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ÚVODník2

Vážení čtenáři, 

říjen již tradičně patří mariánskému 
tématu. S velkou úctou jsme oslovili 
P. Bohumila Koláře, aby nás připra-
vil na neděli 13. října, kdy Svatý otec 
v rámci Dne mariánské úcty u nohou 
Matky Boží Fatimské zasvětí svět Ne-
poskvrněnému Srdci Panny Marie. 
Vedle ohlédnutí za  našimi poutní-
mi místy zakusíme skutečnou sílu 
pojmu pouť s  berounskou farností. 
Pan Pavel Šimek nás seznámí s pro-
jektem Arcidiecézní charity pomoci 
po povodních a  také s  jejím novým 
prezidentem, P. Stanislawem Górou. 
Za vedení diecéze velice děkuji všem, 
kdo se připojili postem a modlitbou 
k výzvě Svatého otce za mír v Sýrii. 
Kéž by vládl mír a spravedlnost nejen 
v Sýrii, ale i v naší zemi. Pro nás je to 
stálá výzva k  modlitbě, zvláště když 
se naše země připravuje na volby…

P. Michal Němeček, 
 biskupský vikář pro pastoraci

Úvodník aRcibiskuPaeditorial
Milí farníci pražské arcidiecéze,

jsem rád, že se Zpravodaj pražské arci-
diecéze vydal na  cestu proměny. Přeji 
mu hodně tvořivosti a nápaditosti a vě-
řím, že v novém kabátě a s ještě lepším 
obsahem dokáže oslovit co nejširší po-
čet čtenářů. Přál bych si, aby i  nadále 
byl dobrým informátorem a  přinášel 
zamyšlení nad důležitými momenty 
naší diecéze.
Poutní místa pražské arcidiecéze hrají 
důležitou roli v dějinách celé katolické 
církve u  nás. Prostor pražské arcidie-
céze tvoří totiž historické jádro Čech 
a  její poutní místa vypovídají o  důle-
žitých duchovních, kulturních a  po-
litických okamžicích, kterými naše 
země procházela a  prochází. Jedním 
z  hlavních poutních míst naší diecéze 
je bezpochyby svatovítská katedrála, 
ta je ovšem současně místem pou-
tí národních a  kulturních. Mezi další 
poutní místa musíme započítat Starou 
Boleslav, Svatou Horu, Loretu, Pražské 
Jezulátko, ale také Tetín, Budeč, bazili-

ku sv. Jiří na Pražském hradě, Sázavský 
klášter či sv. Jana pod Skalou a další dů-
ležitá místa.
Naše diecéze, tak jako celé Čechy, je 
zahradou mariánskou. Nejstarším ma-
riánským místem je Stará Boleslav se 
svým Palladiem. To patří mezi nejdůle-
žitější národní duchovní poklady, spolu 
s Korunovačními klenoty, Svatováclav-
ským mečem a Závišovým křížem. Vy-
jmenovat všechna poutní místa, mezi 
která musíme počítat také např. Vyše-
hrad, Karlov či Emauzy, není nic snad-
ného, a proto považuji za důležité, že se 
tomu věnuje říjnové číslo Zpravodaje. 
Můžeme snad v  této souvislosti připo-
menout Zdeňka Boháče a jeho publika-
ci „Poutní místa v Čechách“, kde je celý 
jeden oddíl věnovaný poutním místům 
v pražské arcidiecézi.
Poutní místa nejen pražské arcidiecéze 
formovala českou spiritualitu i národ-
ní povědomí, jsou to pokladnice stej-
ného významu, který přikládáme těm 
nejdůležitějším kulturním institucím. 
Poutní místa byla vždy také studnice-
mi útěchy, z  nichž čerpali lidé v  těž-
kých dobách, jako tomu bylo v nedáv-
né době komunismu a  nacismu. Byla 
ovšem také oporou vzdoru proti oku-
paci a  útlaku, hrála důležitou roli při 
náboženské a národní obrodě.
Zcela jistě platí slova Konrada Adenaue-
ra, který říká, že poutní místa jsou hlav-
ními městy křesťanského světa a základ-
ními kameny, na nichž je vystavěna naše 
civilizace. Na  těchto místech se rozho-
duje o  naší budoucnosti. To bychom si 
měli uvědomit zejména v naší zmatené 
a uspěchané době.

Kardinál Dominik Duka OP,  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského



Modlitba za Sýrii

Sedmého září celý svět odpověděl 
na papežovu výzvu k modlitbě za Sý-

rii. Na mnoha místech probíhaly večerní 
modlitby. Celovečerní adorace se ode-
hrávala také v kostele Panny Marie Sněž-
né v  centru Prahy, jak zachytil Kryštof 
Antůšek (Fotoatelier www.antuskova.cz) 
na titulní straně.

(mn)

Modlitby za rodiny,
kněžSká a duchovní
povolání

K  aždý první pátek probíhají v kostele  
sv. Ludmily na  Náměstí Míru, 

Praha 2, společné modlitby za  rodiny, 
kněžská a řeholní povolání. Po mši sva-
té v 7.30 je celodenní výstav Nejsvětější 
svátosti a  od  15.30 společná adorace, 
v jejímž vedení se střídají řeholní spole-
čenství, seminaristé, katolická hnutí a ro-
diny. Od 16.30 pak následuje mše svatá, 
kterou slouží naši biskupové. Jsou zváni 
všichni, kteří chtějí rodiny i nová kněž-
ská a duchovní povolání doprovázet svou 
modlitbou, ale také všichni mladí lidé, 
kteří hledají svou životní cestu.  
Více na: www.hledampovolani.cz 
a www.kvpzr.cz

S.M. Anežka Novoměstská OSF

Foto: S. M. Dolores Richtrová OSF

Další pěší pouť na  Svatou Horu za  uzdravení se uskuteční v  sobotu  
12. října, cílem je účast na mši sv. v bazilice na Svaté Hoře v 17.00. Pout-
níci, kteří poputují z Berouna, budou odcházet v 6.15 od železničního 
nádraží Beroun. Pro konání pěší pouti se ujistěte mailem na  adrese: 
jiri.bescec@seznam.cz

beroun Se Modlí 
za uzdravení

Již po čtvrté se vydali berounští farní-
ci spolu s několika dalšími diecézany 

na  pěší pouť za  uzdravení jejich kapla-
na P. Radima Cigánka, kterému na  jaře 
bylo diagnostikováno život ohrožující 
onemocnění. K  modlitbám byl vzápě-
tí připojen i  podobně vážně nemocný 
Štěpánek (6 let) a  úmysl byl rozšířen 
i  na  obecnější rovinu „za  další nemoc-
né“. Poutníci volili z několika tras pod-
le vlastního uvážení a setkali se všichni 
až u  mariánské svatyně. Překvapující 
byl počet dětí, které se připojily! Devět 
odvážlivců šlo celou čtyřicetikilometro-
vou cestu. Podvečerní mše svaté na Sva-
té Hoře se účastnilo téměř 70 poutníků. 
Největším překvapením pouti byla účast 
nemocného P.  Radima, kterému zdra-

votní stav umožnil přijet a který konce-
lebroval spolu s  P.  Ladislavem Škrňou 
CSsR. Hlavním celebrantem byl P. Mi-
chal Němeček a službu jáhna zastal Jo-
sef Jonáš. Radostnou součástí byla také 
účast malého pacienta Štěpánka a  jeho 
rodiny. Během liturgie zaznělo klíčové 
slovo o křesťanské přímluvě: „Ne mno-
ha kilometrové výkony poutníků, ale 
jejich spolehnutí se na Boží pomoc při-
náší plody.“

P. Michal Němeček
Pouť za P. Radima Cigánka. Foto: Petr Starčevič
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poMoc charity 
po povodních

V  současné době probíhá v  obcích, 
které byly postiženy červnovými 

povodněmi sociální šetření Arcidiecéz-
ní charity Praha. Jedná se především 
o obce na Roudnicku, Neratovicku, Kra-
lupsku a  v  povodí Berounky. Celkem 
jsme monitorovali asi 1500 postižených 
domácností a probíhá výběr těch, které 
finančně podpoříme. Předpokládáme, 
že jich bude asi 500. Peníze na tuto po-
moc má ADCH Praha od německé Cha-
rity a  z  celorepublikového charitního 
povodňového konta.

Pavel Šimek 

nový prezident  
arcidiecézní
charity praha

S účinností od 1. srpna 2013 byl kar-
dinálem Dominikem Dukou jme-

nován nový prezident ADCH Praha 
P. Stanislaw Góra, který je nyní farářem 
v pražské vršovické farnosti.
P. Góra se narodil 4. září 1962 v polských 
Katowicích, kde také vystudoval teologii 
a  v  roce 1989 byl vysvěcen na  kněze. 
Nejprve byl tři roky kaplanem v  Pol-
sku a  poté byl vybrán, aby své kněžské 
povolání vykonával v  České republice. 
Šest let byl farářem v  pražské farnosti 
Stodůlky, poté deset let v Dobříši. Mimo 
úkoly ve  své farnosti je P.  Góra kanov-
níkem karlštejnské kapituly, okrskovým 
vikářem 3. pražského vikariátu a v praž-
ské arcidiecézi zastává funkci koordi-
nátora pro pastoraci neslyšících. Je pět 
let členem Rady Arcidiecézní charity 
Praha. Spolupracuje tak již dlouhodobě 

Foto: archiv Charita  Praha

zakončení  
XXXi. ročníku  
cyriloMetodějSké 
pouti

Přes 30 poutníků doputovalo ve  čtr-
nácti etapách z  Levého Hradce 

na  Velehrad v  sobotu 24. srpna. Zde se 
zúčastnili mše svaté spolu s  účastníky 
XII. ročníku moravské pouti na Velehrad.  
Příští ročník CMP bude zahájen na  Le-
vém Hradci v sobotu 15. února 2014.

František Reichel Před velehradskou bazilikou. Foto: Jiří Horský

paStorační
aSiStenti 
na Svaté hoře

Již tradičně se v  říjnu na  Svaté Hoře 
u  Příbrami pracovně setkávají pas-

torační asistentky a  asistenti pražské 
arcidiecéze. Program je tentokrát pře-
devším věnován duchovním aspektům 
jejich práce, ale nechybí zde prostor 
k výměně zkušeností a seznámením se 
s aktuálními tématy a problémy v rámci 
diecéze a arcibiskupství.    (ek)

SeMinář ke cti  
Sv. ludMily

Ar c i b i s k u p s t v í 
pražské uspo-

řádalo seminář ke  cti 
sv. Ludmily, pod zá-
štitou pana kardinála 
Dominika Duky OP. 
Pozvání přijali od-
borníci na  slovo vzatí. 
Prof. PhDr.  Jiří Sláma, 
CSc., který hovořil 
o  životě a  významu 
kněžny Ludmily v čes-
kých dějinách raného středověku. Paní 
Prof. PhDr. Zdeňka Hladíková, CSc. ho-
vořila o  uplatnění, charakteru a  vývoji 
kultu sv. Ludmily od  12. do  20. století. 
A pan Prof. PhDr.  Ing.  Jan Royt završil 
odbornou část poutavou prezentací iko-
nografie sv. Ludmily. Sborník „O  No-
mine Liudmilam“ a význam světice pro 
město Mělník pak představila Mgr. Re-
náta Špačková. Náš dík patří též sestře 
MUDr.  Dominice Janě Bohušové, kte-
rá byla iniciátorkou tohoto zajímavého 
setkání.       (ek)

s pražskou Charitou, zná její charitativní 
projekty v České republice i v zahraničí 
a  účastní se rozhodování o  jejím dal-
ším rozvoji. Jeho nová pozice ve funkci 
prezidenta Arcidiecézní charity Praha 
charitní činnost v pražské diecézi posí-
lí a  umožní také Charitě užší napojení 
na místní církev.

Pavel Šimek

P. Stanislaw Góra. Foto: Jaroslav Lukáš

Z. Čech, sv. Ludmila
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Kardinál Dominik Duka spolu s předsedou 
Ekumenické rady církví Joelem Rumlem 
otevřeli ve středu 11. září  v pražském  
Klementinu výstavu věnovanou 
nejdůležitějšímu překladu bible 
do českého jazyka, kterým je Bible 
kralická. Připravila ji Národní knihovna 
v roce čtyřstého výročí posledního 
předbělohorského vydání tohoto 
českého humanistického díla. 
Výstava provádí návštěvníky 
přehledně dějinami kralického 
překladu od jeho vzniku až 
do současnosti a přibližuje,  
proč se tato bible stala jedním 
z klenotu národní kultury. 

výStava o bibli kRalické

Vernisáž Bible kralická. Foto: E. Hodíková

Bible kralická

ak při slavnostní vernisáži upozornil 
pražský arcibiskup, přestože Bible 
kralická vznikla v  prostředí jedno-
ty bratrské, měla svůj význam i  pro 

katolickou církev. Byla textem nadkonfe-
sijním, k němuž se v dějinách hlásily ne-
jen různé protestantské církve, ale který 
studovali i katoličtí biblisté. Ekumenicitu 
kralického překladu ilustruje také ta sku-
tečnost, že pro kardinála Duku to byla, 
podle jeho vlastních slov, vůbec první bi-
ble, která se mu dostala do rukou.
Výběr vystavených exponátů pražské 
výstavy zahrnuje v  doposud nereali-
zovaném rozsahu a kvalitě starší české 
biblické překlady, původní tisky Bib-
le kralické a  její cizojazyčné předlohy 
i  některé dobové písemné dokumenty. 
Návštěvník může zhlédnout také pů-
vodní tiskařské literky, nalezené na tvr-
zi v  Kralicích. Výstava bude otevřena 
do  3. listopadu 2013, úterý – neděle 
od 10.30 do 18.00 hod.
Bible kralická je nejvýznamnějším a nej-
rozsáhlejším českým humanistickým 
překladem a  prvním úplným biblickým 

textem přeloženým do  češtiny se sou-
stavným ohledem na původní jazyky.
Vznikla ve  druhé polovině 16. století 
v  intelektuálním prostředí jednoty bra-
trské a na dlouhá staletí se stala vzorem 
klasické češtiny. V  době národního ob-
rození měla zásadní vliv na  konstituo-

vání spisovné češtiny. Překlad byl po-
prvé vytištěn v  šesti svazcích mezi lety  
1579–1594 v bratrské tiskárně v Kralicích 
nad Oslavou. Hlavní oslavy 400. výročí 
vydání Bible kralické se ve dnech 13. až 
15. září konaly právě tam. 

(ap)



konceRty u Sv. Mikuláše
Koncerty u sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze přinášejí již tradičně desítky kvalitních 
koncertů chrámové hudby v autentickém prostředí. Od r. 2012 je jejich pořadatelem 
vlastník kostela, tj. pražské arcibiskupství.

iž loni se projevil v  dramaturgii 
koncertů nový trend, a sice zvýšená 
orientace na  obyvatele arcidiecéze. 
Tato orientace se projevuje i trvající 

nabídkou výhodného vstupného 100,- Kč 
/ 1 koncert při zakoupení roční výběro-
vé abonentky. Abonentka obsahuje 9 sa-
mostatných kuponů, které mohou jejich 
držitelé libovolně uplatnit na  kterýkoliv 
z více než 200 koncertů v roce dle vlast-
ního výběru, a  to pro sebe, ale také pro 
své hosty. Zároveň mohou tedy každý 
koncert spolu s držitelem abonentky na-
vštívit dvě další osoby, ať už přátelé nebo 
rodinní příslušníci, na jeden koncert lze 
tedy uplatnit až 3 kupony. Platnost abo-
nentky je 1 rok od data vystavení, takže 
ti, kdo by si ji pořídili až v průběhu letoš-
ního roku, ji budou moci využívat i v r. 
2014. Abonentky lze zakoupit v pokladně 
malostranského kostela sv. Mikuláše kaž-
dý den od 9 do 18 hod.

Koncerty se konají denně kromě úte-
rý vždy v 18.00 hod. (a trvají 60 minut). 
Koncertní sezóna začíná koncem břez-
na (také s  ohledem na  dobu Velikonoc) 
a končí kolem 2. listopadu. Další koncerty 
se konají o adventních sobotách a nedělí, 
o Vánocích a kolem Nového roku – tyto 
zimní koncerty se ale konají o  hodinu 
dřív, takže začínají již v 17.00 hod.
Pro rok 2013 jsme připravili hned několik 
malých koncertních cyklů – spojovacím 
prvkem každého cyklu je buďto liturgické 
období nebo roční doba, v níž se cyklus 
odehrává. Nově přibyly i  cykly komor-
ních koncertů, u  nichž je spojovacím 
prvkem jejich nástrojové obsazení. Ten-
tokrát bychom rádi upozornili na  malý 
cyklus Houslové chvalozpěvy, v němž se 
posluchačům představí houslistky Moni-
ka Růžková Urbanová a  Alena Čechová 
a houslové duo Pavel Hůla a Lucie Sed-
láková Hůlová; významnou roli v  pro-

gramech tohoto cyklu bude hrát letošní 
jubilant Arcangelo Corelli. Z  ostatních 
koncertů bychom rádi upozornili např. 
na  koncert komorního souboru Dolce-
ttina, který se pod názvem On je naším 
sluncem i  ochranou koná v  sobotu 28. 
září, nebo na sobotu 5. října, kdy na kon-
certě s názvem Veleslavnost blahoslavené 
Panny Marie (ano, přesně takto zní název 
jedné z písní A. Michny, která je součás-
tí programu koncertu) vystoupí sólistka 
Státní opery/Národního divadla Ludmila 
Vernerová s varhaníkem Přemyslem Kši-
cou a flétnovým souborem Flute Voices. 
Pozornosti by neměl uniknout ani kon-
cert jednoho z  nejlepších světových 
trumpetistů Miroslava Kejmara s varha-
níkem Alešem Bártou v pátek 11. října.
Úplný přehled koncertů u  sv. Mikuláše 
najdete též na http://www.stnicholas.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vladimír Koronthály
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Kostel sv. Mikuláše. Foto: archiv Arcibiskupství pražského



13. října 2013 papež František před sochou Panny Marie z Fatimy v Římě opět zasvětí 
svět jejímu Neposkvrněnému Srdci. Fatima v Portugalsku je jedním z nejvýznamnějších 
mariánských poutních míst, kde se od 13. května do 13. října 1917 zjevovala každý 
měsíc Panna Maria třem dětem. Zázraky a proroctví spojená s těmito zjeveními vedly 
k papežskému uznání jejich pravosti a ke vzniku poutního místa světového významu.

Kromě Říma žádné jiné poutní 
místo není tak spojeno s  ná-
stupci Petrovými jako Fatima. 

První zjevení Panny Marie, 13. května 
1917, bylo v  den, kdy pozdější papež 
Pius XII. byl vysvěcen na  biskupa. Při 
25. výročí prvního zjevení, 13. května 
1942, Pius XII., uprostřed hrůz druhé 
světové války, na  základě fatimského 
zjevení zasvětil svět 
Neposkvrněnému 
Srdci Panny Ma-
rie. Dne 13. května 
1981 byl spáchán 
atentát na  Jana 
Pavla II., který byl 
při něm smrtelně 
zraněn. Lékaři žasli 
nad tím, jak střela 
v těsné blízkosti mi-
nula několik život-
ně důležitých míst, 
jejichž poranění by 
způsobilo bezpro-
střední smrt. Papež 
na  to řekl. „Jiná 
ruka střílela a  jiná 
ruka řídila dráhu 
střely; ruka Panny 
Marie, v  jejímž vý-
ročním dnu se to 
stalo“. 14. března 
1984 byla socha 
Panny Marie Fa-
timské poprvé pře-
nesena do  Říma 
na  Svatopetrské 
náměstí před chrám 
sv. Petra. Před ní 
papež za  obrovské 
účasti věřících zasvětil Panně Marii svět, 
a  zvláště Rusko. 13. května 2000 znovu 
navštívil Fatimu a prohlásil tam za bla-
hoslavené dvě z  dětí, kterým se Panna 
Maria zjevovala, Františka a  Hyacintu. 
Třetí z nich, Lucie, v  tu dobu ještě žila. 
Dne 8. října 2000 byla socha Panny Ma-

rie Fatimské znovu v  Římě na  Svato-
petrském náměstí. Před ní Jan Pavel II. 
za účasti tisíců biskupů zasvětil nadchá-
zející tisíciletí Matce Boží. 
13. května 2013, na žádost papeže Fran-
tiška, byl ve Fatimě za účasti asi 300 ti-
síců věřících jeho začínající pontifikát 
zasvěcen Panně Marii. 13. října 2013 pa-
pež František před sochou Panny Marie 

z  Fatimy v  Římě 
opět zasvětí svět 
jejímu Neposkvr-
něnému Srdci.
To vše je pro nás 
a  pro celý svět 
p ov z b u z u j í c í m 
znamením a  ra-
dostnou výzvou. 
I  to je Boží „zna-
mení časů“, že 
papežové mají 
stále větší a  větší 
vážnost v  celém 
světě, u  věřících 
i  nevěřících. Pro 
nás o  nástupcích 
Petrových pla-
tí slova Kristova:  
„Kdo vás slyší, mě 
slyší.“ (srov. Lk 10, 
16). A  mateřská 
přítomnost Panny 
Marie ve  světě je 
stále zřetelnější. 
Stále nově se plní 
proroctví, které jí 
vložil na rty Duch 
Svatý: „Od  této 
chvíle mě budou 
blahoslavit všech-

na pokolení.“ (Lk 1, 48).
Ve Fatimě Panna Maria prostřednictvím 
Lucie vyslovila více proroctví a  řada 
z nich se už splnila. Po předpovědi těž-
kých zkoušek ale řekla: „Nakonec mé 
Neposkvrněné Srdce zvítězí.“

P. Bohumil Kolář

FatiMa a papežové 

Mons. ThLic. Bohumil Kolář
 
se narodil v  lednu roku 1924 
v  Praze. Po  studiích na  teologic-
ké fakultě byl roku 1948 v  Římě 
vysvěcen na  kněze. V  padesátých 
letech byl vězněn a  po  propuště-
ní pracoval jako dělník a do roku 
1968 mu bylo zabráněno vykoná-
vat kněžskou službu. Po  revoluci 
se stal spirituálem arcibiskupské-
ho semináře, působil jako odbor-
ný asistent na Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
a  moderátor Katechetického stře-
diska V roce 2008 mu udělil papež 
titul monsignore. V letošním roce 
oslavil P. Bohumil Kolář 65. výročí 
svého kněžského svěcení. Při této 
příležitosti vyšla také „Kniha roz-
hovorů“ přibližující život člověka, 
který své kněžství dokázal usku-
tečňovat naplno a s radostí v nej-
různějších životních situacích. 
V  lednu 2014 oslaví devadesáté 
narozeniny.

Panna Maria Fatimská
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ská Loreta má velice silnou podobu s ital-
skou Loretou – domkem P. Marie, který byl 
dle legend původně v  Nazaretu. A  jak se 
dostala Loreta do naší Prahy? S poutníky, 
kteří stavěli ve své vlasti kopie nazaretské-
ho domku dle předlohy z italského Loreta. 
Naše pražská Loreta byla zbudována v le-
tech 1626 - 1631 na Hradčanech Kateřinou 
Popelovou z  Lobkovicz, pak následovala 
Loreta v Hájku u Prahy a další v Čechách 
a na Moravě. K rozmachu mariánské úcty 
v Loretě dopomohly ve své době i papež-
ské odpustky dávané těmto poutním mís-
tům. Tyto odpustky byly stejné výše, jako 
za pouť do svaté země, přičemž platilo pra-
vidlo, že odpustky mohli získat poutníci, 
kteří by pro chudobu či zdravotní stav ne-
mohli vykonat pouť do svaté země či ales-
poň do Loreta v Itálii.
Na pomyslné stupně vítězů musím také za-
řadit mariánský chrám ve Staré Boleslavi. 
A  to nejenom proto, že jako litoměřický 
bohoslovec jsem toto překrásné pout-
ní místo častokráte navštěvoval. Vždyť 
mariánská tradice tohoto místa sahá dle 
zbožných legend až k  samé sv. Ludmile. 
Ta když byla sv. Metodějem pokřtěna, jak 
praví legenda, věnovala údajně sochy po-
hanských bůžků Metodějovi, aby z  nich 
nechal zhotovit bohoslužebné nádoby. Sv. 

Dostal jsem za úkol připomenout na velice omezeném 
prostoru několik mariánských poutních míst na území 
pražské arcidiecéze. Je samozřejmé, že jako bývalý 
svatohorský kaplan musím na prvém místě uvést 
Svatou Horu u Příbrami, vždyť jsem zde prožil opravdu 
nezapomenutelné dva roky duchovenské služby. 

MaRiánská
Poutní Místa
pražSké arcidiecéze 

Vejdeme-li do ambitů, které obklo-
pují centrální svatyni Svaté Hory, 
spatříme zde v  lunetách vymalo-

vány vlastně celé dějiny tohoto poutního 
místa, od nejstarších legend až po historic-
ky ověřené události. Historicky je dolože-
na malá kaple na hoře nad Příbramí kolem 
roku 1250. Centrem úcty je zde milostná 
soška Panny Marie, kterou podle legen-
dy vyřezal sám první pražský arcibiskup 
Arnošt z Pardubic, a má být údajně kopií 
Panny Marie z  Kladska, kde arcibiskup 
prožil své mládí. Pravidelné pouti ma-
riánských ctitelů na  Svatou Horu začaly 
v době baroka a k jejich rozmachu přispělo 
zázračné uzdravení slepce Jana Procházky 
roku 1632. Rozvoj poutního místa spa-
dá do  období jeho správy jezuitským řá-
dem, který v letech 1658- 1709 vybudoval 

na Svaté Hoře jedinečný poutní areál při-
bližně v tom rozsahu, jak jej můžeme spat-
řit dnes. Nejslavnějším rokem v  dějinách 
mariánské úcty na Svaté Hoře je rok 1732, 
kdy byla milostná soška korunována ko-
runovačními klenoty posvěcenými samot-
ným papežem Klementem XII. Tento den 
- 22. červen - se tak zapsal do dějin Svaté 
Hory, že je stále slaven každoročně svát-
kem výročí korunovace a bývá po slavnos-
ti Nanebevzetí Panny Marie nejkrásnějším 
a nejsvátečnějším dnem Svaté Hory.
Na  druhé místo nejznámějších či nej-
slavnějších mariánských poutních míst 
pražské arcidiecéze bych zařadil pražskou 
Loretu. Je to opravdu překrásné barokní 
poutní místo nedaleko Pražského hradu 
a jakási oáza duchovního klidu uprostřed 
neustálých zástupů hlučících turistů. Praž-

Svatá Hora. Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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úkladné vraždy, ale jeho věrný sluha Po-
diven prý podle legendy stačil před vrahy 
obraz Panny Marie skrýt. Jak vypráví po-
věst, obraz byl ve 12. století vyorán na poli 
v místě, kde byl později postaven marián-

Dějiny tohoto místa sahají téměř 
do doby 14 pražských mučední-
ků, tedy do doby počátků půso-

bení františkánů v Praze. Majitel panství 
Florián Jetřich Žďárský s manželkou při-
vezli 1623 z pouti v Loretu kopii sochy 
Panny Marie Loretánské - Černé Matky 
Boží, která byla dotýkána s  originálem 
v italském Loretu. Základní kámen Há-
jecké lorety byl položen 12. června 1623. 
Kaple ke  cti Panny Marie Loretánské 
byla kaple vysvěcena 2. června 1625. 
Patrně neodpovídala italskému originá-
lu, a proto byla 1630 přestavena a zno-
vu vysvěcena arcibiskupem Harrachem 
o  svátku Narození Panny Marie 8. září 
1630. Tento den se i nyní slaví jako hlavní 
hájecká pouť. V roce 1659 napsal Franti-
šek Eusebius ze Žďáru žádost provinční 
kapitule, aby se františkáni ujali hájecké 

Poutní Místo Hájek u praHy 

ský poutní chrám. Bohužel během husit-
ských válek byl obraz zničen požárem na-
tolik, že koncem 15. století byl neznámým 
umělcem z téměř beztvaré hmoty starého 
obrazu vytvořen obraz nový. Na  počátku 
17. století je tento milostný obraz poprvé 
nazván Palladiem země české a Panna Ma-
ria Staroboleslavská ochránkyní Českého 
království. V téže době byl ve Staré Bole-
slavi zbudován nynější mariánský poutní 
chrám, který byl později doplněn ambity, 
a ze Staré Boleslavi do Prahy podél cesty, 
po které bylo převáženo mrtvé tělo sv. Vác-
lava, bylo zbudováno 44 kaplí. Samotný 
milostný obraz Panny Marie byl v dějinách 
i několikrát ukraden, dokonce i pro poha-
nu katolíkům přibit na pranýř, a několikrát 
uschován v době válečného běsnění. 
Závěrem bych rád vyslovil přání, aby laska-
vý čtenář zmíněná místa navštívil. Nalezne 
zde jak krásu architektury či stopy slavné 
minulosti, tak hlavně i místo, kde nalezne 
odpočinutí od svých trápení.

P. prof. Martin Weis

Metoděj její zbožné přání splnil. Kromě 
nádob zhotovil byzantský mistr i  kovový 
obraz Panny Marie, který po  Ludmilině 
mučednické smrti nosil při sobě její vnuk 
sv. Václav. Václav se stal v Boleslavi obětí 

svatyně a kapitula prosbě vyhověla. 
V  areálu Hájku jsou dvě studny. První 
pramen se podle rukopisů zázračně obje-
vil o hlavní pouti 8. září 1662. Později byla 
na  jeho místě vyhloubena studna Panny 
Marie. Je za  refektářem. Druhou studnu 
sv. Antonína vykopali severně od kap-
le Panny Marie Pomocné. Obě studny 
byly 21. srpna 1684 požehnány provinč-
ním ministrem Bernardem Sannigem. 
Poutní cesta z Prahy do Hájku je lemová-
na kaplemi. S  jejich stavbou se započalo 
na  sv. Antonína, tedy 13. června 1720. 
Připomínají nám zbožnost poutníků, kte-
rá se projevovala již cestou na svatá mís-
ta do Hájku. Po válce bratři v hájeckém 
klášteře usilovali o pomoc odsunovaným 
Němkám, které byly soustředěny v  sou-
sedním statku. Snažili se zmírnit nelidské 
podmínky, ve kterých žily. Za období to-

tality sloužil Hájek nejprve jako koncent-
rační klášter pro řeholníky a později zde 
sídlila armáda. 
Jednou jsem viděl v  Polsku na  poutním 
místě Hora sv. Anny dvě značky pod se-
bou. Na jedné bylo napsáno: Země, na kte-
ré stojíš, je svatá. Pod ní byl nápis: Pozor, 
kradou se tu auta. To je naše pozemská 
skutečnost. Místo naplněné Boží milosti 
může být zároveň plné bídy, ale náš úkol 
je, abychom hledali všude Boží království.

P. Antonín Klaret Dabrowski OFM

Pražská Loreta. Foto: Anežka Churaňová 

Palladium. Foto: Archiv Arcibiskupství pražského

Hájek u Prahy. Foto: Antonín K. Dabrowski OFM 
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Z DiáŘE 
KaRDiNála 
DuKy

2. 10. 19.00 Praha, FFUK; Nám. Jana Palacha – 
prezentace knihy projevů papeže 
Benedikta XVI. mladým lidem

8. 10. 18.00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily 
– mše sv., 120. výročí posvěcení kostela

12. 10. 10.00 Pečky, kostel sv. Václava – mše sv., 
100. výročí posvěcení kostela

13. 10. 10.00 Hostivice – mše sv. s biřmování

18. 10. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 
pouť lékařů

20. 10. 15.00 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila 
a Metoděje – mše sv.; 150. výročí 
posvěcení kostela

25. 10. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 
rekviem za oběti Heydrichiády

26. 10. 9.00 Velehrad – mše sv, 
 Celostátní setkání katechetů 

27. 10. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála 
 – ekumenická modlitba za vlast

Z DiáŘE 
BiSKuPa
HERBSta

1. 10. 9.00 Praha, kostel Matky Boží před Týnem 
– mše sv., Veni Sancte KTF-UK 

4. 10. 17.00 Bystřice u Benešova 
– mše sv. s biřmováním

5. 10. 10.30 Chlumec nad Cidlinou – mše sv., 
svátek sv. Huberta

6. 10. 15.00 Slavkovice u Nového Města na Moravě 
– mše sv., svátek sv. Faustyny

13. 10. 11.00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily 
– mše sv.

19. 10. 10.00 Cerhenice – mše sv. 

20. 10. 9.30 Lysá nad Labem, kostel sv. Jana 
Křtitele – mše sv.

Z DiáŘE 
BiSKuPa 
MaléHO

2. 10. 19.00 Leipzig, Leibnitzforum 
– přednáška

4. 10. 16.30 Praha-Vinohrady, 
kostel sv. Ludmily – mše sv. 

6. 10. 8.30 Poříčí nad Sázavou, kostel 
sv. Havla – mše sv. 
s biřmováním

11.30 Ostředek, zámecká kaple 
sv. Jana Nepomuckého
– mše sv. 

7. – 9. 10. Řím, dům Velehrad  
– setkání s českými kněžími

11. – 28. 10. USA, New York, Washington,  
Los Angeles, San Diego, 
Chicago – návštěva 
krajanských komunit

31. 10. 8.00 Praha-Staré Město, Dívčí 
katolická škola v Platnéřské 
– vizitace 

1. 10. památka sv. Terezie z Lisieux, 
učitelky církve, patronky misií
Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den hudby

4. 10. památka sv. Františka z Assisi

7. 10. památka Panny Marie Růžencové

15. 10. památka sv. Terezie z Ávily, učitelky církve

18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty, 

pouť lékařů, katedrála v 18:00
20. 10. misijní neděle, sbírka na misie

22. 10. nezávazná památka bl. Jana Pavla II.

27. 10. změna letního času na zimní (3.00 na 2.00)!

28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Den vzniku samostatného čsl. státu (1918), 
státní svátek

ŘíJNOVý 
 KalENDáŘíK

* Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná se o výčet celé 
náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.
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paStorační StřediSko
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 5. 10. od 9.00 – Kurz pomocníků 
v pastoraci; PS
 8. 10. od 19.30 – Příprava na manžel-

ství*; CPR
 9. 10. od 9.30 – Akademie nejen pro 

seniory, pan kardinál Miloslav Vlk 
 – O konkláve; PS
 12. 10. od  9.00 – Sobota pro ženy*; 

CPR
 15. 10. od 19.30 – Příprava na man-

želství*; CPR
 18. 10. od 17.30 – Setkání pastorač-

ních asistentů na Svaté Hoře; PS
 18. 10. od  20.00 – Modlitba Taizé; DS
 22. 10. od 19.30 – Příprava na man-

želství*; CPR
 23. 10. od 9.30 – Akademie nejen 

pro seniory*, výlet – Klášter Břevnov 
(vstupné 50 Kč); PS
 29. 10. od  19.30 –Příprava na man-

želství*; CPR
* jen pro přihlášené; vstup do místa ko-
nání akcí je z Kolejní ulice č. 4, PS – Pas-
torační středisko; CPR – Centrum pro 
rodinu; DS – Duchovní správa u kostela 
sv. Vojtěcha
Adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6
E-mail: kancelar.ps@vira.cz
Tel.: 220 181 754 (705)

Uzdravení z pocitu zranění na základě 
evangelia

Karmelitánské nakladatelství ve  spolu-
práci s  Pastoračním střediskem pořádá 
ve dnech 8. – 9. listopadu rekolekce s P. Jó-
zefem Augustynem SJ. Účastníkům se na-
bízí témata související s uzdravením z po-
citu zranění, ublížení či křivdy ve  světle 
Ježíšovy osvobozující radostné zvěsti 
a osvědčenou a účinnou metodu k uzdra-
vení ve zpytování svědomí. Slovo poslouží 
jako úvod k vlastní reflexi, osobní modlit-
bě a adoraci. Součástí programu je slavení 
eucharistie i  nabídka svátosti smíření či 
osobního duchovního rozhovoru. 
Po  zaslání přihlášky pošleme podrob-
nější informace k programu a uhrazení 
nákladů za  rekolekce, (150 Kč + 30 Kč 
v případě objednání bagety k sobotnímu 
obědu). Pozor – ubytování nezajišťuje-
me! Přihlášení do 4. listopadu na:
http://ps.apha.cz v rubrice „Přihlaste se“

centruM pro rodinu
http://cpr.apha.cz 

Příprava na manželství

Podzimní osmidílná společná přípra-
va na  život v  manželství se uskuteční 
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Pra-
ha 6 v termínu 8. 10. – 26. 11. Příspěvek 
500 Kč/snoubenecký pár. Přihlášení:
http://cpr.apha.cz/snoubenci/

Manželství na dobré cestě

Bývalé účastníky kurzů Manželské ve-
čery zveme na  setkání v  pondělí 7. října 
od 19.00 do Komunitního centra sv. Pro-
kopa. Setkání na  téma: „Manželství jako 
proces“ provází manželé Míla a Jiří Musi-
lovi. Příspěvek 150 Kč/manželský pár. 
Závazné přihlášky do 1. října na e-mail: 
milos.padevet@seznam.cz
nebo tel.: 604 436 377
Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/

Sobota pro ženy

se uskuteční 12. října od  9.00 do  17.00 
v  Pastoračním středisku, Kolejní 4, Pra-
ha-Dejvice. Setkání na téma „Kde nejsi?“ 
povede P. Karel Satoria.
Přihlášky:  
http://cpr.apha.cz/sobota-pro-zeny/

Škola lásky v rodině podle Jiřiny 
Prekopové

Konflikty mezi manželi a  jejich řešení, 
Emoční konfrontace a empatie, Pozitiv-
ní rodičovství a výchova dětí, Systemická 
pravidla rodiny, Terapie pevným obje-
tím. Nejbližší kurzy se uskuteční v  KC 
sv. Prokopa 12. října a v KMC Barrandov 
9. listopadu. 

Účastnický poplatek je 450 Kč/osobu 
a 700 Kč/manželský pár. Na seminář je 
třeba se přihlásit předem. 
Přihlášení: http://cpr.apha.cz/skola-lasky/

Setkání lektorů příprav na manželství

16. listopadu od 9.00 do 15.00 v centru 
Nazaret, Kostelní nám. 16, Praha-Kun-
ratice, se uskuteční seminář pro ty, kteří 
se aktivně zapojují do práce se snouben-
ci, tedy laici, pastorační asistenti, kate-
cheti manželské páry i zasvěcené osoby. 
Doporučený příspěvek 100 Kč. 
Přihlášky do  8. listopadu na  adresu: 
cpr@apha.cz

akce pro MiniStranty
http://ministranti.apha.cz

ministranti@apha.cz 

Mladší ministranti 12. října 

Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahá-
jení v kostele sv. Jeronýma v Sedleci v 9.30. 
Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, 
soutěže, fotbálek. S sebou: 70,- Kč na jídlo, 
sportovní (obuv na ven) a případně minis-
trantské oblečení. Ukončení v 16.00. 

Starší ministranti 18. – 19. října – Praha 

Pro starší kluky (cca od  15 do  25 let). 
Program: zahájení v  pátek mší svatou 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00 
(od metra C Budějovická, bus č. 193, sta-
nice „Kunratická škola“). V sobotu ráno 
mše svatá, příležitost ke  svaté zpovědi 
(svátosti smíření), duchovní program, 
fotbálek, film. S sebou: 200,- Kč na jídlo, 
sportovní a ministrantské oblečení. 

koMunita cheMin neuf 
Klášter v tuchoměřicích u Prahy

www.chemin-neuf.cz 

 3. – 10. listopadu – Exercicie podle 
svatého Ignáce. Ignaciánská duchovní 
cvičení v tichu. Součástí je osobní a spo-
lečná modlitba, přednášky, osobní du-
chovní doprovázení. 
 Každé úterý od 20.00 – modlitební se-

tkání v kapli kláštera v Tuchoměřicích. 
 Každé úterý od  19.00 – Večery chval 

v kostele sv. Bartoloměje.

Pro mládež 14 – 18 let:
 4. října od  18.00 do  6. října 14.00. 

Téma: Svátosti pro náctileté – jak, kdy 
a proč? Přednášky, modlitba, hry, spole-
čenství. 

Pro mladé 18 - 30 let:
 18. – 20. října – Kdo vlastně jsem? Ko-

lik „laiků“ potřebuji, abych se cítil milo-
ván? A co na to Bůh? Průzkumná výpra-
va do  hlubin lidské identity, sebepřijetí 
a hodnoty člověka. 

koMunitní centruM
Matky terezy 

www.kcmt.cz 

 4. října v 18.00 - poutní mše u sv. Fran-
tiška.
 6. října v 18.00 - Koncert plný radosti 

ze zpívání. Lidové písně, černošské spi-
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rituály a klasická díla od doby renesance 
po současnost v podání sborů Harmony 
303 (Somerset, Anglie) a Labyrint (ČR). 
Vstupné dobrovolné.
 14. října v 16.00 – Setkání klubu křesťan-

ských seniorů s historikem Liborem Gottf-
riedem na téma: Svatí Cyril a Metoděj 
 18. října v  19.30 – Promítání doku-

mentárního filmu „Tři dary“, který byl 
uveden na  festivalu „Jeden svět“, pro-
běhne ve  spolupráci s  MC Domeček 
v KCMT. Vstup volný. 
 28. října – Modlitba za Domov – Ce-

lodenní ekumenické shromáždění s do-
provodným programem. V  KCMT po-
řádá Ekumenická rada církví.

„Domácí hospicová péče“

je název výstavy domácího hospice „Ces-
ta domů“, potrvá do konce listopadu. 

koMunitní centruM 
Sv. prokopa

www.centrumbutovice.cz 

Třináctého na třináctce 
se zahraničním hostem

13. října od 19.30 do Komunitního cen-
tra sv. Prokopa Slávek Klecandr pozval 
renomovaného britského písničkáře 
Johna de Jonga. Doporučené vstupné 
100 Kč, bezbariérový vstup. Koncert fi-
nančně podpořili: MČ Praha 13 a Nada-
ce život umělce. Doporučujeme rezerva-
ci míst do 12. října na mailu:
13na13@centrum.cz, více informací na: 
http://www.trinactnatrinact.blog.cz

paStorační centruM
Sv. toMáše 

www.farnostdobris.cz 

Obrazy dneška

Výstava fotografií Karolíny Laštovkové 
je otevřena do konce října.
Pastorační centrum sv. Tomáše. 

Kulturní festival Dobříšské záření 2013

 3. 10. v 19.30 – Večer s osobností, pa-
nem Oldřichem Průšou na téma: „Dob-
říš – město na zlaté stezce“.
Pastoračním centrum sv. Tomáše, vstup-
né dobrovolné.
 6. 10. v 17.00 – Koncert skupiny Rain-

bow Gospel Choir. Zahrada evangelické 
fary, vstupné dobrovolné. 

 20. října ve  12.30 v  kostele sv. Petra 
a Pavla v Rosovicích bude při příležitosti 
oslav 100. výročí posvěcení kostela slav-
nostní mše svatá.

koStel Sv. ignáce
http://ignackostel.webnode.cz/ 

Večerní katecheze neboli doučování 
ve víře pro dospělé

8. října 20.15–21.00 začínají pravidelná 
setkání v kostele sv. Ignáce, Karlovo nám., 
Praha 2. Vede Doc. Vojtěch Novotný, Th.D.

Pravidelné duchovní obnovy 
pro dospělé

5. října a pak vždy první sobotu v měsíci 
od 9.00 do 14.00 v residenci Tovaryšstva 
Ježíšova, Ječná 2, Praha 2. Vede P. Lud-
vík Armbruster SJ.

řk farnoSt u koStela
nejSvětějšího Srdce páně

www.srdcepane.cz 

 2. října od 18.00 a pak každou druhou 
středu budou v  kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně studentské rytmické mše.
 4. října proběhne od 17.00 před kos-

telem Nejsvětějšího Srdce Páně žehnání 
zvířat u příležitosti svátku sv. Františka.
 9. října od 19.30 se uskuteční 3. dis-

kusní večer představitelů spiritualit 
různých náboženství na  téma Duchov-
ní růst a  jeho kritéria. Setkání se bude 
konat v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad, Praha 3 
– Vinohrady (zadní vchod). Pro zájem-
ce o  komentovanou prohlídku kostela 
sraz v 19.00. Diskuse je založena na po-
zorném vnímání, atmosféře přátelství 
a  snaze vzájemně si porozumět (včetně 
pochopení rozdílů, nikoliv jejich zastí-
rání). Všichni zájemci o takovýto dialog 
jsou srdečně zváni.

provincie kapucínů v čr
www.loreta.cz

Pravidelné bohoslužby v  Loretě jsou 
slouženy v sobotu v 7.30 ve Svaté Chý-
ši a v neděli v 18.00  v kostele Narození 
Páně. Každou neděli v 15.00 a v 19.00 si 
můžete poslechnout koncert loretánské 
zvonohry.

 2. října od  19.00 – Večery u  kapucí-
nů, vystoupí kvarteto příčných fléten 
Flautus vocis. Výtěžek benefice bude vě-
nován Středisku Ratolest, které pomáhá 
lidem s  mentálním a  kombinovaným 
postižením a jejich rodinám.
 5. října od 19.00 – Loretánský hudeb-

ní podvečer, program „Hudební pocta 
sv. Františku z Assisi“ v podání Ondřeje 
Muchy (varhany), doplněný duchovním 
slovem. 
 12. října v 18.00 – sbor Cantores Do-

mini z Frýdku Místku. Po mši svaté ná-
sleduje krátký koncert.
 26. října od 14.00 – „Poutní sobota“, 

začíná adorací v  kostele Panny Marie 
Andělské, následuje duchovní program 
v klášteře. V 18.00 mše sv. v Loretě. 

františkánSká burza
 v klubu

 u p. Marie Sněžné
http://pms.ofm.cz/ 

Zveme vás na  každoroční burzu do  Klu-
bu u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo 
nám.). 
Přijímat a  nabízet budeme různé drob-
né věci a předměty, kromě ošacení, obuvi 
a knih. Příjem věcí je zdarma. Výtěžek bur-
zy bude věnován sociálně slabým rodinám. 
Shromažďování věcí: 
pátek 4. 10. (15.00–18.00)
sobota 5. 10. (10.00–12.00) 
Burza: 
sobota 5. 10. (10.00–18.00)
neděle 5. 10. (10.00–16.00)

akadeMická duchovní
Správa

http://ads.cvut.cz/
kostel sv. Bartoloměje 

 9. října od 20.00 - Veni Creator Spiritus, 
celebruje biskup Mons. Jan Vokál, násle-
duje beseda s  prof.  Václavem Havlíčkem, 
Mons. Janem Vokálem a dalšími hosty.
 16. října od  20.00 – mše sv., následuje 

přednáška „Pojď, jdeme za náš národ...“ 
– o Editě Steinové, doc. Vladimír Petkevič.
 23. října od 18.00 – Teologie a výzvy 

moderní přírodovědy (1850 – 1950), 
prof.  Ctirad Václav Pospíšil, ve  20.00 
mše svatá.
 30. října od 20.00 – mše sv., následu-

je přednáška „Křižácké výpravy a válka 
v Sýrii“, Mons. Tomáš Holub.
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Pozvánky

kultuRní
 PRogRaMy

Jste nadějí církve

2. října v  19.00 zve sekce pro mládež 
ČBK na  prezentaci knihy „Jste nadějí 
církve; Setkávání Benedikta XVI. s mla-
dými lidmi“. FFUK, nám. Jana Palacha 
2, Praha 1. 

Kurzy Alfa v Liboci

ŘKF sv. Fabiána a  Šebestiána v  Praze 6 
- Liboci zve každý čtvrtek od  3. říj-
na do  12. prosince od  19.00 do  21.00 
do centra Malejov na kurzy Alfa.
Info: Pavla Fabiánová
tel.: 776 712 084
e-mail: p.f.2000@seznam.cz 
nebo www.alfa.liboc.eu

5. celostátní Misijní kongres dětí 

Papežská misijní díla a diecézní kateche-
tické středisko Vás zvou na Misijní kon-
gres dětí na téma „Radost a naděje pro 
každého“, který se koná v sobotu 5. října 
2013 v Českých Budějovicích. Do boha-
tého programu budou účastníci uvedeni 
společným slavením mše sv. v katedrále 
sv. Mikuláše. Nebude chybět Misijní jar-
mark a Misijní koláč, soutěže, putování 
po  kontinentech a  divadelní představe-
ní: Teátr Víti Marčíka. Účast mimo ji-
ných přislíbil českobudějovický biskup 
Mons. Jiří Paďour OFMCap. a  apoštol-
ský nuncius Mons. Giuseppe Leanza. 
Misijní klubka, školy, ministranti, skau-
ti, rodiny a ostatní jsou srdečně zváni též 
k zapojení do přípravy na kongres dětí. 
Info: pmd@missio.cz, www.missio.cz

Farnost Lhotka

zve 6. října v 16.30 v rámci farní akade-
mie na  přednášku JUDr.  Cyrila Svobo-
dy o zahraniční politice, Evropě a jejích 
obavách z  budoucnosti s  názvem „Svět 
není bezpečný. Co nás ohrožuje?“. Kostel 
P. Marie Královny míru, Praha 4 - Lhot-
ka, Ve Lhotce 36.

Ekologická sekce ČKA

8. října od  18.00 zve Ekologická sekce 
České křesťanské akademie na  boho-
službu vděčnosti za  Stvoření do  rotun-
dy Nalezení sv. Kříže na  Starém Městě 
Pražském. Kázat bude biskup Starokato-
lické církve Dušan Hejbal. 

Před bohoslužbou od  17.30 proběhne 
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 
na téma „Život se rodí za smrti“. Na toto 
téma bude po bohoslužbě následovat be-
seda s Mgr. Kateřinou Jančaříkovou. 

Unie katolických žen

19. října v 15.00 ve farním klubu u koste-
la Panny Marie Sněžné na Jungmannově 
náměstí v Praze 1. se uskuteční podzim-
ní ekumenická bohoslužba poděkování 
za úrodu a dary země. Bohoslužbu slova 
a děkovné modlitby povede sestra Círk-
ve čs. husitské Emanuela Blažková. 

Zlatá Praha

Další setkání cyklu „Zlatá Praha” se usku-
teční 20. října od 16.00 do 18.00 v zase-
dacím sále úřadu Městské části Praha 5, 
Štefánikova 15, Praha 5 - Smíchov (MHD 
Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Vác-
lava) pod názvem „Město jako místo pro 
člověka”. Hosty budou Miroslava a Marek 
Trizuljakovi, autoři stejnojmenného pro-
jektu mezinárodního kulturního dialo-
gu, kteří zároveň představí i svou vlastní 
uměleckou tvorbu.Vstupné dobrovolné, 
změna programu vyhrazena.
Info: www.focolare.cz

Kolegium katolických lékařů ČKA

23. října v  18.30 zve na  přednášku 
P. prof. Petra Piťhy na téma Cyrilometo-
dějské výročí. 
Knihovna III. interní kliniky 1. LF UK 
a  VFN, U  nemocnice 1, Praha 2, (roh 
Karlova náměstí).
http://www.krestanskaakademie.cz

Chuchelské Babí Léto

MČ Praha – Velká Chuchle a ŘKF u kos-
tela sv. Filipa a  Jakuba Praha – Hlubo-
čepy zvou v rámci Chuchelské Babí Léto 
na koncerty do kostela Narození Panny 
Marie v Malé Chuchli.

 1. října v  19.30 – Tradiční a  barokní 
témata ze Skotska a Irska, „Písně k lout-
ně“ Petra Ebena, původní tvorba (Mi-
chal Hromek Consort).

 18. října v 17.00 – Flétny v podzimní 
náladě (Flétnový soubor Syrinx pod ve-
dením Magdaleny Bílkové-Tůmové). 

Varhanní nešpory maltézských rytířů 

15. října od 17.00 v kostele Panny Ma-
rie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 
1 – Malé Straně koncert duchovní hudby. 
Program: J. S. Bacha, P. Ebena, H. Purcela. 
L. Vierna. Účinkují: Pavla Salvová – var-
hany, Jana Nováková – zpěv. Vstup volný.

Koncert v kostele sv. Kateřiny

22. října v 16.00 v zahradě Neurologic-
ké a psychiatrické kliniky VFN Praha 2. 
Program:  J. S. Bach, G. F. Händl, B. M. 
Černohorský, F. Mendelssohn-Barthol-
dy, A. Brückner, J. Rheinberger, O. Kukal 
a F. X. Brixi. 
Účinkuje: smíšený pěvecký sbor, Orfeus, 
Jan Kalfus – varhany, řídí Jan Svejkov-
ský. Vstup volný.

doMov Sv. karla
boroMejSkého 

www.domovrepy.cz 

 1. – 31. října – Čtvero ročních období 
v  české krajině (výstava fotografií Jaro-
slava Páska), refektář, vstup volný.
 6. října od 17.00 – Musica Tereziana 2013, 

Komorní soubor Pestré trio (Ondřej Kvita 
– housle, Lenka Strejčková – housle, Jan 
Pellant – viola), Střípky mistrů (Jan Matěj 
Rak, kytara), kostel sv. Rodiny, vstupné: 
150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři.
 13. října od  17.00 – Pocta Harrymu 

Macourkovi, Archioni Plus (vede Michal 
Macourek), kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné.
 20. října od  17.00 – Musica Tereziana 

2013, Koncert pro soprán, trubku a varhany
(soprán - Jana Koucká Bínová, trubka - 
František Svejkovský, varhany – Vladi-
mír Roubal), kostel sv. Rodiny, vstupné: 
150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři.
 3. listopadu od 17.00 – Koncert Emauz-

ského sboru a orchestru, Requiem, W. A. 
Mozart, (dirigent Tomáš Čechal), kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

Veškerý výtěžek bude využit na obstarání 
zdravotnického materiálu, zdravotních 

a rehabilitačních pomůcek
 pro pacienty Domova.



11. července 2013 povýšil kardinál Reinhard Marx, arcibiskup diecéze München und Freising, benediktinskou komunitu Venio 
(u nás Komunita Venio OSB, Karlovarská 3/6, Praha-Řepy) na opatství. Úplný název opatství zní: „Abtei Venio von der Ver-
klärung des Herrn“ (opatství Venio od Proměnění Páně), jeho první abatyší se stala S. Carmen Tatschmurat.

povýšení koMunity venio na opatStví

uStanovení
P. Jakub Karel Berka OPræm.
byl od 1. září 2013 ustanoven administrá-
torem Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Cyrila a Metoděje Praha-Nebušice.
 
Ing. Marek Čihař
od  1. září 2013 ukončil své působení 
ve funkci diecézního organologa.
 
Dr. Vojtěch Eliáš
byl od  1. srpna 2013 uvolněn z  funkce 
prezidenta Arcidiecézní charity Praha.
 
Stanisław Góra
byl od 1. srpna 2013 jmenován preziden-
tem Arcidiecézní charity Praha.
 
P. Mgr. Krystof Henriko OMI
byl od 1. září 2013 ustanoven farním vi-
kářem Římskokatolické farnosti Uhlíř-
ské Janovice.
 
ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D.
byl od 1. září 2013 uvolněn z funkce fa-
ráře Římskokatolické farnosti u  kostela 
sv. Františka z  Assisi Praha-Chodov 
a od téhož data byl ustanoven výpomoc-
ným duchovním Římskokatolické far-
nosti u  kostela sv. Jakuba Staršího Pra-
ha-Stodůlky. Svoji hlavní činnost nyní 
bude věnovat katechetické sekci ČBK.
 
P. Mgr. František Marek Míček OPræm.
byl od 1. září 2013 uvolněn z funkce ad-

ministrátora Římskokatolické farnosti 
u  kostela sv. Cyrila a  Metoděje Praha-
Nebušice.
 
P. Mgr. Bonaventura Josef Rosa 
OFMConv.
byl od 1. září 2013 ustanoven nemocnič-
ním kaplanem pro hlavní město Prahu.

Mgr. Tomáš Roule
byl s  účinností od  1. září 2013 uvolněn 
z funkce osobního sekretáře arcibiskupa 
pražského a odchází studovat Gregorián-
skou univerzitu do Říma. 
 
P. Mgr. Krzysztof Strzelczyk CSsR
byl od 1. září 2013 ustanoven farním vi-
kářem Římskokatolické farnosti u  kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie Příbram-
Svatá Hora.

Štěpán Svoboda
byl od 1. září 2013 ustanoven diecézním 
organologem. 
 
P. Mgr. Petr Šleich OCD
byl od 1. září 2013 ustanoven farním vi-
kářem Římskokatolické farnosti u koste-
la P. Marie Královny míru Praha-Lhotka.
 
ThLic. Michael Špilar
byl od 1. září 2013 ustanoven administrá-
torem Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Františka z Assisi Praha-Chodov.

Z Act cURiAe14

Mons., prof., PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
prelát, farář Akademické farnosti Praha 
21.10.1978  35 let

výročí Svěcení

ThDr. Jiří Jeřábek
byl dlouholetý farář v  Mauls-Mules 
v  jižním Tyrolsku (Itálie), zemřel dne  
4. srpna 2013 ve věku 87 let. 

P. Zdislav Josef Falta OFMCap.
byl na odpočinku v Charitním domově 
v  Staré Boleslavi, zemřel dne 10. srpna 
2013 ve věku 88 let.

ÚMrtí

P. Jarosław Andrzej Batóg SVD
administrátor v Praze-Uhříněvsi

1. 10. 1968 45 let

P. ThLic. Pacifik Miroslav Matějka OFMCap
rektor klášterního kostela sv. Josefa v Praze-Novém Městě

3. 10. 1963 50 let

Karel Šubrt
kněz pražské arcidiecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi 

14. 10. 1930 83 let

Mgr. Jan Rückl
trvalý jáhen, sekretář ordináře

20. 10. 1978 35 let

jubileář – říjen

V pátek 9. srpna 2013 přijal v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Or-
licí jáhenské svěcení Mgr. Vojtěch Mátl. 
Inkardinován je do Arcidiecéze pražské. 
Světitelem byl kardinál Dominik Duka 
OP, arcibiskup pražský.

jáhenSké Svěcení

Jubilantům srdečně 
blahopřejeme

a vyprošujeme hojnost
Božího požehnání.



duchovní cvičení

15POZVání

Úmysl všeobecný

Za  ty, kdo se cítí obtíženi životem 
do  té míry, že si jej přejí ukončit, 

aby zakusili blízkost Boží lásky.

ÚMySly apoštolátu Modlitby
Úmysl národní

Aby Bůh nepřestával posí-
lat dělníky na svou vinici.

Úmysl misijní

Aby slavení Světového misijního dne povz-
budilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou 

nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.

7. – 11. 10. „Duchovní cvičení  
s Pannou Marií“

P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov

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

7. – 11. 10. 
„Rozjímání se zakladateli 
řádů a kongregací“ P. Zdeněk Šilhánek CSsR

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram
e-mail: ex.dum@svata-hora.cz 
http://www.svata-hora.cz

8. – 12. 10. 
Ignaciánské exercicie:
„Pociťovat velkou radost 
s Kristem vzkříšeným“

P. František Lízna SJ
Matice 
svatohostýnská

Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem
tel.: 573 381 693 – 4
e-mail: matice1@hostyn.cz
www.hostyn.cz

10. – 13. 10.
Duchovní obnova:
„Putování s Pannou Marií, 
matkou Ježíšovou i naší“

P. Ladislav Árvai SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 
Český Těšín 
tel.: 558 761 429 737 930 713 
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz 
http://www.jesuit.cz

11. – 13. 10.
Víkendová duchovní obnova: 
„Duchovní dětství  
sv. Terezie z Lisieux“ 

P. Jan Poříz OCD
Klášter bosých 
karmelitánů 
ve Slaném

Hlaváčkovo náměstí 221, 
274 01 Slaný, P. Jan Poříz OCD 
přihlášky výhradně na:
jan.poriz@gmail.com
www.klasterslany.cz

11. – 13. 10.
Duchovní víkend pro muže 
a ženy (18 - 30 let):
„Zavolal jsem tě jménem“

P. Jiří Šlégr,
manželé Erlebachovi

Středisko Eljon

Špindlerův Mlýn 33, 543 51
tel.: 499 523 852 
mobil: 732 580 154
e-mail: info@eljon.cz

    12. 10. Duchovní obnova pro mládež 
hledající své životní povolání

bratři pauláni Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

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

18. – 20. 10. Víkend pro seniorky P. Stanislav Peroutka SJ ŘKDS Stojanov viz výše

18. – 20. 10. 
Setkání pastoračních 
asistentů Arcibiskupství 
pražského

P. Michal Němeček
ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům viz výše

21. – 25. 10. Exercicie:  „Věřím“ P. David Horáček CSsR ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

viz výše

25. – 28. 10.
Duchovní obnova: 
„Boží milosrdenství v Písmu 
svatém a v mém životě“

P. Ladislav Árvai SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova viz výše

3. – 9. 11. Exercicie pro kněze Mons. Vladimír Málek ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

viz výše

3. 11. – 8. 11. Duchovní obnova:
„Vnitřní uzdravení“ 

P. Jiří Pleskač Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

viz výše



1. říjen 1873 – Pražský arcibiskup kardinál Bed-
řich Josef ze Schwarzenberga položil základní kámen 
k nové části svatovítské katedrály na Pražském hradě. 
Stavba dokončena v roce 1929.

2. říjen 1913 – Narozen Inocenc František Kubíček, 
katolický kněz-františkán. V duchovní správě působil 
ve Kbelích, u sv. Voršily, sv. Jiljí na Starém Městě a dal-
ších. Zasloužil se o rozvoj františkánského řádu v Če-
chách, obnovení františkánské provincie na Slovensku 
a obnovil sekulární řád sv. Františka ( 22. 11. 1993).

7. říjen 1993 – Po rozsáhlé rekonstrukci znovu ote-
vřeny veřejnosti Svatohorské schody, spojující město 
Příbram s poutním místem Svatá Hora. 400 m dlouhé 
schodiště bylo postaveno roku 1728 podle návrhu ar-
chitekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

8. říjen 1893 – Slavnostně vysvěcen novogotický 
chrám sv. Ludmily v Praze na Vinohradech pražským 
arcibiskupem kardinálem Schönbornem. Chrám byl 
postaven v letech 1888 – 1892 podle plánů architekta 
Josefa Mockera.

11. říjen 1903 – Slavnostně vysvěcen farní kostel 
sv. Jakuba Staršího v Praze – Stodůlkách.

13. říjen 1963 – Papež Pavel VI. prohlásil za blaho-
slaveného českého katolického kněze, redemptoristu 
Jana Nepomuka Neumanna, který byl v  letech 1852 
až 1860 biskupem ve Filadelfii (USA). Svatořečen byl  
papežem Pavlem VI. 19. června 1977.

15. říjen 1903 – Slavnostně vysvěcen farní kostel  
Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách na Kolínsku.

18. říjen 1863 – Slavnostně vysvěcen chrám sv. Cyri-
la a Metoděje v Praze-Karlíně pražským arcibiskupem 
kardinálem Bedřichem Josefem Schwarzenbergem.

21. říjen 1973 – Zemřel Otto Albert Tichý, hudební 
skladatel a pedagog, varhaník. Byl kapelníkem v kated-
rále sv. Víta na Pražském hradě. Společně se sbormis-
trem M. Venhodou založili internátní hudební školu 
Schola Cantorum (*14. 8. 1890).

28. říjen 1683 – Narozen Šimon Brixi, varhaník, hu-
dební skladatel. Působil jako hudebník v univerzitním 
kostele Panny Marie před Týnem na  pražském Sta-
rém Městě a později byl varhaníkem a  regenschorim 
v kostele u sv. Martina Ve Zdi. Jeho skladby vycházely 
z pozdního hudebního baroka, především vídeňského 
typu ( 2. 11. 1735).

Arnošt Kelnar

z HiStorickéHo 
kalendáře 

bruno ferrero
hvězdy pro duši

Znovu se setkáváme s  laskavými a moudrými příběhy, které 
známe z mnoha knih „pro duši“ z pera turínského salesiána. 
Celou sbírku uvádí příběh o matce, která v tíživé rodinné si-
tuaci vyvede celou rodinu na střechu domu a řekne: „Jenom 
v noci je vidět hvězdy.“ Každá stránka této knížky je totiž plná 
naděje a světla, kterých je nám tolik potřeba. Příběhy Bruna 
Ferrera znovu potěší rodiče, vychovatele, dospívající čtenáře 
i milovníky narativní spirituální literatury.

nakladatelStví portál

brož., 88 str., 149 Kč

pavel říčan
S dětMi chytře a Moudře

„Psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče“
Kniha má čtenáři usnadnit vhled do jeho vlastních postojů, po-
citů a motivů ve vztahu k dětem a k celé rodině. Mezi témata, 
jimž je věnována pozornost, patří citová výchova, jídlo, hos-
podaření, vyrovnávání se s násilím a agresí, sexuální výchova, 
generační soužití apod. Zkušený autor čtenářům nabízí psycho-
logicky „chytré“ výchovné techniky s konkrétními, dílčími cíli. 

brož., 176 str., 255 Kč

otevřená MySl, věřící Srdce
jorge Mario bergoglio  

– františek i.

Kniha obsahuje přednášky čtyř cyklů duchovních cvičení, 
v  nichž je křesťanský život představován jako neúnavné úsilí 
o zlepšení kvality života, a to jak ve vztahu k Bohu, tak k lidem 
a světu. Svou konkrétností je dobrým průvodcem pro duchovní 
život každého křesťana.

Váz., 320 str., 295 Kč

rozMluvy S boheM (7): 
SlavnoSti a Svátky 

f. fernández-carvajal

Další díl z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu z mož-
ností, jak se každý den obracet k Bohu s důvěrou a v souladu 
s Písmem svatým a s živou tradicí církve. 

Váz., 456 str., 255 Kč

nakladatelStví paulínky


