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Editorial Těším se na setkání v Krakově

Milí čtenáři,

v polovině února navštívil Prahu hlavní or-
ganizátor letošních dnů mládeže v Krakově 
biskup Damian Andrzej Muskus OFM, aby 
na událost osobně pozval mládež z České 
republiky. Právě probíhající přípravy na toto 
celosvětové setkání mladých katolíků pro nás 
byly příležitostí podívat se v tomto čísle Zpra-
vodaje trochu na život mládeže v naší arci-
diecézi. Úkol to byl velmi nesnadný, jelikož 
„mládež“ je dynamický, proměnlivý a vlastně 
neuchopitelný fenomén.

Aleš Pištora

Č  asto se setkávám s tím, že lidé, kteří nejsou pravidelnými ná-
vštěvníky bohoslužeb, si farnosti představují jako společenství 

zasloužilých babiček, které nepěkně nazývají „svíčkovými bábami“. 
Troufám si tvrdit, že tato představa většině farností neodpovídá, 
zejména podíváme-li se na  farnosti pražské arcidiecéze. Sčítání 
účastníků bohoslužeb několik let dozadu nám totiž ukazují setr-
valý pokles průměrného věku. Jedním z důvodů je skutečnost, že 
v naší arcidiecézi podstatně stoupá účast dětí a mládeže na boho-
službách. Naše farnosti tedy vůbec nejsou staré a mládež je jejich 
nedílnou součástí.

Svůj mylný obraz o  církvi si mohli lidé stojící mimo ni poopravit 
během evropského setkání mládeže, které v Praze na přelomu roku 
2014/2015 pořádala komunita Taizé. Početní hosté, kteří se na něm 
sešli, byli sami překvapeni velkou účastí věřících na našich boho-
službách a především jejich složením – mladými rodinami s dětmi. 
Setkání představilo také mezinárodní rovinu katolické církve a de-
monstrovalo mnohá přátelství naší mládeže s věřícími z jiných zemí.

Letošní celosvětové setkání mládeže se bude konat v  Krakově. 
Předpokládáme účast šesti až osmi tisíc poutníků z České repub-
liky. Kromě jiného nám setkání připomene velkého a nezapome-
nutelného papeže sv. Jana Pavla II., krakovského arcibiskupa, který 
byl v jistém smyslu nástupcem sv. Vojtěcha. V době Vojtěchově byl 
totiž Krakov součástí pražské diecéze. V Krakově se však mladí se-
jdou již jako mládež Františkova. Osobně se na setkání v Krakově, 
ve městě, které vedle Říma a Lisabonu považuji po Praze za druhé 
nejkrásnější na světě, velmi těším. Vždyť, jak řekl Jan Pavel II., mladí 
lidé jsou nadějí církve a světa. Mám pro ně připraveno malé překva-
pení. Rád bych, aby si ho odvezli z Krakova domů a aby je provázelo 
po celý život.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Světový den mládeže

V pražské arcidiecézi se Světový den mládeže 
koná před Květnou nedělí, v pátek 18. března 

od 20.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na Vinohradech a v sobotu 19. března od 9.00 ho-
din v Salesiánském středisku mládeže v Kobylisích. 
Mottem letošního setkání jsou slova vybraná pa-
pežem Františkem: „Blahoslavení milosrdní, neboť 
oni dojdou milosrdenství.“ (srov. Mt 5,7).

Sbírka na podporu 
setkání mládeže

T éměř 600 tisíc poutníků se už předběžně při-
hlásilo na Světový den mládeže, který se usku-

teční mezi 25. a 31. červencem v Krakově. Z České 
republiky by podle očekávání mohlo dorazit až šest 
tisíc mladých lidí. Účastníci musí zaplatit registrač-
ní poplatek. V neděli 6. března se bude v kostelích 
po celé republice konat sbírka určená na podporu 
mladých lidí, kteří pojedou na setkání do Krakova.

Misionář milosrdenství

P ater Th.Lic. Petr Glogar OCD byl ustanoven pa-
pežem Františkem misionářem milosrdenství 

pro pražskou arcidiecézi.

MÍSTA SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

Akademická duchovní správa ČVUT, Staré Město
Akademická farnost Praha – Nejsvětější Salvátor, Staré Město

Duchovní správa akademické obce ČZÚ, Suchdol
Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha, Dejvice
Evropská Rogacionistická Asociace, Křivsoudov

Farnost Beroun
Farnost Dobříš 
Farnost Lhotka
Farnost Liboc

Farnost sv. Tomáše – augustiniáni, Malá Strana
Farnost Vlašim

Farnost Vršovice
Františkánská mládež, Nové Město

Hnutí fokoláre, Vinoř
Karmel Edith Steinové, Košíře

Kobyliská mládež
Komunita Chemin Neuf, Tuchoměřice

Mládež Vinohrady
Salesiánské hnutí mládeže, Karlín/Letná/Počernice

Spoločenstvo Ascension, Nové Město
Úterníci Chodov

Vysokoškolské katolické hnutí, Žižkov

Více aktuálních informací na stránkách Arcidiecézního centra pro mládež - www.adcm.cz.
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Postní almužna 

A rcidiecézní charita Praha zve 
veřejnost k účasti na starobylé 

postní tradici – almužně. Princip je 
jednoduchý: peníze za požitky, které 
si během postního období lidé odřek-
nou, vkládají do papírové postní kra-
bičky. Tuto „postničku“ potom mohou 
věnovat na pomoc potřebným. Více 
na www.postnialmuzna.cz.

Postní Tammím 

U ž počtvrté pořádají seminaristé 
Arcibiskupského semináře v Pra-

ze od 4. do 6. března postní duchov-
ní obnovu pro mladé muže ve  věku 
od 15 do 30 let, tentokrát zaměřenou 
na postavu svatého Josefa. Účastníci 
mají příležitost prožít víkend v  blíz-
kosti Boha, skrze modlitbu, ztišení 
i  duchovní rozhovory. Cílem je pro-
hloubení víry a  hledání další životní 
cesty. Více na www.arcs.cuni.cz.

Rekviem za Zbyňka Berku z Dubé 

Ocenění pro Josefa Leciana 

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP na začátku února ocenil 
medailí biskupa Podlahy dlouholetého vyšehradského varhaníka a peda-

goga Akademie múzických umění Josefa Leciana. Varhaníkem na Vyšehradě 
se stal roku 1966 a od té doby mu zůstal věrný.

Kardinál Duka připomene 
přenesení ostatků sv. Václava

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 
bude 4. března 2016 od  18.00 hodin sloužit 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou 
při příležitosti výročí „translace“, tedy přenesení 
ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské 
rotundy na Pražském hradě.
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24 hodin pro Pána

A rcibiskupství pražské ve  spolu-
práci s  farností při kostele Panny 

Marie Sněžné zve k návštěvě akce „24 
hodin pro Pána“. Od  pátku 4. března 
(od  18.00 hodin) do  soboty 5. břez-
na bude 24 hodin v  kapli sv. Michala 
v kostele Panny Marie Sněžné k dispo-
zici kněz pro možnost přijetí svátos-
ti smíření (zpovědi) a  bude vystavena 
Nejsvětější svátost.

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 7. března od 18.00 
hodin při příležitosti 410. výročí úmrtí sloužit rekviem za desátého praž-

ského arcibiskupa Zbyňka Berku z Dubé.
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VELIKONOCE V KATEDRÁLE

20. března – Květná neděle

  10.00 Průvod s ratolestmi z baziliky sv. Jiří do katedrály, následuje mše 
svatá, při které budou Pražským katedrálním sborem provedeny Lukášovy 
pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana 
Dismase Zelenky „In monte Oliveti“.

  15.00 Pašijové hry, upravená verze výpravných Zbraslavských pašijí bude 
inscenována v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

  17.00 Zpívané kapitulní nešpory

24. března – Zelený čtvrtek

  9.30 Missa chrismatis
  18.00 Mše sv. na  památku Poslední večeře Páně, následuje průvod 
do Getsemanské zahrady, která bude v  kostele Všech svatých. Zde bude 
adorace do 21.00 hodin. 

25. března – Velký pátek

  8.00 Ranní chvály, následuje celodenní modlitba v kostele Všech svatých 
(do 17.55), příležitost ke svátosti smíření a modlitba křížové cesty (v 15.00).

  18.00 Obřady Velkého pátku, během obřadů budou provedeny Janovy 
pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a vedle improperií a li-
dového zpěvu zazní také Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. Jiří 
Bartoška bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 
170 po Kristu biskup Melitón ze Sard. 

26. března – Bílá sobota 

  8.00 Ranní chvály, následuje celodenní modlitba u Božího hrobu v kostele 
Všech svatých (do 19.20) a příležitost ke svátosti smíření (do 16.00).

20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE  

     Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení ve 
světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům. 

27. března – Neděle Zmrtvýchvstání Páně

  10.00 Pontifikální mše svatá bude zakončena Apoštolským požehná-
ním, které pan kardinál udělí jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní 
v novodobé premiéře Missa Františka Xavera Brixiho.

  17.00 Slavnostní nešpory

Zbraslavské pašije v katedrále

S polek Zbraslavské pašije zahraje na  Květnou neděli 
20. března od  15.00 hodin ve  svatovítské katedrá-

le lidovou pašijovou hru. Soubor spolku je z  části slo-
žen z  profesionálů (Alois Švehlík, Radúz Mácha, Simona 
Postlerová, Jana Pidrmanová), z části z herců Zbraslavské 
divadelní společnosti, ale také ze zbraslavských farní-
ků. Zatímco ve Svatovítském chrámu končí velkopáteční 
pašije uložením Ježíše do hrobu, pašije Vzkříšení zahra-
je spolek před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi 
v sobotu 9. dubna od 14.30 hodin.
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Mezi Mickey Mousem a hlubinou

O dnešní mládeži, o tom, 
jaká je, s čím se musí 
vyrovnávat, co chce 
a co hledá, jsme mluvili 
s P. Janem Houkalem, 
mladým farářem, který se 
ve své vinohradské farnosti 
snaží věnovat mládeži 
velmi usilovně.

 Působil jste jako kaplan pro mlá-
dež. Co bylo vaším úkolem?
Ustanovení duchovního rádce mláde-
že, což je správné označení, vyplývá 
ze snahy arcibiskupství udělat něco víc 
pro pastoraci mládeže jednak uvnitř 
samotných vikariátů, jednak ve  vzta-
hu jednotlivého vikariátu k celku arci-

diecéze. Konkrétně mají tito duchovní 
koordinovat akce pro mládež v rámci 
svého vikariátu anebo třeba pomoci 
tam, kde péče o  mládež z  nějakého 
důvodu nefunguje. Samozřejmě vždy 
v součinnosti s duchovním správcem. 
Větší význam to má tedy mimo Pra-
hu. Víte, já byl ale duchovním rádcem 
pouze rok...

 Mládeži se ale každopádně vě-
nujete jako farář. Čím dneska mladí 
katolíci žijí? Je možné to zobecnit?
Mladí lidé řeší v zásadě všechno. Ur-
čitě i svůj vztah k Pánu Bohu, ke křes-
ťanství, k církvi. Musí řešit, že jako křes-
ťané jsou ve  společnosti dost často 
osamoceni. V etických otázkách zase 
to, jak se vyrovnat se střetem pohledu 
křesťanského a nekřesťanského. A jak 
přichází puberta, se sílící intenzitou 

řeší otázku vztahů a  pochopitelně 
i šestého přikázání.

 Termín mládež také může zna-
menat leccos…
Mládež, které bychom se měli asi nej-
více věnovat, je mládež středoškol-
ského věku, tak od dvanácti do dva-
ceti. V  tom věku se vše láme. Už si 
nenechají říct, jako děti, ale ještě ne-
jsou dospělí. Myslím, že si proto za-
slouží zvláštní péči.

 Každá generace se vždy liší od té 
předchozí. Všímáte si jako kněz, 
který je o generaci starší, nějakého 
rozdílu?
Dnešní mládež samozřejmě trochu 
jiná je, protože svět se zase trochu 
změnil. Žije ve  stále sekularizova-
nějším prostředí, je vystavena mno-
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hem větším a  rafinovanějším atakům 
na  svou duši. Její mysl je mnohem 
roztěkanější, pokušení jsou mnohem 
silnější. Facebooková mentalita zasa-
huje vše. Možná právě proto moderní 
komunikační média, zvlášť internet, 
považuji za jedno z největších nebez-
pečí. Pokušení z nich je totiž mnohdy 
silnější než vůle…

 Církev na toto ohrožení mládeže 
reaguje péčí, kterou jí takto speci-
ficky v minulosti nikdy nevěnovala.
Jednoznačně. Dřív mládež totiž nes-
lo křesťanské prostředí, které bylo vý-
chovné. Dnes tomu tak z mnoha dů-
vodů není. Jako dítě v rodině vyžaduje 
mnohem větší péči, tak i mládež v na-
šich farnostech. Proto ta zvýšená péče. 

 Nenašlapuje ale někdy církev ko-
lem mládeže až příliš opatrně, s jis-
tou ustrašeností?
Já bych s vámi docela souhlasil. Záleží 
samozřejmě na tom, jestli vás mládež 
bere. Pokud ano, je nějaké opatrné 
našlapování zbytečné, protože mlá-
dež ráda přijme otevřené a  pevné 
slovo, i  takové, které po  nich něco 
vyžaduje. Nelze jen předkládat růz-
né názory a probouzet otázky. Nelze 
se stále jen ptát: jak to cítíš ty? Mladí 
chtějí také vědět, jak to řekl Kristus, jak 

je to v evangeliu. Nestojí o neustálou 
relativizaci všeho, té mají dost všude 
okolo, ale touží také po  křesťanské 
odpovědi. Nespokojí se ale ani s ne-
ustálým opakováním pravdivých, ale 
často banálně podávaných pravd, ja-
kože nás má Bůh rád, že Ježíš je mi-
losrdenství. Chtějí také vědět, kdo je 
Kristus a jak ho následovat, co je dob-
ro a co je hřích.

 Myslíte, že výpověď o  milosrd-
ném Bohu je banální?
Samozřejmě ne, ale zaznívá-li stá-
le téma Božího milosrdenství, což je 
dobře, mělo by také aspoň někdy, pe-
dagogicky, zaznít téma Božího hněvu. 

To je přece také biblické. Obrácení 
člověka se děje při setkání s Boží dob-
rotou, ale zdá se, že ne každý je toho 
schopen. Někdy prostě člověk musí 
nejprve uvidět hrůzu, která by ho po-
tkala, kdyby se neobrátil. Je to po-
dobné, jako když se člověk se špatnou 
životosprávou změní jen tehdy, když 
mu postrašíme nemocí. Už církevní 
otcové pohanům kázali: „Podívejte se, 
v jakém marasmu vězíte a jak můžete 
navěky skončit, sami nejste schopni 
se z  toho vymanit, ale je zde Kristus, 
dobrý Bůh, který vám k tomu dá sílu.“ 
Ostatně i Panna Maria malým dětem 
ve Fatimě musela ukázat hrůzy pekla, 
aby se církev mohla obrátit. To samo-
zřejmě nemusí zaznít, pokud lidé trpí 
a ví o své slabosti, ale zaznívá to pro 
nás: pro Evropu, pyšnou, emancipo-
vanou, zvrácenou, znuděnou, una-
venou, přežranou, sekularizovanou, 
bohatou… My se pořád bojíme, že 
mládež má falešný obraz Boha soud-
ce, ale ono jí díky určitému typu ka-
techeze spíš hrozí, že bude mít obraz 
boha Mickey Mouse.

 Říkal jste, že mladí lidé touží 
po opravdovosti…
Ano. A  kromě toho touží po  hutné 
duchovní stravě. Chtějí se vzdělá-
vat i  teologicky a my bychom jim to 
měli nabídnout. Křesťanství je nízko-
prahové na  začátku, ale vysokopra-
hové na konci. O tom, že mladí touží 
po  opravdovosti a  hloubce, svědčí 
i fakt, že se mnozí z nich čím dál tím 
raději účastní různých duchovních 
obnov či modlitebních setkání. 

 Co doporučujete lidem, kteří 
chtějí jít do hloubky? Co jim třeba 
dáváte číst?
Mám dobrou zkušenost například se 
životopisy svatých. Vím, zní to také 
banálně, ale třeba při přípravě na biř-
mování, když si vybírají svého patrona, 
doporučím jim nějaké životopisy. Oni 
si je přečtou a buď se v nich najdou, 
nebo ne. Ty, co chtějí něco teologič-
tějšího, se pak snažím nasměrovat 
na  četbu církevních otců, středově-
kých myslitelů nebo třeba na  texty 
papeže Benedikta XVI. Anebo na co-
koli jiného dobrého a nepovrchního.

 Vidíte ještě nějaké další specifi-
kum dnešní mládeže?
V  dnešní době jde o  zážitek víc než 
kdykoli předtím. Aby člověk něco při-
jal, potřebuje v  té záplavě vjemů za-

žít nějaký silný impuls. Tak to je často 
i s Boží milostí. Aby se jí mladý člověk 
otevřel, často potřebuje pomoc něja-
ké silné duchovní zkušenosti. A  není 
to zas tak špatně. Vždyť zážitek má 
místo i v liturgii: její krása má uchvátit 
srdce a pomoci tak otevřít se Bohu. 

 Nesklouzává hledání forem 
vhodných pro mladé k  jisté prů-
měrnosti?
Někdy asi ano. Formy mají i vychová-
vat. Bůh se stal člověkem, ale přitom 
zůstal Bohem. Formy křesťanské du-
chovnosti mají být člověku blízké, ale 
mají zároveň ukazovat za sebe a nad 
sebe: na  Boha, na  Krista. A  mají být 
s  Kristovým boholidstvím slučitelné. 
V  praxi je též důležité, aby pastoraci 
mládeže neovládla jedna jediná spiri-
tualita. Aby nabídek stylů pro mládež 
bylo víc. To ale zejména v Praze není 
problém.

 Zmínil jste, že je důležité, aby 
mladí brali toho, kdo je vede. Jak 
toho může farář dosáhnout?
Postava kněze je v očích mládeže sku-
tečně klíčová. Zvlášť faráře nebo kap-
lana ve  farnosti. Moc záleží na  tom, 
zda kněz v  Boha opravdu věří, zda 
má své „kněžování“ rád, jestli má rád 
lidi, jaký žije život a také jaký má vztah 
k penězům Je strašidelné a demora-
lizující, když mládež například zjistí, 
že pan farář žije nějaký mravně dvojí 
život, že v Boha už ani nevěří a že ze 
všeho nejraději sbírá peníze. 

 Není to ale jen kněz …
Zodpovědnost za dobrý příklad máme 
úplně všichni. A  je veliká. Každému, 
kdo těžce pohoršuje maličké a  ne-
chce se obrátit, by asi měl být raději 
dán na  krk mlýnský kámen a  měl by 
být vhozen do hořícího jezera. Vědo-
mé pohoršení maličkých je přece jed-
no z nejhorších.

  Aleš Pištora, Erika Kroupová

Mladí touží 
po hutné 

duchovní stravě

Postava kněze 
je v očích mládeže 

klíčová
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Každé druhé pondělí v měsíci bývá večer kostel svatého 
Havla narvaný do posledního místečka. Senioři obsazují 
lavice už dvacet minut před programem, mladí postupně 
zaplňují všechny uličky. Z presbytáře se ozývá ladění 
nástrojů, uprostřed trůní velká ikona Krista vzkříšeného. 

V 
19.00 hodin spustí kapela první 
modlitební píseň: začíná ve-
čer chval, takzvaná „Havelni-

ce“. Kolem půl deváté, tedy za hodinu 
a půl, už se kapela balí, ale ještě další 

Přihlášky na Světový den mládeže 
a podrobnosti: krakov2016.signaly.cz

Večery chval u sv. Havla

Mladí lidé potřebují
věřící vrstevníky 

kostelníka, který trpělivě vyčkává, až 
bude moci kostel zamknout, jsou té-
měř všichni z jiných pražských farnos-
tí, mnozí i  mimopražští. Kde se tahle 
sešlost u svatého Havla vlastně vzala?
Vedoucí večera, kněží i laici patří všich-
ni k  širšímu týmu, který už od  roku 
2001 pořádá každoročně v  létě tábo-
ry pro mladé zvané JUMP. Právě tam 
se ukázalo, že chvála písněmi může 
být způsob modlitby velmi hluboký 
a oslovující, lze říci i proměňující. Proto 
vznikla touha vytvořit v Praze prostor, 
kde se lidé budou moci občas modlit 
i touto formou, ačkoli se běžně účastní 
klasických bohoslužeb. 
„Havelnice“ se v  tomto formátu koná 
už téměř desátým rokem a zájem o ni 
neklesá, ba naopak. Jsme rádi, že tak, 
jako postupně vznikaly další křesťan-
ské tábory pro mladé v duchu JUMPu 
(Dolancamp v  komunitě Blahoslaven-
ství, YES v Jeseníkách,  ENTER na Ktiši, 
RAFT v Rajnochovicích, vloni RUNWAY 
v Králíkách a kdovíjak se všechny jme-
nují), se rozšířily a dále se šíří i večery 
chval (viz www.vecerychval.cz).  

  Text  Kateřina Lachmanová   

Předávat víru novým generacím je úkolem rodiny. Avšak 
s přibývajícím věkem vzrůstá význam skupiny vrstevníků, která 
ctí pozitivní hodnoty. Před časem o tom v knize Rizikové 
chování v dospívání psali doc. Hamanová a MUDr. Kabíček.  

K 
dyž se v církvi hovoří o důle-
žitosti společenství mládeže, 
jedná se o  důležitý výchovný 

nástroj, který má význam pro har-
monické dospívání. Proto centra pro 
mládež připravují různá setkání pro 
náctileté, kurzy pro animátory spo-
lečenství mládeže, pobyty biřmovan-
ců atd. Konají důležitou službu, která 

mladým lidem roztroušeným po  far-
nostech velice pomáhá.
Arcidiecézní centrum života mládeže 
Nazaret je díky tomu, že je tvořené ži-
vým společenstvím týmu mladých lidí 
s knězem, místem, kam mohou mladí 
lidé přicházet a nacházet tam kvalitní 
neformální prostředí.
Letošní rok nabízí ještě jednu mož-

nost, jak pomoci mladým lidem: 
motivovat je, aby se od  20. do  31. 
července zúčastnili Světového dne 
mládeže v  polském Krakově. Tato 
setkání vytryskla z  intuice sv. Jana 
Pavla II. a  mimo jiné umožňují mla-
dým lidem rozvíjet vztahy, které pře-
kračují hranice vlastní země.
V Krakově se mladí lidé budou také do-
týkat duchovních zdrojů probíhajícího 
svatého roku. Žila zde sv. Faustina Ko-
walská, jejíž zkušenost dala vznik úctě 
k Božímu milosrdenství. Krakovský pa-
pež Jan Pavel II. ji svatořečil a druhou 
neděli po  Velikonocích vyhlásil ne-
dělí Božího milosrdenství. Chceme-li 
být nápomocni výchově mladých lidí, 
podporujme je, aby nalezli skupinu po-
zitivně smýšlejících vrstevníků.

  Text  P. Jan Balík

půlhodinu je to v kostele i na prostran-
ství před vchodem jako ve včelím úlu. 
Je vidět, že velká část osazenstva tu 
má nějaké své známé, takže družba je 
srdečná a veselá. A přitom kromě pana 
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Dospívání je v mnoha 
směrech klíčovou životní 
etapou. U mladých lidí 
možná ještě o něco víc 
než u jiných věkových 
skupin platí, že potřebují 
prožívat křesťanství v rámci 
svojí generace, mezi lidmi, 
kteří mají podobné otázky, 
čelí podobným životním 
problémům, které mnohdy 
oslovují a naplňují podobné 
přístupy a formy. Když navíc 
připustíme, že investovat 
do mladé generace 
znamená investovat 
do naší budoucnosti, je 
pochopitelné, že i v rámci 
církevní pastorace má 
mládež své zvláštní místo.

A 
rcidiecézní centrum pro mlá-
dež (ADCM) bylo arcibisku-
pem pověřeno, aby mladým 

lidem v  pražské arcidiecézi vytvářelo 
prostředí, kde se budou moci setkat 
s evangeliem, které bude sdíleno tak-
říkajíc jejich řečí. Aby mohli nacházet 
místa podporující nejen jejich du-
chovní růst, ale také službu druhým, ať 
už individuálně, nebo ve společenství. 
Posláním ADCM je tedy podpora vzni-
ku a rozvoje místních skupin a činností 
mladých lidí, ale i  akcí, které umožní 
jejich propojení v  rámci diecéze. Zá-
roveň chce být určitým mostem mezi 
diecézním biskupem a mladými lidmi.
Asi nejvýraznější místo v  činnosti 
ADCM zaujímá tříletý program s  ná-
zvem Animátorský kurz. Cílem kurzu 
je, aby mladí lidé objevili sami sebe, já-
dro své víry i svá obdarování a zároveň 

získali motivaci i schopnosti zapojit se 
aktivně do služby církve. Mnozí se tak 
stanou iniciátory či vedoucími spole-
čenství dětí nebo mládeže. Důležitá 
je i  podpora skrze internetové strán-
ky, kde lze najít informace o aktivitách 
a dostupných společenstvích i mate- 
riály pro praktické využití.
ADCM je koordinátorem každoroční-
ho setkání arcibiskupa s mladými lid-
mi z různých společenství napříč ce-
lou diecézí, dále pořádá diecézní ples 
mládeže, festival Vox a také se podílí 
na  celostátních i  mezinárodních ak-
tivitách. Mladým lidem slouží i  cent-
rum Nazaret, kam mohou přijet sami 
nebo se svým společenstvím a  kde 
jsou pořádány různé aktivity. Hojně 
navštěvované a  velmi oblíbené jsou 
např. víkendovky pro náctileté ve věku 
12 až 18 let.

 Veronika Kašparová, studentka
Jsem ráda, že jsem dva roky svého 
dospívání věnovala právě animá-
torskému kurzu. Naučil mě, jak být 
odvážná, jak vyjít ze zóny svého po-
hodlí a rozhodnout se pro to, že ži-
vot s Bohem má smysl. Také mi po-
mohl při vedení společenství.

 Tomáš Sixta, student
Animátorský kurz mi pomohl přejít 
od dětské víry k víře dospělé, po-

mohl mi pochopit, kým jsem jako 
člověk a čemu jako křesťan vlastně 
věřím. Také mě vybavil vším potřeb-
ným k pěti letům efektivní služby 
v církvi, která snad jednou bude 
pokračovat v ještě trochu jiné roli.

 Zuzana Šulcová, studentka
Mně poskytl odpovědi na  spoustu 
otázek, když jsem se stala vedoucí 
společenství mládeže – například jak 
připravit modlitbu pro společenství, 

jak pracovat s Biblí, jak se postarat, aby 
se každý člen cítil přijímaný. A taky mě 
posunul lidsky a osobnostně. 

 Michal Dostál, student
Kurz pro mě znamenal vyrazit na ví-
kend mezi nadšené mladé lidi, kteří 
se jako já chtějí posouvat ve své víře. 
Díky kurzu jsem se naučil lépe vy-
stupovat před lidmi, poznal mnoho 
nových přátel a  rozvíjel v  duchov-
ním prostředí své schopnosti.

  Text Lukáš Matys

ANKETA: Co mi dal Animátorský kurz?
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

4. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
výročí translace sv. Václava

5. 3. / 15.00
Slaný / kostel Nejsvětější trojice / 
mše sv., vikariátní pouť 

6. 3. / 11.00
Praha-Zbraslav / kostel sv. Jakuba /  
mše sv.

7. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
(410. výročí úmrtí Zbyňka Berky 
z Dubé, pražského arcibiskupa)

9. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

10.–13. 3. / Řím

19. 3. / 9.00
Praha-Kobylisy / Salesiánské centrum
/ Světový den mládeže pražské
arcidiecéze

20. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
Květná neděle

20. 3. / 15.00
Praha-Hradčany / katedrála /  
pašijové hry

24. 3. / 9.30
Praha-Hradčany / katedrála / Missa 
chrismatis

24. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
na památku Poslední večeře Páně

25. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / obřady 
Velkého pátku

26. 3. / 20.30
Praha-Hradčany / katedrála /  
Velikonoční vigilie

27. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně

2. 3. / 18.00
Praha-Vinoř / kostel Povýšení 
sv. Kříže / mše sv. s udílením lektorátu

6. 3. / 8.00
Praha-Stodůlky / kostel sv. Jakuba 
Staršího / mše sv.

6. 3. / 12.30 
Praha-Hradčany / AP – mše sv., 
setkání s Mariinou legií

13. 3. / 8.30
Praha-Vinoř / kostel Povýšení sv. 
Kříže / mše sv. s udílením akolytátu

19. 3. / 9:00
Praha-Kobylisy / Salesiánské centrum  
/ Světový den mládeže pražské 
arcidiecéze

20. 3. / 10.30
Skorkov / kostel sv. Jana Křtitele /  
mše sv.

24. 3. / 9.30
Praha-Hradčany / katedrála / Missa 
chrismatis

24. 3. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
na památku Poslední večeře Páně

25. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála / ranní 
chvály Velkého pátku

25. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / obřady 
Velkého pátku

26. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála / ranní 
chvály Bílé soboty

26. 3. / 20.30 
Praha-Hradčany / katedrála /  
Velikonoční vigilie 

27. 3. / 10.45
Svaté Pole / kostel sv. Alžběty /  
slavnost Zmrtvýchvstání Páně

27. 3. / 12.00 
Dlouhá Lhota / kostel sv. Jana 
před latinskou branou / slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně

4. 3. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše sv.

6. 3. / 20.00
Praha-Staré Město / kostel 
Nejsvětějšího Salvátora / mše sv.

 13. 3. / 9.30
Praha-Karlín / kostel sv. Cyrila 
a Metoděje / mše sv.

 16. 3. / 9.00
Šlapanice-Budeničky / MŠ Zahrádka 
sv. Františka / vizitace 

 17. 3. / 18.00
Litomyšl / Nový kostel Církve bratrské 
/ přednáška pro ČKA

 20. 3. / 8.30
Praha-Hloubětín / kostel sv. Jiří / mše sv.

 24. 3. / 9.30
Praha-Hradčany / katedrála / Missa 
chrismatis

24. 3. / 18.00 
Stará Boleslav / Charitní domov pro 
kněze / mše sv.

 25. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála / ranní 
chvály Velkého pátku

25. 3. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / obřady 
Velkého pátku

 26. 3. / 8.00
Praha-Hradčany / katedrála / ranní 
chvály Bílé soboty

 26. 3. / 20.00
 Praha-Nové Město / kostel Panny 
Marie Sněžné / Velikonoční vigilie

27. 3. / 11.00
Dobřichovice / kaple sv. Judy 
Tadeáše / mše sv. / slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 

27. 3. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 

 1. 3. / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*. CPR

 2. 3. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 3. 3. / 19.00 / Kurz efektivního rodi-

čovství*. CPR
 5. 3. / 9.00 / Sobota pro ženy*. CPR
 8. 3. / 19.30 / Příprava na manžel-

ství*. CPR
 9. 3. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Postní duchovní obnova – 
P. Vít Uher. PS

 10. 3. / 19.00 / Kurz efektivního 
rodičovství*. CPR

 15. 3. / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*. CPR

 16. 3. / 9.30 / Setkání maminek. DS
 17. 3. / 19.00 / Kurz efektivního 

rodičovství*. CPR
 18. 3. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 23. 3. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. Svatý týden – P. Jeroným 
Ertelt O.Carm. PS

 31. 3. / 19.00 / Kurz efektivního 
rodičovství*. CPR
* jen pro přihlášené
vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4

                                      www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

Kurz efektivního rodičovství 
Byl zahájen 18. 2. a poběží do 28. 4. 
ve čtvrtky od 19.00 do 21.00 hod. 

Společná příprava na manželství 
V jarním kurzu, který se koná v termí-
nu od 12. 4. do 31. 5. máme poslední 
volná místa. http://www.apha.cz/cpr-
-snoubenci-aktualni-nabidka.

Sobota pro ženy
Tradičně zveme ženy na celodenní 
rekolekci 5. 3. na téma Modlitba a mi-
losrdenství. Přednášet bude Mons. 
Aleš Opatrný, Th.D. a PhLic. Kateřina 
Lachmanová, Th.D.

                                    www.apha.cz/cpr

MINISTRANTI

Mladší ministranti
12. března od 9.30 v Sedlci-Prči-
ci (pro mladší kluky cca od 7 do 15 
let). Zahájení v kostele sv. Jeronýma. 
Téma: Postní doba. Program: nácvik 
ministrantské služby, mše svatá, hry, 
soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč 
na jídlo, oblečení a obuv do tělo-
cvičny a pokud možno ministrantské 
oblečení. Ukončení v 16.00. Bližší info: 
P. Benedikt Hudema (724 209 774, 
ministranti@apha.cz)

Starší ministranti
18.–19. března od 18.00 v Praze-
-Nuslích (pro starší kluky cca od 15 
do 25 let). Program: zahájení mší 
svatou v kostele sv. Václava. V sobotu 
příležitost ke svátosti smíření, fotbálek, 
film. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportov-
ní a ministrantské oblečení. Bližší info: 
P. Benedikt Hudema (724 209 774,
benedikthudema@atlas.cz)

         www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

Bohoslužby svatého týdne 
a Velikonoc najdete na 
www.kcmt.cz/bohosluzby.
Výstava obrazů Věry Vyčítalové. 

Protahovací cvičení – pondělí 9.30–
10.30 a středa 19.00–20.00. Přijďte si 
protáhnout své tělo pod odborným 
vedením. Permanentka na 5 hodin 
300 Kč; jednotlivý vstup 70 Kč. Více na: 
fried@kcmt.cz nebo na www.kcmt.cz. 

 6. března od 15.30
Taneční odpoledne. (KCMT – sál).

 10. března od 19.00
Moravské Pašije v podání Teátru Víti 
Marčíka. 

 14. března od 16.00
Velikonoce. Přednáška jáhna 
Mgr. Pavla Urbana pro Sdružení křes-
ťanských seniorů. (KCMT – klubovna).

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA 

 13. března od 19.30
Třináctého na třináctce vystoupí 
Slávek Klecandr s programem post-
ních písní a krom toho si opět pozval 
hudebního hosta, kterým bude řec-
ko-české vokální trio Chorodia Agiu 
Georgiu, které představí svůj reper-
toár byzantských duchovních písní 
a tradiční řecké polyfonie. Více 
na http://www.trinactnatrinact.blog.cz.

 15. března od 18.30
jste zváni na přednášku z cyklu Pro-
kopská  zastavení – Na křídlech 
do Santiaga. O svých  zážitcích 
a zkušenostech se s námi podělí 
Sofie Riegrová, která 270 km dlouhou 
trasu do galicijského Santiaga de 
Compostela překonala na mechanic-
kém vozíku.

                       www.centrumbutovice.cz
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PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE 

Rok milosrdenství
Nad biblickým poselstvím milosrden-
ství, jeho souvislostmi i praktickým 
uplatňováním v životě se zamyslí vždy 
v úterý od 19.30:
1. března – P. Karel Satoria
8. března – P. Stanislaw Góra
15. března – sestra Angelika Pintířová

 13. března od 10.00 
zveme na zahájení výstavy Maj se 
mnou kříž... – maleb a keramiky 
Zuzany Hutňanové. Výstava potrvá 
do 10. dubna.

                             www.farnostdobris.cz

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

Charita Česká republika je od 
1. ledna generálním poskytovatelem 
integračních služeb pro azylanty pro 
rok 2016, na základě smlouvy s Mini-
sterstvem vnitra ČR. Prostřednictvím 
Charity tak poputuje podpora osobám 
s udělenou mezinárodní ochranou 
(azyl nebo doplňková ochrana). 

Arcidiecézní charita Praha vyčleni-
la pro účely sociálního bydlení další 
byt, do kterého se z azylového domu 
nastěhovala maminka se čtyřmi dětmi.
Arcidiecézní dobrovolnické centrum 
založilo facebookovou stránku, kde 
zveřejňuje výzvy pro dobrovolníky i akce, 
při nichž dobrovolníci pomáhali: www.
facebook.com/dobrovolniciprocharitu.

Farní charita Beroun otevřela svůj 
třetí benefiční obchůdek, po Berounu 
a Hořovicích ve Zdicích. 

                              www.praha.charita.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 24.–27. března
Velikonoce pro mládež od 12 do 16 let 
na faře v Bartošovicích v Orlických ho-
rách. Na programu bude společné sla-
vení liturgie, čas na ztišení a přednášky, 
sport, tvůrčí ateliéry, sdílení ve skupin-
kách a oslava vzkříšeného Krista.

 24.–27. března 
Oslava Velikonoc pro mládež od 16 
do 30 let v klášteře v Tuchoměřicích. 

                              www.chemin-neuf.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR, LORETA

 1. března od 19.30
v klášterní kapli sv. Vavřince student-
ská mše sv. Více na facebookovém 
profilu Studentské (o)mše.

 2. března od 19.00
Večery u kapucínů: se svými fejetony 
s názvem Moje rodinné etudy vystoupí 
Magdalena Strejčková; klavír Jakub 
Zahradník. Výtěžek bude věnován ne-
ziskové organizaci Spolu dětem.

            www.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY 

 11. března od 19.00 
jste zváni na přednášku Jiřího Zají-
ce na téma: Výchova ve společnosti 
ovládané médii. Sál kostela sv. Anežky.

                         www.farnost-sporilov.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 3. března od 19.30
Rozpravy u dominikánů: Téma: Kolik 
stojí odpustky? Aneb o milosrdenství 
a spravedlnosti. 

 9. března od 9.30
Večer nad knihou Chrysostomos 
v exilu. Moderuje Jiří Pavlík.

 10. března od 19.30
Večer s názvem: ŽE NYVU MĚNÍ - Že 
co? Že mění? Jaké umění? Umění 
a děti? A co na to ženy? Hosté: Milena 
Bartlová, Tereza Horváthová, Kateřina 
Šedá; moderuje Anna Háblová.

 17. března od 19.30 
Rozpravy u dominikánů: Téma: Stvořil 
milosrdný Bůh peklo?  

 31. března od 19.30
Rozpravy u dominikánů: Téma: Sex 
za branami ráje?  

                          www.dominikanska8.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO

 4. března
24 hodin pro Pána – po mši sv. 
v 18.00 následuje do 21.00 adorace 
a možnost svátosti smíření.

 6. března – farní odpolední výlet 
na Zbraslav, sraz ve 13.00 na faře. 

                        www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 13. března od 16.30
jste zváni na přednášku RNDr. Karla 
Nesměráka, Ph.D.: Jedy v historii, de-
tektivkách a současnosti. Kostel Panny 
Marie Královny míru, Praha 4, Lhotka.

 20. března od 15.00
Křížová cesta pro rodiče s dětmi 
v kunratickém lese. Sraz u restaurace 
Na Tý louce zelený.

 25. března od 13.00
Křížová cesta pro mládež v kunra-
tickém lese. Sraz u restaurace Na Tý 
louce zelený.
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 26. března od 14.00
Stádníkova Křížová cesta pro „hledají-
cí“ a ty, kdo se považují za „bezvěrce“. 
Kostel Panny Marie Královny míru. 

                         www.lhoteckafarnost.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO  

 6. března od 15.00
Koncert pro hospice. Stabat Mater. 
Kostel sv. Rodiny.

 9. března od 14.30
Příběhy Afriky. Cestovatelská před-
náška Saši Ryvolové s promítáním 
(příběhy setkání se zvířaty v Národních 
parcích Zimbabwe, Zambie a Jihoaf-
rické republiky) denní stacionář.

 28. března od 17.00
Velikonoční koncert v podání Břevnov-
ského chrámového sboru pod vedením 
Adolfa Melichara. Kostel sv. Rodiny.

 3. dubna od 17.00 
Letś Go! Koncert mezinárodní akape-
lové skupiny (na programu afro-ame-
rické spirituály). Kostel sv. Rodiny.

 7. dubna od 16.00
Saxofonové kvarteto ze Zličína pod 
vedením Romana Krásy (na programu 
skladby od baroka po jazz). Refektář.

                                 www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

KaPři – Žalmění
                                                                  
6. března od 15.00 jste zváni na hu-
dební vystoupení s názvem Žalmění. 
Jedná se o křesťanskou autorskou 
tvorbu, zhudebněné žalmy, v podání 
kapely KaPři. Kostel sv. Klimenta, Kos-
telní ulice, Praha 7. Více na: 
www.kapela-prichovice.cz.  

Česká křesťanská akademie
                                                                  
8. března od 17.30 zve Ekologická sek-
ce ČKA na besedu s prof. RNDr. Bedři-
chem Moldanem, CSc., věnovanou zá-
věrům a přínosům prosincové pařížské 
Konference OSN o klimatické změně. 
V přízemí kláštera Emauzy. 

Kulturní Osmičky 
                                                                  
8. března od 19.30 jste zváni na postní 
koncert duchovní hudby Stabat Ma-
ter. Účinkuje soubor I Dilettanti pod 
vedením Čeňka Svobody, na varhany 
doprovází Filip Dvořák. V kostele sv. 
Petra a Pavla, Praha 8. Více na: 
www.osmicky.cz nebo
www.facebook.com/starebohnice

Boží milosrdenství z pohledu ekonomie
                                                                  
13. března od 16.00 v rámci Farní aka-
demie zveme na přednášku doc. An-
tonie Doležalové Boží milosrdenství 
z pohledu ekonomie.  Přednáška se 
koná ve videosále v I. patře zadního 
traktu kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně Praha-Vinohrady (vchod přes 
zahrádku). Více na www.srdcepane.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
15. března od 17.00 v rámci cyklu 
Varhanní nešpory maltézských rytířů 
zveme na koncert duchovní hudby. 
Účinkuje: Miroslav Smrčka – trubka, 
Přemysl Kšica – varhany. V kostele 
Panny Marie Pod řetězem, Lázeňská 
ulice, Praha-Malé Strana. 

Koncert Pater mi
                                                                  
18. března od 19.30 – Schola gre-
goriana Pragensis pod uměleckým 

vedením Davida Ebena a slovenský 
spevácky zbor Adoremus pod vede-
ním sbormistra Dušana Billa vystoupí 
společně na výjimečném koncertě 
v bazilice  Nanebevzetí Panny Marie 
v Praze na Strahově. Dramaturgie 
koncertu  přináší zpěvy Květné neděle 
a Velkého týdne. Více na: https://www.
ticketportal.cz/event.aspx?ID=134941 

Cyrilometodějské pouť
                                                                  
III. etapa: 19. března – Tuklaty – Kou-
řim – Toušice (23 km)  
IV. etapa: 20. března – Toušice – Zá-
smuky – Malešov (24 km)
Podrobnosti na www.poutnik-jan.cz 
nebo na tel. 731 604 392 a 286 891 447. 

Zlatá Praha
                                                                  
20. března od 16.00 se uskuteční 
setkání u příležitosti 8. výročí úmrtí 
Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí 
fokoláre, v zasedacím sále úřadu MČ 
Praha 5, Štefánikova 15. Více na: 
www.focolare.cz.

Kolegium katolických lékařů
                                                                  
23. března od 18.30 zve KKL na před-
nášku Prim. MUDr. Petra Popova 
s názvem: Česká drogová scéna. 
V knihovně (přízemí) III. Interní kliniky 
VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Koncert u sv. Kateřiny
                                                                  
29. března od 16.00 jste zváni na 
koncert duchovní hudby v kostele 
sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2. 
Účinkuje L. Hůlová – barokní housle, 
M. Sedlák – violoncello, J. Dvořáková 
– varhanní positiv.
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KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly 
vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.

Úmysl evangelizační
Aby křesťané znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru, díky neutuchající 
modlitbě celé církve, zůstali pevní a věrní evangeliu.

Úmysl národní
Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost 
a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.

USTANOVENÍ

 Mgr.  Jan GERNDT rezignoval dne 
16. prosince 2015 na  úřad kanovníka 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Pra-
ze a  od  1. února 2016 byl jmenován 
a  ustanoven administrátorem ŘKF 
u  kostela sv. Jakuba Staršího Praha-
-Zbraslav. 

 Benedikt HUDEMA byl od 1. února 
2016 uvolněn z  funkce ředitele Arci-
diecézního centra pro mládež. 

 Mgr.  Vladimír HUDOUSEK byl od 
1. února 2016 uvolněn z funkce admi-
nistrátora in materialibus ŘKF u koste-
la sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav 
a  od  téhož data byl ustanoven k  já-
henské službě v téže farnosti.

 Mons. doc.  Ing.  Aleš OPATRNÝ, 
Th.D., byl od  1. února 2016 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovního 
ŘKF u  kostela Panny Marie Královny 
míru Praha-Lhotka.

 Vojtěch SMOLKA byl od  1. února 
2016 jmenován a  ustanoven ředite-
lem Arcidiecézního centra pro mlá-
dež a ředitelem Arcidiecézního centra 
života mládeže Nazaret.

 Mgr. Pavel ŽÁK byl od 1. února 2016 
uvolněn z  funkce administrátora in 
spiritualibus ŘKF u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Zbraslav a  od  téhož 
data byl jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním téže farnosti.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P. RNDr. Josef Šplíchal SDB, výpo-
mocný duchovní v  Praze-Podskalí, 
1. 3. 1937 (79 let)

 prof.  ThDr.  Václav Wolf, kanovník, 
výpomocný duchovní v  Praze-Žižko-
vě, 1. 3. 1937 (79 let)

 P. Ladislav Škrňa CSsR, na odpočin-
ku na Svaté Hoře, 3. 3. 1926 (90 let)

 Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen 
pražské arcidiecéze, 6. 3. 1941 (75 let)

 Mgr.  Dipl. techn. Petr Váňa, v  já-
henské službě na Dobříši, 12. 3. 1946 
(70 let)

 Mgr.  Pavel Žák, výpomocný du-
chovní v Praze-Zbraslavi, 18. 3. 1956 
(60 let)

 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., kanovník, 
zástupce soudního vikáře, 20. 3. 1941 
(75 let)

 P.  Matěj Jaroslav Baluch O.Præm., 
farní vikář v  Říčanech u  Prahy, 
21. 3. 1976 (40 let)

 Mgr. František Martinek, trvalý jáhen 
pražské arcidiecéze, 26. 3. 1934 (82 let)

 Mons. prof.  PhDr.  Petr Piťha, CSc., 
Dr. h. c., probošt, kaplan Jeho Svatosti, 
26. 3. 1938 (78 let)

 MUDr. Jiří Slabý, emeritní kanovník, 
osobní děkan, výpomocný duchovní 
u Nejsv. Srdce Páně v Praze-Vinohra-
dech, 26. 3. 1934 (82 let)

 doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., ka-
novník, výpomocný duchovní v Klad-
ně, 29. 3. 1956 (60 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P. Mgr. Norbert Milan Badal OP, ta-
jemník ordináře, administrátor v Hos-
tivici, 23. 3. 1991 (25 let)

 František Klíma, kněz pražské ar-
cidiecéze ve  výslužbě, 26. 3. 1956 
(60 let)

ÚMRTÍ

 Vladimír FILIPOVIČ, kněz pražské 
arcidiecéze ve výslužbě, zemřel v Pra-
ze dne 25. ledna 2016 ve věku 81 let, 
v 59. roce své kněžské služby. Pohřben 
byl na Olšanských hřbitovech v Praze. 
Zemřelý byl členem CCC. R.I.P. 

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

  13. března 
5. neděle postní (9.00): bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-
Svatá Hora (P. David Horáček CSsR)

  25. března 
Velký pátek (19.00): kostel 
Nejsvětějšího Salvátora, Praha-
Staré Město (P. Tomáš Halík) 

RADIO PROGLAS

  6. března 
4. neděle postní (9.00): kostel sv. 
Jana Nepomuckého, Plzeň-Bory 

  13. března 
5. neděle postní (9.00): kostel 
Panny Marie Pomocnice, Olomouc 
(P. Rudolf Smahel)

  20. března 
Květná neděle (9.00): kostel Všech 
svatých, Litoměřice (P. Józef Szeliga)

  24. března 
Zelený čtvrtek (18.00): kostel 
sv. Augustina, Brno (P. Tomáš 
Koumal)

  25. března 
Velký pátek (18.00): kostel svatého 
Augustina, Brno (P. Tomáš Koumal)

  26. března 
Velikonoční vigilie (21.00): kostel 
sv. Augustina, Brno (P. Tomáš 
Koumal)

  27. března  
Boží hod velikonoční (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

TELEVIZE NOE

  6. března 
4. neděle postní (10.30): kostel 
Narození sv. Jana Křtitele, Stará Ves 
nad Ondřejnicí (P. Kamil Strak)

  13. března 
5. neděle postní (10.00): kostel 
sv. Jakuba, Trnava (SK)

  20. března 
Květná neděle (9.30): náměstí 
sv. Petra, Vatikán, Řím (papež 
František)

  27. března 
Boží hod velikonoční (10.15): 
náměstí sv. Petra, Vatikán, Řím 
(papež František)

změna vyhrazena
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

KURZ PRO VARHANÍKY

JAK TO VIDÍ FRANTIŠKÁN MICHAL

UČITELKA V MŠ

P ři Arcibiskupství pražském funguje v dvouletém inter-
valu kurz pro amatérské varhaníky. Kurz je určen jak 

varhaníkům, kteří při liturgii již hrají, tak i zájemcům, kteří by 
tímto způsobem ve svých farnostech teprve chtěli působit. 

  Obsahem kurzu je nejen výuka varhan, ale i zpěvu, litur-
giky, gregoriánského chorálu, sbormistrovství, organolo-
gie a dalších souvisejících disciplín. Pro příští školní rok 
bude možno přijmout dalších cca 20 nových zájemců.

  Přijímací zkoušky se budou konat v sobotu 7. května. 
Podmínkou je určitá zručnost ve hře na klavír. Další in-
formace na psenicka@apha.cz.

KMŠ sv. Klimenta v Praze 7, U Uranie 1080⁄16 přijme 
kvalifikovanou učitelku.

  Požadavky: kvalifikační předpoklady podle § 6 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 
pozdějších předpisů; občanská a morální bezúhonnost; 
aktivní účast na  životě katolické církve; kladný vztah 
k dětem, kreativita a nadšení pro práci, zodpovědnost; 
příjemné vystupování.

  Nástup dle dohody. V případě zájmu zašlete podrobný 
životopis, přehled dosavadní praxe a kopii dokladu o do-
saženém vzdělání na e-mail: kmsp7@seznam.cz.

Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny / Knihkupectví u sv. Vojtěcha / Kolejní 4, Praha 6 / Otevřeno Po – Pá 8.30 – 18.00

 4.–6. 3. 2016 / Radost a svoboda v Kristu
P. Patrick Collins CM / Kanonie premonstrátů Želiv / 
recepce@zeliv.eu / 731 598 985

 4.–6. 3. 2016 / DC pro členy Matice svatoantonínské
P. Jan Szkandera / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz     

 4.–6. 3. 2016 / DC pro muže 17–35 let VIR16
P. Petr Dujka / AS Olomouc / Olomouc / 
www.knezskyseminar.cz/VIR    

 9.–13. 3. 2016 / DC - uzdravení minulosti
Komunita Chemine Neuf / Tuchoměřice u Prahy / 
www.chemin-neuf.cz    

 11.–13. 3. 2016 / Intimita a křesťanská zralost
P. Patrick Collins CM / Kanonie premonstrátů Želiv / 
recepce@zeliv.eu / 731 598 985  

 13.–16. 3. 2016 / DO pro seniory
P. Augustin Kováčik O.Praem. / DC sv. Františka z Pauly / 
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz 

 14.–19. 3. 2016 / Velikonoční duchovní obnova
P. Richard Greisiger SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz   

 7.–10. 4. 2016 / DO Naděje církve
P. Ondřej Salvet / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz  

 14.–17. 4. 2016 / DO pro zdravotníky a pečující o druhé
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 26.–30. 4. 2016 / Ignaciánské exercicie
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz
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Křížová cesta s papežem 
FrantišKem

 
Brož., 40 str., 69 Kč 

Důvěrná slova 

Anselm Grün
Váz., 256 str., 199 Kč

léčit a přežít 

Michal Giboda
Brož., 202 str., 279 Kč

Kurz Dobré nálaDy 

Michaela Peterková
Brož., 128 str., 249 Kč

roDičům na nejhezčí cestu 
Zdeněk Matějček,

P. Karger, M. Pokorná
Brož., 196 str., 299 Kč

síla tří

Norman Drummond
Brož., 224 str., 299 Kč

bůh milosrDný, 
nebo trestající?

Gabriela Ivana Vlková
Brož., 64 str., 99 Kč

jeho rány nás uzDravily 

Vojtěch Kodet
Brož., 56 str., 79 Kč

Křesťan v záběhu

Thierry Bizot
Brož., 188 str., 249 Kč

půst

Anselm Grün
Brož., 72 str., 129 Kč

boží svěDeK 
v propasti zla

Yves Bériault
Brož., 136 str., 219 Kč
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vyKoupená svoboDa

 Eberhard 
Schockenhoff

Brož., 192 str., 255 Kč

JEHO  RÁNY 
NÁS  UZDRAVILY

Vojtěch Kodet

Křížová cesta

Modlitba křížové cesty nemá za cíl navodit 
nám smutek a depresi. Naopak, jde o jedi-
nečný způsob, jak všechno těžké a bolesti-
vé v našem životě propojit s Ukřižovaným 
a s mocí jeho lásky, jak otevřít naše rány 
hojivému oleji jeho milosrdenství. 

Vojtěch Kodet, OCarm., ThD., (* 1956)      
je kněz Řádu karmelitánů a známý kazatel. 
V Karmelitánském nakladatelství mu kromě 
knih vyšlo několik kvalitních pomůcek k mod-
litbě: Svatodušní novéna, Mariánské modlitby 
(ed.), Novéna za evangelizaci národa, Nové-
na k Panně Marii rozvazující uzly a nejnověji  
Novéna k Ježíši Kristu, tváři Božího milosrden-
ství. 
Křížová cesta autora vychází po několika le-
tech v novém vydání.

JEHO RÁNY NÁS UZDRAVILY 
2. vydání

9 788071 957645

ISBN 978-80-7195-764-5 www.kna.cz

www.ikarmel.cz

Anselm Grün

Půst
Modlitba tělem i duší
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Anselm Grün 
Duchovní lékárnička

Anselm Grün opět čerpá ze studnice Božího slova 
a moudrosti pouštních otců, aby nám poskytl vzácnou 
pomůcku pro každodenní zápas o čistotu srdce, 
o „smýšlení Kristovo“ (srov. Flp 2,5). 

„Každý z nás si v sobě nese vždycky oba póly: strach 
i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost 
i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li 
proti svým negativním myšlenkám slovo Písma, povede 
nás k setkání s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co je 
v nás, i když se právě mocně hlásí o slovo to nesvaté.“
(z úvodu autora)

Anselm Grün (* 1945) je mnich 
benediktinského opatství v německém 
Münsterschwarzachu a vyhledávaný 
exercitátor a duchovní vůdce. Patří 
k nejčtenějším křesťanským autorům 
současnosti, jeho knihy jsou překládány do 
mnoha jazyků. Karmelitánské nakladatelství 
jich vydalo už desítky, mezi posledními 
například Lék na únavu ze života (2014) 
a Doprovázení na duchovní cestě (2014).

Anselm Grün
Lék na únavu ze života 
Obj. č.: 101828

Karel Řežábek
Reptání a duchovní koroze 
Obj. č.: 101941

Anselm Grün
Pokora a zakoušení Boha 
Obj. č.: 101787

Anselm Grün
Uzdravení skrze podobenství 
Obj. č.: 101715

Doporučujeme:
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4. vydání
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 www.kna.cz

Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví,  
jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. 
Léta s ní úzce spolupracoval, pomáhal jí jako kněz  
a tlumočník na několika zahraničních misích. Podnikli 
spolu cestu do Sovětského svazu, na Kubu, do New Yorku 
nebo do Arménie, kde strávili téměř rok službou v dětské 
nemocnici, plné obětí ničivého zemětřesení. Prožili spolu 
náročné situace, mnohé zázraky Boží prozřetelnosti, ale  
i veselé historky. Autor vypráví všechno z první ruky, proto  
se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. 
Kniha se čte jedním dechem; povzbudí nás, abychom se 
učili více důvěřovat Bohu, který umí být vůči svým dětem 
tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho lásky 
v tomto světě.

Leo Maasburg
Momentky ze života  
Matky Terezy

Leo Maasburg (* 1948) 

se narodil v rakouském Grazu. Studoval politické 

vědy, teologii, církevní právo a misiologii 

v Innsbrucku, Oxfordu a Římě. V roce 1982 byl ve 

Fatimě vysvěcen na kněze a začal pracovat v Římě 

jako sekretář slovenského exilového biskupa Pavla 

Hnilici. Díky němu se seznámil s Matkou Terezou, 

kterou pak doprovázel na mnoha cestách mezi 

Indií, Moskvou a New Yorkem. Sloužil jí nejen 

jako kněz a duchovní rádce, ale též jako zvláštní 

vyslanec pro choulostivé mise – například při 

cestě do Sovětského svazu nebo na Kubu za 

diktatury Fidela Castra. 

Po smrti Matky Terezy se podílel na přípravách  

jejího blahořečení. Od roku 2005 je národním 

ředitelem Papežských misijních děl v Rakousku.
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Doporučujeme:

MOMENTKY
ZE ŽIVOTA
Jana Pavla II.

Daniel Ange  Daniel Ange  

2 .  V YDÁNÍ

ISBN 978-80-7195-614-3

Daniel Ange  

MOMENTKY 
ZE ŽIVOTA
Jana Pavla II.

www.kna.cz

Kniha přináší pohled na osobnost Jana Pavla II. skrze okamžiky
prožité při setkání s ním, které se hluboce vryly do srdcí. 
Tyto minipříběhy odkrývají papežovo srdce, otevřené každé 
bolesti i radosti bližních bez rozdílu náboženského vyznání 
a společenského postavení. Radoval se s radujícími, plakal 
s plačícími. Nejen slovy, ale i skutky. Každý, byť sebekratičký 
příběh je svědectví lásky, soucitu, respektu, radosti i umění 
vtipného postřehu. 

Daniel Ange (1932) je francouzský kněz 
a řeholník. V roce 1950 vstoupil do benedik-
tinského řádu, později žil v několika menších 
nových komunitách zasvěceného života. 
Mnoho let strávil jako misionář ve  Rwandě 
(1958–1971), načež se vrátil do Evropy studo-
vat teologii, několik let žil také jako poustevník. 
V roce 1981 byl vysvěcen na kněze. Po třiceti 
letech mnišského života pocítil povolání více 
se věnovat zvěstování Božího slova, a to pře-
devším mládeži. V roce 1984 založil komunitu 
Jeunesse et Lumiere (Mládež a světlo), která 
se věnuje formaci mládeže a evangelizaci. Otec 
Daniel Ange je známý jako autor řady teolo-
gických i  popularizačních knih, překládaných 
do mnoha jazyků. Jako kazatel a evangelizátor 
už navštívil více než 40 zemí světa.  Velice mu 
leží na srdci služba chudým, mládež a ekume-
nický dialog s pravoslavnou církví. 
V Karmelitánském nakladatelství dosud vyšly 
jeho tituly Pramen radosti (2012), Rány zhojené 
láskou (2011), Raněný pastýř (druhé vydání, 
2010), Kdo je můj bratr? (2010), Tvé tělo je stvo-
řeno pro lásku (2000) a Homosexuální…(1995). 

Doporučujeme další tituly 
od Daniela Ange:
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Rány zhojené láskou
Působení Ducha svatého
v Terezii z Lisieux
Obj. č.:  101657

Raněný pastýř
2. vydání
Obj. č.:  101569

Kdo je můj bratr?
2. vydání
Obj. č.:  101569

Tvé tělo je stvořeno pro život
Obj. č.:  10528

www.ikarmel.cz

Elaine Murray Stoneová
Dobrodružství Matky Terezy 
Obj. č.: 101848

Matka Tereza
Pojď, buď Mým světlem 
Obj. č.: 101339

Joseph Langford
Skrytý oheň 
Obj. č.: 101540

Daniel Ange
Mometky ze života Jana Pavla II.  
(2. vydání) 
Obj. č.: 101725

www.ikarmel.cz

Boží svědek  
v propasti zla

Yves Bériault

Život Etty Hillesum

1. březen 1886
Narodil se ThDr. Josef Miklík, kněz, redempto-
rista, spisovatel a  člen Akademie sv. Tomáše 
v  Praze. Byl profesorem exegese na  řádovém 
učilišti v Obořišti. V letech 1925–1926 vyučoval 
na Biblickém papežském ústavě v Římě. Během 
nacistické okupace byl vězněn v  Terezíně. Je 
autorem třídílné „Příručky k biblické dějepravě“ 
dále „Života blahoslavené Panny Marie“, „Umu-
čení Pána Ježíše“ a dalších. (+ 9. 11. 1947).

6. březen 1606
Zemřel Zbyněk Berka z  Dubé, katolický kněz 
a  člen Řádu křížovníků s  červenou hvězdou. 
Roku 1577 byl zvolen kanovníkem Metropolit-
ní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě.  Dne 
14. 12. 1592 ho císař Rudolf II. jmenoval praž-
ským arcibiskupem, což papež Kliment VIII. po-
tvrdil. Za  svého episkopátu provedl rozsáhlou 
přestavbu arcibiskupského paláce a zřídil v něm 
soukromou kapli sv. Jana Křtitele, kterou r. 1599 
vysvětil. Do Prahy povolal kapucíny, kteří zde 
založili svůj první konvent. (* 1551).

13. březen 1996
Papež Jan Pavel II. zřídil bulou na  území ČR 
Apoštolský exarchát pro katolíky východní-
ho obřadu, v  čele s  biskupem Mons. Ivanem 
Ljavincem, se sídlem v Praze.

25. březen 1996
Papež Jan Pavel II. vydal Posynodální apoštol-
skou adhortaci „Vita consecrata“ o zasvěceném 
životě a jeho poslání v církvi a ve světě.

27. březen 1696
Narodil se Jan Rudolf Sporck, katolický kněz, 
a  sběratel uměleckých děl. Byl kanovníkem 
Metropolitní kapituly u sv. Víta a od roku 1720 
pražským světícím biskupem. Přičiňoval se 
o kanonizaci sv. Jana Nepomuckého. Měl velký 
kreslířský talent, některá díla jsou dochována a 
uložena ve Strahovské knihovně. (+ 21. 1. 1759).

27. březen 1991
Papež Jan Pavel II. jmenoval dosavadního čes-
kobudějovického biskupa Miloslava Vlka novým 
pražským arcibiskupem, nástupcem kardinála 
ThDr. Františka Tomáška.

Arnošt Kelnar


