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Translace kardinála Berana

Vážení čtenáři,

v dubnu oslavíme kromě Velikonoc i 
repatriaci Josefa kardinála Berana. Na 
jeho uvítání nás zve Dominik kardinál 
Duka. O pomoci maminkám a dětem 
v nouzi nám poví Jarmila Lomozová, 
přinášíme i nadějeplný příběh třinác-
tileté Sarah Mwale ze zambijského 
Solwezi. P. Ludvíka Armbrustera, dlou-
holetého profesora filozofie v Tokiu, 
jsme se mimo jiné zeptali, jak správně 
učit, nebo proč Japonci žijí déle než 
my. Připomeneme i obdivovaný kostel 
sv. Václava ve Vršovicích od architekta 
Josefa Gočára.

Stanislav Zeman

R adost z letošních Velikonoc násobí přenesení ostatků mého velkého před-
chůdce na svatovojtěšském stolci, kardinála Josefa Berana, z Říma do Pra-

hy. Je vskutku symbolické, kdy k jeho návratu dochází. Dovolte mi připome-
nout, kdo se to vlastně vrací.
Josef Beran odešel po maturitě do semináře v Římě, po vysvěcení v roce 1911 
se vrátil. Záhy se stal rektorem pražského semináře, učil a vychovával. Neohro-
ženě se postavil proti nacismu. Škola nelidskosti, lidské solidarity a ekumeny 
se pro něj odbývala na Pankráci, v Terezíně a Dachau. Vrátil se domů klidný 
a poučený o tom, co je v člověku.
Na podzim 1946 se stal arcibiskupem pražským. Byl účastníkem pohřbu prezi-
denta Beneše a ano, sloužil Te Deum po zvolení Klementa Gottwalda. Tento akt 
vyměnil za slib, že bude propuštěno více než 70 kněží, kteří ovšem ani ne za půl 
roku byli opět ve  vězeních, a  za  slib zachování církevního školství. Netrvalo 
dlouho a došlo k policejnímu zásahu při slavnosti Božího Těla a arcibiskup byl 
internován. Sdílel tak osud primasů ostatních zemí s komunistickým režimem, 
kardinálů Mindszentyho, Wyszyńskiho a Stepinace.
Papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupa Berana kardinálem a  státní orgány mu 
povolily cestu do Říma jen se závazkem, že se nikdy nevrátí. Aby umožnil na-
stoupení biskupa Františka Tomáška, přijal doživotní vyhnanství. V Římě, kde 
stihl ještě pronést řeč o náboženské svobodě na Druhém vatikánském koncilu, 
žil ve zvláštní péči Pavla VI. Není znám případ, že by někdo jiný byl pochován 
samotným papežem v kryptě svatopetrské baziliky mezi papeži.
Josef kardinál Beran se před svátkem sv. Vojtěcha vrátí s poctami církevními 
i státními do své katedrály. Přichází, aby promluvil skoro tak, jako když v roce 
1948 napsal slova „Nemlč, arcibiskupe“ a varoval. Stojíme dnes uprostřed ne-
ustálých volebních kampaní, jsme vyhroceně rozděleni, zapomínáme na cenu 
svobody, promarnili a poztráceli jsme všechny ideové hodnoty našeho státu, 
jako nepotřebnou veteš odsouváme přirozenou rodinu, výchovu dětí a mlá-
deže strkáme jeden na  druhého, až ji nedělá nikdo. Naříkáme, že nemáme 
osobnosti, a přitom ušlapeme pomluvami každého, kdo osobností je. Beranův 
návrat je pro nás především zkouškou z věrnosti dobru, poctivému dobru kaž-
dého člověka, zkouškou z lidské odpovědnosti za druhé.
Zvu i vyzývám Vás k účasti na jeho uvítání, neboť se vrací učitel a arcibiskup, 
velký občan našeho státu a syn našeho národa. Nic nechybí k slávě jeho, to on 
chyběl víc než půl století k slávě pražské katedrály.
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3–5 Ze života  arcidiecéze

6
Azylový dům Gloria slaví 
10 let od otevření
Rozhovor s Jarmilou Lomozovou

7 Sarah ze Zambie
Mladá inovátorka

8–9

Japonská zdvořilost 
a více podob pravdy
P. Ludvík Armbruster, dlouholetý 
profesor filozofie v Tokiu

10 Diáře biskupů

11–13 Programy

14 Z Act curiae

15
Duchovní cvičení
Kostel sv. Václava ve 
Vršovicích

Editorial



3ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Bohoslužba slova s gregoriánským
chorálem na závěr postní doby

A rcibiskupství pražské zve nejen pražské věřící na bohosluž-
bu slova s gregoriánským chorálem na závěr postní doby, 

která se pod názvem „Hle, dřevo kříže“ koná v předvečer Zele-
ného čtvrtku, ve středu 28. března 2018, v 18.00 hod. v praž-
ském malostranském kostele sv. Mikuláše. Bohoslužbu povede 
P. Lukáš Lipenský O.Cr., rektor kostela, bohoslužbu doprovodí 
chorálními zpěvy Schola cantus gregoriani (um. vedoucí – Jan 
Lorenc), na varhany bude hrát Martin Moudrý.

Repatriace kardinála Josefa Berana

20. dubna

  18.00  Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice)
 – doprovodný program

  19.00  Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice)
  –  uctění památky kardinála Josefa 

Berana modlitbou
  20.15  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

(Strahov) – modlitební vigilie

21. dubna

  10.00   Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
(Strahov) –  procesí s ostatky kardinála 

Berana na Hradčanské náměstí
  11.00   Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

–  mše svatá ke cti sv. Vojtěcha, 
celebruje kardinál Dominik Duka

Po skončení liturgie bude rakev s ostatky kardinála 
Josefa Berana vystavena veřejné úctě do 23. dubna, 
kdy bude po večerní bohoslužbě v 18.00 uložena do 
nově zřízeného sarkofágu.

Exsultet

Ch valozpěv na  Ve-
likonoční svíci, 

nazývaný podle prvního 
slova Exsultet, Ať zajásá, 
je všeobecně znám zřej-
mě především díky „pilné 
včele“. Jedná se přitom 
o  píseň nejen esteticky 
krásnou, ale také nesmír-
ně bohatou na  teologii 
a na podněty pro duchov-
ní život. Je téměř dobro-
družné rozplétat prameny této duchovní poezie, pátrat 
po tom, z kterých velikánů církevního starověku Exsul-
tet čerpal, aby jejich myšlenky a kázání přetavil ve chvá-
lu Boží. Je překvapující objevit, že se nejedná o pouhou 
liturgickou poezii, ale o modlitbu chvály, díků a oběti, tj. 
o eucharistickou modlitbu v širším významu slova, kte-
rá proměňuje paškál ve svátost Kristova zmrtvýchvstání 
a která může také proměňovat ty, kdo ji zpívají a jejímu 
zpěvu naslouchají.
Autor: Radek Tichý; vydalo nakladatelství Krystal.

Den smíření a milosrdenství na Černém Mostě

P řijďte se 8. dubna setkat s dalšími obyvateli Černého Mostu, přijďte se pomodlit, poradit, pobavit. Kopeček 
Milosrdenství (Irvingova ulice) – od 16.00 korunka Božího milosrdenství, příležitost ke svátosti smíření a 

rozhovoru s knězem, v 17.00 mše svatá, celebruje P. Vojtěch Kodet O.Carm. Další informace o zajímavých 
programech (právní, zdravotní a vztahové poradenství) najdete na www.farnostkyje.cz a www.praha14.cz.

Fo
to

: A
rc

h
iv

 A
rc

ib
is

ku
p

st
ví

 p
ra

žs
ké

h
o

Fo
to

: V
la

d
im

ír
 K

o
ro

n
th

ál
y

15.00 hod.  zahájení programu na Kopečku milosrdenství
16.00 hod.  modlitba korunky Božího milosrdenství a příležitost  

ke zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru s knězem 
17.00 hod.  slavnostní mše svatá za doprovodu farního sboru  

u kostela sv. Bartoloměje, celebruje páter Vojtěch Kodet 
18.30 hod.  společná hostina na podobenství Agapé.
 Setkání s karmenitánem páterem Vojtěchem Kodetem.

14.00 – 17.00 hod.  Ing. Mgr. Marie Nováková, poradce, kouč, rodinný 
terapeut Systemická práce s párem a rodinou 

14.00 – 15.00 hod. individuální konzultace, poradenství, koučink
15.00 – 16.00hod. interaktivní seminář Mýty v partnerství 

Jaké mýty provázejí naše vztahy? 
Které nás posilují a které oslabují? 
Jak osvěžit a povzbudit vztahy, které  
„zevšedněly“, nebo „skřípou“?

16.00 – 17.00 hod. individuální konzultace, poradenství, koučink

DeN SMířeNí A MIloSrDeNStVí  
NA ČerNéM MoStě NeDěle 8. DuBNA 2018

Černý MoSt, Praha 14

• přijďte se setkat s dalšími  
obyvateli Černého Mostu 

• přijďte se poradit 
• přijďte se pobavit

Den, který může změnit Váš život

MuDr. Iva ondráčková, psychiatrička a psychoterapeutka  
nabízí skupinové setkání s krátkou přednáškou a diskusí 
„Když bolí duše“ aneb co chcete vědět o psychiatrii  
a psychoterapii - můžete se ptát na vše, co vás zajímá  
o prevenci a léčbě psychických potíží. Setkání je zamýšleno 
jako skupinové povídání v kruhu. od 15.00 do 17.00 hodin 
možnost individuálních anonymních konzultací.

Mgr. richard Novák, příležitost ke konzultacím  
ve složitých životních situacích s advokátem

14.00-17.00 hod. 

14.00-17.00 hod. 

JUDr. Ján horňák - právní poradenství nikola Šindler - odborné 
poradenství v tíživých životních situacích (práce, bydlení, finance)

14.00-17.00 hod. 

Poradenství je poskytováno odborníky v daných  
oborech v rámci Dne milosrdenství zdarma.

KopečeK milosrDenstVí
Irvingova ulice, Praha 9 – Černý Most1 oáza - Centrum Farní Charity prahy 14

Maňákova 754/22, Praha 9 – Černý Most 2

pleChárna
Bryksova 1002/20, Praha 9 – Černý Most3 KC KarDašoVsKá 

Kardašovská 626/5, Praha 9 - Lehovec4

Pořádá Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích za podpory Městské části Praha 14.
www.farnostkyje.cz      www.praha14.cz
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Studentský
Velehrad 2018

V ysokoškolské katolické hnu-
tí ČR zve všechny studenty 

vysokých škol a mladé pracující 
19.–22. dubna na Velehrad. Letoš-
ní ročník nabídne společné slave-
ní eucharistie, přednášky, setkání 
v  diskuzních skupinkách a  večerní 
programy. Tematicky bude akce 
zaměřena na  otázku odpovědnos-
ti a důležitosti jejího přijetí v životě 
každého člověka. Přihlašování na 
http://studentskyvelehrad.cz.

Film Alenka v zemi zázraků

F ilm Alenka v  zemi zázraků je autobiografické fantaskní vyprávění, které se 
pohybuje mezi poezií, snovou mystikou a humorem. Jde o poetické vyprá-

vění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství jako 
kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět. Sny a realita se jí prolínají 
a vykreslují skrze její rodinu a svět slavností, kterými doslova protančí svým fan-
tazijním viděním světa. Více na www.vira.cz.

Pochod pro život

H nutí pro život pořádá 7. dub-
na Národní pochod pro život 

a  rodinu, manifestaci na  podporu 
rodin, manželství a  respektu živo-
tům těch nejmenších z nás. Zahá-
jení proběhne v  10.30 mší svatou 
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha, celebruje kardinál Dominik 
Duka OP, který také udělí zvlášt-
ní požehnání rodinám. Následuje 
oběd, kulturní program a  pochod 
centrem Prahy na  Václavské ná-
městí, kde bude v 16.00 ukončen.
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V ýstava souboru ilustrací Mgr. 
Lýdie Hladíkové.

Národní pochod 
pro život a rodinu
Praha / sobota / 7. 4. 2018

Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás  

10:30 Katedrála – pontifikální mše svatá

12:00 Klárov – oběd a kulturní program

14:00 Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí

16:00 Požehnání rodinám a zakončení

 pochodprozivot.cz

Foto: Člověk a víra, David Sís, fotografsis.cz

poetický film pro celou rodinu   |   premiéra: 8. února 2018

v zemi zázraků

 

Viktorie Stříbrná          Veronika Žilková          Boleslav Polívka

Jiří Dvořák          Jana Pidrmanová

scénář a režie: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt   |   hrají: Viktorie Stříbrná, Veronika Žilková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák,
Jana Pidrmanová, Tereza Taliánová, Simona Postlerová, Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt, Adéla Stodolová, Mikuláš Matoušek
a další   |   výtvarná koncepce: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt   |   kostýmy a masky: Jana Kristina Studničková
zvuk: Ladislav Greiner   |   kamera: Marek Jícha AČK   |   druhá kamera: Jiří Strnad   |   střih: Jana Kristina Studničková
producent: JesuPrague Film a Otakáro Maria Schmidt, 2018   |   distribuce: APK CS 

  
z  

  Alenka 
Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková a JesuPrague Film uvádí
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Africký květ

N akladatelství Paulínky zve 24. dubna od 19.00 na večer s názvem „Africký květ“ u pří-
ležitosti vydání knihy Hervé Roulleta „Josefína Bakhita: z  otrokyně světicí“. Kniha 

zachycuje životní příběh první súdánské světice, která byla v dětství unesena obchodníky 
s otroky, ale nakonec poznala Krista a dala mu celý svůj život. Právě tato světice se stala 
vzorem v boji proti všem formám otroctví i v pozvednutí důstojnosti žen.
Pozvání přijali: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., orientalista a afrikanista, Ing. Petr Jašek, 
český humanitární pracovník, dokumentarista a spolupracovník české pobočky organiza-
ce Hlas mučedníků, který byl 445 dní vězněn v Súdánu, Ing. Julius Kahanec, dobrovolník 
české pobočky Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI), která od roku 1995 osvobodila 
v Súdánu více než 100 000 otroků, ThLic. Lukáš Nosek, Th.D., absolvent Dar Comboni 
for Arabic Studies v Káhiře v oboru klasický arabský jazyk, islamologie a mezináboženský 
dialog, a sestra Mgr. ThLic. Klára Marie Stráníková SCSC, která se v rámci Charity věnovala 
problematice obchodování s lidmi a novodobému otroctví a zastupuje Českou republiku 
v rámci RENATE (Religious in Europe networking against trafficking and exploitation).
V knihkupectví Paulínky u kostela Panny Marie Sněžné v Praze 1, Jungmannovo nám. 18.

Letní škola liturgiky 

L etní školu liturgiky určenou pro ši-
rokou veřejnost v termínu 21.–26. 

srpna 2018 připravuje Pastorační stře-
disko Arcibiskupství pražského ve spo-
lupráci s KTF UK v rámci Liturgie.cz. 
Letní škola se uskuteční v Želivském 
klášteře, tématem je mše svatá. Více na 
http://www.liturgie.cz/letni-skola/.

Kurz pro varhaníky přijímá
nové frekventanty 

P ři Arcibiskupství pražském již 
delší dobu funguje kurz pro 

amatérské varhaníky. Kurz probíhá 
v dvouletém intervalu. Jelikož stá-
vající běh bude ukončen v tomto 
červnu závěrečnou zkouškou ab-
solventů, pro příští školní rok bude 
možno přijmout dalších cca 20 
nových zájemců o liturgickou hud-
bu a službu při liturgii. Kurz je určen 
jak varhaníkům, kteří při liturgii již hrají, tak i zájemcům, kteří by tímto způsobem 
ve svých farnostech teprve chtěli začít působit a nemají zatím s hrou na var-
hany žádné zkušenosti. Podmínkou je určitá zručnost ve hře na klavír, aby bylo 
možno započít s výukou varhanní hry, zájem o liturgii jako takovou a ochota po 
absolvování kurzu skutečně prakticky sloužit ve farnostech Arcidiecéze. Přijí-
mací zkoušky se budou konat v sobotu 26. května 2018. Protože je však nutné, 
aby se případní zájemci ke zkouškám adekvátně připravili, dovoluji si tuto infor-
maci poskytnout již nyní. Další informace a podmínky k přijímacím zkouškám je 
možné získat na adrese psenicka@apha.cz.
Srdečně Vás zvu, milí varhaníci, přijďte prohloubit své znalosti a zdokonalit své 
schopnosti. 
 MgA. Miroslav Pšenička, vyučující kurzu pro varhaníky

Pouť k hrobu
dr. Františka Noska

N árodní rada Sekulárního františ-
kánského řádu ČR spolu s  far-

ností Poříčí nad Sázavou zvou v sobo-
tu 14. dubna na  tradiční pouť k hrobu 
Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sáza-
vou. Od 15.00 bude sloužena mše svatá 
v kostele sv. Havla, celebruje Mons. Pa-
vel Konzbul. Následuje modlitba u hro-
bu dr. Noska a setkání na faře.
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XX. Augustiniánský týden Svatý Augustin a povolání

  23. dubna od 18.00   Čtení z knihy Soliloquia od sv. Augustina. Co je a jak hledat povolání 
a Pravdu?

  24. dubna od 19.00   Svátek obrácení sv. Augustina. Primiční mše sv. P. Andreje Kovaľáka OSA.
  25. dubna od 18.00   Přednáška: PhDr. P. William Faix OSA: Augustiniáni v ČR: zrod a vzkříšení.
  26. dubna od 18.00  Přednáška: ThDr. David Vopřada: Augustin a příprava na křest.
  27. dubna od 18.00  Koncert Svatotomášského sboru.

Klášter sv. Tomáše, Josefská ulice. Více na: www.skolasvatehoaugustina.cz; www.augustiniani.cz; www.svatyaugustin.cz.
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CHARITA

  Jak dlouho Azylový dům Gloria 
funguje a kde se nachází?
Azylový dům Gloria pomáhá ma-
minkám a dětem od roku 2008, tedy 
už 10 let. Arcidiecézní charita Praha 
tehdy získala do nájmu a opravila na 
Barrandově budovu bývalé mateřské 
školy. Zde nyní funguje azylový dům 
a v druhé části objektu domov pro lidi 
s Alzheimerovou chorobou.

  Jaká je základní náplň takového 
azylového domu?
Smyslem všech těchto zařízení je ne-
jen poskytnutí přechodného ubytová-
ní, ale podpora v  tom, aby lidé v  tísni 
našli cestu zpět do běžné společnosti. 
Každá maminka, která k  nám přijde, 
si ve  spolupráci se sociální pracovni-
cí sestaví svůj individuální plán. Vyřídit 

pro děti školku, sociální dávky, zvlád-
nout určité dovednosti, přihlásit se 
na rekvalifikační kurz, najít brigádu atd.

  Kolik žen u vás aktuálně žije?
V  Azylovém domě Gloria bydlí 
17 maminek a 25 dětí. Máme 20 po-
kojů a všechny jsou plně obsazené.

  Stává se vám někdy, že musíte 
ženu v  nouzi i  odmítnout? Právě 
z důvodu obsazenosti pokojů?
Ano, bohužel se to stává. V  takovém 
případě mamince pomůžeme kon-
taktovat jiné azylové domy a snažíme 
se poskytnout nebo zprostředkovat 
další pomoc. 

  Jak dlouho u  vás ženy s  dětmi 
mohou být ubytované?

Azylový dům poskytuje přechodné 
ubytování na délku půl roku, které je 
možné v  případě potřeby prodloužit 
na jeden rok, výjimečně o něco déle.
Má pobyt dětí v azylovém domě po-
zitivní vliv na jejich vnímání a emoce? 
Děti citlivě vnímají, co jejich rodiče 
prožívají. Po  příchodu do  azylového 
domu se ale obvykle zklidní maminka 
a tím i děti. Nejvíce patrné to je u po-
stižených dětí. U  nich jsou po  pře-
stěhování do  azylového domu vidět 
obvykle největší pokroky. Holčička, 
která se nebyla schopná fyzicky od-
poutat od maminky, je po pár týdnech 
schopná strávit samostatně čas se so-
ciální pracovnicí a po pár měsících se 
zapojit do dětské skupiny. Bez slziček, 
s důvěrou a sebevědomím.

  S  jakým životním příběhem se 
u vás nejčastěji ženy ocitají? 
Asi polovina žen v  Azylovém domě 
Gloria zažila domácí násilí. Nezřídka se 
stává, že zaklepe na dveře Glorie doslo-
va s dítětem v náručí a igelitkou v ruce. 
Ve  strachu před násilníkem opustila 
vše. Mnohdy bohužel po  dlouhých 
letech utrpení. Zaujal mě taky jeden 
příběh maminky, která nyní v  Glorii 
bydlí. Měla před maturitou. Otěhotně-
la. U  rodičů pomoc nemohla hledat. 
Uvažovala o potratu. Učitelka ve škole 
jí dala kontakt na Arcidiecézní charitu 
Praha. Po  návštěvě Azylového domu 
a po poradě s pracovníky domova se 
rozhodla miminko porodit. Čeká jí pře-
konat ještě hodně těžkostí, ale už nyní 
s úlevou říká, že své rozhodnutí vnímá 
jako správné. Jít tou druhou cestou by 
si celý život vyčítala.

  Jakým způsobem tedy lze azy-
lovému domu pomoct? Finančně, 
hmotně, mediálně? 
Co se týče materiální pomoci, hojně 
ji využíváme. Darů se k  nám dostá-
vá hodně, jak oblečení, potřeb pro 
miminka a  děti, hraček, knížek i  po-
travinové pomoci. V  současné době 
nepotřebujeme více. Všem dárcům 
děkujeme.

Za finanční pomoc jsme vděčni. Po-
může nám zkvalitnit naše služby. 
V  současné době by nejvíce potře-
boval pomoci náš Azylový dům pro 
maminky s dětmi v Brandýse nad La-
bem. Číslo účtu je 749011/5500, vari-
abilní symbol 21.

  Nikol Horáková

Azylový dům Gloria 
slaví 10 let od otevření

Azylový dům Gloria pro maminky s dětmi založila 
Arcidiecézní charita Praha v pražském Barrandově před 
deseti lety. Azylový dům, který od svého založení poskytl 
pomoc 1 100 maminkám a jejich dětem, představuje 
v rozhovoru Jarmila Lomozová, zástupkyně ředitele 
Arcidiecézní charity v Praze. 
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S 
arah má na  svůj věk neobvyk-
lé zájmy. Nejvíc jí baví fyzika: 
„Ve škole mě baví hodně před-

mětů. Například dějepis, protože když 
budu rozumět minulosti, současnost 
i budoucnost se dá plánovat. Ve spo-
lečenských vědách se učíme o  poli-
tické situaci v  zemi. Mám také ráda 
angličtinu, se kterou se všude domlu-
vím. A matematiku, protože všechno 
jde spočítat. Nejvíc mě ale baví fyzika, 
protože díky ní lze pochopit a vyna-
leznout nové věci, které lidem zjed-
noduší život.“

Sarah, která je studentkou prvního 
ročníku střední školy, je členkou škol-
ního fyzikálně-technického kroužku. 
Přivedl jí tam její zájem o  zeměděl-
ství a  hospodářská zvířata. „Během 
prázdnin jsem navštívila v  provin-
cii Copperbelt hospodářskou farmu 
u  města Luanshya. Zambie se často 
potýká s  chorobami hospodářských 
zvířat. Viděla jsem farmáře, jak vodí 
dobytek do nádrže, ve které byly che-

mikálie s vodou. Zvířata se do ní mu-
sela ponořit a pak je očkovali. To bylo 
velmi obtížné. Plašila se a  několik se 
jich zranilo. Přemýšlela jsem, jak to 
udělat, aby vše probíhalo bezpečně-
ji, aby se zvířata nezranila a  netrpěla 
stresem. Napadlo mě, že nádrž by zde 
být nemusela. Zvířata by prošla tune-
lem, kde by se na ně ochranná látka 
jen stříkala ve  spreji. To by zabránilo 
jejich poranění a  celý proces by se 
urychlil. Svůj nápad jsem prezentovala 
v našem kroužku a učitelé mi navrhli, 
ať vytvořím model projektu. Zabralo 
mi to čtyři měsíce. V  objektu je vel-
ká nádrž s chemikáliemi, kam se přidá 
voda a celá směs se pak dál pumpu-
je potrubím do tunelu, kudy prochá-
zí zvířata. Zde dojde k postřiku. Jako 
zdroj energie jsem použila solární 
panel. Ten také zajistí světlo v budo-
vě. Během hodiny projde postřikem 
kolem 200 kusů dobytka. Ve srovnání 
s  farmou, kterou jsem navštívila, tam 
jsem napočítala pouze 50 kusů. Můj 
projekt by ale mohli využít i chovatelé 

koz, ovcí, prasat nebo koní. Zamezilo 
by se zbytečnému úhynu zvířat vlivem 
nemocí, žádné zvíře by se neporanilo 
a bylo by více masa také na export.“
Se svým modelem Sarah vyhrála 
okresní kolo soutěže mladých ino-
vátorů. Postoupila do  krajského kola 
a z něj do celostátní soutěže ve městě 
Petauke ve východní provincii Zambie 
u  hranic s  Malawi. „Ještě nikdy jsem 
tak daleko necestovala,“ říká Sarah 
a  pokračuje: „V  mé kategorii jsem 
soutěžila jako jediná dívka a k mému 
obrovskému překvapení jsem obsadi-
la první místo! Už jen pozvání na ce-
lostátní kolo je úspěch. To byla pro 
mě i mou školu velká pocta. A moje 
babička měla také velikou radost.“

Dívka je sirotek, vychovává ji babička. 
Do školy by pravděpodobně bez pod-
pory Adopce na  dálku® nechodila. 
Sarah sní o tom stát se lékařkou. 

  Jarmila Lomozová
Arcidiecézní charita Praha

Sarah ze Zambie zvítězila v celostátní 
soutěži mladých vynálezců

Třináctiletá Sarah Mwale ze 
zambijského Solwezi je sirotek 
a studuje díky programu Adopce 
na dálku® Arcidiecézní charity 
Praha. Nedávno zvítězila v celostátní 
soutěži mladých inovátorů. Porotu 
zaujala svým modelem na ošetření 
hospodářských zvířat. 
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 Jaká byla Vaše cesta k  jezuitům 
a pak do Japonska?
Já jsem z  takové post-křesťanské 
pražské rodiny, kde rodiče do koste-
la nechodili, ale nás děti ještě posí-
lali. Maminka byla Pražačka a  tatínek 
se narodil v  Orlických horách. Můj 
rakouský děda přišel, když se stavěla 
železnice do  Orlických hor, a  zůstal 
v Jablonném nad Orlicí jako traťmis-
tr. Proto mám německé příjmení. Tam 
se narodil můj otec, doma už mluvili 
česky, babička byla Češka.

Během středoškolských studií jsem se 
seznámil s řadou otců, kteří tu v Pra-
ze pracovali. Jezuitský způsob živo-
ta se mi zalíbil, řekl jsem si, že by to 
bylo něco pro mě. Maturoval jsem 
dva roky po válce a ještě to léto jsem 
vstoupil k  jezuitům, dvouletý novici-

át jsme měli na  Velehradě. Byli jsme 
pak poslední ročník, který skládal sliby 
v kapli, jak se sluší a patří. Pak jsme jeli 
studovat filozofii do Děčína. Tam nás 
13. dubna 1950 v noci pozatýkali a in-
ternovali. Tím se můj životní program 
trochu posunul.

Po  dědečkovi jsem ovšem měl ra-
kouskou státní příslušnost a ten děda 
Armbruster byl Rakušák jak z lidových 
kalendářů, včetně toho, čemu se říká 
rakouský šlendrián. Tenkrát v  roce 
1918 měl jít na  úřad a  podle svého 
bydliště by dostal československou 
státní příslušnost. On ovšem řekl: 
„Já? Na úřad? Ne!“ Nikde se nehlásil, 
a  tak zůstal Rakušákem a my všichni 
po něm. Mně to pak v roce 1950 po-
mohlo, protože mě vyhostili z Česko-
slovenska jako nežádoucího cizince. 

Já jsem takový rodilý cizinec. Díky 
tomu jsem mohl dostudovat, přihlásil 
jsem se do japonské misie a prožil ži-
vot v Japonsku. 

 V čem jsou Japonci jiní?
Oni nosí od  rána do  večera masku, 
totiž usmívají se. Je to jako jejich di-
vadlo nó. Tam se nosí maska a na ní 
je takový usměvavý obličej. Mají také 
trochu jinou škálu hodnot. Nejvyšší 
hodnotou je zdvořilost. A ten nejhorší 
hřích, který se neodpouští „ani v tom-
to, ani v příštím životě“, je být nezdvo-
řilý. Denní život v Tokiu byl tím pádem 
velmi příjemný, protože lidé jsou sku-
tečně zdvořilí, žádné spory se obvykle 
nekonají. Má to ale ten rub, že nikdy 
nevíte, co si doopravdy myslí. Říct 
člověku do očí pravdu je obvykle ne-
zdvořilé, čili se to tam nedělá.

Evropské a americké firmy se už nau-
čily, že smlouvy, ve kterých jde o ve-
liké peníze, se neuzavírají v  tom čtr-
náctém poschodí v  kanceláři. Tam 
se o  kontraktu samozřejmě hovoří, 
ale pak se jde společně do  nějaké-
ho nočního podniku, tam se všichni 
opijí a v opilém stavu je dovoleno říct 
pravdu do očí. Tam se dovědí, jak to 
vlastně je. Druhý den se zase sejdou 

Japonská zdvořilost 
a více podob pravdy
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v  tom čtrnáctém poschodí, o  noč-
ní konverzaci nepadne ani slovo, ale 
každý ví, na čem je, a smlouva se už 
může uzavřít. 

 Japonci žijí déle než my. Čím to 
podle Vás je?
Oni po staletí žijí podle správné diety 
– jedí převážně rýži, zeleninu a ryby. 
A  chodí do  onsenů – horkých lázní, 
kde je to obvykle zdravé i krásné. Oni 
dobře věděli, že pokud se chtějí trvale 
uživit rybolovem a rýží z těch zavod-
ňovaných políček na  svazích, musí 
jich být do 25 milionů. A tak populaci 
po staletí udržovali na této výši. Otec 

rodiny rozhodoval, jestli narozené 
dítě zůstane naživu, nebo ne. Jako 
ve  starém Římě. Kdyby nechali žít 
všechny děti, umřela by celá rodina 
hlady. Maminka pak postavila v šinto-
istickém chrámu sošku jako památku 
na to děťátko, kterému nebylo dopřá-
no žít. Ty sošky si teď kupují turisté, 
kteří většinou nevědí, o co jde. Ono to 
vypadá hezky. Ty sošky nebo panenky 
se jmenují „kokeši“, což japonsky zna-
mená „zbavit se dítěte“. Kolem chrá-
mů jich vidíte spoustu. Teprve s indu-
strializací a modernizací tam žije přes 
120 milionů lidí.

 Co byste z jejich zásad, mentality 
doporučil nám?
Víte, ta zdvořilost je hezká, to je 
něco, co nám tady chybí. Když jsem 
se po  padesáti letech vrátil, zazna-
menal jsem, že jsme 
jako národ zesuro-
věli a naučili jsme se 
lhát, jako když tisk-
ne. A  přitom máme 
krásné české přísloví 
„lež má krátké nohy“. 
Pokud se do  svých 
lží ponoříte, stejně 
si nakonec začnete 
protiřečit. A  ta suro-
vost se pozná napří-
klad při přecházení 
ulice, i  na  zelenou 
přijede auto ze za-
táčky, a  pokud neu-
skočíte, přejede vás. 
Je ovšem možné, že 
si své vzpomínky z  dětství pozlacuji 
(úsměv).

 Stýská se Vám po Japonsku?
Já jsem nikdy neměl nostalgii, ne-
stýskalo se mi nikdy nikde. Ani v Tokiu 
po  Praze, ani v  Praze po  Tokiu. Kde 
jsem, tam žiji. A  snažím se žít v  pří-
tomnosti. To, co bylo, už není, je to 
jen představa. To, co bude, ještě není, 
to je také jenom představa. Skuteč-
nost je jenom to, co je teď. Tak proč 
nežít ten náš život ve skutečnosti mís-
to v představách? 

 Japonci prý nemají problém hlá-
sit se k více náboženstvím. Jak jste 
se k tomu stavěl?
Debatovali jsme například s  jedním 
přítelem Japoncem, také profesorem 
filozofie, o tom, jestli pravda musí být 
jen jedna. Oni totiž jsou ochotni říct, 
že jsou sice buddhisté, ale také šinto-

isté i  křesťané a  případně ještě něco 
dalšího. Já jsem tvrdil, že to tak nejde. 
A oni se divili: „Proč ne?“ Já jsem říkal: 
„No proto, že pravda je jenom jedna.“ 
A oni: “Jo? A jak to, že pravda je jenom 
jedna?“ No, a teď jim to dokazujte. 
Oni říkali: „My víme, proč ty si myslíš, 
že pravda je jenom jedna. Ty jsi vyrostl 
v monoteistickém náboženství. A pro-
tože ti od malička říkali, že je jenom 
jeden Bůh, tak si myslíš, že je jenom 
jedna pravda.  Ale podívej se do naší 
klasické literatury, do  našich starých 
svitků. Když takový svitek roztáhneš, 
je tam vždycky kus textu a  obrázek, 
kus textu a obrázek. A podívej, jak naši 
předkové ty obrázky malovali.“ A sku-
tečně, žádný z  těch obrázků nemá 
jednotnou perspektivu. Oni namalují 
jednu situaci, ale každý ten objekt má 
svoji zvláštní perspektivu. A říkají: „Vi-

díš? Takhle my malujeme a takhle my 
myslíme. Co je na tom špatně?“ 

 Čím jste se řídil při výuce na uni-
verzitě?
Jeden starý jezuita mi poradil, jak učit. 
Nejdřív je lepší být přísný a  pak po-
maloučku povolovat. Pokud to někdo 
udělá obráceně a  začne shovívavě, 
budou mu studenti tancovat na hlavě. 
A už to nikdy nevrátí zpátky. Poslechl 
jsem ho a život na univerzitě byl hezký. 
Byl jsem neoblomný, zkoušky zadarmo 
jsem nedával. Studenti to zjistili, přesta-
li škemrat a vydírat, měl jsem autoritu. 
Dodnes mě mají rádi, někteří z nich mě 
teď zvou, ať zase přijedu na návštěvu. 

 A přijedete?
V květnu asi ano, budu mít narozeniny.

 Stanislav Zeman
Erika Kroupová

Prof. PhDr.
Ludvík Armbruster SJ
(* 16. května 1928 v Praze)

Po  noviciátě studoval filozofii 
na  Filozoficko-sociologickém 
institutu jezuitského řádu v Dě-
číně a  pokračoval na  Papežské 
gregoriánské univerzitě v Římě, 
kde v roce 1952 získal licenciát 
z filozofie. Po dvouletém studiu 
japonštiny (Yokosuka, Japon-
sko) obhájil na  univerzitě So-
phia v Tokiu doktorát z filozofie. 
Následovalo čtyřleté studium 
teologie na  Teologické fakultě 
Sankt Georgen ve  Frankfurtu 
nad Mohanem. Tam byl také 
v  roce 1959 prof.  Armbruster 
vysvěcen na  kněze. Licenciát 
z teologie získal v roce 1960.
Od  roku 1961 žil a  působil 
v  Japonsku. Přednášel filozo-
fii na univerzitě Sophia v Tokiu, 
nejprve jako docent („associa-
ted professor“) a  od  roku 1969 
jako řádný profesor. Vedle své 
akademické činnosti vedl v  le-
tech 1965−1970 jako regens 
interdiecézní kněžský seminář 
v  Tokiu a  v  letech 1975−1983 
byl ředitelem centrální knihov-
ny univerzity Sophia. V  letech 
2003−2010 působil jako děkan 
Katolické teologické fakulty 
UK v Praze. Dne 28. října 2008 
převzal státní vyznamenání − 
Medaili Za zásluhy I. stupně. Je 
autorem řady odborných studií, 
psaných především v  japonšti-
ně. V  češtině vyšel např. knižní 
rozhovor „Tokijské květy“.
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10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

1. 4. / 10.00 
 Praha-Hradčany / katedrála / 
Boží hod velikonoční / mše svatá
 

5. 4. / 17.00  
Praha – Staré Město / Galerie 
Klementinum / Vernisáž výstavy 
Středověká kniha na dosah 

7. 4. / 10.30 
 Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá pro účastníky Pochodu pro 
život / Pochod pro život

8. 4. / 9.00 
Slaný / kostel sv. Gotharda / mše 
svatá s poděkováním P. Pavlu 
Táborskému

12. 4. / 19.30
Praha-Hradčany / katedrála / 
Benefiční koncert pro varhany 

13. 4. / 10.30 
 Praha-Hradčany / Arcibiskupství / 
Tisková konference u příležitosti 
převozu ostatků kardinála Josefa 
Berana a 75. narozenin kardinála 
Dominika Duky

 

15. 4. / 9.30  
Praha-Kunratice / kostel sv. Jakuba / 
mše svatá / předání osvědčení 
animátorům

18. 4. / 17.00 
 Praha / Polská ambasáda / účast 
na prezentaci knihy Církev a stát 
P. Hyeronima Kaczmarka OP  

 

20. 4. / 18.00 
Praha-Kbely / Praha-Dejvice / kostel 
sv. Vojtěcha / Praha-Strahov / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / repatriace 
ostatků kardinála Berana 

1. 4.  / 10.00
Praha-Libeň / kostel sv. Vojtěcha / 
mše svatá

21. 4. / 10.00
 Praha-Hradčany / bazilika Panny 
Marie na Strahově / průvod s ostatky 
kardinála Berana / mše svatá / 
repatriace ostatků kardinála Berana

23. 4. / 19.00 
Praha – Nové Město / kostel sv. 
Vojtěcha / poutní mše svatá

24. 4. / 18.00 
Praha-Hradčany / bazilika sv. Jiří / 
mše svatá 

25. 4. / 18.30
 Praha – Staré Město / kostel sv. Jiljí / 
mše svatá

28. 4. / 9.30
 Hradec Králové – Pouchov / 
kostel sv. Pavla / děkovná mše svatá 
za 75 let života

29. 4. / 10.30 
Polná / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / mše svatá / setkání s občany 
v Lidovém domě

30. 4. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá ke cti sv. Zikmunda / setkání se 
zvoníky

1. 4.  / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory
 

4. 4.  / 9.00
Kolín / kostel sv. Bartoloměje / mše 
svatá / Dvouletá katolická SŠ a MŠ / 
vizitace 

6. 4.  / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily 
/ mše svatá

15. 4. / 10.30 
Starý Knín / kostel sv. Františka 
z Assisi / mše svatá 

19. 4. / 18.00
 Divišov / kostel sv. Bartoloměje / mše 
svatá / vizitace farnosti

21. 4. / 11.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá / repatriace ostatků kardinála 
Berana

22. 4. / 14.00 
Praha – Staré Město / kostel 
Nejsvětějšího Salvátora / mše svatá 
s biřmováním

23. 4. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá

25. 4.
Praha – Nové Město / VOŠ JABOK / 
vizitace 
Praha – Nové Město / Církevní SZŠ, 
VOŠ zdravotnická, SOŠ sociální / 
vizitace 

26. 4. / 17.00
 Praha – Nové Město / kostel Panny 
Marie a sv. Jeronýma / mše svatá / 
25. výročí VOŠ JABOK

 28.–29. 4.
Brusel / biřmování a návštěva 
krajanské komunity
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 3. 4. / 14.00 /
Představení knihy Prof. Petra Piťhy. DS

 4. 4. / 9.30 /
Setkání maminek s dětmi. DS

 5. 4. / 19.30 / Modlitba chval. PS
 7. 4. / 9.30 / Kurz lektorů. PS
 9. 4. / 19.30 / Přednáška o kardinálu 

Josefu Beranovi. ČKA Prahy 6
 10. 4. / 19.30 /

Příprava na manželství*. CPR
 11. 4. / 9.30 / Akademie nejen pro se-

niory. O. Ján Evangelista Kočerha
Prohlídka řeckokatolického kostela 
Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. PS

 14. 4. / 15.00 / Rozvod a děti.
Přednáška, diskuze. CPR

 16. 4. / 20.00 /
Přednáška. ČKA Prahy 6

 17. 4. / 19.30 /
Příprava na manželství*. CPR

 18. 4. / 9.30 /
Setkání maminek s dětmi. DS

 20. 4. / 18.00 / Repatriace ostatků 
kardinála Beran. DS

 20. 4. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 23. 4. / 20.00 /

Přednáška. ČKA Prahy 6
 24. 4. / 19.30 /

Příprava na manželství*. CPR
 25. 4. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. ThLic.  Lukáš Eduard Nosek, 
Ph.D. / Je islám pro křesťany výzvou? 
aneb o  obavách z  islámu, proč se 
ne/musíme bát muslimů PS

 26. 4. / 19.30 / Modlitba chval. PS

vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 6.–8. dubna
Setkání manželů 50+. Jak naplnit 
„prázdné hnízdo“? Víkend v  penzionu 
Panský dům v  Rožmitále pod Třemší-
nem pod vedením manželů Aleny 
a  Pavla Poláčkových. Více na  http://
www.apha.cz/2018/cpr-novinky/cpr-
-nov-jak-naplnit-prazdne-hnizdo. 

 10. dubna – 5. června
Společná příprava na život v manželství 
– vždy v úterý od 19.30 do 21.30  (Kolej-
ní 4, Praha-Dejvice). Přihlášky na http://
www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-
-nabidka. Myslete na přípravu včas, ka-
pacita kurzu je omezená.

 14. dubna 15.00–17.00 
Rozvod a děti. Úvodní přednáška a dis-
kuse, příležitost k individuálním rozho-
vorům (Sv. Vojtěch, Kolejní 4, Praha-
-Dejvice). Hosté Mons. Aleš Opatrný 
a Mgr. Hana Imlaufová, dětská terapeut-
ka. Více na  http://www.apha.cz/2018/
cpr-novinky/cpr-nov-rozvod-a-deti.

                                  www.apha.cz/cpr

MINISTRANTI

 14. dubna  9.30–16.00
v kostele sv. Máří Magdaleny v Benát-
kách nad Jizerou (pro mladší kluky cca 
od 7 do 15 let). Více: P. B. Hudema tel.: 
724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

 20.–21. dubna od 18.00
v kostele sv. Vojtěcha v Praze – Novém 
Městě (pro starší kluky cca od 15 do 25 
let). Více: P. B. Hudema, tel.: 724 209 774 
benedikthudema@atlas.cz.

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 29. března – 1. dubna
Oslava Velikonoc pro mládež (14–30 
let). Klášter Tuchoměřice.

 7.–8. dubna
Setkání pro manželské páry (i  s dětmi) 
v Kroměříži.

 20.–22. dubna
Víkend pro mladé (18–30 let). Klášter 
Tuchoměřice.  

 4.–8. května
Duchovní cvičení Anamnéza. Klášter 
Tuchoměřice. 

 Každé úterý od 19.00
Otevřené  modlitební setkání  v  kostele 
sv. Bartoloměje, Praha 1. 

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 5. dubna od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy: Prenatální 
medicína pro laiky. Přednáší MUDr. Vik-
tor Tomek, Ph.D. a MUDr. Hana Belošo-
vičová, Ph.D.

 8. dubna 16.00   
Rodinná keramická dílna: Roztodivná 
zvířena. Čeká nás modelování z  hlíny, 
sochařské ztvárnění zvířecího motivu. 
S sebou pracovní halenu a dobrou ná-
ladu. Cena 100  Kč na osobu.

 9. dubna od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů. Histo-
rie křesťansko-demokratického hnu-
tí v  Čechách a  na  Moravě. Předná-
ší JUDr. Ing. Jiří Karas.  

 15. dubna od 16.00
Jarní koncert: Vivat flauto a  smíše-
ný sbor Gaudium ze ZUŠ Moskevská 
z Kladna.
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 9. a 23. dubna 10.30 – 12.30
SENiorská keramika – přátelská setká-
ní nad hlínou. Nahlédnete do základů 
keramického řemesla: naučíte se s hlí-
nou pracovat, jak vytvořit misku, kvě-
tináč, kachel, jak keramiku glazovat. 
S  sebou:  pracovní halenu a  dobrou 
náladu. Rezervace na tel.: 603 281 864 
a emailu janadomsova@gmail.com.
Cena: 100  Kč za lekci.

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 13. dubna od 19.30
Třináctého na třináctce. Hostem Sláv-
ka Klecandra budou Olin Nejezchleba, 
Stanislav Barek a Michal Müller, tedy trio 
Njorek. Ve svém repertoáru volně čer-
pají z moravské tradice, ovšem v ne-
tradičním instrumentálním obsazení 
(violoncello, kytara a citera).

                     www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

 8. dubna od 10.30
zveme na vernisáž výstavy Krajinou skal 
a hor – fotografie z  italských Dolomit 
a Českosaského Švýcarska od Jana Ko-
váře. Výstava potrvá do 4. května.

                            www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY ČESKÉ 

 14. dubna od 16.00
Benefiční  Koncert pro Máňu a  Hon-
zu. Účinkují: Lenka Klodnerová No-
votná – varhany, Barbora Váchalová, 

Iva Ryzová – harfa, zpěv, Mário Bihári, 
Michal Hromek. Na  programu: autor-
ská tvorba, sbor La Grande Bande pod 
vedením Matěje Kroupy. Výtěžek bude 
poukázán rodině v těžké finanční nouzi.

 15. dubna od 16.00
představení dětí nejen pro děti v podá-
ní Dismanova rozhlasového dětského 
souboru pod vedením Jany Frankové. 

 20. dubna od 19.00
Pergolessi: Stabat Mater. V nastudová-
ní sboru Bubureza společně s Orches-
trem gymnázia a hudební školy Praha.

 24. dubna od 19.00
Benefice na  nové varhany. Koncert 
Foerstrova komorního pěveckého 
sdružení.

 26. dubna od 19.00
Oldřich Janeba: Robotická žena. Diva-
delní představení souboru Naoko, au-
torská hra.

                            www.farnost-spořilov.cz

ŘKF U KOSTELA
PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU

 15. dubna od 16.30
Farní akademie. Přednáší PhDr.  Miro-
slav Scheinost, ředitel Institutu pro kri-
minologii a  sociální prevenci na  téma 
Kriminalita v ČR. Skutečný stav a vývoj. 
Kostel na Lhotce, Ve Lhotce 36, Praha 4.

                        www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JIŘÍ  

 24. dubna od 18.00
jste zváni do Hloubětína na poutní slav-
nost kostela sv. Jiří, patrona skautů.

                       www.farnosthloubetin.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 4. dubna od 19.30 
Psí katechismus (mladí 15–25 let): Svět 
viditelný i neviditelný. Andělé a ti ostat-
ní. Táže se Hyacint Ullman OP, odpoví-
dá Kliment Mikulka OP. Barokní refektář.

 5. dubna od 19.30 
Cyklus liturgie: K Boží cti a slávě. Hosté 
Benedikt Mohelník OP a Josef Pleskot. 
Barokní refektář.

 11. dubna od 19.30
Dominikánský knižní salón: Jana Ma-
roszová, Vera mundi lumina. Foyer ba-
rokního refektáře.

 12. dubna od 19.30
Náboženství a násilí. Debata nad číslem 
revue Communio. Barokní refektář.

 18. dubna od 19.30 
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 
Učiňme člověka. Člověk jako Boží ob-
raz. Táže se Hyacint Ullman OP, odpo-
vídá Metoděj Němec OP. Foyer barok-
ního refektáře. 

 19. dubna od 19.30
Spiritualita v  současné poezii. Hosté: 
Marie Šťastná, Martin Stohr, Jonáš Zbo-
řil. O současné poezii a spiritualitě v je-
jich tvorbě bude besedovat Anna Háb-
lová. Barokní refektář.

 25. dubna od 19.30
Současná poezie a  hudba. Host: Petr 
Borkovec. Poetické večery hudeb-
ně doprovázejí studenti HAMU pod 
vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava 
Tótha. Foyer barokního refektáře.

 26. dubna od 19.30
Hudba bez hranic u dominikánů 2018. 
Česko-švýcarský koncert: Martinů 
Strings Prague pod vedením Jarosla-
va Šonského. Sólisté: Jaroslav Pelikán 
–  flétna, Štěpánka Kutmanová – vio-
loncello. Předání ceny Artis Bohemiae 
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Amicis švýcarskému skladateli Stepha-
nu Baumgartnerovi.  Barokní refektář. 

                         www.dominikanska8.cz

DOMOV
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 2. dubna od 17.00
Velikonoční koncert Břevnovského chrá-
mového sboru a orchestru pod vedením 
Adolfa Melichara. Kostel sv. Rodiny.

 15. dubna od 17.00
Duo Dacapo (Kateřina Macourková 
Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – 
klavír). Skladby německého a francouz-
ského baroka. Kostel sv. Rodiny.

 22. dubna od 17.00 
Oslava vzkříšení – Resurrectionis ce-
lebratio v  podání vokálního společen-
ství Cantio, česká a latinská středověká 
a renesanční hudba. Kostel sv. Rodiny.

 24. dubna v 15.00 
Studentská vernisáž výtvarných děl 
a  filmové projekce na  téma stáří jako 
obdarování a další vrcholná fáze života 
(projekt vznikl ve  spolupráci studentů 
Mensa gymnázia a  seniorů v  Domově 
sv. Karla Boromejského). Refektář.

                              www.domovrepy.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

 29. března – 2. dubna 
Velikonoční pobyt s  programem pro 
děti (od pěti let) i rodiče. Na sobotní do-
poledne je pro děvčata připraven kurz 
malování vajíček, na nedělní dopoledne 
pro chlapce pletení pomlázky. 

 6.–8. dubna  
Víkendové setkání pro rodiče, kterým 
odešly nebo odcházejí děti z  domova. 

Doprovázejí manželé Poláčkovi. Na pro-
gramu jsou přednášky, čas pro manžel-
ský pár i vzájemné sdílení účastníků.

 13.–15. dubna 
jsou zvány především ženy na víkend bi-
blických a izraelských tanců II. s Moni-
kou Podkalskou s názvem „Setkání v za-
hradě“. V izraelských tancích je mnoho 
dávného moudra a  radosti. Při biblic-
kých tancích mluví nejen ústa, ale modlí 
se celé tělo. A dělat něco společně skrý-
vá v  sobě radost – dáváme a  zároveň 
dostáváme. Přihlášky na: 734 435 295, 
info@panskydumrozmital.cz.

                 www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Ekologická sekce ČKA
                                                                
10. dubna od  18.00 zve Ekologic-
ká sekce ČKA k  účasti na  ekumenic-
ké bohoslužbě ke  Dni Země do  praž-
ského kostela Nejsvětějšího Salvátora 
(u  Karlova mostu). Kázáním poslouží 
prof. Pavel Hošek, ThD., z Evangelické 
teologické fakulty UK, zpěvem pěvecký 
sbor Gabriel.  

Cyrilometodějská pouť 2018
                                                                
14. dubna: V. etapa: Bečváry – Malešov 
– Čáslav, 29 km.
15. dubna: VI. etapa: Čáslav – Žleby – 
Ronov nad Doubravou – Třemošnice 
– Seč, 25 km. Kontakty na organizátory: 
L. Gottfried: 739 389 158; L.Gottfried@
seznam.cz; F. Reichel: 725  939  385; 
e-mail: f.reichel@volny.cz; U. Janků: 
e-mail: Ursula.Janku@seznam.cz nebo 
731  604  392, popř. 286  891  447; 
www.poutnik-jan.cz  a www.sfr.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
16. dubna od 17.00 jste zváni na další 
koncert duchovní hudby.  Účinkují: Ka-
teřina Jansová – flétna, Irena Chřibková 
– varhany. V kostele Panny Marie pod 
řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá 
Strana.

Týden modliteb za duchovní povolání 
                                                                
16. – 22. dubna  Motto: „Když mluvím 
s mladými, nevěřím, že by mohli hledat 
vzácnější perlu, než je poznání jejich 
životního povolání.“ Don Bosco. Více 
na www.hledampovolani.cz

Sdružení sv. Ludmily   
                                                                
22. dubna od  14.00 zve Sdružení 
sv. Ludmily a  ŘKF Beroun na  táborák 
nejen s písničkou. Čeká nás odpoledne 
plné her, soutěží pro děti, opékání špe-
káčků a dobrá nálada. Zváni jsou nejen 
děti a rodiče, ale všichni duchem mladí. 
Na farním dvoře na Tetíně.
 
Kolegium katolických lékařů 
                                                                
25. dubna od  18.30 jste zváni Kole-
giem katolických lékařů na  přednášku 
P.  ThLic.  Ing.  Františka Hylmara SJ na 
téma: Ignaciánská spiritualita a  dnešní 
výzvy. V knihovně III. interní kliniky VFN, 
U nemocnice 1, Praha 2.

Kurz ikonopisectví
                                                                
10.–13. května jste zváni na kurz tvor-
by ikon pod vedením Martina Damiána 
v  prostorách fary v  Berouně. Kontakt 
pro zájemce info@martindamian.cz; 
www.martindamian.cz.

Kurz ikonopisectví 
10. – 13. 5. 2018 

Farnost Beroun 
 

Dovoluji si Vás pozvat na kurz tvorby ikon, který proběhne 
v prostorách fary v Berouně. 

Cílem tohoto kurzu je seznámení s tvorbou křesťanských ikon. 
Každý účastník by si měl během kurzu vytvořit svoji vlastní 

ikonu, kterou si odnese s sebou domů. 
Během kurzu bude v ateliéru zachováno silentium,  

poslech duchovní hudby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Už dnes se těším na setkání s Vámi a společnou tvorbu 

 
                                                                                                          Martin Damian 

www.martindamian.cz 
 

Kontakt pro zájemce o kurz:  
info@martindamian.cz 



14 Z ACT CURIAE

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

USTANOVENÍ

 JCLic. Zoltán Balga byl od 1. červen-
ce 2018 do 30. června 2021 jmenován 
a  ustanoven obhájcem manželského 
svazku Metropolitního církevního sou-
du Arcidiecéze pražské. 
 JUDr.  Alexandra Bejvančická byla 

od 1. března 2018 jmenována a usta-
novena advokátkou Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské. 

 ThMgr. Zbigniew Grzyb byl od 
1. března 2018 do 28. února 2019 jme-
nován a  ustanoven charitním kapla-
nem Farní charity Starý Knín.  
 Mgr.  František Masařík byl od 

1. března 2018 do 28. února 2019 jme-
nován a  ustanoven charitním kapla-
nem Farní charity Kralupy nad Vltavou.  

 P.  ThLic.  Jan Regner SJ, Th.D., byl 
od  1. března 2018 uvolněn z  funkce 
farního vikáře ŘK akademické farnosti 
Praha.  

 P. ThLic. Ing. Petr Šimon Vacík SJ byl 
od  1. března 2018 jmenován a  usta-
noven farním vikářem ŘK akademické 
farnosti Praha. 

 P.  Tomasz Wascinski CSsR byl od 
1. března 2018 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Příbram – Svatá Hora.  

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Mgr.  Miloš Hrnčíř, trvalý jáhen 
v  Roudnici nad Labem, 1. 4. 1942 
(76 let)

 P.  Mgr.  Jiří Kovář SJ, farní vikář 
u  kostela sv. Štěpána v  Praze – No-
vém Městě, 6. 4. 1958 (60 let)

 P.  PaedDr.  JCLic. Mgr.  Bartoloměj 
Marián Čačík O.Praem., soudce MCS, 
12. 4. 1978 (40 let)

 P.  Dott. prof.  Anastasio Ottavio 
Roggero OCD, rektor klášterního 
kostela Panny Marie Vítězné a sv. An-
tonína Pad. /Pražské Jezulátko/ v Pra-
ze – Malé Straně, 12. 4. 1939 (79 let)

 Dr. Ing. Anselmo Luiz Ulbrich, Pre-
latura sv. Kříže a Opus Dei, 19. 4. 1963 
(55 let)

 Antonín Šorm, kněz pražské arci-
diecéze na  odpočinku, 23. 4. 1936 
(82 let)

 kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, 26. 4. 1943 (75 let)

 P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO, 
kaplan Vyšší odborné školy publicisti-
ky, 26. 4. 1953 (65 let)

 P. Regalát Petr Beneš, Th.D., OFM, 
duchovní správce in solidum v Praze-
-Spořilově

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., emeritní 
kanovník, zástupce soudního vikáře, 
13. 4. 1966 (52 let)

 P. ThLic. Stanislav Gryň OFMConv., 
provinciál Řádu minoritů, výpomoc-
ný duchovní u  sv. Jakuba Staršího 
v  Praze-Starém Městě, 15. 4. 1978 
(40 let)

 P.  Dott. prof.  Anastasio Ottavio 
Roggero OCD, rektor klášterního 
kostela Panny Marie Vítězné a sv. An-
tonína Pad. /Pražské Jezulátko/ v Pra-
ze – Malé Straně, 21. 4. 1963 (55 let)

UKONČENÍ STUDIA

 P.  ThLic.  PhDr.  Daniel Peter Ja-
náček O.Praem. ukončil doktorský 
studijní program na  Katolické uni-
verzitě v Ružomberku a dosáhl titulu 
Ph.D. Blahopřejeme. 

Mešní intence misionářům

P okud chcete smysluplně pomoci kněžím v misi-
ích, můžete nechat odsloužit mši svatou na svůj 

úmysl v misijních krajinách. Psaný text úmyslu se ne-
předává. Mše svaté jsou slouženy na úmysl, které zná 
Bůh a osoba, která intenci věnovala.
Mešní intence je v  misijních krajinách často jediný 
způsob příjmu, protože kněz nedostává žádný plat 
a musí si vystačit z darů dobrodinců.
Adresa: Papežská misijní díla, Na  Kropáčce 30/1, 
500 03 Hradec Králové. Číslo účtu: 72540444 / 2700; 
variabilní symbol: 321; specifický symbol: členské čís-
lo (pokud máte). Do zprávy pro příjemce uveďte počet intencí. Pro opravdovou 
pomoc je dobré na 1 intenci přispět částkou alespoň 250  Kč. Za jakoukoli pomoc 
upřímně děkujeme.

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  8. dubna 
2. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald 
(P. Michal Podzimek)

  22. dubna 
4. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy 
(P. Daniel Janáček)

RADIO PROGLAS

  1. dubna 
Boží hod velikonoční (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský) 

  8. dubna 
2. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  15. dubna 
3. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  22. dubna 
4. neděle velikonoční (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz) 

  29. dubna 
5. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Hluboká nad Vltavou 
(P. Tomas van Zavrel)

TELEVIZE NOE

  1. dubna 
Boží hod velikonoční (10.00): 
Náměstí sv. Petra, Vatikán 
(papež František)

  8. dubna 
2. neděle velikonoční (10.30): 
Náměstí sv. Petra, Vatikán 
(papež František)

  15. dubna 
3. neděle velikonoční (10.00): 
kostela sv. Jakuba, Trnava (SK)

  22. dubna 
4. neděle velikonoční (10.30): 
kostel Navštívení Panny Marie, 
Borovany (P. Andrzej Urbisz)

Změna programu vyhrazena
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  12.–15. 4. / DO pro manžele  

P. ICLic Karel Moravec / DC sv. Františka z Pauly  / 

Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz 

  17.–21. 4. / Ignaciánské exercicie: 
Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista / 

P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 

Svatý Hostýn / www.hostyn.cz 

  26.–29. 4. / DC S Marií za Kristem 

P. František Boldy CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

  3.–6. 5. / DC Jde o život 

P. Karel Satoria / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

  4.–8. 5. / DC Anamnéza 
Komunita Chemin Neuf / Klášter Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz 

  10.–13. 5. / DC pro zdravotníky a pečující o druhé 
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

  13.–18. 5. / DC Vnitřní uzdravení 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /
www.hostyn.cz 

  18.–20. 5. / DO ke slavnosti seslání Ducha svatého 
jáhen Jan Špilar / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / 
www.dc-vranov.cz 

  18.–20. 5. / DO pro seniory 
Matice svatohostýnská  / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Všeobecný úmysl

Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii. Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení 
hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty. 

Národní úmysl

Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání. 

Praha 10 – Vršovice, Čechovo náměstí 

O sada Vršovice patřila v 11. století k majetku vyšehradské kapituly, která zde po-
stavila kapli. V roce 1704 pak zde byl založen farní kostel sv. Mikuláše. Ve 40. 

letech 19. století měly Vršovice 900 obyvatel, ale v roce 1900 již 14 000 obyvatel. 
Proto byly již v roce 1885 povýšeny na městys a v letech 1894–1896 byla ve farním 
kostele sv. Mikuláše prodloužena loď. Nárůst obyvatel pokračoval, a tak byly Vršovi-
ce v roce 1902 povýšeny na město a tehdejší farář František Dusil založil spolek „Pro 
zbudování nového katolického chrámu Páně ve Vršovicích“. Protektorem spolku se stal pražský arcibiskup Lev kardinál Skrben-
ský. V roce 1903 byl zrušen původní vršovický hřbitov, a tak bylo rozhodnuto, že tento pozemek bude využit pro stavbu nového 
chrámu. V průběhu první světové války byla utlumena činnost spolku a s ní spojené aktivity. V roce 1925 arcibiskup František 
Kordač vyzval nového vršovického faráře Stanislava Pilíka, aby pokračoval v přípravných pracích a také zajistil výstavbu. Pražská 
arcibiskupská konzistoř vypsala v roce 1927 architektonickou soutěž, do které se přihlásilo 52 návrhů. Do dalšího kola byly vy-
brány tři návrhy a z nich byl v roce 1928 vybrán pro realizaci projekt architekta Josefa Gočára – funkcionalistická stavba žele-
zobetonového trojdílného kostela, která navazuje na svažitý terén náměstí – hlavní vstupní schodiště v celé šíři ústí do otevřené 
předsíně a za trojdílným vchodem pokračuje vnitřním schodištěm v hlavní lodi kostela. Na toto schodiště navazuje další schodiště 
a parková úprava náměstí pod kostelem. Na vnitřní výzdobě se podíleli další významní umělci: Čeněk Vosmík vytvořil na hlavním 

oltáři velký kříž se sochou Krista a Josef Kaplický navrhl za půlkruhovité kněžiště velkou 
vitráž se svatým Václavem na koni a  jeho sluhou Podivenem. Za kněžištěm je kaple 
s kryptou, kde jsou umístěny exhumované ostatky ze zrušeného hřbitova. Ve věži (56 m) 
je zvonice, do které bylo zavěšeno pět zvonů. 

   V  rámci svatováclavského milénia již 20. května 1929 strahovský opat Metoděj Jan 
Zavoral položil základní kámen a  světící biskup Antonín Podlaha provedl první vý-
kop. V následujícím roce byl kostel dokončen a 21. září vysvěcen pražským arcibis-
kupem Františkem Kordačem. Teprve při osmdesátém výročí posvěcení kostela, 
1. 10. 2010, byla do jeho průčelí umístěna socha svatého Václava v nadživotní velikosti, 
kterou podle modelu Bedřicha Stefana vytvořil akademický sochař Jan Roith.
    Dr. František Reichel

Kostel svatého Václava
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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Velký objeV

Ulf a Birgitta Ekmanovi

Brož., 208 str., 299 Kč

laudato si´
(buď pochVálen)
Papež František
Brož., 160 s., 119 Kč

Všichni hrajeme 
diVadlo

Erving Goffman
Brož., 296 str., 449 Kč

nad eVangeliem 
podle lukáše

Silvano Fausti 
Váz., 847 s., 789 Kč

V botách rybářoVých

Morris West

Brož., 384 str., 449 Kč

křehké Vztahy?
Mariateresa Zattoni 

Gilberto Gillini
Brož., 104 str., 199 Kč

jezuitský náVod 
(téměř) na Všechno

James Martin
Brož., 416 str., 489 Kč

psychoterapie našich 
prababiček

Lenka Šnajdrová
Brož., 184 str., 265 Kč

rodina

Guy Gilbert

Brož., 96 str., 149 Kč

proměna farnosti 
James Mallon

Brož., 292 str., 299 Kč
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náVrat staršího bratra

Neal Lozano

Brož., 136 str., 189 Kč

můj růžoVý žiVot 
s bohem a rakoVinou

Corinna Kohröde-Warnkenová
Brož., 248 s., 265 Kč

2. duben 1998
V Praze byl zahájen beatifikační proces 
bývalého pražského arcibiskupa kardi-
nála ThDr. Josefa Berana.
(29. 12. 1888 – 17. 5. 1969).

8. duben 1948
Papež Pius XII. udělil benediktinskému 
chrámu sv. Markéty v  Břevnově jako 
prvnímu pražskému chrámu titul Basi-
lica minor.

16. duben 1993
Pražský arcibiskup Miloslav Vlk byl 
v Římě zvolen novým předsedou Rady 
evropských biskupských konferencí.

18. duben 1923
Narodil se Mons. Ivan Ljavinec, řecko-
katolický kněz a  spirituál kněžského 
semináře v Prešově. V r. 1968 byl jme-
nován farářem řeckokatolické farnosti 
u sv. Klimenta v Praze. Dne 15. 3. 1996 
jej papež Jan Pavel II. jmenoval prvním 
apoštolským exarchou nové Řeckoka-
tolické církve v  ČR se sídlem v  Praze. 
(✝  9. 12. 2012).

20. duben 1913
Narodil se ThDr. Anastáz Opasek, kato-
lický kněz – benediktin. V září 1938 byl 
zvolen převorem břevnovského kláštera 
a v r. 1947 se stal jeho opatem. V pro-
sinci 1968 odešel do  SRN, kde půso-
bil v  benediktinském opatství v  Rohru. 
Po návratu do vlasti r. 1990 se stal arci-
opatem. (✝ 24. 8. 1999).

21. duben 1988
Zemřel ThDr.  Reginald Vincenc Dacík, 
katolický kněz – dominikán teolog. 
V  letech 1946 až 1950 byl převorem 
kláštera sv. Jiljí. V  r. 1973 budoval stu-
dijní knihovnu. Z  jeho literární tvorby: 
„Věrouka pro laiky“, „Prameny duchov-
ního života“ a  další. Přeložil „Teolo-
gickou summu Tomáše Akvinského“. 
(* 21. 1. 1907).

Arnošt Kelnar


