
přednášel církevní dějiny na CMBF v Litoměřicích. Poté působil jako výpomocný duchovní 
správce ve Veselé a Horní Cerekvi. Po sametové revoluci v lednu 1990 povolán opět 
na KTF UK, kde až do roku 1994 přednášel církevní dějiny. Knižně vydal Byzantské křesťanství 
u slovanských národů, Přehled českých církevních dějin, třísvazkové Dějiny katolické církve 
a další díla. ( 3. 1. 2004)

 11. března 1946 zemřel PhDr. Vladimír Němec, varhaník a hudební spisovatel. Byl ředitelem kůru i varhaníkem 
na několika místech v Praze, od roku 1920 u Sv. Jindřicha, pak u Sv. Petra, u Sv. Václava 
na Smíchově, naposledy pak u Matky Boží před Týnem. Řídil duchovní hudbu pražského 
rozhlasu, kde i účinkoval na varhany. Založil a vedl „Sdružení pro duchovní hudbu“, je autorem 
knihy Pražské varhany, v níž kromě historie snesl pečlivě i zprávy o pražských varhanících, 
kůrech apod. (* 28. 1. 1900)

 11. března 1981 zemřela Eva Pávková, básnířka katolického zaměření. Napsala: Anežka Česká, Pražské 
Jezulátko, Pod způsobou chleba. (* 5. 12. 1922)

 15. března 1996 papež Jan Pavel II. vyhlásil na území České republiky nový Apoštolský exarchát pro katolíky 
byzantského obřadu spadající pod přímou pravomoc Apoštolského stolce. Prvním exarchou 
se sídlem v Praze byl jmenován Mons. Ivan Ljavinec.

 25. března 1631 na pražských Hradčanech slavnostně vysvěcena kaple Loreta, barokní kopie známého 
italského poutního místa, jejímž autorem je italský architekt Giovanni Domenico Orsi. 
Světitelem byl pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch kardinál hrabě z Harrachu.

 27. března 1696 narozen Jan Rudolf Sporck, katolický kněz, v roce 1720 jmenován pomocným biskupem 
pražským. Kanovník metropolitní kolegiátní kapituly svatovítské. Za české země dohlížel 
na kanonizační proces sv. Jana Nepomuckého. Známý kreslíř a sběratel uměleckých děl, 
namaloval celkem 813 kreseb, pražských a venkovských pohledů, architektur apod. 
(† 21. 1. 1759)

Arnošt Kelnar


