
Hlasatel radostné zvěsti, duchovní vůdce i partner, který naslouchá...
Milí čtenáři, dne 25. června tohoto roku vysvětíme v naší katedrá-
le sv. Víta, Václava a Vojtěcha kandidáty kněžství Radima Cigánka 
a Martina Sklenáře, kteří se po celý rok připravovali jáhenskou službou 
v našich farnostech, aby získali i určitou praxi, která souvisí s posláním 
kněze jako pastýře základní buňky církevního života, jíž je farnost. Díky 
Bohu za nová kněžská povolání, kterých by ale naše místní církev, praž-
ská arcidiecéze, potřebovala dvojnásobek. Má-li vydržet do budoucnosti 
obsazení našich farností, potřebuje čtyři novokněze pro presbyterium arcidiecéze 
a dva novokněze z řad řeholí, které se podílejí na kněžské službě více než jednou třetinou 
kněží. Jistou nadějí může být i svítání v počtu letošních kandidátů do nultého ročníku, kte-
rý probíhá v olomouckém teologickém konviktu pro všechny kandidáty kněžství diecézí 
v České republice.
Oslavili jsme Rok kněží. Jak konstatuje ve svém rozhovoru s novinářem Seewaldem papež 
Benedikt XVI., proběhl zcela jinak, než jsme předpokládali. Ale přesto ho můžeme chápat 
jako katarzi, která pomůže prohloubení kněžské úlohy v naší církvi. Nastalá situace uká-
zala, že jak věřící, tak i ostatní společnost si váží opravdové kněžské služby a nenechali se 
touto enormní skandalizací strhnout k jednostrannému postoji. Současný život jak ve spo-
lečnosti, tak v samotné církvi klade velké nároky na integrální i tradiční formy kněžské iden-
tity, především diecézního kléru, ale je také výzvou k hledání nových forem, které vyžadují 
nejen hlubší zakotvení, ale i novou šíři vzdělání a výraznou míru tvůrčích schopností. Kněz 
především potřebuje ve vedení farností mnohem více spolupracovat s věřícími; a to jak 
formou pastoračních rad, tak i brát vážně schopnosti věřících v oblasti odborných 
technických otázek a ekonomiky. Jistěže mnohé bude třeba také nově promýšlet 
i v samotné formaci nové kněžské generace, při její přípravě v semináři a v rámci stu-
dia na teologické fakultě.
Stáváme se církví, kde počet vysokoškolsky 
a středoškolsky vzdělaných farníků, a to nejen 
mužů, ale především žen, výrazně převyšuje 
bývalý standard. Proto musí být kněz nejenom 
duchovním vůdcem, ale i partnerem, který na-
slouchá a bere vážně v úvahu rady dospělých 
a vzdělaných sester a bratří ve víře. 
Velkým úkolem je služba těm, kteří byli pokřtě-
ni, aniž by byli ve víře vychováni. A ještě mno-
hem náročnějším požadavkem je být hlasa-
telem radostné zvěsti pro hledající a tápající, 
kteří však neztrácejí svou žízeň po smyslu živo-
ta, po pravdě a kráse, v čemž je obsažena tou-
ha po Bohu a, jak ukazuje i současná kultura, 
touha po poznání Ježíše Krista, pravého člově-
ka a pravého Boha. Proto i v současné době je 
tak důležité hlouběji se seznámit s křesťanskou 
antropologií, která překonává jednostrannost; 
jak psychologie, tak sociologie.
 Přeji našim novokněžím Boží požehnání, což 
ovšem obsahuje vše dobré a krásné, co bu-
dou potřebovat do své služby. Prosím a pře-
dem děkuji kněžím naší arcidiecéze, že přijmou 
své nové spolubratry s otevřeností a s přátel-
skou pomocí, kterou vždy potřebuje každý na 
začátku své profesní dráhy. 

� Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Červnový kalendářík
 1. 6. Mezinárodní den dětí
 2. 6. slavnost Nanebevstoupení Páně
 3.–11. 6. novéna k Duchu svatému
 4. 6. 9. Arcidiecézní pouť rodin na Svatou Horu
  Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese
 5. 6. Den modliteb za sdělovací prostředky
 11. 6. přijetí do katechumenátu (katedrála, 16:30)
 12. 6. slavnost Seslání Ducha svatého
 15. 6. sv. Víta, ochránce arcidiecéze 
  Světový den proti násilí na seniorech
 16. 6. Evropský den židovské kultury
 18. 6. Národní pouť k sv. Janu Nepomuku Neumannovi (200. 

výročí narození, Prachatice)
 19. 6. slavnost Nejsvětější Trojice 
  Den rovnosti mužů a žen
 20. 6. Světový den uprchlíků
 21. 6. Evropský den hudby
 23. 6. slavnost Těla a krve Páně
 24. 6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 26. 6. Mezinárodní den boje proti narkomanii
  Svatopetrská sbírka na bohoslovce
 27. 6. Den politických vězňů ČR – výročí popravy dr. Milady 

Horákové
 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
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Devátá Arcidiecézní pouť rodin 
V sobotu 4. června se na Svaté Hoře u Příbrami usku-
teční devátá Arcidiecézní pouť rodin. Hlavní poutní mši 
sv. od 11:00 bude sloužit P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek.
Program začíná v 10:00 katechezí manželů Jany 
a Jindřicha Fenclových, v 10:30 bude adorace, v 11:00 
mše sv. a od 13:00 doprovodný program – koncert pě-
veckého sboru ACANT z KTF UK, hry a vědomostní a do-
vednostní aktivity v přírodě pro děti a celou rodinu.
Srdečně jsou zvány rodiny pražské arcidiecéze i ti, kte-
rým na rodinách – ať už jejich blízkých nebo na rodi-
nách obecně – záleží a kteří se za ně modlí.

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpoklá-
dá o Velikonocích 2012 (nebo i později), budou přijati 
do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude 
konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobo-
tu 11. června 2011 v 16:30.
Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nej-
později 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý 
uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním 
správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde 
při přijetí do katechumenátu odevzdá. Potvrzené lístky 
se zašlou zpět farnostem, aby se mohl provést zápis do 
Knihy katechumenů. 
Po skončení bohoslužby slova pan arcibiskup srdečně 
zve katechumeny i jejich ručitele k přátelskému setká-
ní do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci.
Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných dů-
vodů možná, nechť je přijat ve farnosti. Avšak o přije-
tí do katechumenátu v jiném termínu je třeba předem 
žádat ordináře. 

Knězem dnes – co pro to dělám já?
Byl jsem požádán, abych napsal pár řádků o kněžství 
v dnešní době. Jako jáhen, který za několik týdnů při-
jme kněžské svěcení, budu možná poněkud subjektivní, 
za což se dopředu omlouvám. 

Počet bohoslovců
Jednou z řady věcí, které nás, kteří jsme se ke kněžství 
formovali po roce 2000, do jisté míry ovlivňují, je skuteč-
nost, že seminaristů a nových kněží je relativně málo. 
Chtěl bych zdůraznit slovo relativně. Za dobu mé se-
minární formace jsme mnohokrát slyšeli od nejrůzněj-
ších lidí, mnohdy kněží-návštěvníků semináře, že nás je 
málo. Tito kněží srovnávali počet seminaristů v seminár-
ní kapli se stavem po roce 1990, kdy byla v semináři 
řada z nich, eventuelně s počty alumnů v litoměřickém 
semináři, kde studovali před rokem 1989 všichni čeští 
a moravští seminaristé včetně (tajných) řeholníků, kte-
ří se však z pochopitelných důvodů tvářili jako diecéz-
ní seminaristé. 
Je tedy seminaristů opravdu tak málo? To je skutečně 
relativní, tedy záleží na relaci (vztahu), k čemu bude-
me počet seminaristů vztahovat. Pokud budeme srov-
návat počet seminaristů a počet farností, resp. býva-
lých farností, závěr je jasný – seminaristů je velmi málo. 
Když budeme počet seminaristů přepočítávat na po-
čet věřících, kteří jsou každou neděli v kostele a které 
většinou nazýváme praktikujícími, pak se počet semi-
naristů nezdá zase tak nízký. Když si však uvědomíme, 
že kněží by měli kromě běžné péče o své ovečky – 
tedy pravidelné návštěvníky svého kostela – pečovat 
i o další lidi, navštěvovat nemocné, komunikovat se 
školami, diskutovat s hledajícími, psát články do míst-
ních periodik, ... a především vést kvalitní duchovní ži-
vot, zjistíme, že kněží je skutečně málo a jsou mnohdy 
velmi přetíženi.

Kolik lidí povolává Bůh?
Osobně se domnívám, že Bůh ke své službě povolává 
dostatek mladých lidí. Jistý problém bych viděl spíše 
v počtu těch, kteří mají možnost a odvahu na Boží po-
volání odpovědět ANO a podle toho se ve svém živo-
tě zařídit.
Myslím, že jednou z velkých nemocí naší doby je nedo-
statek odvahy hledat Boží vůli a především strach se 
podle ní trvale řídit. To je jednou z hlavních příčin, proč 
mladí lidé nechtějí vstupovat do manželství a stejně tak 
proč mají lidé dnes poměrně málo dětí. Mnozí, ať už to 
přímo říkají, nebo ne, chtějí žít s partnerem, ale ne trva-
le a defi nitivně, mnozí chtějí být rodiči, ale ještě něčím 
k tomu. Mnozí chtějí žít s Bohem, ale ne navždy. Ano, je 
doba, kdy velká část z nás má potřebu dělat všechno 
na zkoušku a ne defi nitivně. 
Jedním z problémů skutečně je, že pokud někdo du-
chovní povolání pocítí a často i správně rozliší, mnoh-
dy ho jeho okolí nabádá, aby si to dobře rozmyslel. 
Podobně někteří rodiče nebo jiní „dobří rádci“ říkají 
mladým lidem, kteří sice nemají mnoho zkušeností, ale 
základní lidskou zralost mají, „ještě s tím manželstvím 
počkejte, ještě si ten vstup do řádu či semináře důklad-
ně rozmysli“. Tyto zdánlivě rozumné rady často vedou 
mladého člověka k tomu, že se nechá strhnout svět-
skými věcmi a na křesťanský způsob života (v kněžství, 
řeholi či manželství) na nějakou dobu, nebo i natrva-
lo, pozapomene. Je zajímavé, že řada mladých zvláš-
tě z katolických rodin se tímto nechá strhnout. Naopak 
poměrně hodně lidí, kteří jsou konvertité a u nichž je 
tlak a odmítání ze strany rodičů i dalších lidí často sil-
nější, tento tlak ustojí. Je to patrné také na tom, že mezi 

Jáhen Radim Cigánek
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kněžími vysvěcenými v posledních letech v naší arci-
diecézi je nemalé procento konvertitů.

Vlastní aktivita
Snažme se tedy prosit Boha, aby povolával dost dělní-
ků na svou žeň (Mt 9,37-38; Lk 10,2). Prosme však také 
za ty, které povolal, aby měli odvahu a sílu toto povo-
lání realizovat. Prosme za naše rodiny a další lidi, aby 
vždy měli na paměti, že povolání ke kněžství či zasvě-
cenému životu by měla být všemožně podporová-
na a každý by si v této věci měl nejprve „zamést před 
vlastním prahem“. Můžeme si položit otázku: Co já 
jsem ochoten dělat, nebo co dělám, pro církev? Co já 
osobně dělám pro to, aby církev měla vždy dost těch, 

kteří budou hlásat radostnou zvěst evangelia, lámat 
Božímu lidu chléb života, zprostředkovávat Boží odpuš-
tění a doprovázet každého člověka i celé lidstvo svou 
modlitbou? Jak často se na tento úmysl modlím? Kolik 
mám dětí, aby Bůh „měl z koho vybírat“? Jak dávám 
najevo kněžím, své rodině i ostatním lidem, že služba 
kněží je pro mě důležitá? ... Není mým úkolem napsat 
zde nové zpovědní zrcadlo. Zkusme si však některé tyto 
otázky přece jen položit.
Přes všechny obtíže, nedostatky a rezervy však může-
me být vždy Bohu vděční za vše, co nám dává, a zvláš-
tě za všechny dary a milosti, které nám zprostředková-
vá skrze službu kněží. 

Radim Cigánek, jáhen

Jaroslav Lorman Radim Cigánek Martin Sklenář Radek Tichý Jiří Laňka

Foto: Petr Kříž

Život kněze je jedna 
velká výzva
Staroměstská farnost u kos-
tela Matky Boží před Týnem, 
Diecézní konzervátorské cen-
trum, Kolegiátní kapitula sv. 
Kosmy a Damiána ve Staré 
Boleslavi, nedávná velkole-
pá výstava „Svatý Václav – 
ochránce české země“, zále-
žitosti kolem archeologického 
výzkumu hrobu Tychona Brahe, 

návštěva papeže Benedikta XVI. ve staroboleslavské 
bazilice sv. Václava ... to je jen pár pojmů, které se člo-
věku namátkově vybaví, když zazní jméno P. Vladimíra 
Kelnara, jehož jsme, mimo jiné u příležitosti jeho blížících 
se padesátin, požádali o rozhovor.

 ■ Jak je naznačeno v úvodu, jste člověk, který nemá 
o práci nouzi. Jak se vám daří kloubit kněžské poslání 
s činností v řadě dalších oblastí a s účastí na tolika dal-
ších projektech? Dá se o některém „vašem prostředí“ 
říci, že je vám nejbližší? Kde jste nejvíc „doma“? 

Mohu potvrdit, že život kněze je jedna velká výzva. 
Často se sám nestačím divit, co se ode mě očekává. 
Je to možná zvláštní, ale já si své úkoly opravdu nevy-
bírám. Na to ani nemám čas. Za normálních okolností 
bych se určitě mnoha z nich bránil. Měl bych o svém ži-
votě poněkud odlišnou představu. Protože jsem ovšem 
kněz, snažím se svými chabými silami přirozeně dostát 
tomu, co je mi uloženo. Bez mých vynikajících spolu-
pracovníků, ať již ve farnosti či na arcibiskupství, bych 
byl ztracen. Případné úspěchy jsou především jejich zá-
sluha. To nemohu opomenout.

 ■ Co obnáší vaše práce v Diecézním konzervátorském 
centru – a obecněji: co je vlastně toto centrum a co je 
jeho posláním? 
V roce 1996 se při pražském arcibiskupství po jistých 
peripetiích podařilo zřídit první církevní pracoviště 
v Čechách a na Moravě, které se systematicky věnu-
je péči o památky, které nám zanechali naši předko-
vé. Církev skutečné umění jako projev kultivovaného 
lidského ducha vždy vysoce oceňovala a vážila si ho. 
To snad netřeba dokazovat. Navíc je v něm zviditelně-
no dědictví víry. Neutuchající svatokrádežné rabování 

Jáhenské a kněžské svěcení 
Ve čtvrtek 9. června v 17:30 v kostele sv. Floriána a Šebestiána v Praze-Liboci vysvětí Mons. Václav Malý ke službě 
trvalého jáhna ThLic. Mgr. Jaroslava Lormana, Th.D. 
V sobotu 25. června v 9:30 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijmou vzkládáním rukou a modlit-
bou pana arcibiskupa Dominika Duky OP kněžské svěcení PhDr. Radim Cigánek a Mgr. Martin Sklenář. (K službě 
kolem oltáře budou vítáni ministranti – sraz v katedrální sakristii v 7:30.)
V neděli 26. června v 10:00 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze bude vzkládáním rukou a modlitbou pana 
biskupa Václava Malého vysvěcen k jáhenské službě PhDr. Radek Tichý a ke službě trvalého jáhna Mgr. Jiří Laňka. 
Srdečně zveme věřící k účasti a prosíme o modlitbu za nové jáhny a kněze i za ty, kdo se na jáhenství a kněžství 
připravují.
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našich památných chrámů a kaplí bylo silným impul-
sem, abychom se tomuto bezprecedentnímu zločinu 
současné doby snažili aktivně čelit. Kromě dokumenta-
ce jde o aktivní ochranu kulturního dědictví, osvětu ve 
vlastních řadách a na neposledním místě o prezenta-
ci. Po léta v sobě nosím sen fungujícího Arcidiecézního 
muzea, které nám zatím v Praze citelně chybí. Pevně 
věřím, že se dříve nebo později stane realitou.

 ■ Před dvěma lety byla v rámci svatováclavského ju-
bilea za vašeho značného přispění uspořádána výji-
mečná a návštěvnicky velmi úspěšná výstava o tom-
to našem světci. Letos opět coby kurátor připravujete 
výstavu o sv. Anežce České, jejíž 800. výročí narození 
si připomínáme. Jak takové přípravy probíhají? Na co 
se můžeme těšit? 
Především chci věřit, že se vše podaří a výstava 
bude 25. listopadu letošního roku skutečně otevře-
na. Chceme jí alespoň trochu splatit dluh, který vůči 
sv. Anežce máme. Vždyť málokdo ví, jak výrazně tato 
skvělá žena ovlivnila naše dějiny. A nepřestává v nich 
být aktivní. To je samo o sobě pozoruhodné. Rádi by-
chom široké veřejnosti prostřednictvím některých his-
torických a uměleckých památek představili její život 
a dobu, poukázali na vývoj úcty, který vyvrcholil dlou-
ho odkládanou kanonizací v roce 1989, a přiblížili špi-
tální rytířský řád křižovníků, který ona sama založila. Je 
to ojedinělá výstava tohoto typu, mnohé exponáty bu-
dou prakticky vystaveny poprvé. Navíc v klášteře, kte-
rý ona sama založila. Jednáme i o zajímavých výpůjč-
kách ze zahraničí, zejména z Polska a z Itálie.

 ■ Jste proboštem a sídelním kanovníkem Kolegiátní 
kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, vaše 
jméno je spjato s úsilím o obnovu, či přímo záchranu, 
tamní svatováclavské baziliky. Co pokládáte za nej-
nutnější kroky k této záchraně? A v čem a jak můžeme 
případně pomoci i my ostatní?
Svatováclavská tradice po staletí určuje naše dějiny. 
Je tak silná, že i desetiletí zanedbané nejstarší české 
poutní místo má šanci na oživení. Ve Staré Boleslavi 
se to ostatně historicky opakovaně ukázalo. Spojení 
s Palladiem země české je v evropském měřítku uni-
kátní.

Proto jsme od roku 2002 začali s Národní poutí. A s cel-
kovou obnovou poutního místa. A se svatováclavskou 
výstavou...
Příležitostí fyzicky pomoci při obnově poutního místa 
je každá poslední sobota v měsíci, fi nančně je to cel-
kem nenáročná podpora prostřednictvím dárcovské 
SMS ve tvaru DMS VACLAV na číslo 87 777. Patrně ni-
kdy nedojdeme k cíli, míra zanedbání je obrovská. Je 
ale naší samozřejmou povinností udělat vše pro to, aby 
se Stará Boleslav opět mohla stát duchovním středem 
naší země a aby náš svatý kníže nemusel na svou če-
leď příliš žehrat.

Velmi děkujeme za rozhovor. (kh)

Poděkování Bohu za možnost 
navštívit Svatou zemi
Tímto bych chtěl v krátkosti poděkovat především Pánu 
Bohu za to, že jsme mohli spolu s několika farníky navští-
vit začátkem měsíce května místa posvěcená přítom-
ností Ježíše z Nazareta.
Poutní zájezd do Izraele pořádala cestovní kancelář 
Jindřicha Miklase z Prostějova, ale nemalé břemeno 
příprav a vlastní organizace nesl P. Benedikt Hudema 
z Neratovic, kterého podpořil na postu průvodce 
také P. Vladimír Kelnar, farář u Matky Boží před Týnem 
v Praze. Chci poděkovat především P. Hudemovi za 
precizní přípravu programu poutního zájezdu a za vel-
mi zevrubný výklad nejen o historii míst a památek sa-
motných, ale i za velmi praktické zařazení do souvislostí 
biblických a teologických.
Velmi jsem také ocenil, že šlo opravdu o pouť – tedy 
nejen pravidelná modlitba na svatých místech, ale 
i možnost denně se účastnit mše sv. byla nedílnou sou-
částí této poutní cesty.

Program pouti zahrnoval nejen místa, která je možno 
navštívit s jakoukoliv cestovní kanceláří, ale také mno-
há místa, která jsou často neprávem opomíjena (např. 
Jákobova studna v Nábulusu, hora Gerizím apod.). 
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Naše putování po stopách Ježíšových začalo tradičně 
v Galileji, kde jsme navštívili nám tak drahá místa jako 
Nazaret, Horu Blahoslavenství, Tabghu, Kafarnaum, 
Meggido, Karmel, horu Tábor, Tiberias a mnohá dal-
ší. Na Golanských výšinách potom úchvatný křižácký 
hrad Nimrod, Tel Dan, Paneas (prameny Jordánu).
Čtvrtý den naší pouti jsme začali pomalu směřovat své 
zraky, ale především srdce vzhůru do Jeruzaléma – cíle 
naší pouti, kam jsme doputovali přes Jericho a klášter 
sv. Jiří ve Wádí al-Kalt. V podvečer jsme pak díky Boží 
milosti mohli se slzami v očích a s žalmy na rtech spa-
třit Svaté město – Jeruzalém, kde náš Pán Ježíš Kristus 
prolil svou krev pro naši spásu a slavně vstal z mrtvých. 
Následujících pět dní pobytu jsme mohli navštívit mno-
há posvátná místa Jeruzaléma: kostel Pater Noster, 
Dominus Flevit, Getsemane, kostel sv. Anny, Lithostrotos, 
kostel Bičování a Korunování trním, Via Dolorosa a pak 
vrchol naší pouti, chrám Božího hrobu, který je zbudo-
ván nad místem Ukřižování a nad kaplí Božího hrobu. 
Velkým darem pro nás všechny bylo každé brzké ráno 
ve Svatém městě, kdy jsme mohli ještě za tmy spěchat 
do chrámu Božího hrobu k modlitbě a účasti na mši sv. 
Chvíle setrvání v modlitbě na Golgotě a u Prázdného 
hrobu byly mimořádným a zcela nezaslouženým da-
rem. Navštívili jsme také Betlém, Ain Karem či Emausy, 
ale nechci jen vypočítávat, chci spíše děkovat.
Na mnoha místech jsme si uvědomili nejen nezpochyb-
nitelnou historicitu a pravost těchto posvátných míst, 
kterou dokládá moderní archeologie zbytky staveb ješ-
tě z doby byzantské či ještě starší, ale také jsme žasli 
nad pohnutými dějinami Svaté země, kdy mnohá mís-
ta byla pleněna, Římany, Peršany a posléze defi nitiv-
ně i muslimy, kteří postupně ovládali tato místa, a křes-
ťané byli z nich vyháněni, často i likvidováni. Je velkým 
darem, že se někdy až velmi podivuhodně podařilo při-
spěním řádu františkánů udržet kontinuitu slavení eu-
charistie na místech spojených s Ježíšovým působením. 
Je to malý zázrak, že na těchto místech mohly často až 
v době nedávné (19. a 20. stol.) vyrůst nádherné koste-
ly, které budou snad i v budoucnu připomínat Ježíšovo 
působení zde na zemi pro spásu člověka.
Situace křesťanů ve Svaté zemi je opravdu nelehká, 
a proto je potřebné na tyto nejstarší křesťanské obce 
pamatovat – např. praktickou Velkopáteční sbírkou na 
Svatou zemi nebo vzpomínkou v rámci Dne modliteb 
za pronásledované křesťany (letos 29. května).
Pouť do Svaté země byla pro nás všechny velkým da-
rem a milosti, které jsme načerpali na místech posvěce-
ných Ježíšovou přítomností, jak pěvně doufám a o to 
i usiluji, nezůstanou ležet ladem. Přál bych všem mož-

nost navštívit Jeruzalém a tamější chrám Božího hrobu, 
kde jsme mohli oslavit Ježíšovo vítězství nad smrtí, které 
přepsalo lidské dějiny v náš prospěch.
Bohu díky a Alleluja!

Štěpán Filipec, Týnská farnost, Praha

Slavnost Těla a krve Páně v Praze

Podobně jako v minulých letech bude v Praze o slav-
nosti Těla a krve Páně ve čtvrtek 23. června 2011 po 
mši sv. v katedrále, která začíná v 17:00, následovat 
eucharistické procesí. To půjde opět z katedrály přes 
Hradčanské náměstí (zastavení na Karmelu sv. Josefa) 
k Loretě (další zastavení) až na Strahovské nádvoří. 
Průvod bude zakončen v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie na Strahově. 
Na tuto slavnost zveme především pražské farnos-
ti a duchovní působící v Praze – společnému slavení 
by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednot-
livých pražských farnostech. Dosavadní zkušenost uká-
zala, že slavení na výše zmíněných místech může mít 
důstojný průběh, jak je požadováno, a je také příleži-
tostí k oslavě tohoto významného svátku s diecézním 
biskupem. 
Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asisten-
ce při této slavnosti může zapojit velké množství. Sraz 
ministrantů bude v 15:00 v katedrální sakristii.
Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad eucha-
ristií baldachýn, aby se do 17. června nahlásili na tel. 
737 215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém ob-
leku v 16:15 do katedrální sakristie. Děti a družičky pro-
síme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod králov-
skou oratoří. 

Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

30. 5. – 2. 6.  9:00 – 16:00 Narození Panny Marie (Baarova) Michle

3.–4. 6.  9:00 – 17:00 sv. Norberta (Norbertov) Střešovice

6.–9. 6. 12:00 – 17:00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahovské nádvoří) Strahov

17.–19. 6. 16:00 – 18:00 sv. Jiří (K rotundě) Hloubětín

23 a 25. 6. 16:30 – 17:30 sv. Jana Nepomuckého (Nepomucká) Košíře
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Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 5. 6. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald (P. Michal Podzimek)
 19. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (9:00): kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)

Radio Proglas
 2. 6. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 5. 6. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 12. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 19. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 23. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE (18:00): kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice-Čtyři Dvory
 26. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 5. 6. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:00): mše sv. v rámci apoštolské cesty Benedikta XVI. do Chorvatska
 11. 6. (10:30): Doksanský klášter, mše sv. k poctě sv. Anežky České (Mons. Jan Baxant)
 12. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (10:30): kostel sv. Janů (minorité), Brno
 19. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (10:00): mše sv. v rámci pastorační návštěvy Benedikta XVI. v San Marinu
 26. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): katedrála Božského Spasitele, Ostrava – záznam kněžského svěcení

(Mons. František V. Lobkowicz O.Praem.)
 29. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:30): náměstí sv. Petra, Vatikán – mše sv. udílením pallia arcibiskupům

(Benedikt XVI.)

Změna vyhrazena.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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.

Z diáře arcibiskupa Duky
 1. 6.  11:00 Praha-Hradčany, AP – přijímací pohovory kandidátů bohosloví
  16:00 Praha-Staré Město, Staroměstská radnice – prezentace knihy A. A. Chafuena 

Faith and Liberty
 3. 6. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za duchovní povolání
 4. 6. 10:00 Věžnice – pouť Kolpingova díla
   Polsko, Lednická pole – pouť
 5. 6. 10:00 Příbram, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. + pastorační návštěva 
 8. 6. 17:00 Plzeň, biskupství – přednáška pro Křesťanskou akademii
  19:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. pro VŠ studenty
 10. 6. 10:30 Olomouc, Teologický konvikt – mše sv. 
  18:00 Praha-Podskalí, kostel Nejsvětější Trojice – mše sv., 140 let spolku Vltavan
 11. 6. 10:30 Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s posvěcením opraveného hl. 

oltáře
  16:30 Praha-Hradčany, katedrála – přijetí do katechumenátu
   Praha-Hradčany, AP, Sál kard. Berana – setkání s katechumeny
  20:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická svatodušní vigilie
 12. 6. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s biřmováním, slavnost seslání Ducha svatého
 13. 6. 17:00 Praha-Hradčany, AP, Sál kard. Berana – setkání a poděkování organizátorům Noci kostelů 2011
 14. 6. 14:00 Praha-Hradčany, AP, Sál kard. Berana – setkání s řediteli církevních škol arcidiecéze
  17:00 Praha-Dejvice, KTF UK – akademický senát
 15. 6. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 16.–17. 6.  Prachatice – 85. plenární zasedání ČBK
 18. 6.  Prachatice – Národní pouť ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi
 19. 6. 14:00 Zalíbené u Hlinska – jubilejní poutní mše sv.
  18:00 festival Smetanova Litomyšl – koncert
 22. 6. 10:00 Plzeň – návštěva ve Škodovce
 23. 6. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Těla a krve Páně
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 24. 6. 15:30 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem – mše sv. pro maltézský řád 
 25. 6. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. + kněžské svěcení
 26. 6. 10:00 Mníšek pod Brdy – mše sv. s biřmováním 
 28. 6. 16:30 Muzeum hlavního města Prahy – vernisáž plastiky katedrály
  18:00 Praha-Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – mše sv., uvedení nové duchovní správy
 29. 6. 10:30 Praha-Nové Město, Žofín – setkání Konfederace politických vězňů 
  18:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv. k 60. výročí kněžství Benedikta XVI. 
 30. 6. 8:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Voršily – děkovná mše sv. pro ZŠ sv. Voršily
  14:00 setkání se zaměstnanci arcibiskupství před prázdninami

Z diáře biskupa Malého
 1. 6. 9:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – přijímací pohovory kandidátů bohosloví
 4. 6. 11:30  Svatý Hostýn – mše sv., pouť pracovníků katolických médií
 9. 6. 17:30 Praha-Liboc, kostel sv. Floriána a Šebestiána – jáhenské svěcení
 12. 6. 9:30 Nové Strašecí, kostel Narození Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 16.–18. 6.  Prachatice – 85. plenární zasedání ČBK + Národní pouť
 19. 6. 9:30 Praha-Modřany, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 22. 6. 9:00 Praha-Nové Město, VOŠ publicistiky – účast na absolventských zkouškách
 24. 6. 15:00 Praha-Dejvice, KTF UK – kulatý stůl 
 24. 6. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 26. 6. 10:00 Praha-Jižní Město, Komunitní centrum Matky Terezy – jáhenské svěcení
 28. 6. 19:30 Bílá Hora – setkání s farníky
 30. 6. 10:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Františka z Assisi – mše sv. s biřmováním děvčat z Dívčí katolické 

střední školy

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 6. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Nanebevstoupení Páně
 4. 6. 11:00 Rakousko, Vídeň – mše sv. s biřmováním
 5. 6. 10:15 Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže – mše sv. s biřmováním 
 10. 6. 10:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv.
  16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. + následné čtení Bible24
 11. 6. 18:00 Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla – mše sv. s biřmováním 
 12. 6. 10:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – mše sv. s biřmováním
 19. 6. 11:00 Praha-Nové Butovice, kostel sv. Prokopa – mše sv., 10. výročí posvěcení 

Komunitního centra sv. Prokopa
  15:00 Úžice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 26. 6. 9:30 Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele – poutní mše sv. s biřmováním
  15:00 Konopiště – mše sv., slavnost Těla a krve Páně 

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

Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
Při bohoslužbách v neděli 26. června se bude ko-
nat Svatopetrská sbírka na bohoslovce. V loňském 
roce bylo vybráno 550 138 Kč a prostředky byly pou-
žity na stravné bohoslovců (včetně stravy a ubytování 
při seminářích jáhnů), byl poskytnut příspěvek Nadaci 
Arcibiskupského semináře v Praze a příspěvek boho-
slovcům. Všem dárcům upřímné díky!

Personalia
Jáhenské svěcení
PhDr. Mgr. Vácslav Babička přijal 30. 4. 2011 v koste-
le sv. Mořice v Řevnicích jáhenské svěcení pro praž-
skou arcidiecézi. Světitelem byl Václav Malý, pražský 
pomocný biskup.

Znovuuvedení do kněžské služby
Arcibiskup pražský svým rozhodnutím ze dne 23. 6. 2010, 
vydaným podle kán. 1355 § 2 CIC, prominul Antonínu 

Ježkovi trest suspense, do které upadl podle kán. 1394 
§ 1 CIC. Současně mu uložil pokání: vykonat kající pouť 
a pětidenní exercicie. Antonín Ježek podmínky, které 
mu byly uloženy, splnil a dne 21. 4. 2011 byl veřejně zno-
vu uveden do kněžské služby. Dne 22. 4. 2011 obdržel 
od ordináře pověření k udílení svátostí smíření.

Udělení čestného titulu
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách, CSc., výpomocný duchov-
ní v Praze-Kunraticích, obdržel dne 31. 3. 2011 čestný ti-
tul osobní farář.

Úmrtí
Mons. Vladimír Vyhlídka, kaplan Jeho Svatosti, eme-
ritní kanovník vyšehradské kapituly, zemřel dne 23. 
4. 2011 ve věku 85 let v 42. roce své kněžské služby. 
Poslední rozloučení se konalo 29. 4. v bazilice sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě, pohřben byl do rodinného hro-
bu v Chýnově. R.I.P. 
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Jubileář
Výročí svěcení
P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM, osobní děkan, administrátor v Praze-Spořilově 11. 6. 1949 (62 let)
P. Antonio Vicente Pérez Caramés M.Id., farní vikář v Praze-Michli 15. 6. 1996 (15 let)
Mgr. Pavel Budský, administrátor v Praze-Čakovicích 16. 6. 2001 (10 let)
Mgr. Josef Ptáček, okrskový vikář, farář v Kralupech nad Vltavou 16. 6. 2001 (10 let)
Pavel Semela, farář v Praze-Holešovicích 16. 6. 2001 (10 let)
Mag. theol. Vít Uher, výpomocný duchovní v Praze-Karlíně 16. 6. 2001 (10 let)
ThLic. Edward Walczyk, farář v Praze-Kyjích 16. 6. 2001 (10 let)
P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., na odpočinku v Praze 20. 6. 1948 (63 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní farář, rektor v Ostředku 20. 6. 1948 (63 let)
P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka OFM, provinciál 22. 6. 1996 (15 let)
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, kanovník penitenciář, farář v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 22. 6. 1996 (15 let)
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D., soudce Metropolitního církevního soudu v Praze 22. 6. 1996 (15 let)
Mgr. Ladislav Radvanský, administrátor Slovenské farnosti 22. 6. 1996 (15 let)
ThLic. Michael Špilar, administrátor v Praze-Stodůlkách 22. 6. 1996 (15 let)
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., farní vikář Akademické farnosti 22. 6. 1996 (15 let)
Benedikt Hudema, administrátor v Neratovicích 24. 6. 2006  (5 let)
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., administrátor v Českém Brodě 24. 6. 2006  (5 let)
František Čistý, osobní děkan na odpočinku 25. 6. 1961 (50 let)
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 25. 6. 1944 (67 let)
Pavel Kuneš, administrátor v Odolena Vodě 25. 6. 1961 (50 let)
Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát Jeho Svatosti, emeritní kanovník 25. 6. 1961 (50 let)
Ivan Kudláček, farář v Mnichovicích 26. 6. 1976 (35 let)
Mons. Mgr. Václav Malý, pražský pomocný biskup (kněžské svěcení) 26. 6. 1976 (35 let)
ThDr. Stanislav Prokop, administrátor v Praze-Proseku 26. 6. 1971 (40 let)
P. Josef Tichý SJ, výpomocný duchovní v Kolíně 26. 6. 1976 (35 let)
P. Antonín Vedral SJ, řeholní duchovní v Praze 26. 6. 1971 (40 let)
Libor Bulín, kanovník, okrskový vikář, farář v Kolíně 28. 6. 1986 (25 let)
doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., kanovník, docent KTF UK 28. 6. 1981 (30 let)
npor. Mgr. Vladimír Hudousek, trvalý jáhen, vojenský kaplan 28. 6. 2006  (5 let)
P. Miroslav Kabrda SDB, spirituál v Arcibiskupském semináři v Praze 28. 6. 1981 (30 let)
Karel Kunzl, administrátor ve Smečně 28. 6. 1981 (30 let)
Ján Petrovič, okrskový vikář, farář ve Zbečně 28. 6. 1986 (25 let)
Mons. Michael Slavík, Th.D., prelát Jeho Svatosti, generální vikář AP 28. 6. 1981 (30 let)
P. Zdislav Josef Falta OFMCap., na odpočinku ve Staré Boleslavi 29. 6. 1949 (62 let)
ThDr. František Hašek, kněz královéhradecké diecéze, na odpočinku ve Staré Boleslavi 29. 6. 1939 (72 let)
P. Wolfgang Karel Horák O.Praem., administrátor v Praze-Střešovicích 29. 6. 2006  (5 let)
ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, výpomocný duchovní v Praze-Proseku 29. 6. 1956 (55 let)
Bořivoj Mošna, osobní děkan, na odpočinku ve Staré Boleslavi 29. 6. 1956 (55 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, na odpočinku ve Staré Boleslavi 29. 6. 1947 (64 let)
P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, admin. u Sv. Františka z Assisi v Praze-Starém Městě 29. 6. 1951 (60 let)
P. Vítězslav Schneiderka CSsR, na odpočinku ve Staré Boleslavi 29. 6. 1947 (64 let)
P. prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera OP, profesor PF UK v Praze 29. 6. 1991 (20 let)
Václav Veselý, osobní farář, administrátor u Sv. Ducha v Praze-Starém Městě 29. 6. 1956 (55 let)
P. PaedDr. Mgr. Hugo Jiří Zikmund O.Praem., farář v Praze-Strahově 29. 6. 2001 (10 let)

Životní jubilea
Mgr. Ladislav Radvanský, administrátor Slovenské farnosti 5. 6. 1971 (40 let)
Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., farář u Nejsv. Srdce Páně v Praze-Vinohradech 15. 6. 1966 (45 let)
Antonín Doležal, probošt vyšehradské kapituly, farář v Praze-Vyšehradě 18. 6. 1936 (75 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, na odpočinku ve Staré Boleslavi 21. 6. 1924 (87 let)
P. Miloslav Frank SDB, na odpočinku v Praze 27. 6. 1924 (87 let)
Ivan Kudláček, farář v Mnichovicích 27. 6. 1946 (65 let)
Mgr. Ing. Michal Němeček, farář v Dobříši 29. 6. 1971 (40 let)
Bedřich Blažek, osobní arciděkan, výpomocný duchovní v Kolíně 30. 6. 1928 (83 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
PhDr. Mgr. Vácslav Babička, trvalý jáhen pražské arcidiecéze, byl s účinností od 1. 5. 2011 jmenován a ustanoven 
k jáhenské službě v ŘK farnosti Řevnice a dle potřeby k výpomoci jáhenskou službou ve vikariátu Beroun. 
Cyril Kubánek byl s účinností od 1. 5. 2011 uvolněn z funkce kaplana Svatojánské koleje – VOŠ pedagogické ve 
Svatém Janu pod Skalou. Tímto se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
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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. 6. 10:00 Společenství maminek s dětmi, DS
 15. 6. 10:00 Společenství maminek s dětmi, DS
 
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen 
pro přihlášené; DS – Duchovní správa u kostela sv. Voj-
těcha.

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

Program efektivního rodičovství krok za krokem
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve 
spolupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum 
Praha pořádá osvědčený program, který pomáhá ro-
dičům s výchovou (nejen) předškolních a mladších 
školních dětí.
Ve dnech 31. 7. – 6. 8. proběhne letní pobytový kurz 
v horském prostředí ve středisku mládeže Vesmír, 
Jedlová 266, 517 91 Deštné v Orlických horách, www.
vesmir.signaly.cz. Náplní pobytu bude jak trénink za-
měřený na praktický nácvik výchovných dovedností, 
tak dostatek prostoru k rodinné rekreaci. 
Po prázdninách otvíráme základní kurz ve spolupráci 
s Kulturním centrem „12“ (Pertoldova 3346/10, Praha 4 
– Modřany), vždy ve středu (5. a 12. 10.; 9., 16. a 23. 11.; 
7. 12.) od 18:00 do 21:00; ukázková hodina 14. 9. od 
18:00. Lektorkou obou kurzů je Mgr. Martina Běťáková.
Bližší informace a přihlašovací formuláře naleznete na 
http://cpr.apha.cz/step/

Program Máma a táta pro 21. století
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha pořádá 
pobytové týdny pro maminky s dětmi (na víkend při-
vítáme i tatínky). V termínech 12.–19. června a 19.–26. 
června 2011 jsou to „Pohodové týdny pro mámy s ma-
lými dětmi“ (cca do 6 let). Tyto týdny se konají na 
Šumavě v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.

O prázdninách v termínu 10.–17. července je to „Letní 
tábor pro mámy s dětmi aneb Výprava za pokladem“. 
Tábor se koná v chatě Živec u Písku. Tento týden je pri-
márně určen pro rodiny s dětmi cca do 10 let, které si již 
užijí táborový program, ale v bezpečném zázemí s ma-
minkou (hlídání bude i pro ty nejmenší).
Na všech pobytech bude část programu oddělená 
(pro maminky přednášky, diskuse, tvořivé dílny; pro děti 
táborový program uzpůsobený věku dětí + hlídání nej-
menších) a část společná pro rodiče s dětmi. 
Bližší informace: www.rodinnecentrum.cz/mt21/; 
mama.tata21@centrum.cz

Příprava na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční 
opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 11. 10. 
– 29. 11. 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. 
Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formulář na stránkách http://cpr.
apha.cz/snoubenci/

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
Po, Út, Čt, Pá 7:45 ranní chvály v kapli fary
Út 19:00 společenství Nikodém (pro 

mladé studenty)
Út 20:00 Mládež Chemin Neuf
St 7:45 mše sv.
St 19:00 společenství pro mladé pracující
St 19:00 Art Club (pantomima, divadlo)
Čt 19:00 modlitební setkání v sále 

Pastoračního střediska (Kolejní 4, 
Praha-Dejvice)

Ne 16:00 společenství pro dospívající (od 
14 let)

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

Apolináře, Praha-Nové Město)

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

Týden pro účastníky víkendovek 
– „Plavba jitřního poutníka“
V týdnu 25.–30. července zveme mladé (12–18 let) na 
společný týden prožitý u Janovy Vsi v Novohradských 
horách. Spát se bude ve stanech nebo v teepee na 
postelích s matracemi. Celková cena (včetně dopra-
vy z Prahy) je 1200 Kč (v případě vlastní dopravy sle-
va 370 Kč; v případě potřeby se můžete obrátit na 
P. Jaroslava Krajla se žádostí o slevu). Přihlášku (ke sta-
žení je na webu www.praha.signaly.cz, kde jsou i další 

informace) je třeba zaslat do 10. června 2011 na mail: 
nazaret@apha.cz nebo na adresu ADCM (viz hlavičku). 
Zaplacení v hotovosti nebo složenkou do 20. června.

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 sv. se zvláštní katechezí pro děti 

(kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
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PROGRAMY
Po, St, Čt 12:00 mše sv.
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá 8:00 mše sv.

 2.–9. 7. Kána – duchovní obnova pro manžele 
v klášteře v Tuchoměřicích, věkově neo-
mezeno

 14. 7 – 21. 8. Komunitní stáž pro mladé do 30 let (Francie 
– Hautecombe / Španělsko, v rámci stá-
že nabízíme účast na Světových dnech 
mládeže v Madridu s Komunitou Chemin 
Neuf)

 4. –21. 8. Mezinárodní sbor pro mladé do 30 let 
(několik set mladých lidí z mnoha různých 
zemí, v rámci akce účast na Světových 
dnech mládeže)

 10.–21. 8. Světové dny mládeže (Madrid, Španělsko 
– předprogram – Mezinárodní fórum 
s Komunitou Chemin Neuf)

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
 5. 6. 11:00 Koncert afro-amerických spirituálů 

v podání souboru Geshem 
 5. 6. 14:00 Balónková oslava ke Dni dětí – pořádá 

MC Domeček
 9. 6. 19:00 Filmový klub – bude následovat deba-

ta s P. Stefanem Wojdyłou
 12. 6. 16:00 Farní TalentMania pro děti – děti nás 

pobaví tím, co si samy připraví

Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
tel.: 251 610 850, 251 627 400; e-mail: mail@centrumbutovice.cz
http://www.centrumbutovice.cz

Benefi ce pro Církevní MŠ Srdíčko 
– gospely a spirituály
V úterý 7. června od 19:00 se v KC sv. Prokopa bude ko-
nat tradiční benefi ční koncert spirituálů a gospelů ve pro-
spěch Církevní MŠ Srdíčko, na kterém vystoupí vokální sku-
pina Geshem a vokálně-instrumentální soubor Rainbow 
Gospel Choir. Doprava: metro B – Hůrka. Vstupné dobro-
volné, bezbariérový vstup. Tento koncert je součástí pro-
gramu koncertů souboru Geshem s názvem Pomoc po-
třebným, jehož partnerem je Magistrát hl. m. Prahy.
Více na www.geshem.cz a www.rainbowgospel.cz

Třináctého na třináctce
Letošní třetí díl koncertního cyklu Třináctého na třináct-
ce, do kterého si východočeský písničkář a frontman 
skupiny Oboroh Slávek Klecandr zve rozličné hudební-
ky, se uskuteční v pondělí 13. června od 19:00 v KC sv. 
Prokopa. Hostem večera bude klavírista, zpěvák, diva-
delní režisér, herec, spisovatel-esejista, básník, drama-
tik, redaktor-publicista a divadelní pedagog Přemysl 
Rut. Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. 
Večer fi nančně podpořilo Ministerstvo kultury, Nadace 
Život umělce a Nadace Českého hudebního fondu 
a MČ Praha 13. Doporučujeme si rezervovat místa, a to 
do 12. června na mailové adrese 13na13@centrum.cz
Více informací najdete na www.trinactnatrinact.blog.cz

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

 2. 6.  slavnost Nanebevstoupení Páně, při mši sv. 
v 17:00 zazní Mešní proprium P. Ebena

 4. 6. poutní mariánská sobota, vedou svatohorští re-
demptoristé; program: 9:00 mše sv., poté kate-
cheze, adorace a mariánská pobožnost s žeh-
náním předmětů

 4. 6. 9. Arcidiecézní pouť rodin; mši sv. v 11:00 cele-
bruje P. Ondřej Pávek

 8. 6. benefi ční koncert na nové varhany v 18:00; vy-
stoupí V. Kříž, L. Rejlek a P. Šmolík

 11. 6. zpívané latinské chorální nešpory v 16:30; ná-
cvik v 16:00

 26. 6. oslava Božího Těla při mši sv. v 9:00, následu-
je eucharistický průvod; zazní skladby pro dva 
sbory a dvoje varhany

 27. 6. památka Panny Marie, Matky ustavičné po-
moci, při mši sv. v 17:00 zazní sborové skladby 
K. Břízy

 2. 7. Korunovace – vigilie; v 18:00 latinské zpívané 
nešpory, v 19:00 modlitba růžence, v 19:30 ve-
černí mše sv. (celebruje P. Stanislav Přibyl CSsR) 
s průvodem se svícemi a ve 21:00 koncert cyklu 
Hudba v nezvyklých souvislostech v korunovač-
ních kaplích (Atlantis collegium)

 3. 7. Korunovace, mše sv. v 7:30, 9:00 (hlavní mše sv., 
slouží P. A. Pintíř; v provedení příbramských sborů 
a Příbramské fi lharmonie zazní Orgelsolomesse 
G. Zechnera; následuje průvod s mil. sochou 
Panny Marie Svatohorské), další mše sv. v 11:00 
a 15:30; nešpory v 16:15; možnost získání plno-
mocných odpustků 

 14. 8. poutní slavnost, mše sv. v 7:30, 9:00 (hlavní mše 
sv., následuje průvod a žehnání květin), 11:00 
a 15:30; nešpory v 16:15; možnost získání plno-
mocných odpustků

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
 8. 6. 19:30 Život a víra Romů na Spiši – večer 

s bohoslovcem Tomášem Kábelem 
(PC sv. Tomáše)

 15. 6. 19:30 večer povídání s Ing. Josefem 
Myslivcem o jeho zážitcích z cesty do 
Běloruska (PC sv. Tomáše)

 23. 6. 18:00 mše sv. s eucharistickým průvodem 
u příležitosti slavnosti Těla a krve Páně 
(kostel sv. Alžběty ve Svatém Poli)

 29. 6. 18:00 mše sv. (nejen) pro děti a studenty na 
závěr školního roku (kostel Nejsvětější 
Trojice v Dobříši)

 24. 7. 9:00 poutní mše sv. ke kapličce sv. Anny 
(u Rosovic)
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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 na tomto poutním místě slou-
ženy v sobotu v 7:30 v nazaretském domku a v neděli 
v 18:00 v kostele Narození Páně. Do října je v adorač-
ní kapli ve středu a v pátek od 14:30 do 16:30 vysta-
vována Nejsvětější svátost. Ve středu adoraci vedou 
bratři kapucíni a v pátek školské sestry sv. Františka.

 ■ V úterý 7. 6. o slavnosti posvěcení kostela Narození 
Páně předsedá mši sv. v 18:00 Mons. Aleš Opatrný. 
Na bohoslužbu naváže loretánská pobožnost.

 ■ O druhé sobotě v měsíci v 18:00 liturgii v Loretě do-
provází pěvecké sbory. 11. 6. přijede dětský sbor 
Harmonie z Kraslic a 9. 7. mši sv. svým zpěvem obo-
hatí Literátské bratrstvo u kůru kostela sv. Václava 
v Netolicích. Hlavními celebranty mše sv. budou 
P. Vladimír Kelnar a v červenci pak P. Jiří Svoboda. 
Po mši sv. následuje krátký koncert.

 ■ Ve čtvrtek 16. 6. jste zváni v 18:00 na slavnost po-
svěcení klášterního kostela Panny Marie Andělské. 
Bohoslužbu povede P. Jiří Korda.

 ■ Poutní sobota 25. 6. začne v 16:00 v klášteře přednáš-
kou, po ní následuje v 18:00 mše sv. Přednášejícím 
a zároveň hlavním celebrantem liturgie bude 
P. Bogdan M. Sikora OFMConv. 

 ■ Od 1. do 6. 7. se můžete v hradčanském klášteře 
účastnit exercicií „Co dokáže Lectio divina“, které 
povede br. Augustin Šváček OFMCap.
K návštěvě poutního místa, k poslechu loretánských 

zvonků i k účasti na programech 
srdečně zvou bratři kapucíni.

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.–30. 6.   Letní patchwork – výstava Bohemia 
Patchwork klubu (refektář)

 8. 6. 19:00 Zahradník pro zahradu – koncert k 15. 
výročí služby Domova nemocným se-
niorům; vystoupí Jakub Zahradník & 
Stream (Betlémská kaple, Betlémské 
nám. 4, Praha 1; vstupné 350 Kč; pro-
dej: Bohemia Ticket, Betlémská kaple, 
vrátnice Domova; rezervace: kultura@
domovrepy.cz, mob. 774 401 337); vý-
těžek koncertu bude použit na vybudo-
vání odpočinkové zahrady pro paci-
enty Domova; součástí koncertu je vý-
stava dokumentující minulost Domova, 
jeho současnost a vize do budoucnosti

11. 6. 14:00 Řepský jarmark – prodejní stánek s vý-
robky klientů Domova (Centrum sociál-
ních a zdravotních služeb Bendova)

12. 6. 16:00 koncert japonské houslistky Sayaky 
Itakury, uvádí houslový virtuos Pavel 
Eret, na klavír doprovází Juri Kobota; 
na programu J. Brahms, N. Paganini, 
W. A. Mozart (refektář)

19. 6. 15:00 Zvuk lesního rohu v proměnách sta-
letí – Viktor Dekoj (lesní roh), Renáta 
Poliaková (klavír); na programu L. Che-
rubini, G. P. Telemann, R. Schu mann, 
W. A. Mozart (refektář)

POZVÁNKY, NABÍDKY

Ekumenická bohoslužba za krajinu
Ekologická sekce České křesťanské akademie a ně-
kolik občanských sdružení ze severu Prahy zvou na 
ekumenickou bohoslužbu za krajinu s kázáním Josefa 
Cepla z Církve adventistů sedmého dne a s hudebním 
vystoupením Slávka Klecandra. Bohoslužba bude v so-
botu 4. června v 15:00 na levém břehu Vltavy, na louce 
na Sedleckých skalách (nejbližší stanice autobusu 107, 
147 Kamýcká, popř. 147 Budovec). Bohoslužbě bude 
předcházet pěší pouť od kostela Stětí sv. Jana Křtitele 
v Dolních Chabrech (odchod v 10:00, kostel otevře-
ný od 9:00) a po bohoslužbě bude následovat disku-
se s místostarostou Horního Jiřetína Ing. Vladimírem 
Buřtem. Předpokládaný konec akce do 17:30.
Více na www.drahan.chabry.cz

Mše Antonína Hixe
V neděli 5. června v kostele sv. Václava v Praze-Nuslích 
zazní při mši sv. v 10:30 Mše na český liturgický text od 
Antonína Hixe v podání chrámového sboru Cantus 
Amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského. Za varha-
ny usedne Ondřej Valenta. Ke společnému slavení mše 
sv. a k vyslechnutí hudby jste srdečně zváni.

Řád křižovníků, historie a současnost 
V neděli 5. června v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí přednášky na téma Řád křižovníků, historie a sou-
časnost, která se koná v rámci Farní akademie v kos-
tele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve 
Lhotce 36. Přednášejícím bude P. PhDr. Marek Pučalík 
OCr.

I 17-11: Skrytý oheň Matky Terezy
ŘK farnost Praha-Strašnice a Karmelitánské nakla-
datelství vás zvou na besedu z cyklu Iniciativa 17–11. 
Červnovým hostem bude P. Jaroslav Brož a jeho vy-
stoupení nese název Skrytý oheň Matky Terezy.
Přednáška s následnou besedou se koná ve středu 
8. června od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. 
(Změna programu vyhrazena.) Večerem provází Pavel 
Mareš.
P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. je katolický kněz, biblista, 
vedoucí katedry biblických věd KTF UK. Duchovně do-
provází sestry Matky Terezy v ČR. Připomínkuje texty 
o Matce Tereze vycházející v češtině.
Hlavní témata: • Duchovní a charitativní dílo Terezy 
z Kalkaty • Počátky a rozvoj jejího veřejného díla • 
Soukromé tajemství její vnitřní temnoty • Jak vypa-
dá bída v indických slumech a čím je chudý „vyspě-
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lý“ Západ? • Pět větví řeholní rodiny Matky Terezy • 
Činnost sester Matky Terezy v Česku
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke 
Strašnické 10, Praha 10; http://i17-11.farnoststrasnice.
cz; e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Bible24
Farnost sv. Ludmily na pražských Vinohradech ve spo-
lupráci s Paulínkami zvou na Bibli24. Již třetí ročník 24ho-
dinové četby z Nového zákona se koná 10.–11. června. 
Četbě předchází mše sv. od 16:30.
Více info na www.bible24.unas.cz

Rok sv. Anežky České pokračuje
Další událostí Roku sv. Anežky České, k účasti na níž jste 
srdečně zváni, je mše sv. na počest sv. Anežky, kterou 
bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant 
v sobotu 11. června v 10:30 v klášteře v Doksanech, kde 
Anežka pobývala.

Ministrantská setkání
Setkání mladších ministrantů se uskuteční v sobotu 11. 
června v Kojeticích u Prahy. Sraz v 9:30 před kostelem 
sv. Víta. Připravena je mše sv., nácvik liturgie, hra o na-
lezení pokladu sv. Víta a samozřejmě i fotbálek. S se-
bou sportovní oblečení (boty na travnatý povrch), pří-
padně vlastní ministrantské oblečení, 60 Kč (příspěvek 
na občerstvení). Ukončení cca v 16 hodin.
Setkání starších ministrantů (kluků cca 15–25 let) se 
koná 17.–18. června. Sraz v pátek 17. června v 18:00 
v kostele sv. Baroloměje v Praze-Kyjích. Večer společ-
né posezení. V sobotu dopoledne duchovní program. 
Bude i příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu roz-
hovoru. Po obědě tradiční fotbalový zápas (kněží vs. 
ministranti). Ukončení v sobotu ve večerních hodinách. 
S sebou spacák, případně karimatku, 150 Kč jako pří-
spěvek na jídlo, sportovní oblečení (boty na travnatý 
povrch), přezutí.
Bližší info: P. Benedikt Hudema (tel.: 724 209 774). Foto 
ze starších setkání a další informace či články najdete 
na stránce: ministranti.apha.cz

Thuriho Missa in F 
V neděli 12. června v kostele Neposkvrněného početí 
Panny Marie v Praze-Strašnicích zazní při mši sv. v 18:00 
Missa in F od Františka Xavera Thuriho v podání chrá-
mového sboru Cantus Amici pod taktovkou Lukáše 
Dobrodinského. Ke společnému slavení mše sv. a k vy-
slechnutí hudby jste srdečně zváni.

Červnové etapy Cyrilometodějské pouti
Sekulární serafínský řád a společenství poutníků zve 
na další dvě etapy XXX. ročníku pěší Cyrilometodějské 
pouti.

VIII. etapa, sobota 18. 6.: Dolní Cerekev – Brtnice (21 km)
Autobusem z Roztyl 6:20 do Batelova, přestup na vlak 
z Batelova 9:38 – Dolní Cerekev 9:51. Vyráží se v 10:00. 
Trasa: Dolní Cerekev – (po zelené) Jezdovice – Špičák 
– (po žluté) – Suchá – Sokolíčko – Brtnice. Jde se po 
turistických cestách (ne po silnicích). Pokud to bude 
možné, nadejde se kousek zítřejší etapy – do Panské 
Lhoty nebo Dolní Smrčné. Nocleh v Brtnici na faře zajiš-

těn (spacáky s sebou). Batohy a spacáky popovezou 
auta poutníků.
IX. etapa, neděle 19. 6.: Brtnice – Velké Meziříčí (28 km) 
Ráno mše sv. v 7:30 a po ní se hned vyráží (případně 
se popovezeme do nadešlých kilometrů ze včerejška). 
Trasa: Brtnice – Panská Lhota – Dolní Smrčné – (po mod-
ré) – Kouty – Horní Radslavice – Balinské údolí. Jde se po 
turistických cestách (ne po silnicích).
Možné (přímé) autobusy do Prahy z Velkého Meziříčí: 
17:25 (Praha 19:55), 17:50 (Praha 19:45) a 19:15 (Praha 
21:10); vlakem pouze v 18:45 (18:46 Křižanov, odtud 
19:12 do Prahy 21:57).
Aktuální informace naleznete na www.poutnik-jan.cz 
nebo na tel.: 731 604 392 a 286 891 447.

Zlatá Praha
Srdečně zveme vás a vaše přátele na piknik „Zlaté 
Prahy“, který se uskuteční v neděli 19. června od 16:00 
v bývalé farní zahradě, Vinořské nám. 16, Praha-Vinoř 
(vchod dřevěnou branou vedle budovy fary).
Vstupné dobrovolné, bližší informace na adrese http://
www.focolare.cz. Chcete-li dostávat pozvánky pravi-
delně elektronickou poštou, můžete se obrátit na adre-
su zlata.praha@focolare.cz
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“

Koncert k Evropskému svátku hudby
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Společnost 
pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou 
fakultní nemocnicí pořádají v úterý 21. června v 16:00 
koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 
Praha 2 u příležitosti Evropského svátku hudby. Biblické 
písně A. Dvořáka a Čtyři vážné zpěvy J. Brahmse 
přednese barytonista Pavel Červinka za doprovodu 
Jaroslava Šarouna, skladby J. S. Bacha a J. K. Kuchaře 
Otomar Kvěch. Projekt probíhá za podpory Městské 
části Praha 2. Vstup je volný. Jste srdečně zváni.

Kolegium katolických lékařů 
pražské arcidiecéze
srdečně zve na další ze svých večerů: 22. června pro-
nese P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., přednášku na 
téma Role etiky v současné společnosti. Přednášky se 
konají v budově III. interní kliniky Všeobecné FN, U ne-
mocnice 1, Praha-Nové Město (bývalá jezuitská kolej 
s průčelím do Karlova nám.), vždy ve středu v 18:30. 
Případné změny naleznete na www.akkl.webpark.cz

Poutní kostel ve Skokách v létě opět ožije
Letos v létě se již počtvrté otevře návštěvníkům poutní 
kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách u Žlutic. Díky 
občanskému sdružení Pod střechou a dalším dobro-
volníkům bude kostel zpřístupněn v červenci a v srpnu 
denně od 10 do 18 hodin. Navíc je během léta pro pří-
znivce Skoků připraven bohatý program. 
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V sobotu 25. června vystoupí ve Skokách pražský sbor 
Byzantion s nezvyklým repertoárem staré duchovní 
hudby s kořeny ve staré Byzanci a v pravoslavné liturgii.
Další sobotu, 2. července, se v pozdějších večerních 
hodinách rozezní slavnostně osvětlený kostel zpěvy 
z Taizé.
V neděli 3. července bude následovat tradiční hlav-
ní skokovská pouť k poctě Panny Marie. Po dopolední 
poutní mši sv. bude přichystáno posezení s občerstve-
ním.
Během léta pak budou následovat různé koncer-
ty. V sobotu 23. července vystoupí Oldřich Janota se 
svým souborem Ora pro nobis, Vladimír Merta a Karel 
Vepřek. V sobotu 6. srpna se představí Trio Sirius s reper-
toárem především barokní hudby a v sobotu 13. srpna 
pak Jan Spálený, mimo jiné v doprovodu světově pro-
slulého trumpetisty Michala Gery. Ve Skokách ho uvítá 
zdejším krajem inspirovaný písničkář Petr Linhart.
Koncerty ve Skokách budou začínat zpravidla v 18:00, 
bližší informace ke každému z nich najdete na strán-
kách www.skoky.eu 
Za podporu koncertního cyklu je na místě poděkovat 
Nadaci Život umělce, městu Žlutice a městu Bochov. 
Díky této podpoře bude dobrovolné vstupné návštěv-
níků využito přímo k obnově skokovského kostela.

Pouť v Jirnech
V neděli 26. června jste srdečně zváni na pouť ke Sv. 
Petru a Pavlu v Jirnech u Prahy. Program: v 9:45 pro-
hlídka kostela s výkladem, v 10:15 litanie ke sv. Petru 

a Pavlu, v 10:30 slavná mše sv., ve 12:00 společné aga-
pé. Následující celoodpolední program zahrnuje dět-
ské divadélko, hry pro děti, představení dětí, občerst-
vení a v 15:30 koncert v kostele sv. Petra a Pavla.

Výstava obrazů Josefa Kuldy
Během celého měsíce června můžete zhlédnout výsta-
vu obrazů a linorytů ak. malíře Josefa Kuldy, která je 
umístěna v prostorách minigalerie v knihkupectví U Sv. 
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice, zadní vchod do 
budovy KTF UK, tel.: 220 181 714. Jste srdečně zváni!

Biblická putování po Turecku
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Praze-
-Vršovicích pořádá ve dnech 7.–14. října 2011 zájezd 
do Turecka – Biblická putování. Duchovní doprovod 
P. Stanislaw Góra. Bližší informace u paní Olgy Polanské 
(e-mail: olga.polanska@seznam.cz, tel: 604 208 771).

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Mocnější než zlo
Jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat 
se mu
(G. Amorth – R. Zanini)
„Život je neustálé zápolení se zlem a ten, kdo chce zá-
pasit, musí svého nepřítele znát. Když chceme přemo-
ci nepřítele, jehož základní zbraní je klam a podvod, 
pak plnost poznání znamená polovinu úspěchu. Plným 
vítězstvím je láska, k níž člověk dospívá prostřednic-
tvím modlitby,“ říká v rozhovoru s italským novinářem 
Zaninim jeden z nejznámějších exorcistů. 

Brož., 310 str., 290 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Skrytý oheň
Setkání, které změnilo život Matky Terezy
(Joseph Langford)
Kniha P. Josepha Langforda o spiritualitě Matky Terezy 
je plodem jejich šestatřicetiletého přátelství. Otec 
Langford se nejprve zaměřuje na duchovní zkuše-
nost, kterou Matka Tereza prožila 10. září 1946 v Indii. 
Vnitřním zrakem viděla Ježíše na kříži a jeho slovo 
„Žízním“ zasáhlo její srdce natolik, že ovlivnilo směr je-
jího dalšího života. Žízeň pro ni byla symbolem touhy: 
Bůh touží po naší lásce, po všem, co je v nás. Matka 
Tereza toužila odpovědět na tuto Boží žízeň celým srd-

cem, celým svým životem. Z tohoto niterného vztahu 
s Ukřižovaným vyrostlo celé její obrovské dílo. Touha 
odpovědět na Kristovu lásku byla skrytým ohněm, kte-
rý prozařoval její život i službu a zapaloval zástupy ná-
sledovníků. 

Váz., 254 str., 289 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Novéna k blahoslavenému Janu Pavlu II.
Novéna inspirovaná úryvky z listů a promluv pape-
že Jana Pavla II. Každý den na jeho přímluvu žádá-
me o nezbytné dary pro autentický křesťanský život. 
Doprovázeno barevnými fotografi emi.

Brož., 24 str., 30 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Ježíš uzdravuje tvé srdce
Cesta od smutku k radosti
(Salvatore Tumino)
Setkání s Ježíšem od kořenů proměňuje život člově-
ka a uzdravuje jej v jeho smutku a depresích. Autor se 
postupně zabývá lidskými vztahy – k sobě, s druhými, 
s Bohem –, našimi nemocemi, nenávistí, nedostatkem 
sebeúcty a pocity viny, strachem z Boha, perfekcio-
nismem, závislostí na televizi a hmotných věcech, po-
věrami, egoismem, pýchou i problémy se sexualitou... 

Vážení čtenáři, dovolte mi poděkovat vám za 
podporu projektu Praga-Haiti. Díky letáku, který byl 
vložen do dubnového čísla Zpravodaje pražské ar-
cidiecéze, nám na účet veřejné sbírky přibylo mno-
ho vašich darů. Děkujeme všem laskavým dárcům 
a přímluvcům. 

Václav Vacek, koordinátor projektu
(www.praga-haiti.cz) 
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Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví; 
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

PRŮHLEDY DO CÍRKEVNÍ ČEŠTINY

Řešení nachází v Božím slově a v setkání s Ježíšem, kte-
rý opravdu uzdravuje srdce a vede od smutku k ra-
dosti.

Brož., 128 str., 130 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Vyznání papežského teologa
Georges Cottier v rozhovoru s Patricem Favrem
Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem pa-
pežského domu Jana Pavla II. Z teologického hledis-
ka připomínkoval různé papežské dokumenty, a měl 
tak bezprostřední vhled do papežova myšlení a zámě-
rů, úspěchů i strádání. Klíčovým tématem jeho rozho-
voru s novinářem P. Favrem je tedy osobnost a pontifi -
kát Jana Pavla II. 
Kardinál Cottier odpovídá na rozmanité a složité otáz-
ky jednoduše, přímo a zároveň originálně. Vyjadřuje se 
k problému víry a nevíry v dnešním světě, k postavení 
křesťanů v sekularizované Evropě, ale i k rozruchu ko-
lem antikoncepční pilulky nebo k příčinám společen-
ské revolty v 60. letech. Zabývá se novým vztahem círk-
ve k islámu a představuje hlavní momenty uzdravování 
židovsko-křesťanských vztahů.
Z knihy vyvstává i pozoruhodná osobnost samotného 
Cottiera. Tento Švýcar vstoupil v mládí do dominikán-

ského řádu, studoval fi losofi i a teologii a po II. světové 
válce se stal ceněným odborníkem na Marxe a otázky 
ateismu a moderní kultury. Na II. vatikánský koncil do-
provázel svého učitele, kardinála Charlese Journeta. 
Od koncilu až do současnosti byl účastníkem mnoha 
klíčových debat o církvi v západní i východní Evropě, 
na Blízkém východě i v Americe.

Váz., 222 str., 299 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Tomáš Halík – Smířená různost
(Tomáš Halík, Tomasz Dostatni)
V novém knižním rozhovoru se oba protagonisté po-
koušejí stanovit souřadnice duchovní mapy postkřes-
ťanského a postnáboženského člověka dneška, jemuž 
především je kniha určena. Studentský farář, ale i fi losof 
a zasvěcený interpret současných myšlenkových a ná-
boženských proudů Tomáš Halík se spolu se svým in-
terviewerem snaží postihnout základní otázky moderny: 
Potřebuje tento svět ještě Boha? A je-li tomu tak, jaký je 
tento Bůh? Je v různosti pohledů na existenci člověka 
a jeho bytí možné smíření a syntéza? Je dialog mezi růz-
nými pravdami víry a náboženství vůbec možný?

Váz., 232 str., 299 Kč
Portál, www.portal.cz

Hospodin a hospoda
Současná česká biblická překladatelská tradice má 
pro označení Boha vhodné slovo Hospodin, zdědě-
né z dávné minulosti jako biblismus. Předpokládáme, 
že v pozdní praslovanštině, na konci 1. tisíciletí naše-
ho letopočtu, vypadal první pád jednotného čísla go-
spodь nebo gospodinъ. Jde o starobylou složeninu, 
v níž je obsaženo indoevropské slovo ghosti- s význa-
mem „host, cizinec“ a slovo pot- s významem „pán, 
manžel“. Původně snad složenina znamenala „hostů 
ochránce, hostů pán, hostitel, pán domu“. Zmíněné 
indoevropské kořeny máme zachovány i v pozdějších 
jiných slovech, např. z ghosti- pochází české host, gót-
ské gasts (německé Gast, anglické guest), ale – s vý-
znamovým posunem – také latinské hostis „nepřítel 
(< špatný host)“; ostatně v lat. hospes s pozdějším vý-
znamem „host“ je neutrální význam opět obsažen – 
z něho pak pochází anglické hospital „nemocnice, 
špitál“, ale i české hotel nebo hospic (z francouzského 
hospice „útulek v horách“). Druhá části, pot-, je ob-
sažena např. ve slově despota (řecké despotés bylo 
původně „pán domu“) nebo ve slově potence (po-
tenciál, potentát), pocházejícím z latinského potentia 
(od slovesa posse „moci /tedy: být mocný/“, to z pot-
esse).

Ještě ve staré češtině znamená hospoda „pán nebo 
paní domu“, ale také „domácnost, souhrn rodiny“ (slo-
vinsky je dosud gospoda „panstvo“) a druhotně také 
„hostinný dům, dům určený k ubytování“ (dáti něko-
mu hospodu = „poskytnout ubytování“) a nakonec 
„hostinec“. Ve staré češtině čteme ještě překlady jako 
Iz 36,10 v Prorocích rožmberských Hospoda řekl jest – 
Vulgáta: Dominus dixit; 1Kr 1,11 v Olomoucké bibli hos-
poda náš – Vulgáta dominus noster; Ž 8,10 v Žaltáři 
poděbradském: Hospodo, hospodine náš – Vulgáta: 
Domine Dominus noster. Slova hospod a hospodin zna-
menala nejdříve „pán“, ale časem se jejich význam zú-
žil na označení Boha. Postupně se v češtině prosadi-
ly pro svou jednoznačnost názvy Hospodin, hospodář 
a slovo hospoda.
Kdybyste tedy někdy oslovili hostinského „Hospodo, 
platím!“ (původně vlastně: „pane domu“, „hostiteli“), 
budete už vědět, jak vzdálené minulosti se dotýkáte. 
Dokonce existuje i místní jméno Hospozín a Hospozínek, 
v nichž je kořen hospod- také obsažen (Hospozín pů-
vodně znamenalo „majetek hospodův“ – podob-
ně jako např. Vsetín byl „majetek Vsatův“ nebo Hulín 
„majetek Hulův“). A budeme si lépe vědomi, jak čes-
ké slovo Hospodin souvisí s hostitelstvím štědrého Pána 
a ochránce naší lidské rodiny.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

4. 6.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

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

5.–11. 6. Exercicie pro řeholnice P. Josef Čupr SJ ŘKDS Stojanov

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

6.–10. 6. Kontemplovat Kristovu 
tvář

P. Anton Verbovský 
CSsR

Exerciční dům Svatá 
Hora

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

6.–10. 6. Ignaciánské exercicie 
pro všechny P. Vojtěch Suchý SJ Exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112
exercicie.kolin@seznam.cz

10.–12. 6. 
Exercicie pro rodiny 
s dětmi Svatodušní 
svátky 

Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy

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

10.–12. 6. 
Svatodušní duchovní 
obnova se svatodušním 
bděním

P. Serafín Beníček 
OFMCap. + tým

Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly viz výše

10. 6. –19. 6. Duchovní obnova pro 
manžele P. Karel Moravec Duchovní centrum sv. 

Františka z Pauly viz výše

12.–19. 6. Ignaciánská duchovní 
cvičení pro řeholnice P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín viz výše

16.–19. 6. 
Exercicie pro 
rozvedené i znovu 
sezdané

Mons. Aleš Opatrný Exerciční dům Svatá 
Hora viz výše

16.–19. 6. Ignaciánské exercicie
– II. týden P. František Lízna SJ Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova

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

21.–26. 6. Ignaciánské exercicie 
pro všechny P. Petr Havlíček SJ Exerciční dům Kolín viz výše 

23.–26. 6. Duchovní obnova P. Pavel Koudelka SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova viz výše

24.–26. 6. Duchovní cvičení 
formou večeřadla

P. Štěpán Martin Filip 
OP ŘKDS Stojanov viz výše

Hejnice

Stojanov

Svatá Hora

Vranov
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby kněží prožívali své sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svědčili o sta-
rostlivé a milosrdné Boží lásce.

Úmysl misijní
Aby Duch svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misi-
onářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.

Úmysl národní
Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmo-
try a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji 
Ducha svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti. 

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 8. 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.

 3. června 1626 slavnostně položen základní kámen ke kapli (Svaté chýši) v pražské Loretě.

 11. června 1996 v Praze zahájila činnost Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16.–18. století při ČBK 
a Ekumenické radě církví ČR za předsednictví kardinála Miloslava Vlka a synodního seniora 
Českobratrské církve evangelické Pavla Smetany.

 14. června 1896 zemřel František Sequens, malíř, rektor pražské AVU, od roku 1875 člen vedení Křesťanské 
akademie, kde předsedal uměleckému odboru; zasedal v Jednotě pro dostavění hlavního 
chrámu sv. Víta. Své práce vytvořil pro chrámy pražské i mimopražské. Všechny kladou největší 
váhu na slohovost kresby a harmonii barev. Specializoval se na oltářní obrazy a nástěnné 
návrhy oken. V roce1880 jmenován profesorem náboženské a historické malby na pražské 
AVU. (* 28. 12. 1836)

 14. června 1966 vatikánská Kongregace pro nauku víra zrušila vyhláškou Index zakázaných knih.

 15. června 1886 narozen Jaroslav Horejc, sochař, medailér a průmyslový výtvarník; člen „Spolku výtvarných 
umělců Mánes“; autor plastické výzdoby kůrové kaple svatovítské katedrály, pro jejíž oltář 
vytvořil v roce 1927 zduchovnělé reliéfy, představující Kalvarii a Krista. Roku 1954 vytvořil 
bronzovou mříž do Zlaté brány chrámu sv. Víta. Zpracovával i šperky, navrhoval mince. Je 
autorem několika náhrobků na Vinohradském hřbitově. Roku 1937 oceněn řádem „Orange-
Nassau za sochařské ztvárnění Komenského pohřební kaple v Naardenu. († 3. 1. 1983)

 16. června 1726 zemřel Honorius Martin Czechura, katolický kněz, přírodovědec, od roku 1718 profesor fi losofi e 
a v roce 1726 profesor teologie na pražské univerzitě. Nejvýznamnějším dílem je objemný 
přírodovědecký spis „Mare philosophicum“, kde je podán přehled hydrografi e světa na 
základě tehdejších znalostí. (* 3. 11. 1688)

 26. června 1911 narozen ThDr. Josef Kubalík, katolický kněz a teolog, spisovatel. Přednášel morálku na 
bohosloveckém učilišti v Dolních Břežanech u Prahy. Po II. světové válce odešel na další 
studia do Paříže, kde se na Sorbonně věnoval studiu srovnávací vědy náboženské. Po 
návratu do vlasti přednášel na KTF UK a v letech 1952–1976 na CMBF v Litoměřicích. Zabýval 
se fundamentální teologií a dějinami náboženství, je autorem spisů České křesťanství, Dějiny 
náboženství, Křesťanské církve v naší vlasti ad. Byl jmenován proboštem kolegiátní kapituly 
u Všech svatých na Pražském hradě. († 5. 5. 1995)

 29. června 1716 narozen Josef Stepling, katolický kněz-jezuita, astronom, matematik, fyzik a meteorolog. 
Významný představitel pražské FF v 18. století, kde ve funkci ředitele ovlivnil vědecký život 
na fakultě. Zasloužil se o vybavení klementinské hvězdárny, kde se stal ředitelem a od roku 
1752 zavedl pravidelná meteorologická pozorování. Jeho literární pozůstalost zahrnuje řadu 
latinsky psaných děl z různých vědních oborů. († 11. 7. 1778)

Arnošt Kelnar


