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Milí přátelé, 

Vážení čtenáři,

pokud bude březen chladný, snad vás 
trochu zahřejí u srdce články a foto-
grafie z Afriky – v Ugandě prosperuje 
Česká nemocnice, která ročně po-
může více než 20 tisícům pacientů, 
a  v  Libérii zdárně působí organiza-
ce Likvidace lepry, o  jejíž projekty se 
na  místě skvěle stará André Stelder, 
původem Holanďan. Obě aktivity patří 
pod pražské arcibiskupství.

Stanislav Zeman
v únoru jsme si připomněli 150. výročí narození posledního lidického fará-
ře P. Josefa Štemberky, letos v červenci si pak můžeme také připomenout 
125. výročí jeho kněžského svěcení. V Lidicích sloužil 33 let a tam byl také 
spolu s ostatními 173 muži popraven gestapem 10. června 1942, když odmítl 
nabízenou milost. Těšil se ve své farnosti poměrně velké autoritě a byl jako 
kněz oblíben a svými farníky milován. Oblibu si získal např. svým přísným, 
až asketickým způsobem života, osobní hlubokou zbožností a svědomitým 
plněním svých povinností. Se svými farníky srostl do té míry, že se svobod-
ně rozhodl zahynout spolu s nimi, aby je mohl do poslední chvíle morálně 
povzbuzovat, dodávat jim odvahu, udělovat svátost smíření, posilovat Božím 
slovem a modlit se za ně. Podle dobových svědectví tímto zásadně přispěl 
k  vnitřní vyrovnanosti všech u  Horákova statku popravovaných lidických 
mužů, kteří také díky tomu odcházeli na popravu klidně, důstojně a statečně. 
P. Josef Štemberka může být pokládán za prototyp věrného Božího služeb-
níka, který plnil desetiletí svědomitě svou kněžskou službu ve složitém pro-
středí a v nelehké době a který stojí v řadě mnoha dalších statečných mužů 
i žen, laiků, kněží, biskupů i zasvěcených osob u nás i v zahraničí, kteří byli 
pronásledováni kvůli své příslušnosti ke katolické církvi a umučeni za nacis-
tické či komunistické zvůle. 
Žijeme v době, kdy církev a zejména její služebníci jsou pod silným tlakem 
kvůli některým obviněním a  odhalením. Je třeba jednoznačně odsoudit 
hrozné věci, kterých se některé osoby ve službách církve dopustily, a udělat 
vše pro to, aby se zabránilo dalším podobným činům, ale zároveň se ne-
bát pozvedat hlas a znovu a znovu zdůrazňovat a připomínat, že se jedná 
o nepatrné procento, zatímco těch „99 %“ s velkým nasazením a s nejlepšími 
úmysly konalo a koná svoji službu pro dobro církve a všech lidí. Nedávno 
jsem se v četbě Starého zákona dostal k tomuto místu: „Z celé své duše se 
boj Hospodina a měj v úctě jeho kněze. Boj se Hospodina a měj ve vážnosti 
kněze.“ (Sir 7,29.31) 
A kéž bychom v této nepříjemné a napjaté situaci nacházeli povzbuzení také 
v  naší třeba nedávné minulosti, kde vidíme statečné, horlivé, svaté kněze 
a biskupy, jakými byli Štemberka, Toufar, Beran a mnozí další, kteří sloužili, 
pomáhali, nasadili se, vytrvali v dobrém a byli lidmi milováni a ctěni.

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
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Ekumenická bohoslužba

V neděli 3. března od 14.00 hodin proběhne v kate- 
drále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha ekumenická 

bohoslužba na závěr XIII. ročníku mezinárodního festi-
valu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene 
Tekel. Více informací najdete na www.menetekel.cz.

Výročí translace sv. Václava

V pondělí 4. března v 18.00 hodin bude kardinál Dominik 
Duka celebrovat mši svatou v kapli sv. Václava na výročí 

translace tohoto národního patrona.

Výročí zvolení papeže Františka

A poštolský nuncius, diplomatic-
ký zástupce Vatikánu v  České re-

publice Mons. Charles Daniel Balvo 
se rozhodl po  sedmi letech obnovit 
tradici a bude v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha 21. března v 17.00 ho-
din celebrovat mši svatou u příležitosti 
6. výročí zvolení papeže Františka.

Rekviem za kardinála
Miloslava Vlka

V pondělí 18. března v  18.00 ho-
din bude v  katedrále sv. Víta, 

Václava a  Vojtěcha Mons. Michael 
Slavík sloužit rekviem za  kardinála 
Miloslava Vlka.

24 hodin pro Pána

S vatý Otec František vyhlásil v roce 2014 
prostřednictvím Papežské rady pro no-

vou evangelizaci projekt 24 hodin pro Pána, 
tedy 24hodinový prostor pro svátost smíření 
spojený s eucharistickou adorací. Je to vždy 
pátek a sobota před čtvrtou nedělí postní. 
Vzhledem ke snadné dostupnosti je v Praze 
tento program tradičně v kostele Panny Ma-
rie Sněžné. Začne v pátek 29. března v 18 ho-
din mší svatou a bude pokračovat celou noc 
a celý den až opět do 18 hodin 30. března.
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KURZ ZPĚVU ŽALMŮ 
s P. Christianem Martinem Pšeničkou, O.Praem.,
Mgr. Veronikou  Hádkovou a Bc. Ondřejem Tichým

Ubytování s plnou penzí: jednolůžkový pokoj – 2 450 Kč / dvoulůžkový pokoj – 2 250 Kč za osobu
Pokoje s příslušenstvím, TV, WiFi. / Parkování zdarma v uzavřeném dvoře.
Přihlášky: Lenka Trčková / info@panskydumrozmital.cz / +420 734 435 295 / www.panskydumrozmital.cz

22.–24. 3. 2019
penzion Panský Dům

Rožmitál pod Třemšínem
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Postní TAMMÍM 2019

B ohoslovci zvou mladé muže na duchov-
ní víkend v  Arcibiskupském semináři 

v Praze v  termínu 29.–31. března 2019. Le-
tošní téma je zbožné a úderné: „Věřím.“ Ne-
jedná se o „nábor do semináře“, ale o víkend 
v tichu, kde lze hledat svoji vlastní mužskou 
spiritualitu a připravit se na Velikonoce. Více 
informací na www.seminar-praha.cz. E-mail: 
tammim@signaly.cz.

Postní koncert v Bohnicích

V úterý 26. března v 19.30 hodin v kostele sv. Václava v areálu Psy-
chiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8, zazní koncert 

nazvaný Spem in alium.
Vokální soubory I Dilettanti z Prahy a Cum decore z Liberce připra-
vily výjimečný duchovní program, obsahující slavné skladby anglické 
a italské renesanční polyfonie a řízený Čeňkem Svobodou. Posluchači 
se mohou těšit na dvojsborové moteto Stabat Mater od G. P. da Pa-
lestrina, Tallisovy Lamentace a další postně laděná moteta od Williama 
Byrda či Orlanda di Lasso. Na závěr koncertu zazní legendární moteto 
pro 40 samostatných hlasů, Spem in alium od Thomase Tallise, je-
hož provedení zůstává vzhledem k náročnosti v Čechách naprostou 
raritou. Přijďte se s námi ponořit do nesmrtelné a ušlechtilé vokální 
polyfonie.

Summit předsedů biskupských konferencí

V e dnech 21.–24. února 2019 proběhlo ve Vatikánu setkání předsedů biskupských konferencí, kteří společně s papežem 
Františkem jednali o prevenci sexuálního zneužívání ze strany duchovních a ochraně dětí v církevním prostředí. Hlavní tři 

témata summitu byla odpovědnost, převzetí odpovědnosti a transparentnost.

Českou biskupskou konferenci na summitu reprezentoval její předseda kardinál Dominik Duka OP.  Předseda ČBK na toto 
setkání mimo jiné připravil analýzu této problematiky v České republice. Na radu psychologů se také soukromě setkal s někte-
rými oběťmi sexuálního zneužívání a jejich rodinami.  V rámci příprav proběhl také kněžský den v Arcidiecézi pražské a studijní 
den biskupů a představitelů řeholí, kde účastníci o této problematice debatovali s odborníky na trestní a kanonické právo, 
dětskými psychology, terapeuty a zástupci Policie ČR.

V České epublice se jedná přibližně o deset případů sexuálního zneu-
žívání nejen nezletilých ze strany duchovních od roku 1990.  Od roku 
2015 existuje společná církevní směrnice ČBK a konferencí vyšších 
řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů 
pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rám-
ci činnosti církve. V  případě jakéhokoliv podezření má tedy církev 
v ČR jasná opatření jak postupovat a aktivně spolupracuje s Policií 
ČR. Jakmile policie případ prošetří a prokáže se pachatelova vina, je 
potrestán nejen podle trestního práva, ale i podle práva církevního. 

V jednotlivých diecézích již byla zřízena kolegia k šetření důvodnos-
ti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní 
instituce, na které se případná oběť může obrátit prostřednictvím ge-
nerálního vikáře dané diecéze.
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VĚŘÍM. 

Bohoslovci zvou mladé muže 
na duchovní víkend v semináři. 

 
 

SEMINAR-PRAHA.CZ

TAMMÍM 
29. - 31. 3. 2019
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Kurz lektorů

V sobotu 6. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hod. na-
bízí Pastorační středisko Arcibiskupství pražského 

možnost absolvovat školení lektorů v prostorách kos-
tela sv. Vojtěcha v Kolejní 4, Praha 6, které povedou 
Mgr. Ing. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí 
programu kurzu je výuka správného přednesu textů 
a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Bo-
žího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na ško-
lení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou 
podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společen-
stvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Před-
chozí přihlašování není nutné.

Církevní střední škola

C írkevní střední škola Jana Boska otevírá tříletý učební obor 
ošetřovatel. Nabízí kvalitní učňovské vzdělání, poskytova-

né v prostředí založeném na křesťanských hodnotách s dobrou 
možností uplatnění v nemocnicích a dalších zdravotnických za-
řízeních. Součástí školy je i domov mládeže pro děvčata, proto 
může být zajímavá i pro mimopražské studentky. Škola je zřízena 
Kongregací dcer Panny Marie Pomocnice (sestrami salesiánka-
mi) a kromě ošetřovatelství tu lze studovat i dvouletý obor pe-
čovatelské služby.
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P 
aní Lailah by jako většina ves-
nických žen v  Ugandě nejspíš 
porodila doma. Porod ale ne-

probíhal hladce a miminko i matka byly 
v  ohrožení života. Příbuzní převezli 
Lailah do České nemocnice v Buikwe, 
kde podstoupila císařský řez. 

Nemocnice, která vznikla s  myšlen-
kou rozšířit program Adopce na dál-
ku® o  kvalitní zdravotní péči, dnes 
ročně pomůže více než 20 tisícům 
pacientů. Má 86 lůžek, operační sály, 
potřebné přístroje a  sanitku. „V  kra-
ji Buikwe žije polovina obyvatel pod 
hranicí chudoby. Bez naší nemocnice 
by neměli přístup ke kvalitní zdravotní 
péči a zbytečně by umírali na léčitel-
ná onemocnění,“ vysvětluje Bernade-
ta Pavlíková, vedoucí ugandské mise 
Arcidiecézní charity Praha.

Léčba spolu s osvětou

Těžiště práce spočívá v  léčbě nemo-
cí, které trápí velkou část populace: 
malárie, anémie, HIV, průjmová one-
mocnění včetně tuberkulózy, infekce 
či podvýživa. Ta se stala téměř osud-
nou 18měsíčnímu chlapečkovi Roger-
sovi. Do nemocnice ho přinesla jeho 
babička, která se o něj po smrti rodičů 
stará. Jeho tělo bylo bezvládné, chla-
pec byl neschopný přijímat potravu 
a  úplně apatický. Zaostával ve  fyzic-
kém růstu i duševním rozvoji. Ve svých 
18 měsících vážil pouhých 9  kg.

„Velký důraz klademe na šíření osvě-
ty,” připomíná Bernadeta Pavlíková, 
„mnoho nemocí je v Ugandě způso-
beno nedostatečnou hygienou, ne-
správnou purifikací vody, působením 

místních léčitelů – šamanů a  pozd-
ní návštěvou nemocnice v  případě 
zdravotních komplikací. Šíříme proto 
zdravotní osvětu mezi našimi pacien-
ty i mezi obyvateli odlehlých vesnic.”

Čeští dárci zachraňují životy

Chod České nemocnice v  Buikwe je 
možný díky finanční podpoře tisíců 
českých dárců. Jednou z nich je paní 
Miroslava z Prahy 3: „Před Vánoci mě 
v televizi oslovila výzva k přispění na lé-
kařskou péči v Africe. Číslo, kolik dětí 
mladších 10 let ročně umírá na násled-
ky nedostatečné lékařské péče, mě šo-
kovalo. Chci tedy pravidelné přispívat 
na léčbu nemocných dětí v nemocnici 
v  Ugandě. Mám již přes Arcidiecézní 
charitu „adoptovanou” dívku v  Indii, 
které přispívám na  vzdělání. Domní-
vám se, že v naší zemi žijeme v pře-
bytku a nedovedeme si představit, co 
to znamená, když si lékařské ošetření 
někdo nemůže dovolit.”

Lidé v Buikwe vyjadřují svou vděčnost 
za  tuto pomoc, říkají, že nemocnice 
je pro ně velkým požehnáním. Po-
děkování patří vám, dárcům, kteří 
Českou nemocnici v Ugandě finanč-
ně podporujete. Vaše dary přispívají 
k záchraně lidských životů!

Česká nemocnice v Ugandě 
je pro místní požehnáním

Třináctým rokem zachraňuje Česká nemocnice v Ugandě lidské 
životy v chudém venkovském kraji Buikwe. Pomoc je možná jen díky 
českým dárcům, kteří nemocnici založenou Arcidiecézní charitou 
Praha podporují.
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P 
roč se nemocnice v ugandské 
vesnici, kam vede jen prašná 
cesta, rozšířila o  lůžka s  nad-

standardní péčí, vysvětluje její ředi-
tel James Kazungu: „Nadstandardní 
lůžková část je ziskovým projektem, 
který má za  cíl vydělat pro nemoc-
nici peníze, aby mohla i  nadále po-
skytovat kvalitní a  cenově dostup-
nou zdravotní péči sociálně slabým 
lidem kraje Buikwe. Jak známo, naše 
nemocnice je nemocnicí pro chudé 
a má ve srovnání s jinými nemocnice-
mi nižší poplatky a tento stav bychom 
chtěli zachovat. K tomu potřebujeme 
pravidelné zdroje financování.” Tím 
hlavním je stále dar od  Arcidiecézní 
charity Praha, která na podporu České 
nemocnice v Ugandě zřídila veřejnou 
sbírku. Její výtěžek pomohl i s vybu-
dováním lůžek s nadstandardní péčí. 

Pomozte nám zachraňovat lidské životy.
Zapojte se prosíme do sbírky!

Provoz České nemocnice v  Ugandě je možný díky dobrovolným příspěvkům českých 
dárců. Bez této pomoci by Arcidiecézní charita Praha nemohla pomáhat desetitisícům 
potřebných pacientů ani nemocnici dále rozvíjet. Zapojte se do pomoci i Vy.

 

Váš dar můžete poukázat na číslo účtu veřejné sbírky ve prospěch České nemocnice 
v Ugandě: 749126/5500.

Pomoci můžete i odesláním dárcovské sms ve tvaru DMS UGANDA 30 nebo 60 nebo 90 
na číslo 87 777. Děkujeme!

Více informací: www.nemocniceuganda.cz

Nová lůžka s nadstandardní péčí

Česká nemocnice 
v Ugandě se nespoléhá jen 
na pomoc zvenčí. Nedávno 
se rozšířila o pět pokojů 
s nadstandartní péčí. 
Příjem z jejich provozu 
pomůže financovat provoz 
nemocnice.

krajského úřadu nebo zaměstnanec 
mezinárodní organizace. Těmto lidem 
jejich zaměstnavatel většinou hradí 
zdravotní pojištění. „Je pro nás po-
těšující, že naši nemocnici vyhledá-
vají nejen lidé z kraje Buikwe, ale i ze 
vzdálenějšího okolí. Česká nemocni-
ce má dobré jméno a  je o ni zájem,” 
uzavírá James Kazungu. 

 Jarmila Lomozová

James Kazungu vysvětluje: „Za  jed-
nolůžkový pokoj si pacient v ugand-
ském Buikwe denně připlatí 150 ko-
run. Nadstandardní péče znamená 
především soukromí. Zdravotní výko-
ny a  léky jsou pro všechny pacienty 
v nemocnici stejné.”

Nadstandard volí lidé, kteří mají za-
městnání a  pravidelný plat – v  po-
slední době například zaměstnanec 
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 Hlavním projektem Likvidace le-
pry v Libérii je Rehabilitační cent-
rum v Gantě. Jak se mu daří?
Je to velmi stabilní místo, lidé ho dobře 
znají. Léčíme v něm především lepru, 
vředy buruli a tuberkulózu. Pracuje zde 
mnoho bývalých pacientů. Po  vzoru 
tohoto centra by měla po  celé zemi 
vzniknout menší střediska, která by lé-
čila lehčí případy. Ganta by se pak měla 
věnovat hlavně těm těžším. V Libérii je 
cestování velmi komplikované, je po-
třeba, aby se lidé k pomoci dostali po-
blíž míst, kde žijí lidé.

 Jak jste se dostal k  práci v  Afri-
ce? Podle toho, jak se tu vyznáte, 
je vidět, že se rozvojové pomoci 
věnujete už mnoho let.
Už jako dítě mě silně zasahovaly ob-
rázky hladových dětí, které jsem viděl 
v  různých časopisech. Sledoval jsem 
pozorně i válku ve Vietnamu a v Kam-
bodži, vzdálené země mě zajímaly 
stále víc. Studoval jsem na učitele, pak 
sociální geografii rozvojových zemí. 
Specializoval jsem se na jihovýchodní 
Asii. Jako diplomovou práci jsem dělal 
výzkum na Filipínách. 

Chtěl jsem se pak profesně věnovat 
rozvojové pomoci, ale pro absolventa 
není snadné, aby ho nějaká nezisková 
organizace někam vyslala. Chyběly mi 
zkušenosti. Šel jsem proto pracovat 
do  marketingu a  byznysového pora-
denství. Dělal jsem to 15 let.

 Ale zájem o  rozvojové projekty 
vás neopustil.
Přišla krize středního věku a já se roz-
hodl, že budu dělat to, co jsem vždy 
chtěl. Původně jsem měl jít do  jiho-
východní Asie, ale na  projekt se ne-
podařilo sehnat peníze. Pak mi řekli, 
abych šel do Zimbabwe, ale kvůli po-
litické situaci to nešlo, takže jsem šel 
do Namibie. Tam jsem se do Afriky za-
miloval. Dalších 20 let jsem pak strávil 
střídavě v Africe a jihovýchodní Asii.

 Mnoho lidí chce pomáhat, ale 
vidí i  rizika – nemoci, nestabilní 
politickou situaci atd. Sdílíte tyto 
obavy?
Máte bezpečnostní trénink, na mnoho 
situací jste připraven. Různé nezisko-
vé organizace akceptují též odlišnou 
míru rizika. Když například pracujete 
pro Lékaře bez hranic, dostanete se 
do  riskantnějších oblastí. Jiné orga-
nizace jsou mnohem opatrnější. Na-
příklad práce pro německou charitu je 
klidnější, nikoho neposílají do nebez-
pečných oblastí. Váš zaměstnavatel si 
důkladně prověřuje, kam vás posílá.
Když jste v zemi déle, tak si pak do-
volíte víc. Po  sedmi letech v Namibii 
jsem už dělal věci, které byly mimo 
můj bezpečnostní plán. Věděl jsem, 
co si mohu dovolit. Nějaké nebezpečí 
vždy hrozí, i v Holandsku jsou nebez-
pečná místa, kam v noci nechodíte.

 A co nemoci?
Mám zkušenost s  mnoha tropickými 
nemocemi, malárii jsem měl mnoho-
krát. Byl jsem v mnoha nemocnicích 
a zdaleka ne všude pracovně. Jednou 
v Indonésii to bylo hodně zlé, museli 
mě odeslat do Thajska a pak i do Ho-
landska. Tři týdny jsem pak odpočíval.
Obvykle jsem tu ale zdravý, dobře 
zvládám zdejší klima. Kvalita zdejších 
nemocnic ale není dobrá, v celé Libé-
rii není například kardiolog. Měl jsem 
trochu problémy se srdcem a na kon-
trolu jsem musel do Evropy.

 Zemi hodně zasáhla epidemie 
eboly. Byl jste tu v té době?
Byl jsem předtím v  Jižním Súdánu 

Pomáhám těm, 
kteří jsou kolem mě

Libérie je jednou z nejchudších zemí na světě. Pomoci 
tamním lidem se díky českým dárcům snaží organizace 
Likvidace lepry, která patří pod pražské arcibiskupství. 
O projekty se na místě stará André Stelder, původem 
Holanďan. Rozhovor s ním vznikl během inspekční cesty 
přímo v Libérii.
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a do Libérie jsem přišel právě během 
epidemie eboly. Bylo třeba dávat po-
zor, dbát na hygienu. Když ale dodr-
žujete daná pravidla, jste v pohodě.

 Jak se vám pracuje s  africkou 
mentalitou?
Musíte si zvyknout, jak lidé reagují. 
Něco je potřeba akceptovat, je třeba 
s místními lidmi vycházet. Pak jsou ale 
věci, které tolerovat nemůžete. Určitá 
pravidla musejí dodržovat, zvláště vaši 
zaměstnanci.

Afrika je hodně rozmanitá. Tady v zá-
padní části se mi velmi líbí muzikál-
nost. Když někde v Libérii hraje hudba, 
nikdo neprojde kolem, aniž by neu-
dělal pár tanečních pohybů. Naopak 
v Jižním Súdánu se venku téměř ne-
tančí. Líbí se mi, že mnoho věcí berou 
lehce, nestresují se.

Také si snadno zvyknete na to, že jste 
respektovanou osobou. Doma jsem 
jedním ze sedmi milionů a jím ve fast 
foodu, tady mě zve na večeři arcibis-
kup nebo ministři. Je to návykové.

 Je tu něco, co opravdu nemáte 
rád?
Vadí mi násilí, které je tu vidět mini-
málně více než v Evropě. Lidé občas 
na veřejnosti mlátí děti, kluci své pří-
telkyně. Také na kontrolních stanoviš-
tích se necítím dobře, zvlášť když jsou 
kolem mě lidé se zbraněmi.

 Svou energii a  peníze využíváte 
i  pro osobní charitu, podporuje-
te fotbalový klub. To není zrovna 
obvyklé.
Jednou za mnou přišla skupina kluků 
a řekli mi, že je fotbal baví a chtěli by 
založit tým. Potřebovali pronajmout 
hřiště, koupit míč a  dresy. Postup-
ně jsem je začal podporovat a  vtáhl 
do toho i další, hledali jsme sponzory 
mezi firmami. 

Není to jenom o fotbale, ale i o  tom 
dostat kluky z ulice. Mnozí, kteří i do-
končí střední školu, se potulují po uli-
cích, kouří marihuanu. Pravidelný tré-
nink a společný cíl jim hodně pomáhá. 
Někteří pak i snáze najdou práci.

 Fotbalem se tedy neživí?
Zatím nejsou placeni, to bychom mu-
seli hrát vyšší soutěž. Všichni by ale 
chtěli uspět a získat angažmá v Evro-
pě či Číně. Ale šanci má tak jeden z ti-

síce. Přesto jim to dává perspektivu. 
Pro soutěž, kterou hrajeme, můžeme 
registrovat 30 hráčů, máme jich ale 
skoro 50, někteří s námi jen trénují. 

 Podporujete i  další mladé lidi. 
Jak se k vám dostali?
Většina projde fotbalovým klubem, 
podporuji i  jednoho zpěváka. Snažím 
se je podpořit v tom, co chtějí dělat – 
aby dostali šanci rozjet třeba drobné 
podnikání. Kvůli kolapsu ekonomiky 
během eboly je v  zemi málo peněz. 
Bez podpory je velmi těžké cokoliv 
začít. 

Pomáhám těm, kteří jsou kolem, se 
kterými mám nějaký vztah. Nemohu 
zachránit všechny, ale mohu dát šanci 
těm, kteří žijí v mé blízkosti.

 Zlepšuje se situace v Libérii?
To zatím nejsem schopen posou-
dit. Země se během epidemie eboly 
na sedm měsíců zastavila. Když učitel 
nedostane výplatu, nejde si pak na trh 
koupit zeleninu, zemědělci pak ne-
mají za co sázet další plodiny. V sys-
tému je stále málo peněz, vláda nemá 
dost liberijských dolarů na platy.

Nevidíme hladové lidi na  ulicích, 
mnoho rodin ale nemá peníze na jíd-
lo třikrát denně. A jedí velmi prostě – 
často rýži s trochou oleje. Maso a ze-
lenina jsou pro ně příliš drahé.

 Tomáš Kutil, Katolický týdeník

Likvidace lepry
Nezisková organizace, jejímž 
zřizovatelem je Arcibiskupství 
pražské. Základním smyslem její 
existence je získávání prostředků 
na  podporu léčby malomocen-
ství (lepry), TBC a osvěta o těchto 
nemocích.
Vlastní činnost je prováděna vždy 
ve spolupráci s místní organizací 
v zemi, kde působíme, především 
se jedná o církevní autoritu (bis-
kupství) či charitativní organizace 
a veřejný sektor zastupující míst-
ní vládu.

Jedná se o misijní organizaci
Není závislá na politické moci ani 
v  ČR, ani v  zemích, kde působí. 
To dovoluje podporovat projekty, 
které jsou dlouhodobé a vyžadují 
vyžadují vytváření vztahů důvěry 
a  odbourávání předsudků, které 
s  sebou především lepra přináší. 
Naším cílem není vyléčit nemoc-
ného, ale uzdravit člověka!

Málo může znamenat mnoho
Léčba pacienta v  raném stadiu 
malomocenství stojí přibližně 
200 korun. Základní léčba paci-
enta s tuberkulózou stojí přibliž-
ně 1 400 korun.

Veřejná sbírka LL:
2900648127/2010
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

2. 3. / 17.25
Praha-Kobylisy / skaustký seminář 
Trignis (diskuze)

7. 3. / 18.00
Praha-Smíchov / Švandovo divadlo / 
udílení čestných občanství Prahy 5

21. 3. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá 
k výročí zvolení papeže Františka

24. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
mše svatá

28. 3. / 18.00
Ujčín-Zbytov / beseda

1. 3. / 10.00
Praha-Dejvice / Vítězné náměstí / 
20 let ČR v NATO

3. 3. / 14.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
MENE TEKEL

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

6. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
Popeleční středa

21. 3. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá 
k výročí zvolení papeže Františka

24. 3. / 14.00
Karlštejn / mše svatá 

2. 3.
Hořice / rekolekce

3. 3. / 14.00
Žebrák / kněžské svěcení jáhna Josefa 
Jonáše

4. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
kaple sv. Václava / mše svatá

6. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
liturgie popeleční středy

10. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá

21. 3. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše svatá 
k výročí zvolení papeže Františka

24. 3. / 11.15
Praha – Nové Město / 
kostel sv. Apolináře / mše svatá

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 5. března od 19.00
Příprava na manželství*. CPR

 6. března od 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 12. března od 19.00
Příprava na manželství*. CPR

 13. března od 9.30
Akademie nejen pro seniory. M. Dole-
žal: Životní příběh kněze Josefa Toufa-
ra a tajemství číhošťského zázraku. PS

 15. března od 20.00
Modlitba Taizé. DS

 16. března od 9.00
Sobota pro ženy*. CPR

 20. března od 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 21. března od 19.30
Večer chval. PS

 23. března od 9.00
Postní duchovní obnova. DS

 26. března od 19.00
Přednáška doc. T. Petráčka. ČKA Prahy 6
* jen pro přihlášené; vstup do  místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4

                                      www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
 

 16. března od 9.00 do 16.00
Sobota pro ženy – Jak nastavit hra-
nice zlu s  PhLic. Kateřinou Lachma-
novou, Th.D., (Kolejní 4, Praha 6). 
Přihlášky na http://www.apha.cz/cpr-
soboty-aktualni-nabidka.

 5. až 7. dubna
Setkání manželů 50+. Jak naplnit 
„prázdné hnízdo“? Víkend v penzionu 
Panský dům v  Rožmitále pod Třem-
šínem pod vedením manželů Aleny 
a  Pavla Poláčkových. www.apha.cz/ 
2019/cpr-novinky/cpr-nov-jak-napl-
nit-prazdne-hnizdo-2019.

 16. dubna až 4. června,
každé úterý od 19.30 do 21.30
Společná příprava na život v manžel-
ství. Přihlášky na  www.apha.cz/cpr- 
snoubenci-aktualni-nabidka. Kapa-
cita kurzu je omezená. (Kolejní 4, 
Praha 6)

 13. dubna od 9.00 do 12.00
Setkání pro rozvedené – Jak křes-
ťansky zpracovat rozvod s Mons. Ale-
šem Opatrným. Přednáška, diskuse 
a příležitost k individuálním rozhovo-
rům s  knězem, církevním právníkem 
P.  Ondřejem Pávkem a  s  psycholož-
kou Alicí Derflovou. (Kolejní 4, Praha 6) 
www.apha.cz/2019/cpr-novinky/ 
cpr-nov-jak-krestansky-zpracovat-
-rozvod-2019.

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 8. až 10. března
Tematická víkendovka pro mladé 12–
18 let. Přihlášky na 732 106 466 nebo 
na e-mailu nazaret.praha@gmail.com.

                                         www.adcm.cz

MINISTRANTI

 9. března
Ministrantské setkání pro mladší klu-
ky (cca 7–13 let) v Benátkách nad Ji-
zerou. Bližší informace – P. Benedikt 
Hudema (ministranti@apha.cz,
tel: 724 209 774).

 Od 15. do 16. března
Ministrantské setkání pro starší (cca 
15–25 let). Bližší informace – P.  Be-
nedikt Hudema (ministranti@apha.cz, 
tel: 724 209 774).

         www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 Od 22. do 24. března
Nevyžádané rady mládeži – Víkend 
pro mládež ve věku 14–18  let. Před-
náší P. Marek Orko Vácha.

                             www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 2. března 
Jihoměstský masopust (masopustní 
průvod od  metra Opatov ke  KCMT, 
soutěže pro děti, divadlo, masopustní 
dobroty).

 3. března od 15.00 do 18.00 
Odpolední tančírna. K  tanci a  posle-
chu hraje „Hvězdný prach“. KCMT

 6. března od 18.00  
Popeleční středa. Mše svatá s  udíle-
ním popelce. KCMT

 7. března od 19.00  
ZMT: Zázrak v Neratově s P. Josefem 
Suchárem, spojeno s autogramiádou. 
KCMT

 10. března od 18.00 
Dveře – hraje divadelní ochotnický 
spolek J. K. Tyla ze Sezemic. KCMT

 11. března od 16.00  
Čeští jezuité v Československu, SKS – 
P. Petr Kolař. Klubovna KCMT

 17. března od 19.00  
Koncert Pavla Helana. KCMT 

 21. března od 10.00   
Setkání vdov a  vdovců s  biskupem 
Pavlem Posádem. Mše svatá, společ-
ná katecheze. KCMT

 26. března od 18.45 
Večer modlitby chval. Kostel sv. Fran-
tiška.

 27. března od 17.00 
Tvoříme pro radost – jarní tematika. 
Nutno se přihlásit do 24. 3. na e-mail: 
hamalova@kcmt.cz. 
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 Každé pondělí
od 9.15 do 10.15 a od 10.30 do 11.30 
Cvičení (nejen) pro seniory. 

                                           www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 3. března od 15.30
Kurz STM pod vedením manželů 
Šmehilových. KC sv. Prokopa

 Od 7. do 10. března
Postní ikonopisecký kurz. Každý účast-
ník si odnese domů svoji ikonu. Během 
kurzu bude zachováno v ateliéru silen-
cium, poslech duchovní hudby.

 10. března od 15.00
Křížová cesta ke  kostelu sv. Vavřince 
ve Starých Butovicích. Sraz na zastáv-
ce autobusu Ovčí Hájek.

 15. března od 19.00
Postní duchovní obnova pro ženy – Já 
a můj Bůh. Mjr. J. Laňka. KC sv. Prokopa.

 17. března od 10.30
Jak pře/prožít mši s  dětmi. Setkání 
s  P.  Jiřím Zemanem nejen pro rodi-
če malých dětí. Hlídání dětí zajištěno. 
„Garáž“ KC sv. Prokopa

 17. března od 15.00
Křížová cesta ke  kostelu sv. Jana 
a Pavla na Krtni. Sraz u metra Stodůlky 
u turniketů směr Britská čtvrť.

 22. března od 19.00
Postní duchovní obnova pro muže – Já 
a můj Bůh. Mjr. J. Laňka. KC sv. Prokopa.

 24. března od 15.00
Křížová cesta ke  kostelu sv. Pet-
ra a  Pavla v  Řeporyjích. Sraz u  kaple 
na Velké Ohradě.

 31. března od 15.00
Křížová cesta ke kapli Nalezení sv. Kří-
že v Hájích. Sraz na zastávce autobu-
su Šafránkova.

                           www.centrumbutovice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 6. března od 17.00
Popeleční středa – den přísného 
postu. Udělování popelce při všech 
mších sv. Hudba během mše – P.  J. 
Olejník (mešní proprium, ordinárium).

 13. března od 17.30
3. přednáška – Cesty do minulosti Sva-
té Hory II. PhDr. V. Smolové. Refektář

 30. března od 9.00
Postní duchovní obnova. Vede P. Petr 
Beneš CSsR. Mše svatá, zakončení ve 
12.00 krátkým koncertem. 

                                www.svata-hora.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

 Každá středa 20. 3.–3. 4. od 19.00
Postní duchovní obnova s  Kateři-
nou Lachmanovou v  PC sv. Tomáše 
(Na Nábřeží 1650, Dobříš).

                            www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU

 3. března od 16.30
Přednáška doc. JUDr. S. Přibyla, PhD., 
ThD., JC.D., na  téma „Hierarchie již 
v  prvotní církvi? Historicko-teologic-
ký exkurz do  prvních desetiletí círk-
ve“. V levé boční kapli kostela P. Marie 
Královny míru (Praha 4, Ve Lhotce 36)  

                           www.lhoteckafarnost.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 7. března od 19.30
Nový kříž Josefa Pleskota pro kláš-
ter dominikánů je impulsem k  úva-

hám o  symbolu kříže v  součas-
ném umění a  v  architektuře. Hosté: 
J. Pleskot, N. Schmidt. Refektář

 13. března od 19.30
Dominikánský knižní salón: Jacques 
Maritain: O  rovnosti lidí. Moderuje 
Metoděj Němec OP. Refektář

 21. března od 19.30
Církev v  diaspoře. Možnosti působe-
ní církve v  sekularizovaném prostředí. 
Hosté B. Kranemann, Julia Knopp. Mo-
deruje Norbert Schmidt. Refektář

                               www.dominikanska8.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JIŘÍ

 23. března od 15.00
Postní duchovní zastavení s  P.  Karo-
lem Matlokem, administrátorem far-
nosti Hostivař a  kaplanem Křesťan-
ského gymnázia. 

                       www.farnosthloubetin.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

 1. března – 30. dubna
Rakouské, slovenské a polské hory – 
výstava fotografií R. Zuzáka. Refektář

 3. března od 15.30 
Koncert vážné hudby: T. Semerádová 
a J. Czech – klavír,  A. Pávková – harfa,  
na programu: J. S. Bach, F. M. Barthol-
dy, L. Beethoven, B. Bartók, P. I. Čajkov-
skij, J. Haydn a G. F. Händel. Refektář

 5. března od 9.30 
Masopustní průvod učitelů a žáků ZŠ 
U Boroviček. Stacionář a lůžková část 

 17. března od 15.30 
Jarní koncert Dua Dacapo (K. Macour-
ková Hlaváčová – flétna, M. Macourek 
– klavír), skladby B. Marcella, G. F. Hän-
dela a L. van Beethovena. Refektář
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 24. března od 17.00 
Jarní rozjímání – nejkrásnější melo-
die velkých klasiků (J. S. Bach, L. van 
Beethoven, C. Debussy, A. Dvořák) 
s duchovními texty, účinkují: J. Rychte-
rová (alt, kytara), D. Šimíčková (soprán), 
M. Žára (housle). Kostel sv. Rodiny

 28. března od 15.30 
Jarní pěvecký koncert studentů a hos-
tů prof. V. Walterové z Gymnázia a Hu-
dební školy hl. m. Prahy. Na programu: 
W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Smetana, 
L. Janáček, B. Martinů aj. Refektář

                                   www.domovrepy.cz

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO

 13. března od 19.00
Skrytá (podzemní) církev. Přednáší 
PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

 20. března od 19.00
Druhý vatikánský koncil a církev v ČSSR. 
Přednáší PhDr. Mgr. J. Mrňa, Ph.D.

 27. března od 19.00
Velehrad 1985 a  svatořečení Anežky 
České. Přednáší PhDr. Mgr. J. Mrňa, Ph.D.

                            www.farnostkunratice.cz

AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA

 6. března XXIV. Popelec umělců 
Od  17.30 lekce kajícnosti – vokálně 
klávesové pásmo. Výběr z  Biblických 
sonát Johanna Kuhnaua. Sakristie. 
Od 19.00 bohoslužba s udílením po-
pelce v kostele Nejsvětějšího Salváto-
ra. Celebruje a promluví Mons. T. Ha-
lík. Na varhany doprovodí E. Bublová.
Od  20.00 Uvedení umělecké inter-
vence Roberta V. Nováka

                          www.farnostsalvator.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Slavnost sv. Anežky České
                                                                
V  sobotu 2. března od  18.00 hodin  
bude sloužit mši svatou apoštolský 
nuncius v ČR arcibiskup Charles Balvo 
v kostele sv. Františka z Assisi u Kar-
lova Mostu, ke  cti zakladatelky Ry-
tířského řádu Křižovníků s  červenou 
hvězdou.

Popeleční středa s  akademickou 
obcí ČVUT
                                                                
6. března na Popeleční středu bude 
ve 20.00 v kostele sv. Bartoloměje 
na Starém Městě pražském (Barto-
lomějská 9a, Praha 1) s akademickou 
obcí ČVUT slavena mše svatá. Ná-
sleduje beseda s  otcem Vladimírem 
Slámečkou, rektorem ADS ČVUT 
v  Praze, o  smyslu a  prožívání postní 
doby. Využijte možnosti patrně nej-
později sloužené  bohoslužby Pope-
leční středy v Praze a nebojte se ze-
ptat na vše, co vás nejen v souvislosti 
s postem a postní praxí církve zajímá.

Ekologická sekce ČKA
                                                                
V úterý 12. března od 17.30 zve Eko-
logická sekce České křesťanské akade-
mie na besedu s Tomášem Kloučkem 
z iniciativy Naše Malešice o zkušenos-
tech s  environmentalistickou činností 
na okraji Prahy. Pražský klášter Emauzy, 
Praha 2, Vyšehradská 49.  

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
V pondělí 18. března v 17.00. v rámci 
cyklu „Varhanní nešpory maltézských 
rytířů“ uspořádá Suverénní rytířský 
a  špitální řád sv. Jana z  Jeruzaléma, 

Rhodu a Malty a Společnost pro du-
chovní hudbu v  řádovém kostele 
Panny Marie pod řetězem v Lázeňské 
ulici v Praze 1 – Malé Straně  koncert 
duchovní hudby. Program: J. S. Bach. 
Účinkuje Marie Pochopová – varha-
ny, Collegium 419 – vokální ansámbl, 
umělecký vedoucí Lukáš Vendl.

Bohoslužba za oběti fašismu
a komunismu
                                                                
Ve  středu 20. března v  18.00 v  ba-
zilice sv. Petra a  Pavla na  Vyšehra-
dě zve Královská kolegiátní kapitu-
la sv. Petra a  Pavla na  Vyšehradě na 
každoroční bohoslužbu díků a  pro-
seb za  oběti fašismu a  komunismu 
z řad kněží, řeholníků a řeholnic v den 
umučení svatého Jana Nepomucké-
ho, vyšehradského kanovníka.

Koncert duchovní hudby
                                                                
V pondělí 25. března v 16.00 pořádají 
Společnost pro duchovní hudbu, Pra-
voslavná církev a vedení VFN koncert 
duchovní hudby v  kostele sv. Kateři-
ny u  příležitosti 334. výročí narození 
J. S. Bacha. Program: J. S. Bach, 
G. F. Händel, J. Seeger, J. J. Ryba. 
Účinkuje: Ivo Horňák – housle, Pavel 
Černý – varhany.

VELIKONOČNÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY

V  období 25. března až 17. dubna 
nabízí Pedagogické centrum AP pro-
gramy pro školy s tematikou poselství 
velikonočních svátků a velikonočních 
tradic. Přehled programů a  přihlašo-
vací formulář najdete na  interneto-
vých stránkách http://www.apha.cz/
velikonoce-skoly.
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
 Jáhen pražské arcidiecéze Mgr. Ja-

romír Odrobiňák přijal 3. února 2019 
v kostele sv. Václava v Praze-Bohnicích 
kněžské svěcení. Světitelem byl Mons. 
Václav Malý.

OZNÁMENÍ
 Dne 17. prosince 2018 biskup pl-

zeňské diecéze Mons. Tomáš Holub 
znovu konstatoval u Dr. Petra Živného 
překážku iregularity k  výkonu kněž-
ské služby dle kánonu 1044 §1 odst. 
2. Z  tohoto důvodu do vyřešení celé 
situace zapověděl Dr. Petru Živnému 
možnost vykonávat moc ze svěcení, 
tedy sloužit veřejně i  soukromě mše 
svaté, zpovídat a udělovat ostatní svá-
tosti. Biskup Holub mu současně vyjá-
dřil naději, že celou věc bude možné 
řešit v  případě, že se vrátí na  území 
diecéze, do které je inkardinován.

USTANOVENÍ
 P.  PaedDr.  JCLic. Mgr.  Bartoloměj 

Marián Čačík O.Praem. byl na  ná-
vrh soudního vikáře Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze praž-
ské a  se souhlasem svého řeholního 
představeného s účinností od 1. února 
2019 jmenován a ustanoven notářem 
pro záležitosti týkající se kněží Metro-
politního církevního soudu Arcidiecé-
ze pražské.

 Mgr. Jan Gerndt byl na návrh soud-
ního vikáře Metropolitního církevního 
soudu Arcidiecéze pražské a na zákla-
dě své žádosti s účinností od 1. února 
2019 uvolněn z funkce notáře pro zá-
ležitosti týkající se kněží Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské. 

 Pavel Semela byl od 28. ledna 2019 
jmenován a  ustanoven administráto-
rem excurrendo ŘKF u kostela sv. Vác-
lava v Praze-Proseku.

 Mgr.  Magdaléna Solárová, Ph.D., 
ukončila k 31. lednu 2019 pracovní po-
měr nemocniční kaplanky v nemocnici 
Na Bulovce. K témuž dni bylo ukonče-
no její ustanovení nemocniční kaplan-
kou ve zmiňované nemocnici. 

 PhDr.  Jaroslav Šturma byl s  účin-
ností od  1. února 2019 jmenován 
a ustanoven členem Kolegia k  šetření 
důvodnosti nařčení vzneseného vůči 
duchovnímu nebo pracovníkovi cír-
kevní instituce.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P. PaedDr. ThLic. Martin Jozef Bar-

toš, Ph.D., O.Praem., převor, 1. 3. 1974 
(45 let)

 P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB, vý-
pomocný duchovní v Praze-Podskalí, 
1. 3. 1937 (82 let)

 prof. ThDr. Václav Wolf, kanovník, 
výpomocný duchovní v Praze-Žižkově,  
1. 3. 1937 (82 let)

 Petr Blecha, farní vikář v Berouně, 
3. 3. 1964 (55 let)

 Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, 
Th.D., probošt, prelát Jeho Svatosti, 
3. 3. 1944 (75 let)

 P. Stefano Pasquero FSCB, farní vikář 
u kostela sv. Apolináře v Praze – No-
vém Městě, 6. 3. 1969 (50 let)

 Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý já-
hen pražské arcidiecéze na odpočinku, 
6. 3. 1941 (78 let)

 Jan Píška, farní vikář u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Kladně, 
9. 3. 1949 (70 let)

 P. Maximilián Roman Rylko 
O.Praem., administrátor v Keblově, 
10. 3. 1969 (50 let)

 P. ThLic. Ing. Cyril John SJ, farní vikář 
u kostela sv. Štěpána v Praze – Novém 
Městě, 14. 3. 1964 (55 let)

 Mgr. Jaroslav Schrötter, trvalý jáhen 
v Praze-Kobylisích, 18. 3. 1949 (70 let)

 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., kanovník, 
rektor in spiritualibus filiálního kostela 
sv. Jiří na Pražském hradě, 20. 3. 1941 
(78 let)

 Mgr. Jan Böhm, vojenský kaplan, 
22. 3. 1974 (45 let)

 Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., 
Dr. h. c., probošt, kaplan Jeho Svatosti, 
26. 3. 1938 (81 let)

 MUDr. Jiří Slabý, kanovník, osobní 
děkan, výpomocný duchovní u koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze- 
-Vinohradech, 26. 3. 1934 (85 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 Jiří Cikánek, trvalý jáhen v Berouně, 

15. 3. 2009 (10 let)
 ThLic. Václav Steiner, kněz praž-

ské arcidiecéze působící v Rakousku, 
17. 3. 1974 (45 let)

 František Klíma, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 26. 3. 1956 (63 let)

ÚMRTÍ
 Jiří Rozmajzl zemřel v Příbrami na 

Březových Horách dne 13. ledna 2019 
ve věku 85 let, v 50. roce své kněžské 
služby. Pohřben byl do rodinného hro-
bu na hřbitově v Třebsku.

 P. Pius Josef Peterka O.Praem. ze-
mřel ve Veselí nad Lužnicí dne 15. led-
na 2019 ve věku 91 let, v 65. roce své 
kněžské služby. Pohřben byl na klášter-
ním hřbitově v Teplé.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

  3. 3. (9.00) 
kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích  
(P. Antonín Forbelský)

  10. 3. (9.00) 
kostel Panny Marie Pomocnice 
v Olomouci (P. Rudolf Smahel)

  17. 3. (9.00) 
kostel Všech svatých v Litoměřicích 
(P. Józef Szeliga)

  24. 3. (9.00) 
z duchovního centra v Brně–Lesné 
(P. Pavel Hověz)

  31. 3. (9.00) 
kostel sv. Jana Nepomuckého 
v Hluboké nad Vltavou 
(Tomas van Zavrel)

 
TELEVIZE NOE

  3. 3. (10.00) 
kostel sv. Jakuba v Trnavě

  10. 3. (10.30) 
kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže 
v Litomyšli (P. Zdeněk Mach)

  17. 3. (10.00) 
kostel sv. Jakuba v Trnavě

  24. 3. (10.30) 
kostel Navštívení Panny Marie 
v Zašové (P. Jiří Polášek)

  31. 3. 
mše svatá v rámci apoštolské cesty 
papeže Františka do Maroka

Změna vyhrazena.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl
Za uznání práv křesťanských společenství: Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena 
pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána. 

Národní úmysl
Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  7. 3. – 10. 3. Exercicie „Unést církev“
P. Ondřej Salvet / www.svata-hora.cz

  28. 3. – 31. 3. Postní duchovní obnova
P. Josef Čunek, SJ / www.svata-hora.cz

  1. 3. – 3. 3. Seminář pro ženy
manželé Smékalovi / Matice svatohostýnská / 
www.hostyn.cz

  10. 3. – 17. 3. Duchovní obnova
Klášter Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz

Praha 8 – Kobylisy, Kobyliské náměstí 1000/1

K  oncem 19. století bylo ve vesnici Kobylisy necelých 900 obyva-
tel.  Od  začátku 20. století obec postupně ztrácela zemědělský 

charakter – usazovali se zde dělníci z libeňských továren. A tak zde ve 
30. letech žilo 6 000 obyvatel. Další rozvoj zde nastal výstavbou čet-
ných sídlišť po roce 1950. V 90. letech zde žilo již přes 30 000 obyvatel. 

   Pestrá a  poměrně dlouhá a  náročná výstavba kostela navazu-
je na  tento rozvoj v  roce 1926, kdy katolické stavební družstvo 
Charitas obdrželo velkorysý dar – pozemky od  statkáře Antoní-
na Ženíška. Pozemky převzal spolek Dílo blahoslavené Anežky 
Přemyslovny a  v  roce 1932 oslovil salesiány, aby zde vybudovali ústav a  kostel. Ti však neměli v  této době ještě dosta-
tek lidí a  nemohli se výstavby ujmout. Proto byl založen Spolek pro vystavění a  údržbu kostela v  Praze 8 – Kobylisích. 
A 8. 12. 1934 pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar posvětil základní kámen. Nově založený Spolek pracovníků salesián-
ských v ČSR převzal v roce 1936 pozemky a ihned začal s přípravou stavby salesiánského ústavu a kaple. Výstavba byla za-
hájena 17. července 1936, a to pod vedením prvního ředitele ústavu P. Štěpána Trochty. Provizorní kaple sv. Terezie z Lisieux, 
navržená architektem Čeňkem Vořechem a realizovaná firmou V. Nekvasila, byla již následující rok 24. 10. 1937 vysvěcena 
kardinálem Kašparem. S ohledem na válečné události se v další výstavbě nepokračovalo. V únoru 1942 požádal P. Štěpán 
Trochta o zřízení duchovní správy, ale kobyliská farnost byla při kapli zřízena až 1. 12. 1946. Avšak v roce 1950 celý salesiánský 
komplex „převzal“ stát, tj. zrušil ústav a ponechal kapli jako farní kostel.

   Další etapa, tj. přestavba kaple na kostel, byla možná až po změně politických poměrů: 22. 4. 1990 posvětil nový základní 
kámen při návštěvě Prahy papež Jan Pavel II. a 1. 8. 1991 byl salesiánům navrácen ústav; jeho ředitelem se stal Karel Herbst, 

který zde byl též farářem. V roce 1992 přešla kaple do majetku salesiánů. 
Rekonstrukce kostela probíhala v letech 1997–2000 podle návrhu architek-
ta Václava Maška. Stavbu zajistila firma Antonín Pavlica. V rámci velkorysé 
rekonstrukce byla změněna základní dispozice kostela (ze západovýchodní 
v  severojižní), celková kapacita kostela se zvýšila na  dvojnásobek (tj. 300 
míst k sezení). Vnitřní výzdoba se uskutečnila podle návrhu Antonína Kloudy, 
vitráže vytvořil Jan Exnar. Kostel po dokončení rekonstrukce vysvětil 23. 10. 
2000 pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. V roce 2001 byla ve věži in-
stalována zvonkohra (se 14 zvonky) a zvon, které 26. 11. 2001 posvětil biskup 
Jaroslav Škarvada.
    Dr. František Reichel

Kostel svaté Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro všechny 

s P. RNDr. Matúšem Kocianem, Ph.D., kanovníkem 

Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

Ubytování s plnou penzí: jednolůžkový pokoj – 1 780 Kč / dvoulůžkový pokoj – 1 580 Kč za osobu
Pokoje s příslušenstvím, TV, WiFi. / Parkování zdarma v uzavřeném dvoře.
Přihlášky: Lenka Trčková / info@panskydumrozmital.cz / +420 734 435 295 / www.panskydumrozmital.cz

1.–3. 3. 2019
penzion Panský Dům

Rožmitál pod Třemšínem

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro všechny 

s P. RNDr. Matúšem Kocianem, Ph.D., kanovníkem 

Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

Ubytování s plnou penzí: jednolůžkový pokoj – 1 780 Kč / dvoulůžkový pokoj – 1 580 Kč za osobu
Pokoje s příslušenstvím, TV, WiFi. / Parkování zdarma v uzavřeném dvoře.
Přihlášky: Lenka Trčková / info@panskydumrozmital.cz / +420 734 435 295 / www.panskydumrozmital.cz

1.–3. 3. 2019
penzion Panský Dům

Rožmitál pod Třemšínem



HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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KatolicKé speciality

Daniel Vícha

Brož., 144 str., 129  Kč

Jáchym a desatero

Brigitte Endresová 
Váz., 128 str., 225 Kč

s marií na Křížové cestě

Michal Černoušek
Brož., 48 str., 39  Kč

nenásilná

KomuniKace a moc

M. B. Rosenberg
Brož., 152 str., 213 Kč

ČeKání na veliKonoce

Marek Kita

Váz., 104 str., 299 Kč

taKzvané zlo

Konrad Lorenz

Brož., 288 str., 379 Kč

už zase sKáČu přes Kaluže

Alan Marshall

Brož., 288 str., 329 Kč
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ČlověK mezi vírou

a ateismem

Madeleine Delbrelová
Brož., 156 str., 239 Kč

tašKa přes rameno

Pouze v knihkupectví
cena 75 Kč

1. březen 1914
Zemřel Mons Ferdinand Lehner, kato-
lický kněz, historik výtvarného umě-
ní a  hudby. Od  r. 1892 byl farářem 
u  sv. Ludmily na Vinohradech. Napsal 
„Dějiny umění národa českého“.

2. březen 1914
Byla zřízena Česká provincie Kongre-
gace sester sv. Hedviky. Roku 1926 
na  zakoupeném zámku v  Břežanech 
u  Prahy sestry zřídily Ústav pro oli-
gofrenní dívky.

4. březen 1654
V Týnském chrámu Matky Boží bylo vy-
hlášeno sloučení pražské UK s  jezuit-
skou kolejí v  Klementinu. Kancléřem 
univerzity se stal pražský arcibiskup.

10. březen 1354
Pražský arcibiskup Arnošt z  Pardubic 
potvrdil založení ženského augustini-
ánského kláštera sv. Kateřiny na praž-
ském Novém Městě.

15. březen 1994
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 
v Římě vydala oficiální instrukci o po-
volení liturgické služby žen u oltáře.

19. březen 1379
Jan z Jenštejna, katolický kněz a biskup 
míšenský, byl jmenován 3. pražským 
arcibiskupem. Roku 1386 vyhlásil slav-
nostně svátek Navštívení Panny Marie.

19. březen 1729
Papež Benedikt XIII. v bazilice sv. Jana 
v  Lateránu v  Římě svatořečil kněze 
Jana Nepomuckého za  účasti praž-
ského arcibiskupa Františka Ferdinanda 
Kuenburga.

20. březen 2004 
Papež Pavel VI. udělil chrámu sv. Jaku-
ba Většího na pražském Starém Městě 
titul „Bazilika minor“.

Arnošt Kelnar


