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Editorial Církevní investice

Milí čtenáři,

v tomto čísle nám hlavní ekonom Ar-
cidiecéze pražské - Ing.  Karel Štícha 
- mimo jiné vysvětlí, proč církev ne-
investuje nejen do  zbraní nebo ně-
kterých farmaceutických firem, ale 
ani do komodit.  Ředitel sekce budov 
- Ing. Jan Balák - se nás pokusí zbavit 
rozpaků ze slova developer, i v církev-
ním prostředí. A  Mgr.  Kristina Poláč-
ková z referátu fundraisingu nám poví, 
jak za  poslední rok pokročila církevní 
turistika a  doporučí pár tipů na  výlet. 
Přeji Vám příjemné léto.

Stanislav Zeman H ovoříme-li o církvi a investicích, možná někdo připomene slova Ježíše 
Krista o tom, že nemá střechu nad hlavou, a přitom církev má tolik bu-

dov. Ale uvědomme si, že i Pán Ježíš používal obydlí svých přátel a známých. 
Církev nemá být bohatá, ale musí mít některé základní prostředky a prostory, 
v kterých se její život odehrává. Po sametové revoluci jsme i v mém klášteře 
v Praze v Husově 8 diskutovali, zda tu nezůstat jen v pronájmu. Ovšem jeden 
z bratří, vystudovaný ekonom, nám vysvětlil, že v centru Prahy bude brzy ná-
jemné, na které bychom nedosáhli. Proto jsme si budovu ponechali a pořá-
dáme v ní přednášky, koncerty a část pronajímáme začínajícím podnikatelům, 
obchodům, galerii a podobně.
Církev obdržela řadu zdevastovaných budov a náklady na jejich rekonstrukci jsou 
někdy ve výši stamilionů. Tedy ani ono odškodnění zdaleka nestačí. Nenaříkám, 
protože historie nás vede k tomu, abychom spíše měli odvahu a pohled do bu-
doucna v duchu pozitivního myšlení. Musíme trpělivě postupovat cestou dobré-
ho hospodáře, jako stovky lidí, kterým byl v restitucích navrácen majetek. Nestali 
se boháči, ale usilovně pracují na obnově svého majetku. Vidíme to na hradech, 
zámcích, klášterech nebo budovách charitních zařízení. Tyto budovy nám ne-
slouží k životu v přepychu, ale k plnění našeho poslání a pomoci druhým.
Je to ovšem úkol i výzva. Žádná farnost neobstojí, nebude-li mít pan farář kva-
lifikované spolupracovníky v ekonomické a pastorační radě. Totéž platí pro bis-
kupství a kláštery. Za několik let vyhodnotíme, který majetek nám zajistí tuto 
službu a který by byl zbytečnou zátěží. To dává církvi šanci nežít jen z milosti 
státu nebo obce, ale podílet se na životě společnosti. Přivede nás to k větší soli-
daritě, bude to od nás vyžadovat pracovní úsilí, rozumný přístup a někdy i kuráž.
Chtěl bych také poděkovat všem ekonomům diecézí a dalších církevních in-
stitucí za veliký kus odvedené práce. I v našem Zpravodaji k Vám hovoří lidé, 
kteří vědí, o čem mluví, a opravdu výrazným způsobem se při značném pra-
covním vypětí zasloužili o to, že nový způsob hospodaření a finanční správy 
byl uveden do chodu bez jakýchkoli skandálů a neúspěšných transakcí. Tato 
práce uvnitř církve je současně prací pro celou společnost. S tímto oceněním 
se setkávám i na vysokých místech společenského a politického života, kde 
hodnotí dosavadní způsob naší práce jako opravdu záslužný. A je to také tečka 
za procesem skutečného nastolení právního řádu v našem státě.

Kardinál Dominik Duka OP
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Noc kostelů 9. 6.

V ýjimečně a zdarma se 9. června pro všechny návštěvníky již podeváté otevřou brány zhruba 1500 chrámů, kostelů a mod-
liteben po celé České republice. V nabídce nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo diva-

delní představení. Bude možné nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat 
na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele 
křesťanských chrámů. Velký zážitek slibuje i tradiční Pouť světla přes Karlův most. Tu mohou lidé absolvovat s hořící svící 
v  ruce z  kostela sv. Tomáše na Malé 
Straně do kostela Nejsvětějšího Salvá-
tora na Křížovnickém náměstí.

 „Jen v Praze a Středočeském kraji se 
otevřou téměř tři stovky kostelů,“ říká 
Michal Němeček, ředitel Pastorační-
ho střediska Arcibiskupství pražského, 
a dodává: „Letos jsme využili jedineč-
nou nabídku Povodí Vltavy a pozve-
me návštěvníky nejen do kostelů, kte-
ré obvykle stojí na nějakém kopci, ale 
i na hladinu Vltavy. Právě v tomto po-
myslném nejnižším bodě Prahy bude 
u  Karlova mostu zakotven obrovský 
ponton „František“. Nazvali jsme toto 
místo Zakotvený kostel.“ Svatovítský 
kanovník Tomáš Roule si tu od 17.30 
do  22 hodin bude povídat s  mno-
ha zajímavými hosty. Více informací 
na www.nockostelu.cz.

Výstava o kardinálu Beranovi

V ýstava: „JOSEF KARDINÁL BERAN - Mezi svobodou 
a totalitou“ se koná ve výstavních prostorách (v sute-

rénu) kostela Nejsv. Srdce Páně v Praze 3 – Vinohradech 
od 18. 5. do 28. 9. 2017, vždy ve čtvrtek, pátek a v neděli 
od 14:00 do 17:45, v  sobotu od 9:00 do 14:00 hodin. Je 
uspořádána k 70. výročí jmenování Josefa kardinála Berana 
arcibiskupem pražským. Klade si za cíl představit tuto jedi-
nečnou osobnost, kterou záhřebský kardinál Franjo Šeper 
označil za „druhého svatého Vojtěcha“. Kardinál Beran sta-
tečně obstál ve dvou totalitách a  řadí se k nejvýznamněj-
ším osobnostem české katolické církve 20. stol. Do  dějin 
se zapsal svým vystoupením v Římě během II. vatikánského 
koncilu, kde pronesl projev O svobodě svědomí, v němž se 
jako vrcholný představitel církve poprvé vyslovil pro mož-
nou rehabilitaci Jana Husa.

Je jediným Čechem, kterému se dostalo mimořádné pocty 
být pohřben po boku papežů v podzemí basiliky sv. Petra 
v Římě. V roce 1998 byl oficiálně zahájen proces jeho blaho-
řečení. Předměty, které budou součástí expozice, dosud ni-
kde nebyly prezentovány, protože se nacházejí pouze v ar-
chivech a  soukromých nebo církevních sbírkách. Výstavu 
připravilo Diecézní konzervátorské centrum Arcibiskupství 
pražského ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 
režimů. Chce současně být prvním krokem k zamýšlenému 
převozu tělesných ostatků pana kardinála z Říma do Prahy 
koncem září příštího roku.
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Výchova a hodnoty: Týden pro školy 19. - 25. 6.

P rojekt se koná z  iniciativy kardinála Do-
minika Duky OP a předesílá pravidelnou 

nabídku základním a  středním školám, které 
mohou doplnit výuku o programy zaměřené 
na poznání hodnot kulturního a duchovního 
dědictví našich předků a  na  dialog se sou-
časným uměním prostřednictvím osobností, 
které se mu věnují. Některé aktivity proběh-
nou v  církevních objektech, jiné ve  školách. 
U každého programu je uveden stručný popis 
a věková skupina, pro kterou je určen. Všech-
ny programy jsou zdarma pro žáky i pedago-
gický doprovod. Vybrané programy je možné 
objednat www.vychova-hodnoty.cz v  sekci 
Objednávky. Týden zakončí mše svatá s bis-
kupem Mons. Václavem Malým v  neděli 25. 
června od 10 hod. v katedrále sv. Víta, Václava 
a  Vojtěcha. Srdečně zveme zvláště pedago-
gické pracovníky, rodiče a děti.

VOŠP - Dvacet let křesťanské žurnalistiky s všestranným vzděláním

V yšší odborná škola publicistiky v Praze, kde se vzdělávají budoucí novináři a mediální profesionálové, si v závěru letošního 
školního roku připomene 20 let od svého založení.

„Za těch dvacet let škola vychovala tisícovku absolventů, z nichž většina se osvědčila ve svém oboru. Nedávno např. dva naši 
absolventi získali ocenění v soutěži Novinářská cena 2016. Jsem přesvědčen, že úspěchy našich absolventů spočívají do značné 
míry v tom, že se snažíme pamatovat na základní ideu zakladatelky naší školy Květoslavy Neradové. Šlo jí o žurnalistiku s vše-
stranným vzděláním,“ vysvětluje současný ředitel školy Petr Uherka.
Květoslava Neradová, významná katolická literátka a publicistka, přemýšlela o založení školy, která by v křesťanském duchu 
vzdělávala všestranné a vzdělané novináře, hned po pádu komunismu. Na projektu svobodné církevní školy s důrazem na praxi, 
etiku, široké kulturně společenské vzdělání pracovala od roku 1994. V létě 1998 opustili školu první absolventi. Stovky z nich 
pracují v tištěných či audiovizuálních médiích anebo pokračují ve studiu na vysoké škole. Od roku 2006 nabízí Vyšší odborná 
škola publicistiky studentům také vzdělání v oblasti managementu, marketingu a Public relations.
Na Vyšší odborné škole publicistiky vyučuje a v minulosti také vyučovala řada významných osobností, ředitelé kulturních, me-

diálních institucí, spisovatelé, filozofové, 
profesoři či kněží. Studenti dnes mají mož-
nost čerpat poznatky od  pedagogů, jako 
jsou Michaela Vetešková, Roman Bradáč, 
Václav Vokolek či Robert Břešťan. V minu-
losti ke spolupracovníkům školy patřili např. 
prof. Martin C. Putna, Petr Uhl, Michael Žan-
tovský či Jakub Železný. Jedním z  učitelů 
byl také současný pražský arcibiskup kardi-
nál Dominik Duka OP.
Škola se neustále rozvíjí a proměňuje, tak jak 
to vyžaduje současný svět, kterému vládnou 
média. „Chceme, aby naši absolventi byli sa-
mostatní a praktičtí mediální profesionálové 
a  angažovaní jako odpovědní občané, aby 
byli vybaveni empatií, znalostí lidí, komuni-
kativností, sebekritičností a schopností nad-
chnout ostatní pro společný cíl,“ vypočítává 
cíle studia ředitel Uherka. Je především jeho 
zásluhou, že škola je dnes rozvíjena na prin-
cipu mediálního domu. Co se vyučuje, to se 
také reálně dělá. Více na www.vosp.cz.
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C 
írkevní turistika v pražské arci-
diecézi je nová služba nabíze-
jící zajímavá místa, která mo-

hou lidé navštívit. Od února do března 
se jejich počet zdvojnásobil, zatím 
máme zapojených zhruba 40 míst. 
Hlavní myšlenka vznikla v  Brně, kde 
analyzovali návštěvnost webových 
stránek Noci kostelů a byli překvape-
ni, jaké množství přístupů měli i v létě. 
A  když hledali důvody, zjistili, že 
na webových stránkách je deponová-
no velké množství informací o historii 
určitých objektů a míst, o otevíracích 
dobách, o  kontaktech a dalších zají-
mavostech, včetně map a popisů, jak 
určité místo najít. A  lidé, když plánují 
dovolenou, tento web velmi používají, 
protože jinde podobné množství in-
formací pohromadě nemají. A to dalo 
vznik církevní turistice.

Církevní turistika si klade za cíl  - po-
dobně jako Noc Kostelů - rozvoj far-
ního i  ekumenického společenství, 
které se učí otevírat, preevangelizo-
vat, představovat krásu a historii svého 
kraje. Také se ovšem farnosti učí hos-
podařit a  přivydělat si. Arcibiskupství 
vystupuje jako koordinátor. Nabízíme 
tedy dobrovolné zapojení, je možné 
v našem projektu rok být a pak třeba 
tři roky nebýt. Letos máme revidova-
né stránky a vydáváme otočný kalen-
dář pro poutníky a  turisty pražskou 
arcidiecézí, který budeme prodávat 
přes náš e-shop. Každoročně je cír-

kevní turistika přítomná na  veletrhu 
Go v  Brně, a  vloni v  Lipsku se konal 
stý Katholikentag, na  kterém jsme 
se také byli představit. Navázali jsme 
i přeshraniční spolupráci - podporova-
nou Evropskou unií – s  polským bis-
kupstvím Opole, které sousedí s Ost-
ravsko-opavskou diecézí.

Pokud jde o ubytování, v Praze máme 
v  současnosti 4 místa – penzion 
U  sv. Kryštofa v  Záběhlicích, centrum 
Mariapoli ve  Vinoři, Katolický domov 
studujících v  Černé ulici a  klášter ka-
pucínů na  Hradčanech. Ovšem církev 
v  Praze – mimo projekt církevní tu-
ristiky – má samozřejmě i  jiné hotely, 
například Hotel Adalbert provozují be-
nediktýni v Břevnově nebo Hotel Unitas 
mají sestry v Bartolomějské ulici. Mimo 
Prahu nabízíme ubytování například 
v exercičním domě na Svaté Hoře u Pří-
brami, na faře Slivice v Milíně, v Kolíně 
nebo v penzionu Panský dům v Rožmi-
tále pod Třemšínem. Tam místní regen-
schori pustí návštěvníky do kostela, kde 
Jakub Jan Ryba hrál svou Českou mši 
vánoční. Nedaleko je i  krásná příroda 
nově otevřeného vojenského prostoru 
CHKO Brdy. Mimopražské ubytovací 
kapacity se budou v  blízké době roz-
šiřovat, Arcibiskupství pražské koupilo 
zámecký hotel Mostov a  rekonstruuje 
zámecký hotel v Dolních Břežanech.

Jako tip na  letní výlet nabízím třeba 
jednu z  našich poutních tras. Napří-

klad Svatojakubská poutní cesta vede 
z  Hrádku nad Nisou přes Letařovice, 
kde stojí kostelík sv. Jakuba s unikát-
ním kazetovým stropem s  výjevy ze 
života sv. Jakuba. Cíl je v  kostele sv. 
Jakuba v  centru Prahy. Doporučila 
bych třeba i poutní cyklotrasu z praž-
ské Lorety přes Sázavský klášter a Kláš-
ter Želiv na Křemešník. Do poutní karty 
můžete dostávat v  jednotlivých pout-
ních zastaveních památeční razítka, 
která Vás budou opravňovat ke slevám 
do zajímavých turistických míst, do re-
staurací i na ubytování. Více informací 
se dozvíte na  stránkách www.cirkev-
nituristika.cz a  www.poutnicyklotrasa.
cz. Nyní chceme zpracovat trasu smě-
rem na Šumavu do Kostelního Vydří.

Církevní turistika a tipy na výlet

Mgr. Kristina Poláčková 
z referátu fundraisingu 
nám objasnila vývoj 
církevní turistiky 
a doporučila několik 
variant letního putování.
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V 
roce 2012 přijatý zákon č. 428 
nastartoval období, kdy má 
dojít k  plnému hospodářské-

mu odloučení církve od státu, a od to-
hoto roku začal třicetiletý přechodný 
proces. Při zahájení tohoto procesu 
Česká biskupská konference rozhod-
la, jak bude ekonomický život církve 
organizován. Toto rozhodnutí je po-
staveno na několika zásadních princi-
pech: první zásada je ta, že nemovitý 
majetek, který byl zabrán církevním 
subjektům, bude vracen a  následně 
obhospodařován, využíván a  udržo-
ván těmi subjekty, kterým byl zabrán. 
Čili zůstane rozdělen v  organizační 
struktuře církve tak, aby jeho využití 
bylo bezpečné, aby se případný otřes 
při špatném využití majetku v jednom 
místě nepromítl do celé církve.

Druhou zásadou bylo, že finanční ná-
hrada za  majetek, který nelze vydat, 
bude rozdělena mezi církevní subjek-
ty bez návaznosti na původní rozsah 
jejich majetku. To znamená, že bude 
rozdělena výrazně solidárním způso-
bem a dostane se na všechny diecé-
ze. Čili diecéze, které neměly historic-
ky vytvořený nemovitý majetek, jsou 
finanční náhradou sanovány výrazněji 
než ty, které majetek mají. Jako mě-
řítko bylo použito více kritérií s různý-
mi vahami - počet obyvatel na území, 
počet katolíků na území, počet koste-
lů, rozloha území diecéze a konstanta 
na zajištění výkonu správy diecéze. 

Třetím principem je společné investo-
vání finančních prostředkůprostřed-
nictvím zřízeného investičního fondu 

Do zbraní ani do komodit 
neinvestujeme

Ing. Karel Štícha, 
ředitel Správy majetku 
Arcibiskupství pražského 
a hlavní ekonom nám 
vysvětlil hlavní principy 
církevních investicí.

TÉMA



7

(Fond udržitelnosti Římskokatolické 
církve) Není totiž reálné, aby každá 
diecéze měla aparát na  profesio-
nální investování financí. A na rozdíl 
od  nemovitostí, které – jak z  toho 
termínu vyplývá – nelze přestěhovat 
a musí být spravovány tam, kde jsou, 
peníze jsou abstraktum a  mohou 
být spravovány společně, aniž by se 
to negativně projevilo na  výkonu té 
správy. Podle schválených klíčů se 
tedy rozdělí finanční náhrada mezi 
diecéze a ty se samy rozhodnou, ko-
lik v  kterém roce budou investovat 
prostřednictvím společného fondu. 
Ten vlastní všechny diecéze a Česká 
biskupská konference a profesionál-
ním způsobem umisťuje investované 
peníze na kapitálových a finančních 
trzích. Výběrového řízení na admini-
strátora fondu se účastnily všechny 
velké banky, které působí v  České 
republice, a  vítězem se stala ČSOB. 
Momentálně jsou tam zřízeny tři 
podfondy – fond růstový, výnoso-
vý a  nemovitostní. Ty mají různé 
správce portfolií, takže nejsme zce-
la závislí na  kvalitě výkonu jednoho 
správce a můžeme porovnávat jejich 
úspěšnost. 

Při zakládání tohoto investičního fon-
du jsme vytvořili etický kodex, který 
zavazuje správce portfolií k  tomu, 
co smí a  nesmí dělat. A  je to bráno 
opravdu velice vážně. Etický kodex 
pochopitelně vylučuje očekávaná 
odvětví, do kterých nelze investovat, 
jako jsou některá odvětví farmacie, 
obchod se zbraněmi a  jiné potenci-
álně neetické disciplíny. My jsme ten 
kodex rozšířili o  zákaz  investování 
i  do  jiných oblastí, například do  ko-
modit. Investování do  komodit to-
tiž spekuluje na  to, že komodita se 
v  ceně změní, a  pochopitelně dů-
sledkem této změny, toho nakoupe-
ní dané komodity v čase, kdy je ještě 
levná, je do  jisté míry zneužití situa-
ce, která postihne ty, kdo komoditu 
produkují. Často jsou to producenti 
v  rozvojových zemích, kteří nemo-
hou čekat, nemají kde to uskladnit 
a  nemají z  čeho žít. Musí tedy pro-
dat za  cenu, která je na  trhu vytvo-
řena jako nízká. A ti, kdo to nakupují, 
už dopředu vědí, že zisk z  prodeje 
po nějaké krátké době nebo na jiném 
místě planety může být opravdu veli-
ce významný. My jsme si řekli, že toto 
podporovat nebudeme a  takto jsme 
se sami omezili.

Na  hospodaření diecézí ústředí ka-
tolické církve dohlíží prostřednictvím 
„analytické skupiny“ vytvořené při 
ČBK. Tento útvar získává ekonomická 
data z  jednotlivých diecézí, analyzu-
je je a zjišťuje, zda se někde neděla-
jí problematické ekonomické kroky. 
Centralizované ekonomické kroky 
se dále dějí prostřednictvím dvou in-
terních fondů. Jedním z nich je fond 
solidární, který ještě prohlubuje soli-
daritu diecézí. Umožňuje přerozdělo-
vat určenou část výnosů diecézí tak, 
aby se pomohlo diecézím s menšími 
výnosy. Začal být používán od  roku 
2016. Druhým fondem je fond re-
zervní, který spravuje Česká biskup-
ská konference a kam se odkládá část 
finanční náhrady. Ten tvoří rezervu 
pro případ nějaké budoucí nouze – 
přírodní katastrofu nebo nějaký velký 
společný záměr všech diecézí. Sna-
hou biskupů ovšem je, pokud nebude 
situace opravdu vážná, na něj pokud 
možno nesahat. 

Kromě celkového modelu financová-
ní každá diecéze funguje samostatně. 
Jsou diecéze, které výrazně investují 
na finančních trzích, jiné nakupují ne-
movitý majetek více, než aby stavěly; 
a jiné diecéze zase naopak více staví, 
než nakupují. Arcibiskupství pražské 
používá poslední zmíněný způsob, 
snažíme se samozřejmě také naku-
povat nemovitý majetek, ale součas-
ně investujeme do vlastních stavebně 
investičních projektů. To znamená 
stavět budovy, zasíťovávat pozemky, 
vytvářet lokality pro bydlení na  po-
zemcích, které jsou arcibiskupské 
nebo farní. Takových projektů máme 
v běhu více, v různých stadiích přípra-
vy a  kontinuálně je suneme do  fáze 
realizační. Nejlevněji pořízená nemo-
vitost je totiž ta, kterou si člověk po-
staví, pokud to umí.

Letos bude také již naplno fungovat 
správa lesů. V předchozích letech jsme 
nerozbíhali rozsah těžeb na  100%, 
protože jsme neměli vybudováno do-
statečné technické zázemí a ještě loni 
jsme řadu lesních pozemků přebírali 
do vlastnictví, nabírali jsme nové lidi, 
pořizovalo se vybavení technikou - 
lesní traktory, vyváděcí soupravy atd. 
Hospodaření v  lesích je samozřejmě 
závislé na přírodních podmínkách, ale 
kapacitně i vybavením jsme již připra-
veni.  S lesy nám bylo vráceno cca 20 
hájoven, které budeme buď , pronají-

mat, nebo zvažovat, jestli je opravdu 
potřebujeme pro lesní hospodaření. 
V  krajních případech můžeme uva-
žovat i o prodeji, pokud by šlo o dále 
neudržitelný objekt.

U  zemědělských pozemků je proces 
obhospodařování formou pachtov-
ních smluv v plném proudu. Dnes již 
je většina pozemků pokryta novými 
smlouvami, což bylo nezbytné, pro-
tože staré smlouvy, které s těmi pach-
týři - farmáři a družstvy - uzavřel stát, 
bylo nutné změnit. Poměr reálné-
ho pachtu k  tomu, co inkasoval stát, 
je totiž 1:n, čili ty reálné pachty jsou 
násobkem, a to ne pouze dvojnásob-
kem, ale vícenásobkem toho, co bylo 
sjednáno státem. Tam je vidět, že stát 
skutečně není správce zrovna výkon-
ný. Já to nekritizuji, jen to konstatuji. 

Již 20 let držíme strategii, že prodá-
vat zemědělskou půdu je absolutní 
nesmysl. Něco jiného samozřejmě je 
výkup pole na  stavbu dálnice, nebo 
dělat developerský projekt a  území, 
které je územním plánem určeno 
k výstavbě, zasíťovat, postavit silnice, 
připravit jednotlivé parcely a  pak je 
prodávat. Takových projektů už za se-
bou několik máme a počítáme s nimi 
i  do  budoucna. Scelování pozemků 
za  nás vlastně dělá stát, který po-
stupně provádí komplexní pozemko-
vé úpravy. To znamená, že se vezme 
katastrální území, vymažou se hranice 
pozemků, sečtou se nároky vlastní-
ků a  území se znova rozdělí. Tak se 
pozemky jednoho vlastníka dostávají 
k  sobě. Probíhá to podle parametrů, 
které hlídají rovnováhu - není možné, 
aby někomu dali všechno daleko a ji-
nému blízko atd. Důležité je i sledovat 
vztah územních plánů obcí k  našim 
zemědělským pozemkům a  hlídat si, 
aby pozemky, které jsou v  územním 
plánu s  potenciálem zastavění, byly 
pro tento účel drženy a  rozhodně 
nepouštěny. A  také bránit tomu, aby 
nám v územních plánech naopak po-
zemky, které už byly určeny k zasta-
vění, zpětně změnili třeba na  bioko-
ridor, a to jenom proto, že soused by 
rád stavěl a  je třeba udržet procento 
zeleně, takže by to „šoupli“ k nám.

Změnit státem dotovanou ekonomiku 
Církve na  soběstačný režim ekono-
mického zajištění je velká výzva. Bude 
to trvat desetiletí, ale s pomocí Boží to 
dokážeme.

TÉMA
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Ing. Jan Balák, ředitel Sekce budov Arcibiskupství 
pražského, nám představil plány svého útvaru v oblasti 
investic do nemovitostí.

financování aktivit církve v budoucích 
časech. V  současné době je situace 
na  trhu hodně obtížná, je poměrně 
malá nabídka a veliká poptávka, takže 
ceny jsou vysoké. Najít vhodné ne-
movitosti ke koupi je nesnadné, často 
jsou to dlouhá vyjednávání, která na-
konec třeba ani nevyjdou. Nicméně 
podařilo se nám dobře koupit napří-
klad činžovní dům v  Praze, rodinný 
dům nebo budovu pro sídlo farnosti. 
Dokončujeme také koupi zámeckého 
hotelu v  rámci insolvenčního řízení. 

Nakupujeme i nemovitosti, které po-
třebují naše církevní právnické osoby 
pro svou činnost. Například mateřská 
školka - doposud je v  pronajatých 
prostorách od městské části a my usi-
lujeme o to, abychom ten objekt kou-
pili a byli ve vlastním. Takže to je také 
forma investice a  šetření nájemného 
do budoucna.
A  pak je druhý veliký balík investic 
do  nemovitostí, které už vlastníme, 
do jejich zhodnocování a restruktura-
lizace celého portfolia tak, abychom 
zajistili výnosy z  pronájmů do  bu-
doucna. Průběžně rekonstruujeme 
a  obnovujeme budovy, které máme 
ve  správě, postupně rozvíjíme po-
zemky a  realizujeme výstavbu. Urči-
tou výhodou církve je její dlouhodobé 
plánování, což developeři většinou 

Arcibiskupství pražské investuje 
do nemovitostí

  Každý asi chápe, že církev vlast-
ní kostely, kláštery nebo kaple, ale 
jaké církevní investiční budovy 
máte na starosti?
Na starosti máme správu budov, které 
vlastní arcibiskupství. Část z nich vyu-
žívá k ekonomické činnosti, zejména 
k  pronájmům. V  oblasti investic jde 
o dvě základní skupiny – tou první je 
oblast akvizic. Je pro nás důležité, aby 
nově získávané nemovitosti zapadly 
do  celkového portfolia budov a  aby 
přinášely potřebnou návratnost pro 

ROZHOVOR
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nemají. Vlastní-li pozemky, které 
chtějí developovat, mají na  to nějaký 
stanovený čas a musí to prostě zreali-
zovat, přestože  situace k tomu třeba 
není vhodná, zatímco my se snažíme 
rozvíjet zejména ty aktivity, kde čas 
„uzrál“. Ale přesto při přípravě projek-
tů narážíme na velké problémy z hle-
diska povolovacího řízení, z  hlediska 
odporu různých aktivistů, ale s tím se 
pere každý developer. 

  Mohl byste uvést příklady těchto 
zhodnocených vlastních nemovi-
tostí?
Šíře našich investic je skutečně vel-
ká, v  současné době máme několik 
bytových projektů v  různém stadiu 
přípravy, jedná se o  projekty v  Praze 
nebo i dalších městech diecéze. Dále 
připravujeme výstavbu multifunkční-
ho domu v centru Prahy, kde bychom 
vlastně už rádi stavěli, ale povolovací 
proces se stále protahuje. V  realiza-
ci máme také veliký zajímavý projekt 
zámeckého hotelu v  Dolních Břeža-
nech, kde rekonstruujeme objekt his-
torického zámku na  čtyřhvězdičkový 
hotel. Měl by využít výhody blízkosti 
k vědeckému centru Eli a byl by čás-
tečně zaměřen na  klientelu vědců 

z  celého světa, kteří se tam budou 
sjíždět. Částečně cílíme i  na  firem-
ní akce, na  svatby a  různé jiné akce. 
Do provozu by měl být uveden na jaře 
příštího roku.

  V  Dolních Břežanech buduje 
církev i  zajímavé administrativně 
technologické centrum.
Ano, v  Dolních Břežanech máme 
mnoho aktivit, nakupujeme tam 
drobné investiční nemovitosti, nebo 
Vámi zmíněná vlastní výstavba admi-
nistrativně technologického centra. 
Na zelené louce zde pro konkrétního 
nájemce stavíme budovu, která do-
plňuje a rozšiřuje funkce, které v tom 
místě poskytujeme my a další subjek-
ty, zejména z oblasti vývoje, výzkumu 
a  průmyslu. To, že poskytujeme ta-
kovouto novostavbu administrativně 
technologické budovy kooperující 
s  vědeckým světem, je podle mého 
výborná věc.
Naší výhodou určitě je, že od začát-
ku té investice jsme měli předjednané 
nájemce na tři čtvrtiny ploch. A vzhle-
dem k  tomu, jak je komunita vědec-
kých a technologických firem prová-
zaná, se už další zájemci hlásí, aby si 
tam pronajali zbytek. Dokončení plá-
nujeme opět na začátek příštího roku.

  Liší se strategie Arcibiskupství 
pražského od jiných developerů?
Je důležité říct, že cílem našich deve-
loperských projektů není stavět a pro-
dávat jako většina developerů, ale sta-
vět, dlouhodobě vlastnit a pronajímat. 
Tím jsme podle mého názoru zajíma-
vějším partnerem pro některá města, 
která to umí ocenit. Developer tam 
totiž často realizuje nějaký projekt 
a  jeho jediným cílem je ho rozpro-
dat. Jak potom bude projekt fungovat 
dál, je mu v podstatě jedno. Potom se 
s tím jak vlastníci, tak i město potýkají. 
Zatímco arcibiskupství nabízí, že re-
alizuje projekt, který pak bude dlou-
hodobě vlastnit a užívat nebo prona-
jímat. Máme tudíž zájem, aby vše bylo 
dlouhodobě v pořádku a funkční. 

  A jak se revitalizují například pa-
mátkově chráněné objekty nebo 
ruiny některých statků?
Tyto budovy v důsledku využití před-
chozími vlastníky v  minulých letech 
nejsou často v dobrém stavu, a proto 
i výnosy jsou velmi nízké nebo nulové. 
My se je našimi investicemi snažíme 
zrekonstruovat a  přizpůsobit využití 

současným potřebám tak, aby výnosy 
byly dlouhodobé, stabilní a aby nabí-
zené služby a  plochy byly na  úrovni 
odpovídající jednadvacátému století. 
Velmi často jsou to historické budovy, 
pro které je velmi obtížné najít eko-
nomicky efektivní využití. Příkladem je 
například nedávno navrácený klášter 
sv. Jiří na  Pražském hradě, kde byla 
Národní galerie, jejíž provoz byl ztrá-
tový. Naším cílem je umístit do toho-
to objektu arcidiecézní galerii. Vedle 
expozic zde plánujeme  poskytovat 
i  řadu dalších služeb návštěvníkům, 
které v  současné době na  Pražském 
hradě chybí. Naším cílem je připravit 
takový koncept využití Jiřského kláš-
tera, který bude co možná nejvíce 
samofinancovatelný. Nyní je projekt 
ve  fázi přípravy koncepce, proběhlo 
zaměření a  stavebně historický prů-
zkum. Na přípravě koncepce se v sou-
časné době podílí mnoho odborníků 
z  oborů historie umění, výstavnictví, 
turistického ruchu a dalších. Nechce-
me totiž vybudovat galerii, kterou pak 
budeme léta muset dotovat. Podob-
ných objektů je víc, připravujeme pro 
ně nejen rekonstrukci, abychom je 
dali do řádného stavu, ale důležité je 
i nastavení budoucího využití. Jde na-
příklad o  zámeček v  Roželově, nebo 
Nový dům Na Kalku jako sídlo polesí 
a zřejmě i služby turistickému ruchu.

  Vítají památkáři nový život histo-
rických budov?
Přizpůsobit historické objekty součas-
ným potřebám trhu je složité z mnoha 
pohledů, ať už jde o technologie bu-
dov, které jsou dnes úplně jiné, nebo 
o koncepci a půdorysné řešení, nebo 
o parkování a tak dále. Vždy se hledá 
shoda mezi provozně-ekonomickými 
požadavky a  požadavky památkové 
péče.  Někde obtížněji, někde snáz 
a někde velmi obtížně. Většina našich 
objektů je památkově chráněna a Ar-
cibiskupství pražské usiluje jako vlast-
ník o  zachování kulturních hodnot, 
přestože to s  sebou nese ztížení si-
tuace a často vyšší náklady. Jednak je 
proces nastavení koncepce složitější, 
jednak je povolovací proces zdlou-
havější a  jednak je fáze realizace re-
konstrukce mnohem komplikovanější 
a dražší. Samozřejmě, když je na kon-
ci pěkně opravená kulturní památka, 
je na trhu třeba lépe pronajatelná. Má 
to i své výhody.

  Stanislav Zeman
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3. 6. / 16.30
Praha – Hradčany / katedrála / Přijetí do katechumenátu

3. 6. / 20.00
Praha – Hradčany / katedrála / Ekumenická svatodušní 
vigilie

4. 6. / 10.00
Praha – Hradčany / katedrála / Slavnost Seslání Ducha 
svatého

9. 6. / 19.00
Praha – Hradčany / katedrála / Zahájení Noci kostelů

11. 6. / 10.30
Velké Meziříčí / kostel sv. Mikuláše / mše sv. v rámci 
Evropského festivalu filosofie 2017

15. 6. / 17.00
Praha – Hradčany / katedrála / Slavnost Těla a Krve Páně 
a Slavnost sv. Víta

2. 6. / 11.00 
Katedrála sv. Víta / mše sv. k 25. výročí Arcibiskupského 
gymnázia

4. 6. / 9.30 
Nymburk / kostel sv. Jiljí / mše sv. s biřmováním 

6. 6. / 15.30 
Praha-Nové Město / kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(Karlov) / mše sv. pro Křesťanské gymnázium

7. 6. / 12.00 
Praha-Nové Město / kostel sv. Ignáce / mše sv. (duchovní 
obnova ředitelů církevních škol)

11. 6. / 11.00 
Votice / kostel sv. Františka z Assisi / mše sv. s biřmováním

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

16. 6. / 19.00
Litomyšl / zahájení festivalu Smetanova Litomyšl

17. 6. / 15.00
Křečhoř u Kolína / mše svatá a rekviem za oběti bitvy 
u Kolína (260. výročí) s následnou bitevní ukázkou

22. 6. / 15.30
Praha – Staré Město / Vlašská kaple Nanebevzetí Panny 
Marie / Znovuotevření po opravě

24. 6. – 26.6.
Litva – Vilnius / beatifikace arcibiskupa Teofila Matulionise

27. 6. / 10.00
Praha – Újezd / pietní akt s připomínkou výročí popravy 
Milady Horákové

27. 6. / 16.00
Praha – Staré Město / Velkopřevorský palác / mše svatá 
ke cti sv. Jana Křtitele pro suverénní řád Maltézských rytířů

18. 6. / 10.00 
Vlašim / kostel sv. Jiljí / mše sv. s biřmováním

21. 6.  
Praha-Nové Město / VOŠ publicistiky / účast 
na absolutoriích

25. 6. / 10.00 
Katedrála sv. Víta / mše sv. pro učitele, žáky a rodiče 
(Týden pro školy - Výchova a hodnoty)

28. 6.  
Svatý Jan pod Skalou/ VOŠ pedagogická / účast 
na absolutoriích
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 

 18. července – 8. srpna
Mimořádný letní kurz přípravy na 
manželství – čtyři setkání (18. 7., 25. 
7., 1. 8., 8. 8.) vždy v úterý od 19.30 
do 21.30  (Kolejní 4, Praha 6 - Dejvi-
ce). Snoubenci se přihlašují na http://
www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktu-
alni-nabidka. Zároveň přijímáme při-
hlášky do podzimního kurzu v termí-
nu 10. 10.–28. 11. Myslete na přípravu 
včas, kapacita kurzu je omezená.

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 Tematická víkendovka
16.–18. června od 18.00 pro mladé 
12–18 let v  kostele sv. Jakuba. S  se-
bou: Bibli, spacák, přezůvky. Přihlášky 
a  informace na telefonu 732 106 466 
nebo mailu nazaret.praha@gmail.com.

                                         www.adcm.cz

MINISTRANTI

 10. června  9.30–16.00
Mladší ministranti (kluci cca od 7 do 15 
let), zahájení v  kostele sv. Jakuba 
v  Berouně. Více: P.  B. Hudema tel.: 
724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

 16. – 17. června
Starší ministranti 16. – 17. června (kluci 
cca od 15 do 25 let), zahájení v koste-
le sv. Václava, Praha – Nusle v 18.00. 
Více: P. B. Hudema, tel.: 724 209 774 
(benedikthudema@atlas.cz).

        www.apha.cz/aktuality-ministranti

ŘKF KUNRATICE

 3. června od 21.00 
Svatodušní vigilie s požehnáním ohně 
a  obnovou biřmovacích závazků. 
Kostelní náměstí a  následná boho-
služba v kostele sv. Jakuba. 

                       www.farnostkunratice.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 18. června
Pouť sv. Víta a  den otevřených dve-
ří  (klášter Tuchoměřice) - příjemné 
odpoledne pro rodiny i jednotlivce.

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 4. června od 14.00 
Oslava dne dětí - odpoledne pro ce-
lou rodinu, možná přijde i kouzelník, 
zmrzlina. KCMT + MC Domeček

 9. června
Noc kostelů v  KCMT. Cafe Terezie, 
knižní obchod, zvonění zvonů, chvíle 
s hudbou, vínko s farářem, čtení ze ži-
vota Matky Terezy a jiné.

 10. června od 10.30
Udílení svátosti biřmování. Biskup 
Karel Herbst

 18. června od 16.00
Keramická dílna „nástěnný kachel“- info 
a přihlášky janadomsova@gmail.com

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 3. června od 18.00
Vigilie ze slavnosti Seslání Ducha Sva-

tého. Četba z Písma, modlitba, obno-
va biřmovacích závazků a slavení eu-
charistie. Kostel sv. Jakuba.

 13. června od 19.00
Koncert 13 na 13 - tradiční písničkář-
ské setkání Slávka Klecandra s hostem 
Přemyslem Rutem. KC sv. Prokopa.

 24. června od 16.00
Krteňská pouť. U příležitosti svátku sv. 
Jana a Pavla, kterým je zasvěcen kostel 
na Krtni. Celebruje P. Mariusz Kuzniar.

                     www.centrumbutovice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 8. – 11. června
Duchovní cvičení „Boží slovo – po-
krm k životu. Přednášející Mons. Aleš 
Opatrný. Exerciční dům.

 19. – 23. června
Duchovní cvičení „Škola Ducha Sva-
tého“. Přednášející P.  Jan Sokulski, 
CSsR. Exerciční dům.

 24. - 25. června
Oslava 285. výročí korunovace mi-
lostné sošky Panny Marie Svatohor-
ské. Začátek 24. června v 17.00 mší 
sv, následuje v 19.30 světelný průvod. 
V neděli 25. června celebruje hlavní 
mši v 9.00 českobudějovický biskup 
Vlastimil Kročil. Během dne bude pří-
ležitost k požehnání předmětů.

                                www.svata-hora.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

 28. května – 22. června
Výstava Výlety – výtvarné práce dětí 
z kroužku Barvička v PC sv. Tomáše.

 9. června
Noc kostelů v Dobříši. Kostel Nejsvě-
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tější Trojice: prohlídka kostela a kůru, 
malý koncert, zamyšlení nad biblic-
kým textem.

                            www.farnostdobris.cz

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

 29. května od 14.00
V Azylovém domě sv. Terezie v Praze-
-Karlíně se u příležitosti 15 let od po-
žehnání domu uskuteční mše svatá. 
Celebruje P. Stanisław Góra, prezident 
Arcidiecézní charity Praha.

 2. června
Jste zváni k setkání na tradiční za-
hradní slavnosti s Domově pro senio-
ry kardinála Berana v Mukařově.

                            www.praha.charita.cz

ŘKF U KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

11. června od 16.00
Farní akademie zve na přednášku P. 
Miroslava Herolda SJ  „Věhlas sv. Jana 
Nepomuckého za hranicemi jeho 
rodné země v době před svatořeče-
ním (1729)“. I. Patro zadního traktu 
kostela.

                                www.srdcepane.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO  

 2. června od 9.30
Letniční tance - vystoupení žáků wal-
dorfské ZŠ Dědina pod vedením Sta-
nislavy Egyedové. Zahrada.

 4. června od 17.00
Tomášské dechové kvinteto. W. A.  
Mozart, Eduard Douša a Antonín Rej-
cha, jako host vystoupí mladý klarine-
tista Ondřej Toman. Kostel sv. Rodiny.

 11. června od 15.30
Čakan múzou proměněný - hudba 
z 1. poloviny 19. století pro dnes už 
raritní druh zobcové flétny a kytaru. 
Na  dobové nástroje hrají: Iva Loka-
jíčková a Jan Tuláček. Refektář.

 13. června od 15.30
Koncert sboru A(COR)D Motol pod 
vedením Aleny Jelínkové. Rene-
sanční písně (L. Marenzio, Johannes 
M. Michel) a  české lidové písně 
v úpravě pro více hlasů. Refektář.

 22. června od 9.30
Trampské písně v podání žáků a uči-
telů ZŠ U Boroviček. Denní stacionář.

 23. června od 17.00
Flétna a  klavír - letní koncert žáků 
Zuzany Hrbkové. Refektář.

 25. června od 17.00
Kytarový koncert  se zpěvem. Pro-
gram: Luis de Narváez, John Dowland, 
Girolamo Frescobaldi, Johann Sebas-
tian Bach, Antonín Dvořák a sefardské 
písně. Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 1. června od 19.30
Rozpravy o  liturgii: Ne jako němí di-
váci. O aktivní účasti na liturgii. Hosté: 
David Bouma, Jan Kotas. Moderuje 
Filip Boháč. Barokní refektář.

 2. června od 19.30
Dokumentární film k 800. výročí zalo-

žení řádu dominikánů: PSI PÁNĚ aneb 
SNĚZ TEN FILM. Městská knihovna 
Praha 1 – Staré Město.

 14. června od 19.30
Dominikánský knižní salón: Kateřina 
Sienská: Dialog s Boží prozřetelností. 
Moderuje Kateřina Ptáčková. Foyer 
barokního refektáře.

                         www.dominikanska8.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Mariánská pouť Prahou
                                                                 
3. června jste zváni na  již 279. roč-
ník pouti Prahou. Začíná v  10.00 
hodin mší sv. v  kostele Panny Marie 
Andělské na  Hradčanech (kapucíni), 
ve  12.00 zahájení pěší poutě v  Lo-
retě, odtud pokračuje kolem sochy 
Panny Marie v Exilu na Strahově, kos-
tela Panny Marie Vítězné, kostela Sv. 
Františka z  Assisi, na  Staroměstské 
náměstí, baziliky sv. Jakuba a zakon-
čena bude v kapli sv. Michala v kostele 
Panny Marie Sněžné.

Konference modliteb a chval
                                                                 
3. června od 9.30 do 17.00 se uskuteč-
ní v pražském Kongresovém centru Ol-
šanka v sobotu 3. 6. Akce se dělí na dvě 
části, Konferenci modliteb a Konferen-
ci chval. Obě mají společné zahájení 
a zakončení, liší se prostředním blokem 
seminářů. Řečníky budou Kateřina La-
chmanová, Jiřina Gina Čunková, Karel 
Řežábek, Pavel Helan a  další. Partne-
rem akce je Arcidiecézní centrum mlá-
deže. http://www.worshippraha.cz.
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Fakulta elektrotechnická 
ČVUT v Praze
                                                                 
4. června jste zváni k  pobožnosti 
u  kaple P.  Marie ve  Žlábku u  Bratro-
nic se vzpomínkou na  dlouholetého 
organizátora těchto poutí P. Jarosla-
va Ptáčka O.Cr. Sraz na  lesní mýtině 
u Roučmídy v 15 hodin. Vede P. Vladi-
mír Slámečka.

Večery u kapucínů
                                                                 
7. června od 19.00 zahraje u kapucínů 
Soubor staré hudby Alla breve ve pro-
spěch organizace VIDA. Na  koncertě 
v rámci cyklu Večery u kapucínů s ná-
zvem Ozvěny Velikonoc zazní skladby 
českých a evropských skladatelů 13. – 
18. století (Alphonso X., M. Praetorius, 
A. V. Michna z  Otradovic, J. S. Bach 
a další). www.veceryukapucinu.cz

Kulturní Osmičky
                                                                 
Ve čtvrtek 8. června od 19.30 se 
v  kostele sv. Petra a  Pavla koná dal-
ší koncert z  cyklu kulturní Osmičky. 
Zazní písně Arta Garfunkela „Bridge 
Over Troubled Water“ , Raye Charle-
se „Heaven Help Us All“ a „The Angels 
Keep Watching Over Me“, gospely 
a  spirituály a  autorská tvorba Maiky 
Novákové. www.osmicky.cz

Role společenství v duchovním životě 
                                                                 
15. června od 19.00 v  rámci pravi-
delných měsíčních diskuzí projektu 
Duchovní dialogy, se v Maiselově sy-
nagoze setkají k  diskuzi pedagožka 

na  KTF UK Denisa Červenková a  br-
něnský rabín Štěpán Menaše Kliment.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                 
19. června v 18.00 uspořádá Suve-
rénní   Rytířský a Špitální řád sv. Jana 
z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Spo-
lečnost pro duchovní hudbu za pod-
pory Městské části Praha 1 v zahradě 
Maltézského paláce na  Malé Straně 
sedmý koncert cyklu duchovní hudby 
POCTA CHRÁMOVÝM KŮRŮM PRA-
HY 1. Program: díla Ch. Gounoda, D. 
Milhauda, A. Dvořáka. Účinkuje Co-
llegium Instrumentale, dirigent Pavel 
Tylšar. Vstup na koncert je volný.  
 
Koncert duchovní hudby v kostele
                                                                 
21. června pořádá Společnost pro du-
chovní hudbu, pravoslavná církev a Ve-
dení Všeobecné fakultní nemocnice 
u příležitosti Evropského svátku hudby 
v 16.00 koncert duchovní hudby v kos-
tele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a  Psychiatrické kliniky Všeobecné fa-
kultní nemocnice Praha 2. Účinkuje Ars 
Instrumentalis Pragensis. Vstup volný.

Pouť na Vyšehradě
                                                                 
29. června od 18.00 zve Královská 
kolegiátní kapitula sv. Petra a  Pavla 
na  Vyšehradě na  poutní bohoslužbu 
o slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla. 

Jsi šťastnou myšlenkou Otce
                                                                 
30. června až 4. července se koná 
21. Františkánské setkání mládeže. 

Na programu mše svatá, chvály, ado-
race, přednášky, skupinky, hry. Cvilín 
u Krnova. Více na fsm.minorite.cz

Svatovítské varhanní večery
                                                                 
Od 4. do 25. července pořádá Metro-
politní kapitula u sv. Víta ve spolupráci 
se Správou Pražského hradu již sedmý 
ročník mezinárodního varhanního fes-
tivalu v katedrále sv. Víta. Vystoupí Mi-
chael Bártek (4. 7.), Bohumír Rabas (11. 
7.), Edmund Borić-Andler (18. 7.) a Mar-
tin Moudrý (25. 7.). Více na www.svvv.cz

Den s rodinami
                                                                 
15. – 20. srpna se v Olomouci koná 
Celostátní setkání mládeže. Více 
na www.olomouc2017.signaly.cz

Duchovní cvičení 
„Ježíšova podobenství“
                                                                 
21. – 25. srpna  povede v  penzionu 
Panský dům v Rožmitálu pod Třemší-
nem P. Petr Beneš CSsR duchovní cvi-
čení na téma „Ježíšova podobenství“. 
Přihlásit se můžete  na  www.pansky-
dumrozmital.cz nebo emailu  info@
panskydumrozmital.cz

OZNÁMENÍ

Institut františkánských studií
                                                                 
Do 31. července může každý, kdo chce 
prohloubit svůj duchovní život v duchu 
františkánské spirituality, podat přihláš-
ku k formačnímu studiu v roce 2017 – 
2018. (www.frantiskanstvi.cz)
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USTANOVENÍ

 ThDr.  Jan BALÍK, Ph.D., byl s  účin-
ností od  12. dubna 2017 ustanoven 
a jmenován sídelním kanovníkem Met-
ropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

 Lubomír HAJAS byl s účinností od 1. 
května 2017 do 30. dubna 2020 jme-
nován ředitelem Likvidace lepry.

 P. Pavel ŠIMŮNEK SDB byl s účinností 
od 1. května 2017 jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘKF u  kostela sv. 
Terezie od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.

 ThLic.  Edward WALCZYK, Th.D., byl 
s účinností od 1. září 2017 do 30. června 
2022 jmenován a ustanoven farářem ŘKF 
u kostela sv. Bartoloměje Praha-Kyje.

ÚMRTÍ

 Stanislav HOŠEK, kněz pražské ar-
cidiecéze na odpočinku, zemřel v Do-
mově sv. Anežky v  Kojaticích dne 
14. dubna 2017 ve  věku 81 let, v  59. 
roce své kněžské služby. Pohřben byl 
na hřbitově v Jílovém u Prahy. Zesnulý 
byl členem CCC. R.I.P. 

 Václav HUŠEK, kněz královéhra-
decké diecéze, výpomocný duchovní 
ve Staré Boleslavi, zemřel v Charitním 
domově ve  Staré Boleslavi dne 16. 
dubna 2017 ve věku nedožitých 78 let, 
v 59. roce své kněžské služby. Pohřben 
byl na hřbitově v Hradci Králové – Pou-
chově. R.I.P. 

 P. Josef PREISLER SDB zemřel v Do-
mově sv. Karla Boromejského v  Pra-
ze-Řepích v  noci na  25. dubna 2017 
ve věku 83 let, ve 49. roce své kněžské 
služby. Poslední rozloučení se konalo 
3. května 2017 v kostele sv. Bartolomě-
je v Mladočově, pohřben byl na míst-
ním hřbitově. R.I.P. 

 Mons. Václav ŠKACH, papežský pre-
lát a emeritní kancléř plzeňské diecéze, 
do  r. 1993 kněz pražské arcidiecéze, 
zemřel v  Domově svatého Jiří v  Plz-
ni na  Doubravce dne 7. května 2017 
ve věku 85 let, v 62. roce své kněžské 
služby. Pohřben byl do kněžského hro-
bu na Ústředním hřbitově v Plzni. R.I.P.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Mgr.  Vasyl Slivocky, kněz Apoštol-
ského exarchátu, 1. 6. 1997 (20 let)

 Mgr. Karel Biško, farní vikář v Řevni-
cích, 14. 6. 1997 (20 let)
ThLic.  Prokop Brož, Th.D., kanovník, 
děkan KTF UK, 14. 6. 1997 (20 let)

 Jan Dlouhý, okrskový vikář, farář 
v Mníšku pod Brdy, 14. 6. 1997 (20 let)

 Mgr. Vít Horák, administrátor v Pra-
ze-Vinoři, 14. 6. 1997 (20 let)

 Mgr. Zdeněk Skalický, administrátor 
v Praze-Radotíně, 14. 6. 1997 (20 let)

 P. Mgr. Jan Maria Vianney Pavel Ha-
náček O.Carm., farní vikář v Praze-Li-
boci, 15. 6. 2012 (5 let)

 P.  Mag. Dr.  Theol. Martin Leitgöb 
CSsR, administrátor Německé farnosti, 
15. 6. 2007 (10 let)

 Mgr.  Dipl.tech. Petr Váňa, trvalý 
jáhen v Dobříši, 16. 6. 2002 (15 let)

 P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr., 
velmistr a generál Rytířského řádu kři-
žovníků s  červenou hvězdou, 20. 6. 
1997 (20 let)

 P.  Florián František Štětina OFM, 
osobní farář na odpočinku ve Staré Bo-
leslavi, 20. 6. 1948 (69 let)

 Mgr. Pavel Alois Porochnavec, farář 
v Lysé nad Labem, 21. 6. 1997 (20 let)

 Mgr.  Jan Böhm, vojenský kaplan, 
22. 6. 2002 (15 let)

 ThLic.  Jan Houkal, Th.D., farář 
u  Nejsvětějšího Srdce Páně v  Praze, 
22. 6. 2002 (15 let)

 Mgr.  Ing.  Michal Němeček, ředitel 
Pastoračního střediska, 22. 6. 2002 (15 let)

 ThLic. Mgr. Tomáš Roule, kanovník, 
spirituál v  Nepomucenu, 22. 6. 2002 
(15 let)

 Dr. Ondřej Salvet, farář v Praze-Ko-
lodějích, 22. 6. 2002 (15 let)

 Ing.  Mgr.  Michal Kimák, kněz praž-
ské arcidiecéze v  invalidním důchodu, 
23. 6. 2007 (10 let)

 P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, su-
perior opatství Emauzy, 23. 6. 1963 (54 let)

 Václav Nekolný, kanovník, osobní 
arciděkan, výpomocný duchovní v Uh-
lířských Janovicích, 23. 6. 1963 (54 let)

 P.  Mgr.  Oldřich Prachař OFMConv., 
rektor u sv. Jakuba Staršího v Praze –
Starém Městě, 23. 6. 1963 (54 let)

 P. Mgr. Jakub František Sadílek OFM, 
moderátor farnosti v  Praze-Spořilově, 
23. 6. 2007 (10 let)

 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D., ad-
ministrátor v  Praze-Stodůlkách, 23. 6. 
2012 (5 let)

 Mgr.  Pavel Hraba, farář v  Jincích, 
24. 6. 1972 (45 let)

 Richard Scheuch, osobní děkan, vý-
pomocný duchovní u sv. Ducha v Pra-
ze – Starém Městě, 24. 6. 1962 (55 let)

 Mgr. Pavel Kuneš, osobní děkan, rek-
tor kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Klecanech, 25. 6. 1961 (56 let)

 J. M. Mgr.  Michael Josef Pojezd-
ný O.Praem., opat Královské kanonie 
premonstrátů na Strahově, 25. 6. 1967 
(50 let)

 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát 
Jeho Svatosti, emeritní kanovník, rektor 
klášterního kostela sv. Benedikta v Pra-
ze–Hradčanech, 25. 6. 1961 (56 let)

 P. Augustin Otakar Šváček OFMCap., 
výpomocný duchovní u sv. Josefa v Pra-
ze – Novém Městě, 25. 6. 1967 (50 let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář, vý-
pomocný duchovní v  Křečovicích, 
26. 6. 1960 (57 let)

 P. Mgr. Jan Fatka O.Carm., nemoc-
niční kaplan, farní vikář v Praze-Liboci, 
26. 6. 1982 (35 let)

 František Skřivánek, kněz králo-
vehradecké diecéze na  odpočinku 
ve Staré Boleslavi, 26. 6. 1960 (57 let)

 Rudolf Vošický, kněz českobudějo-
vické diecéze na  odpočinku ve  Staré 
Boleslavi, 26. 6. 1955 (62 let)

 prof.  ThDr.  Václav Wolf, kanovník, 
výpomocný duchovní v Praze-Žižkově, 
26. 6. 1960 (57 let)

 P.  Jozef Andrejčák O.Cr., farář 
ve Starém Kníně, 27. 6. 1987 (30 let)

 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
27. 6. 1964 (53 let)

 Mgr.  Jan Gerndt, farář v  Praze-
-Zbraslavi, 27. 6. 1982 (35 let)

 Mgr.  Vladimír Kelnar, kancléř kapi-
tuly, okrskový vikář, farář u Matky Boží 
před Týnem v Praze – Starém Městě, 
27. 6. 1987 (30 let)

 P.  Cyril Vojtěch Kodet, Th.D., 
O.Carm., převor, farní vikář v Praze-Li-
boci, 27. 6. 1982 (35 let)

 Mgr. Jan Pata, rektor kostela Naro-
zení Panny Marie v Praze-Záběhlicích, 
27. 6. 1987 (30 let)

 P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP, 
výpomocný duchovní u sv. Jiljí v Praze-
-Starém Městě, 27. 6. 1964 (53 let)

 P.  Mgr.  František Blaha SDB, farní 
vikář v  Praze-Kobylisích, 28. 6. 1987 
(30 let)

 P.  PaedDr.  JCLic. Mgr.  Bartoloměj 
Marián Čačík O.Praem., soudce Me-
tropolitního církevního soudu, 28. 6. 
2002 (15 let)

 Mgr. Jiří Čepl O.Melit., farář v Budy-
ni nad Ohří, 28. 6. 1987 (30 let)

 P.  ThLic.  Marek František Drábek, 
DiS., O.Praem, rektor kostela sv. Karla 
Boromejského v Praze – Malé Straně, 
28. 6. 2002 (15 let)

 P.  ThLic.  Ján Halama SVD, farář 
v Kolíně, 28. 6. 1997 (20 let)

 Mgr. Karel Kočí, farář v Praze-Straš-
nicích, 28. 6. 1992 (25 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 29. 6. 1952 (65 let)

 Oldřich Gengela, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 29. 6. 1954 (63 let)
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KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

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

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

  18. června 9.00: Kostel Všech svatých v Litoměřicích. 
(P. Józef Szeliga)

  25. června 9.00: Duchovní centrum v Brně-Lesné. 
(P. Pavel Hověz)

Změna programu vyhrazena

  8.–11. 6. / DC Boží slovo – pokrm života 
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora /  www.svata-hora.cz

  19.–23. 6. / Škola Ducha svatého 
P. Jan Sokulski CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  11.–15. 7. / Ignaciánské exercicie 
P. Josef Čunek SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  16.–20. 7. / DC pro všechny 
Mons. Aleš Opatrný / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  16.–21. 7. / DC Ježíš a ženy pro dívky 18–35 let 
P. Petr Kříbek / Hutisko-Solanec / 
www.boromejky.cz

  17.–21. 7. / DC Ježíšova podobenství 
P. Petr Beneš CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora /  www.svata-hora.cz

  20.–23. 7. / DC pro lékaře a zdravotníky 
Mons. Aleš Opatrný / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  30. 7. – 2. 8. / DC pro všechny 
P. Miloslav Kabrda SDB  / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  2.–6. 8. / DC pro pedagogy a katechety 
Mons. Aleš Opatrný / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pro-
seku, 29. 6. 1956 (61 let)

 Mons. Anton Otte, emeritní kanov-
ník, 29. 6. 1967 (50 let)

 P.  Matouš Josef Sleziak OFM, 
na odpočinku v Konventu Panny Marie 
Sněžné v Praze – Novém Městě, 29. 6. 
1958 (59 let)

 P.  ThLic.  Norbert František Vehov-
ský O.Praem., administrátor v Rudné-
-Hořelicích a  v  Tachlovicích, 29. 6. 
1992 (25 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Alois Špulák, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 4. 6. 1934 (83 let)

 P. prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera 
OP, profesor Právnické fakulty UK, 8. 
6. 1940 (77 let)

 Ing. Martin Lejsal, trvalý jáhen u sv. 
Petra v Praze – Novém Městě, 10. 6. 
1967 (50 let)

 Mgr. Jan Pata, rektor kostela Naro-
zení Panny Marie v Praze-Záběhlicích, 
11. 6. 1962 (55 let)

 P.  Mag. Dr.  Theol. Martin Leitgöb 
CSsR, administrátor Německé farnos-
ti, 13. 6. 1972 (45 let)

 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
18. 6. 1936 (81 let)

 P.  JCLic. Mgr.  Bc.  Timotej Maria 
Pavel Vácha O.Praem., farář v Novém 
Strašecí, 23. 6. 1972 (45 let)

 P. Mgr. Michael Jan Špán OSB, vý-
pomocný duchovní v  Praze-Holešo-
vicích, 28. 6. 1977 (40 let)

  7.–11. 8. / DC VIA pro muže 17–40 let 
P. Jan Szkandera / AS Olomouc / Olomouc / 
www.knezskyseminar.cz

  13.–16. 8. / DC pro ženy a matky 
P. David Ambrož / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / 
www.dc-vranov.cz

  14.–18. 8. / DC v mlčení pro lidi středního věku 
P. Angelo Scarano, S.S.L. / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  20.–24. 8. / DC pro trvalé jáhny a jejich manželky 
Mons. Vojtěch Šíma / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  20.–24. 8. / DC pro všechny 
P. Antonín Dabrowski OFM / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  21.–25. 8. / DC Ježíšova podobenství 
P. Petr Beneš CSsR / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

  22.–26. 8. / DO pro mladé 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz

  26.–29. 8. / Duchovní obnova 
Mons. Pavel Posád / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz

  3.–6. 9. / DC pro všechny 
P. Miloslav Kabrda SDB  / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz



HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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Dobrou noc s biblí

Honor Ayresová,
Renita Boyleová

Váz., 93 str., 269 Kč

neztraťte motivaci 
v Době blahobytu

Marian Jelínek, 
Kamila Jetmarová

Brož., 240 str., 299 Kč

Kapesní Diář 2018
Desky v barvě 

modré a bordó 
Brož., 144 str., 90 Kč

toKijsKé Květy

Aleš Palán,
Ludvík Armbruster
Váz., 321 str., 349 Kč

lásKa, Která za to stojí!

Jean-Benoît Casterman
Brož., 82 str., 165 Kč

biřmování

Jan Houkal
Váz., 144 str., 195 Kč

aspeKty mužství

Carl Gustav Jung
Brož., 232 s., 365 Kč

síla moDlitby za vaše 
Dospělé Děti

Stormie Omartianová
Brož., 280 str., 269 Kč
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mariánsKé moDlitby

Vojtěch Kodet
Váz., 311 str., 229 Kč

2. červen 1922
Zemřel Josef Václav Myslbek, sochař, 
zakladatel novodobého českého so-
chařství. Vrcholným dílem je jezdecká 
socha sv. Václava, obklopená postavami 
českých patronů sv. Ludmily, sv. Proko-
pa, sv. Anežky a sv. Vojtěcha na Václav-
ském náměstí.  (* 20. 6. 1848).

7. červen 1737
Slavnostně posvěcen kostel Narození 
Páně a  komplex Lorety na  Hradčanech. 
Duchovní péče byla svěřena Řádu men-
ších bratří kapucínů.

11. červen 1702
Slavnostně posvěcen barokně přestavený 
kostel sv. Jakuba Staršího na  pražském 
Starém Městě. Kostel založil Václav I. roku 
1232.

17. červen 1252
V kostele sv. Petra Na Poříčí se uskuteč-
nilo slavnostní založení Řádu křížovníků 
s červenou hvězdou.

20. červen 1722
Zemřel Kryštof Dientzenhofer, architekt 
a  stavitel. Veledílem je pražský chrám 
sv. Mikuláše na Malé Straně. (* 7. 7. 1655).

22. červen 1732
První korunovace milostné sošky Panny 
Marie (14. st.) na  Svaté Hoře u  Příbrami, 
kterou provedl tehdejší pražský světící 
biskup Johann Rudolf Sporck.

26. červen 1942
Zemřel ThDr. Metoděj Jan Zavoral, kato-
lický kněz-premonstrát a kazatel, politik. 
Od roku 1906 až do své smrti se stal opa-
tem Strahovského kláštera. (* 28. 8. 1862).

27. červen 1977
Papež Pavel VI. veřejně vyhlásil jmenová-
ní pražského arcibiskupa ThDr.  Františka 
Tomáška kardinálem. Předtím 24. 5. 1976 
jmenován papežem in pectore.

Arnošt Kelnar

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Červen
Všeobecný úmysl
Za představitele 
národů, aby se dohodli 
na rozhodnutích 
ukončujících obchod 
se zbraněmi, které jsou 
příčinou mnoha nevinných 
obětí. 

Národní úmysl
Za naše biskupy, aby 
vždy podporovali misijní 
společenství a usilovali 
tak o ideál prvních 
křesťanských společenství, 
ve kterých věřící měli jedno 
srdce a jednu duši.

Červenec
Evangelizační úmysl
Za naše bratry, kteří se víře 
odcizili, aby i skrze naši 
modlitbu a evangelní svě- 
dectví mohli znovu objevit 
blízkost milosrdného Pána 
a krásu křesťanského života.

Národní úmysl
O sílu k hlásání evangelia, 
protože mnoho našich 
bratří žije bez síly, světla 
a útěchy, plynoucích 
z přátelství s Ježíšem 
Kristem, bez společenství 
víry, které je přijímá, bez 
horizontů a smyslu života.

Srpen
Všeobecný úmysl
Za současné umělce, 
aby skrze dílo daru svého 
talentu pomáhali i druhým 
poznávat krásu stvoření.

Národní úmysl
Abychom neztratili radost 
z evangelizace, která je 
odpovědí na Boží lásku.


