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Editorial Kostel je vizitkou obce

Vážení čtenáři,

v květnovém čísle vyrazíme z Prahy 
ven a navštívíme venkovského faráře, 
který se na vinici Páně příliš nezasta-
ví a přesto dokáže být šťastný kdekoli. 
Jeho kolega poeticky nahlédl střední 
Čechy jako krajinu světců a kolébku 
českého křesťanství. A docent katolic-
ké teologické fakulty nám poskytl uce-
lený pohled na nejdůležitější odlišnosti 
i úskalí mimopražské pastorace.

Stanislav Zeman

N emusí to být jen Ladovy obrázky, také C. Carretto či A. Solženicyn krásně 
mluví o malých kostelících v jejich zemích. Většinou to bývají dominanty 

našich vesnic, některé z nich jsou mimořádně vzácnými památkami. Těší mě, 
že se u nás v poslední době vztah místních obyvatel k církevním památkám 
mění. Vědí totiž, že kostel je vizitkou jejich obce. Počínaje starostou pracně 
shánějí prostředky a dávají svým přístupem najevo: je to přece náš kostel. 

Kostely zpravidla ožívají v neděli, a  když skončí bohoslužba, někde se věří-
cí rychle nerozcházejí, vždyť se neviděli celý týden a mají si co říct. O čem 
to svědčí? Potřebují Boží požehnání, přišli děkovat za Boží dary, ale potřebují 
i sebe navzájem, vytvářejí společenství. Všímají si, co opravit, informují se, kde 
bude svatba, křtiny, kdo zemřel, vytvářejí rodinu. Problém je, že někde bývají 
bohoslužby jednou za měsíc, někde o pouti jednou za rok. 

Vesnice se mnohde vylidňují, mladí se stěhují do města za prací, a  tak jsou 
někde řady prořídlé. Vážím si proto patriotů, kteří nechtějí svůj kostel opustit 
a svou věrností dávají ostatním příklad spojený s předsevzetím: nevzdáme to. 
Pro biskupa je radostí tyto věřící navštívit a povzbuzovat. Všichni se nemohou 
přestěhovat do měst. Pro některé, zvláště starší, bývá náročné cestovat kaž-
dou neděli jinam. 

Mnozí faráři se těší na léto, postupně se začnou objevovat chalupáři z měst. 
Jejich účast je povzbuzením pro místní, už se na sebe těší. O prázdninách se 
objevují i děti z města. Děti v kostele bývají potěšením pro ostatní, aniž o tom 
ví. Někde jsou pak kostely, které už církev nepoužívá. Přesto se místní často 
rozhodnou: musíme dát náš kostel zase do pořádku. Přiloží-li ruku k dílu, sami 
pak dbají, aby nikdo jejich vzácné památce neškodil. Někdy nás napadne, proč 
naši předci vlastně ten kostel stavěli? Potřebovali ho, měli více víry. Že se to 
už nevrátí? Může se to vrátit. Bůh působí, že ho postupně, tu a tam, někteří 
začnou hledat.

Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup
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Noční putování pro mladé  

V rámci 16. Arcidiecézní pouti za duchovní 
povolání jsou zváni mladí na noční pu-

tování s řeholníky a bohoslovci. Sraz v Dob-
říši v pátek 12. května v 19.00 hodin. Na pro-
gramu jsou modlitby chval s kapelou Srdcaři, 
mše svatá, beseda o životě Josefa kardinála 
Berana se Stanislavou Vodičkovou a  kate-
cheze P. Jakuba Sadílka OFM. Začátek puto-
vání je v sobotu v časných ranních hodinách. 
Více info a přihlášky na www.adcm.cz.

Koncert pro kardinála  

Pouť za duchovní povolání  

V sobotu 13. května se v poutním areálu Svatá Hora u Příbrami usku-
teční Arcidiecézní pouť za duchovní povolání.

Program: 
 9.00 mše svatá (P. Krzysztof Strzelczyk CSsR)

  po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti
 10.15 svátostné požehnání (P. Jan Sokulski CSsR)
 10.30 modlitba růžence
 11.00  mše svatá s  přijetím bohoslovců mezi kandidáty jáhenství 

a kněžství (Dominik kardinál Duka OP)
 13.30 májová pobožnost (Mons. Václav Malý a P. Jan Sokulski CSsR)
 14.00 beseda o životě kardinála Josefa Berana (Stanislava Vodičková) 
 15.15 modlitba chval (doprovodí kapela Srdcaři)

Během dopolední adorace a modlitby růžence možnost svátosti smíření.
Na přípravě pouti se podílejí řeholnice a  řeholníci pražské arcidiecéze 
a bohoslovci pražského semináře.

NOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉ
z Dobříše na Svatou Horu

v rámci 16. Arcidiecézní pouti za duchovní povolání

pátek 12. května 2017
sobota 13. května 2017

více info a přihlášky na www.adcm.cz

modlitba chval
 

kapela Srdcaři!

slavnostní mše svatá 

beseda o životě kardinála Josefa 
Berana se Stanislavou Vodičkovou

katecheze br. Jakub Sadílek

Sraz na Dobříši: v pátek 12. května v 19 hodin 
začátek putování v sobotu časných ranních hodinách

S ŘEHOLNÍKY A BOHOSLOVCI!
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v rámci 16. Arcidiecézní pouti za duchovní povolání

: v pátek 12. května v 19 hodin 
začátek putování v sobotu časných ranních hodinách

NOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉNOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉNOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉNOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉ

Sraz na Dobříši:
začátek putování v sobotu časných ranních hodinách

NOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉNOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉNOČNÍ PUTOVÁNÍ PRO MLADÉ

 
českých králů

KorunovaceJan Zástěra 

oratorium pro sbor, sólisty a orchestr 
na slova Korunovačního řádu 
českých králů dle Karla IV.

Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Miroslava Časarová, Bronislava Smržová,
Václav Cikánek, ,František Zahradníček,
Kühnův smíšený sbor

 
   

soprán
tenor bas

účinkují

plk. Jan Zástěradirigent

koncert 
pro kardinála

  

CESTA  121  
SI  VÁS  

DOVOLUJE  POZVAT  

NA

vstupné  dobrovolné

pořadatel generální  partner partneři

KOSTEL SVATÝCH CYRILA A METODĚJE, 17. KVĚTNA 2017, 18 HODIN 
KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 8-KARLÍN

C esta 121 si vás 
dovoluje pozvat 

17. května od  18.00 
do  kostela sv. Cyrila 
a  Metoděje, (Karlín-
ské náměstí) na Kon-
cert pro kardinála. 
Na  programu Ora-
torium Jana Zástě-
ry: Korunovace čes-
kých králů. Učinkují: 
Hudba Hradní stráže 
a  Policie ČR, M. Ča-
sarová, B. Smržová 
– soprán, V. Cikánek 
– tenor, F. Zahrad-
níček – bas, Kühnův 
smíšený sbor. Diri-
gent plk. Jan Zástěra. 
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Manželství je projekt na celý život   

W ebové stránky www.Manzelstvi.cz jsou projektem Ar-
cibiskupství pražského, Pastoračního střediska-Centra 

pro rodinu. Byly spuštěny 1. září 2008 a aktualizovány 8. pro-
since 2015. Jejich cílem je podpořit kultivaci pohledu na man-
želství v pluralitním prostoru internetu. Průběžně doplňujeme 
nové články k  povzbuzení i  poučení. Nechybí podpora pro 
rodiny s dětmi i pro manželství v krizi, viz články k tématu Vý-
chova dětí ve víře nebo Dilemata partnerského vztahu. Aktua-
lity k tématu manželství najdete také na facebookové stránce 
Manželství krok za krokem.

Mezinárodní den Romů   

U příležitosti mezinárodního dne Romů byla sloužena 
8. dubna v kostele Nejsvětějšího srdce Páně mše svatá 

za společný život všech národností v ČR, kterou celebroval 
kardinál Dominik Duka OP.

Komunitní centrum Matky Terezy   

V květnu to bude už 10 let, co 
pražský arcibiskup Miloslav kardi-

nál Vlk slavnostně vysvětil Komunitní 
centrum Matky Terezy. To v současné 
době nabízí pestrou nabídku duchov-
ních i kulturních programů. Pravidel-
né bohoslužby zde navštěvuje kaž-
dou neděli na  800 věřících. Vyučuje 
se zde náboženství, jsou zde krouž-
ky pro děti, duchovní i  další zajíma-
vé přednášky, probíhají zde zkoušky 
sborů, výuka hry na hudební nástroje, 
zdravotní cvičení, setkávají se zde se-
nioři.  Oblíbené jsou koncerty a diva-
delní představení. Sídlí zde Charita pro 
Prahu 4, 11 a 12 a Mateřské centrum 
Domeček. Prostory využívají ke  spo-
lečenským a vzdělávacím akcím také 
školy, úřady, firmy, spolky i jednotlivci. 
A velkým lákadlem je zatím jen občas-
ně otevřená útulná CaféTerézie.

Sedm charitních obchůdků   

P ři úklidu domácnosti často vyřadíme věcí, které 
dlouho nepoužíváme.  Víte, že je můžete odnést 

nebo poslat do charitního obchůdku? Vaše věc získá 
nového majitele, kterému může posloužit stejně dobře 
jako vám. A Charita získá peníze na sociální služby pro 
seniory či matky s dětmi v tísni.
Obchůdky přijímají kromě oblečení, bot a doplňků i ruč-
níky, lůžkoviny, záclony, potřeby pro domácnost, hrač-
ky, obrazy a knihy. Ve Zdicích můžete darovat nábytek, 
ve  Vlašimi zase trvanlivé potraviny. Informujte se pře-
dem na  uvedených telefonních číslech, zda vaše věci 
obchůdek využije a kdy je můžete do obchůdku donést.
Dobročinné charitní obchůdky v pražské arcidiecézi: 

  Beroun, Plzeňská třída 117 (tel.: 797 991 125);
  Hořovice, Náměstí Svobody 135 (tel.: 731 428 378);
  Zdice, Žižkova 166 (tel.: 311 360 189);
  Vlašim, Blanická 816 (tel.: 733 676 737);
  Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139 (tel.: 737 611 189); 
  Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1036 (tel.: 731 669 856); 
  Kolín IV., Zengrova 356 (tel.: 777 329 873).

Těšíme se na  vás v  některém  obchůdku a  předem 
děkujeme za vaši pomoc!
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Po stopách kněze Petra z Prahy do italského Orvieta   

S vátek Božího těla nám připomíná kně-
ze Petra z  Prahy, který byl při své pou-

ti do  Říma (1263) v  italském Orvietu svěd-
kem eucharistického zázraku. Již tradičně si 
tyto události připomínají poutníci Štafetovou 
poutí po  stopách kněze Petra. Od  3. června, 
kdy poutníci vyrážejí na  cestu, urazí přibliž-
ně 500 km. Každý den se ke skupině přidávají 
místní lidé, děti i dospělí. Loni se tak štafety zú-
častnilo přes dva tisíce lidí. Cílem poutě je ka-
tedrála v italském Orvietu, která byla postave-
na na počest svátku Corpus Domini. Poutníci 
se zde zúčastní sváteční mše svaté a slavnost-
ního průvodu k  svátku Corpus Domini, který 
v roce 2017 připadá na neděli 18. června. Více 
informací najdete na www.praha.charita.cz.

Ocenění   

N a závěr Misse chrismatis udělil kardinál Do-
minik Duka OP vyznamenání Pro Ecclesia 

et Pontifice P.  Miloslavu Fialovi OPraem., me-
daili sv. Jana Nepomuckého P. Juanu Prove-
chovi OSA a  medaili biskupa Antonína Podlahy 
Doc. Ing. Rudolfu Pohlovi, CSc.

Světový den mládeže   

S větový den mládeže Pražské arcidiecéze byl zahájen slavnostní 
mší svatou v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, kterou cele-

broval kardinál Dominik Duka. Další program pak pokračoval na Ar-
cibiskupském gymnáziu v Korunní ulici přednáškami a workshopy.

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Barokní slavnosti Navalis

V e dnech 14. a 15. května proběhnou v centru Prahy již tradiční barokní 
slavnosti Navalis k poctě sv. Jana Nepomuckého. V neděli 14. května se 

od 14.00 do 17.00 hodin uskuteční adriatický folklórní festival v Hergetově 
cihelně, s možností plavby na historických chorvatských lodích. V pondělí 
15. května začne program v 15.00 hodin slavnostním zdobením koní na Hrad-
čanském náměstí a bude pokračovat požehnáním, poutí k nově opravené 
soše sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci a mší svatou v katedrále od 18.00 
hodin. Po ní se vydá procesí na Karlův most, nad kterým přeletí rogala, se-
skočí parašutisté, uvidíme regatu lodí i plavbu otužilců. Po pobožnosti v kos-
tele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí zazní koncert na hladině 
Vltavy od 21.15 a celý den uzavře barokní ohňostroj ve 22.00 hodin.
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ražská arcidiecéze má dvě čás-
ti, na  počty praktikujících vě-
řících přibližně podobné, Pra-

hu a  venkov. Vlastně třetí část tvoří 
bezprostřední okolí Prahy s  novou 
výstavbou. Klasický venkov už dnes 
téměř neexistuje. Jen nepatrné pro-
cento lidí pracuje v  zemědělství, lidé 
na venkově z velké části za prací do-
jíždějí a to pro pastoraci znamená, že 
mají jiný rytmus. Já ještě pamatuji, že 
když měla být mše v sobotu odpole-
dne, musela být ve dvě hodiny, aby se 
stačilo jít do  kravína. Dnes je možné 
s lidmi něco podnikat často právě jen 
v sobotu a neděli, a  to ještě s  tím, že 
pokud do  práce dojíždějí, musí toho 
za víkend doma ještě spoustu stihnout. 
Část venkovských farností má vlastně 
dva módy života: jeden, když do kos-
tela chodí jen ti, kdo tam bydlí, a druhý, 
od dubna, května do září, kdy jsou tam 
chalupáři třeba i  s  dětmi celou dobu 
a postupně se stávají součástí farnosti. 

V Praze je to opačně, tady lidé od pon-
dělí do  pátku sice jsou, ale s  nějakým 
programem je pro spoustu z nich nej-
lepší začínat až tak v půl deváté večer. 
Například pro lidi s malými dětmi a pro 
některé zaměstnané je v šest hodin brzy. 
Lepší je tedy pro ně sobota a  neděle, 
pokud ovšem neodjíždějí ven. V  Praze 
se dá soustavněji pastorovat od září, říj-
na do května, pak většina odjede. A  to 
ještě část zmizí na  Vánoce, Velikono-
ce a dvoje jarní prázdniny. Na venkově 
hrají v pastoraci větší roli záležitosti v ši-
rokém smyslu společenské, v  dobrém 
i  ve  zlém. Například zemře-li někdo 
na vesnici, sluší se jít mu na pohřeb, ať 
už do  kostela chodím, nebo ne. Soci-
ální kontrola je na venkově a na malém 
městě mnohem větší. Každý ví o  kaž-
dém všechno. Proto také jakákoli změ-
na, například konverze, je obtížnější než 
v  anonymní Praze, kde kromě příbuz-
ných a  spolupracovníků vlastně nikdo 
nemusí vědět, kam chodím a co dělám.

Na  venkově jsou také málo lidna-
té farnosti. Nehezky řečeno, máme 
určitý počet katolíků na  příliš velké 
ploše. Kdyby byli pohromadě, bylo 
by snadné se jim věnovat. Pokud má 
ovšem kněz v sobotu a neděli boho-
služby na pěti místech, nemůže je mít 
vždy v čase, kdy se to každému hodí. 
A taková zimní mše svatá v 7.30 ráno 
není opravdu nic příjemného. Další 
problém venkova je, že i když zhruba 
těch klasických 5 % lidí navštěvuje bo-
hoslužby ve  velkém městě i  na  ven-
kově, je v  tom velký rozdíl. Těch 5 % 
ve  městě totiž znamená, že se tam 
sejde několik rodin s  dětmi, několik 
rodin s nemocnými, několik mladých 
lidí. Ale totéž procento na  venkově 
znamená jednotlivce. A  to je něco 
úplně jiného.

A pak je tu jisté napětí, protože z pas-
toračních důvodů byste vlastně pora-
dili těm lidem na  venkově: „Jezděte 
tam, kde je lidí jako vy víc.“ Z hlediska 
života v  obci je to zase nepříjemné. 
Řada farářů na  venkově je pochopi-
telně nešťastná, když jim například 
na Velikonoce ti tři mladí lidé odjedou 
někam, kde se sejde 30 mladých lidí. 
Ale pro ty mladé je to velmi důležité 
a potřebné, nedá se nic dělat. A  jsou 
místa na kraji Prahy, odkud mladé ro-
diny jezdí na  mši do  místa, kde jsou 
programy pro děti, kde je dětí víc, a je 
to naprosto pochopitelné. Ale na dru-
hou stranu je škoda, že to pro obce, 
alespoň v  tom viditelném, znamená 
nulový přínos. Pokud jde o víru, mod-
litbu, je to samozřejmě jinak. 

Nechci se lacině vymlouvat na dobu 
totality, ale v letech 1948–1990 neby-
la možná odborná, teologická reflexe 
stavu na venkově. Chybí nám kus vý-
voje. A  ten ne-vývoj nebo vývoj při-
brzděný a deformovaný státními vlivy 
ve svých důsledcích stále trvá, nedá se 
vygumovat. Nereagujeme už na dobu 
totality, většina lidí nechce pokračo-
vat, kde se v roce 1948 přestalo. Dnes 
už se z velké části setkáváme s pastý-
ři i  farníky porevolučními a  to je jiná 
mentalita, tudíž i pastorace bude vy-
padat jinak, v  dobrém i  ve  zlém. Je 
tedy důležité, abychom nesetrvávali 
jen u toho, jak si myslíme, že věci být 
mají, ale abychom měli hlubší pozná-
ní toho, jaké reálně jsou.

  Mons. Aleš Opatrný

Nesetrvávejme jen 
u toho, jak věci být mají

Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., nám poskytl stra-
tegičtější pohled „shora“ na mimopražskou pastoraci.
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P 
rávě ze středních Čech se ší-
řilo zprvu jen slabé křesťanství 
do dalších částí vznikajícího čes-

kého státu a jsou také místem charak-
terizovaným jmény, jako je sv. Ludmila 
a  sv. Václav.  Se sv. Ludmilou se váže 
Mělník, Tetín či bazilika sv. Jiří na Praž-
ském hradě, se sv. Václavem pak Praha, 
Budeč a  Stará Boleslav. Další z  našich 
patronů je hlavní patron naší arcidiecé-
ze sv. Vojtěch, pobývající na řadě míst 
(Libice, Levý Hradec, Praha, Břevnov-
ský klášter, Neratovice, Pražský hrad). 
K méně známým světcům patří legen-
dami opředený sv. Ivan ve sv. Janu pod 
Skalou. Dále je to svatý Prokop, kte-
rý také pobyl na  řadě míst (Chotouň, 
Břevnov, Prokopské údolí a  konečně 
Sázava), přičemž právě na Sázavě s kní-
žetem Oldřichem založil roku 1032 
klášter. Převážně v  Praze pak pobýval 
sv. Jan Nepomucký. 

Toto dědictví je pro nás křesťany žijící 
na tomto území velkou výzvou a záro-
veň šancí. Žijeme v  době, kdy Evropa 
i naše země hledají své duchovní koře-
ny. V médiích to jsou možná proklama-
ce, ale při rozhovorech s lidmi v našem 
okolí cítíme, že skutečně hledají zakot-
vení a tradici. Lidé však mnohdy nevědí 
jak, a  tak zůstávají u  vnějších projevů 
(snahy o  obnovu tradičních zvyklostí, 
potravin, trhů, návštěva památek atd.). 
Je jednou z  výzev pro nás katolíky 
v Česku na počátku 21. století pokusit 
se skrze vnější formy návratu k tradicím 
hlásat vnitřní obsah – totiž vztah k živé-
mu Kristu. A právě poutní místa a loka-
lity spojené s našimi zemskými patrony, 
kteří vesměs stáli u počátků víry v naší 
zemi, jsou k tomu vhodným nástrojem. 

 Když jsem působil v  Berouně a  oko-
lí, modlili jsme se a  slavili liturgii ve 

Svatém Janu pod Skalou u sv. Ivana a na 
Tetíně u sv. Ludmily. Obě místa se po-
malu dařilo rozvíjet, návštěvnosti a roz-
voji napomáhá i  to, že jsou to místa 
zasazená uprostřed krásné přírody. 
Mnohé se dařilo a mnohé je plánováno. 

Nyní jsem správcem poutního mís-
ta sv. Prokopa na  Sázavě v  typickém 
venkovském prostředí. Mnohé se zde 
daří, mnohé zatím ne. Sázava i  Stará 
Boleslav, kde se připravují velké rekon-
strukční práce, mají ale velkou šanci 
být živými poutními místy. Místy, kde se 
může obnovovat víra našeho národa. 
U nás na Sázavě, a myslím, že i ve Staré 
Boleslavi, se o to snažíme a  jsme ote-
vřeni nejen příchozím poutníkům, ale 
i všem dalším návštěvníkům.

Před tisíci lety začala víra vzkvétat 
na několika málo místech. V době sva-
té Ludmily a svatého Václava skutečně 
teprve vzrůstala či vzkvétala, jak na-
značuje název jedné ze svatováclav-
ských legend („Crescente fide“ – „Když 
vzrůstala víra“). I po sto letech, v době 
sv. Prokopa, na mnoha místech bujelo 
pohanství. Někteří tak vysvětlují obraz 
z legendy o sv. Prokopovi, který vyhnal 
tisíc démonů ze sázavské jeskyně, kde 
se usídlil k modlitbě a práci. Podle to-
hoto výkladu je oním tisícem démonů 
právě přežívající pohanství.  

Dnes, po tisíci letech, je to v mnohém 
podobné. Na mnoha místech kvete po-
hanství a nevědomost možná více než 
deklarovaný ateismus. Jednou z mých 
zkušeností z  práce ve  vesnických far-
nostech je to, že mnozí lidé na vesni-
cích do kostela nechodí ne proto, že by 
neměli v srdci zrnko víry a v hloubi duše 
vztah k Pánu Bohu, nechodí spíše pro-
to, že se stydí před sousedy. Bojí se, co 
by si o nich pomysleli, a  „nedej Bože“ 
aby o nich řekli: „Oni chodí do koste-
la.“ Na druhou stranu, jistou míru vzta-
hu k Bohu a církvi vidím v tom, že když 
pan farář na vesnici něco potřebuje, tak 
to mnohdy jde rychle a  lehce.  Zrnka 
víry jsou v srdcích lidí ve městech i zde 
na venkově. Nyní jde o to, jak v síle Du-
cha svatého dosáhnout, aby vyklíčila 
a  začala vzrůstat. Na  přímluvu našich 
patronů prosme, aby také skrze ven-
kovské farnosti a  mnohá poutní místa 
znovu začala vzrůstat víra v naší zemi. 
Svatá Ludmilo, svatý Václave, svatý Pro-
kope – orodujte za nás. 
     
    P. Radim Cigánek

Střední Čechy - 
krajina českých světců

Střední Čechy jsou místem nejvíce spojeným s naší 
státností a také s křesťanskou vírou. Byly územím 
kmene Čechů i územím, kde vládli Přemyslovci.

TÉMA
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  Jak daleko je váš život od obra-
zu venkovského faráře z některých 
románů 19. století – chováte včely 
nebo píšete básně?
Včely nemám, ale budou (úsměv), 
jedna paní si je chce nechat na  farní 
zahradě. Básně nepíšu, ani na to ne-
mám nadání. Ale na  jaře a v  létě se-
kám docela velkou zahradu, mám 
pejska, a když máme volno, vyrazíme 
na procházku do lesa, tam to má rád. 
Přes zimu sekám dříví. Ústřední ply-
nové topení tu sice mám, ale fara je 
velká, a kdybych zapnul topení všude, 
bylo by to drahé. Takže topím v kam-
nech v  několika místnostech a  plyn 
zapínám jen v  těch největších mra-
zech. A  sám si dělám administrativu, 
uklízím, myji okna, vytírám podlahu 
a tak dále.

  Navíc na části střechy kostela je 
provizorní krytina.
Ano, ta střecha byla velmi špatná, 
dělala se před šedesáti lety a  zřejmě 
všechny tašky nebyly úplně nové, tak-
že protékalo na  půdu a  v  kostele už 
byly vidět mapy. Naštěstí se našemu 
vikariátnímu stavebnímu technikovi 
podařilo sehnat nějaké peníze, takže 
se střecha začala opravovat. Renovuje 
se i  farní kostel v Hořovicích, dělá se 
omítka a  loni se zrekonstruovala věž 
na kostele v Hostomicích.

  Kolik farností máte jako duchov-
ní správce na starosti?
K Hořovicím patří sedm farností, v ne-
děli mám čtyři bohoslužby na různých 
místech. V Hořovicích i ve všední dny, 
v  pátek ještě v  Lochovicích. K  tomu 

učím děti ve  škole v  rámci kroužku 
náboženství, pro dospělé mám přes 
týden biblickou hodinu, s mládeží se 
setkávám jednou za dva týdny na faře 
a  v  nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež v Hořovicích. Chodím také 
do  dvou domovů pro seniory – tam 
mám bohoslužby a  ve  středu dopo-
ledne obcházím lidi po pokojích. Paní 
ředitelka mě oslovila, jestli bychom 
ve farnosti nenašli dobrovolníky, kteří 
by si přišli s některými seniory popo-
vídat, protože sami už nikoho nemají. 
Udělá jim radost, když s  nimi zajde-
te na  zahradu, něco přečtete nebo 
si prostě jen povídáte. Nemocné na-
vštěvuji i doma, když mě požádají.

  Organizujete také nějaké jiné 
akce?
Ano, pořádáme například farní plesy, 
na  které ale   přichází každý rok více 
i „nekostelních“ lidí. V postní době dě-
láme křížové cesty v přírodě. Na  jaře 
a  na  podzim organizujeme výlety 
na poutní místa, do přírody i do Pra-
hy. Teď pojedeme s mládeží do Kutné 
Hory, loni jsme byli v  mém rodném 
Polsku, v Krakově.

  A kam vy sám jezdíte na duchovní 
cvičení?
Jednou za rok, většinou během letních 
prázdnin, jezdím na týden do Krakova 
do kláštera k otcům kamaldulům. Tam 
se s nimi modlím i pracuji. Je tam si-
lencium, velmi si odpočinu.

  Jaký máte ve farnosti podíl míst-
ních lidí a  víkendových nebo let-
ních chalupářů?
Například tady v  Praskolesích se ne-
dělní bohoslužby účastní kolem pat-
nácti lidí, z  toho je přibližně deset 
místních. Jednou za  měsíc jdeme 
všichni po mši svaté na  faru na kafe. 
V  Hořovicích chodí na  mši kolem 
stovky lidí, včetně mládeže a  rodin 
s  dětmi. V  přístupu k  místním lidem 
a chalupářům nijak nerozlišuji. Místní 
se zapojují průběžně po celý rok, ale 
i ostatní se v létě přijdou zeptat, s čím 
by mohli pomoct. A stejně jako míst-
ní mě někdy pozvou na  oběd nebo 
na večeři, což je velmi milé.

  Začínal jste na  Smíchově, pak 
na  jiných místech Prahy, v  čem to 
pro vás bylo jiné než ve vesnických 
farnostech?
Na  Smíchově jsem ještě moc zkuše-
ností s  pastorací neměl, po  příchodu 

Jsem spokojený všude

P. Mgr. Stefan Michal Wojdyła s námi na faře 
v Praskolesích mluvil o pastoraci „zdola“.
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z  Polska jsem trochu nevěděl, co se 
se mnou děje (smích), učil jsem se ja-
zyk. Ale na Lhotce a na Chodově jsem 
jako kaplan sloužil mše, připravoval lidi 
na křest, na biřmování, učil náboženství 
a vlastně totéž dělám i tady na venko-
vě. Rozdíl je samozřejmě v počtu zá-
jemců. V Praze chodilo na náboženství 
více dětí než tady, na biblickou hodinu 
přišlo v Praze třeba dvacet lidí a  tady 
pět, ale připravovat se musíte úplně 
stejně. Lidé jsou podle mojí zkušenosti 
ve městě i na vesnici rádi, že mají kně-
ze, což je pro mě velké povzbuzení. 
Dodává mi to sílu.

  Nejste tedy pesimista ohledně 
vývoje české společnosti.
Nejsem, mám radost z každého člově-
ka, který hledá víru nebo se k ní vrací. 
A tento kraj je velmi poznamenám ko-
munismem, od Berouna po Rokycany 
je myšlení zejména starší generace 
stále ještě docela rudé. Mají předsud-
ky o církvi, o Bohu, hned vás zasypou 
věcmi z minulosti. Na druhou stranu si 
o  nás někteří malují idealizovaný ob-
raz. Vysvětluji jim, že církev tvoří nor-
mální lidé, kteří nejsou bez chyby. Také 
se snažím občas napsat duchovní slo-
vo do místních i oblastních novin, na-
příklad k  Velikonocům, Vánocům, ale 
i během roku. Tam si to třeba přečtou 
i ti, kteří do kostela nechodí.

  Co je podle vás pro farnost a pro 
vás lepší – být na jednom místě dlou-
ho, nebo působiště častěji měnit?
U nás doma jsme měli souseda faráře 
32 let.  To si pak na  sebe lidi a  kněz 
opravdu zvyknou a  vytvoří se čas-
to velmi pevné lidské vazby. Změna 
pak budí nelibost. Tady v  Praskole-
sích se kněží střídali poměrně často 
a lidé za to nebyli úplně rádi. Osobně 
ale nemám s převelením problém, už 
jsem tu šest let, takže počítám s tím, 
že to může přijít každou chvíli. Ale já 
jsem spokojený všude.

  Jak se to dělá, být spokojený 
všude?
(Úsměv) Já říkám, že lidé jsou všu-
de a kněze potřebují všude. Je jedno, 
jestli ve městě, nebo na vesnici. Už to 
takhle mám. A změna je někdy i potře-
ba. Kněz pozná něco nového, s novým 
elánem může začít jinde budovat du-
chovní život. A pro lidi nová tvář vnese 
také něco nového, čerstvý vítr.

  Stanislav Zeman

Cesta 121 vznikla před 
osmi lety a vytkla si 
za cíl pomáhat kněžím. 
Původním záměrem bylo 
poskytovat péči starším 
osobám a být určitou 
alternativou kněžským 
domovům. Měla sloužit 
k tomu, aby mohl být 
kněz i na stará kolena 
v domácím prostředí 
a těšit se ze společenství 
přátel a lidí, kteří ho 
mají rádi. Postupem 
času se služby Cesty 121 
rozšiřovaly a ukázalo 
se, že pomocnou ruku 
v různých situacích 
ocení i mladší kněží. 

Cesta 121

C 
o vše tedy Cesta 121 nabízí? Instaluje schodišťové sedačky, nabízí scho-
dolezy, polohovací lůžka, SOS náramky pro přivolání pomoci, přispívá 
na operace, léky, financuje rekonstrukce koupelen a dalších částí far, 

aby byly bezbariérové. Na farách bývají problémy s topením, takže staří kněží 
musí občas tahat těžké kbelíky s uhlím a v místnostech mají zimu. I v  těchto 
případech Cesta 121 pomáhá. V neposlední řadě nabízí odpočinkové a lázeň-
ské pobyty a příspěvky na péči. Pokud kněz potřebuje ošetřovatelskou asistenci 
a sám se o sebe nepostará, finančně ho podporuje. Tento příspěvek pak kněz 
používá jako poděkování osobám, které o něj pečují, a nemusí si připadat ne-
místně, že jen přijímá pomoc a nic za ni nedává. Část služeb poskytuje Cesta 
121 diskrétně, aby chránila soukromí kněze. Spolupracuje však i s biskupstvími 
a kněžskými domovy.

A jak se dá naopak pomoci Cestě 121? Předně tím, že Cestu upozorníte na kně-
ze, který by pomoc potřeboval. Samotní kněží se obvykle ostýchají o ni požádat. 
Celý život byli zvyklí dávat a není snadné být najednou v roli někoho, kdo má 
pomoc přijímat. Organizace je vděčná za každý finanční příspěvek, protože, jak 
říkají její pracovníci, i když někdo pošle pár korun, sejdou-li se peníze od dárců 
dohromady, dá se pomáhat skutečně účinně. Velkou pomocí je i umístění slo-
ženek v kostele, které Cesta 121 ráda zájemcům zašle.

  Antonín Randa

Cesta 121, Londýnská 44, 120 00, Praha 2,
e-mail: randa@cesta121.cz, tel.: 736 500 704 

Č. ú.: 2102001767/2700, variabilní symbol: 2403
https://www.facebook.com/cesta121/

www.cesta121.cz
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1. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého / 
mše sv. pro příslušníky HZS

12. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / liturgie slavnosti výročí 
posvěcení katedrály a ukončení diecézního procesu 
beatifikace kardinála Berana

13. 5. / 11.00
Příbram – Svatá Hora / areál baziliky Nanebevzetí Panny
Marie / Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

14. 5. / 19.00
Bamberg / katedrála sv. Petra a Jiří / slavnostní mše 
na památku sv. Jana Nepomuckého

15. 5. / 17.00
Praha-Pohořelec / žehnání zrestaurované sochy sv. Jana 
Nepomuckého

15. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. na památku sv. Jana 
Nepomuckého

2. 5. / 7.15  
Praha-Hradčany / kostel sv. Benedikta / mše sv.

4. 5. / 18.00 
Mladá Boleslav / Farní sbor ČBCE / přednáška pro ČKA

7. 5. / 11.00
 Krupá / kostel sv. Gotharda / mše sv.

13. 5. / 11.00 
Příbram – Svatá Hora / areál baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie / Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

15. 5. / 20.00
Praha – Staré Město / Karlův most / Svatojánské slavnosti 
NAVALIS

17. 5. / 18.00
Praha-Karlín / kostel sv. Cyrila a Metoděje / Koncert pro 
kardinála Vlka

20.5. / 10.00
Liberk-Bělá / kostel sv. Jana Nepomuckého / poutní mše sv.

20. 5. / 14.00
Sedloňov / kaple Panny Marie / žehnání kaple a májová 
pobožnost

21. 5. / 9.30
Praha-Kunratice / kostel sv. Jakuba / mše sv. pro farníky 
a absolventy animátorského kurzu

24.–26. 5.
Francie / připomínka 1300. výročí úmrtí sv. Odila

27. 5. / 11.00
Jablonné v Podještědí / Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy / 
poutní mše sv.

28. 5. / 12.00
Praha – Staré Město / kostel svatého Jiljí / mše sv. pro 
polskou farnost a připomínka Jana Pavla II.

30. 5. 
Začátek pouti do Říma s obrazem Lidické Madony jako 
připomínka 75. výročí vypálení Lidic.

14. 5. 
 Mnichov / návštěva katolické krajanské komunity

20. 5. / 10.00 
Břežany nad Ohří / žehnání kaple

21. 5. / 9.00 
Praha-Břevnov / bazilika sv. Markéty / mše sv. s biřmováním

23. 5.  
Praha-Vinohrady / Arcibiskupské gymnázium / účast na 
maturitách
 Praha-Hostivař / Křesťanské gymnázium / účast na 
maturitách

28. 5. / 10.00 
Praha – Dolní Počernice / kostel Nanebevzetí Panny Marie 
/ mše sv. s biřmováním

30. 5.  
Praha – Nové Město / Církevní SZŠ Jana Pavla II a SOŠ 
sociální sv. Zdislavy / účast na maturitách
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 2. 5. / 19.30 / Příprava 
na manželství*. CPR

 3. 5. / 9.30 / Setkání maminek 
s dětmi. DS

 9. 5. / 19.30 / Příprava 
na manželství*. CPR

 10. 5. / 9.30 / Akademie nejen pro 
seniory. PS

 16. 5. / 19.30 / Příprava 
na manželství*. CPR

 17. 5. / 9.30 / Setkání maminek 
s dětmi. DS

 19. 5. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 23. 5. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR
 24. 5. / 8.00 / Akademie nejen pro 

seniory*. Celodenní výlet. PS
 30. 5. / 19.30 / Příprava 

na manželství*. CPR

* jen pro přihlášené

Vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4

                                     www.apha.cz/ps

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 Tematická víkendovka
12.–14. května od  18.00 v  kostele 
sv. Jakuba – tematická víkendovka 
pro mladé 12–18 let. S  sebou: Bibli, 
spacák, přezůvky. Přihlášky a  infor-
mace na telefonu 732 106 466 nebo 
mailu nazaret.praha@gmail.com.

                                         www.adcm.cz

MINISTRANTI

 12. května od 21.00
noční putování na Svatou Horu z Pra-
hy-Radotína. Více: P.  B. Hudema, 
tel.: 724 209 774.

 13. května od 9.00
mladší ministranti (kluci cca od  7 
do 15 let). Příbram – Svatá Hora, pouť 
za duchovní povolání. Více: P. B. Hu-
dema, tel.: 724 209 774;
ministranti@apha.cz. 

 19.–20. května od 18.00
starší ministranti (kluci cca od  15 
do  25 let). Zahájení v  Praze-Nuslích, 
v kostele sv. Václava. Více: P. B. Hude-
ma, tel.: 724 209 774;
benedikthudema@atlas.cz.

        www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY

 11. května od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy.  P.  Miloš 
Szabó: Zpověď? Ne!.. 

 14. května od 14.00
Květinová oslava Dne matek: program 
pro celou rodinu, hodně milých pře-
kvapení pro maminky. MC Domeček.

 15. května od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů. Be-
seda s  MUDr.  Tomem Philippem 
na téma české zdravotnictví a senioři. 

 21. května od 15.00
pouť u kapličky sv. Jana Nepomucké-
ho na Hájích.

 28. května
10. výročí posvěcení Komunitního 
centra Matky Terezy:

10.00 - mše svatá; 13.00 - divadlo pro 
děti; 19.00 - koncert chval ASAF.

 Jarní cyklus seminářů
„Aby doma bylo prima“ se uskuteční 
vždy v úterý od 18.00 do 21.00 v klu-
bovně KCMT. Je třeba se přihlásit 
předem na: mama.tata2@centrum.cz 
nebo na tel 602972887.

 Výstavy duben – květen:
Jakub Černý, malby a  rytiny. Květen 
– srpen: „Od  jatek přes kostel, stan, 
školku ke komunitnímu centru“. 

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 28. května od 18.00
mše sv., následuje modlitba chval za 
doprovodu Jakobykapely. V kostele 
sv. Jakuba.

 30. května od 19.00
Prokopské zastavení. Scénárista Oto-
káro Maria Schmidt s  dramaturgyní 
a režisérkou Janou Kristinou Studnič-
kovou budou v KC sv. Prokopa mluvit 
na téma křesťan a šoubyznys.

                     www.centrumbutovice.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR, LORETA

 3. května od 19.00
Benefice u  kapucínů. Vystoupí pís-
ničkář a  zpěvák Pavel Helan. Výtě-
žek podpoří domácí hospic Setkání 
v Rychnově nad Kněžnou.

 10. května od 19.00
Koncert Societas Musicalis. Mariánská 
moteta. Účinkují: Alena Maršíková – 
varhany, Tereza Růžičková – soprán.
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 17. května
Otevřený kůr. Komentované prohlídky 
varhan s ukázkami varhanní hudby.

          www.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF SV. PETRA A PAVLA

 8. května od 19.30
koncert s  názvem Le flambeau du 
monde (Plamen světa). Barokní obdo-
bí Francie 17. století. Účinkuje soubor 
Motus harmonicus: Isabella Shaw – 
mezzosoprán, Mélusine de Pas – vio-
la da gamba, Jiřina Dvořáková – var-
hanní pozitiv, Jakub Michl – viola da 
gamba. Více na www.osmicky.cz

                        www.farnostbohnice.cz

ŘKF SV. JAKUBA STARŠÍHO

 16. května od 18.00
mše sv., celebruje Mons. Karel Herbst. 
Následuje požehnání restaurované so-
chy sv. Jana Nepomuckého na Kostel-
ním náměstí v Praze-Kunraticích. 

 28. května od 11.00
mše sv. a májová pobožnost u kaplič-
ky ve Zdiměřicích. 

                       www.farnostkunratice.cz

DOMOV 
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 4. května od 15.30
Řepský sousedský pěvecký sbor pod 
vedením Pavla Rabase, na  programu 
české lidové písně a známé americké 
spirituály. Refektář.

 12. května od 13.00
Varieté ve stacionáři, první a neopako-
vatelná podívaná. Účinkují: zdravotní 
klauni a  klienti denního stacionáře 
(hudba, tanec, zpěv a  ještě mnohem 
více). Denní stacionář, vstup volný.

 21. května od 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus pod 
vedením Michala Macourka. Na pro-
gramu: muzikálové a  filmové melo-
die (West side story, Bídníci, Fantom 
opery aj.). Kostel sv. Rodiny.

 25. května od 19.00
Houslový koncert. Účinkují: Natálie 
Toperczerová – housle, Filip Martin-
ka – klavír, Jakub William Gráf – vio-
loncello. Na programu: David Popper, 
Johannes Brahms, Josef Suk  a César 
Franck. Refektář.

 28. května od 14.00
Dětská pouť: soutěže, hry, zábava pro 
děti. Zahrada Domova.

                               www.domovrepy.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 4. května od 19.30
Rozpravy o  liturgii: Čelem – ale kte-
rým směrem? O  orientaci a  uspo-
řádání liturgického prostoru. Hosté: 
Norbert Schmidt a  Pavel Kopeček. 
Barokní refektář.

 10. května od 19.30
Dominikánský knižní salón: J. P.  To-
rrell: Svatý Tomáš Akvinský, osoba 
a dílo. Portrét svaté učenosti. Mode-
ruje Benedikt Mohelník OP. Foyer ba-
rokního refektáře. 

                         www.dominikanska8.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Andělé
                                                                 
Od  29. dubna do  31. října jste zváni 
do  kostela sv. Jana Nepomuckého 
v  Tetíně na  výstavu obrazů Bohunky 
Waageové s názvem Andělé. Otevře-
no je vždy v sobotu a neděli od 10.00 
do 18.00 hodin.

Člověk v dialogu
                                                                 
2. května od 19.00 – Vladimír Volráb: 
Vnitřní pouť. Tradice křesťanské me-
ditace odpovídá na  současnou po-
larizovanou a  mnohdy rozvrácenou 
společnost cestou kontemplativní 
zkušenosti v hloubce každého člově-
ka. Ta překonává a léčí rány rozdělení, 
přináší vnitřní mír v dnešním moder-
ním a  neklidném světě.  Součástí ve-
čera bude meditační praxe. Mgr. Vla-
dimír Volráb – farář a  vikář CČSH, 
učitel křesťanské meditace. 

17. května od 19.00 – Jan Jandourek: 
Proč se Bůh odstěhoval z moderního 
světa a kam.  Žijeme skutečně v seku-
lární společnosti? Přednáška sociolo-
ga a spisovatele Jana Jandourka.

Velká Dobrá  
                                                                 
7. května od  11.00 jste zváni na 
200. výročí posvěcení kaple Nalezení 
sv. Kříže ve  Velké Dobré. Mši sv. ce-
lebruje P.  Josef Šedivý O.Cr., velmis-
tr Řádu křížovníků s  červenou hvěz-
dou. Po mši svaté následuje přátelské 
setkání před kaplí. 

Bohunka Waageová
                Andělévýstava obrazů v kostele 

sv. Jana Nepomuckého v Tetíně
29. duben – 31. října 2017

sobota – neděle  10 – 18 hod.

Projekt je realizován za finanční pomoci obce Tetín
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Česká křesťanská akademie
                                                                 
9. května od 17.30 zve ekologická sek-
ce ČKA na besedu s etnologem a spi-
sovatelem Mgr.  Janem Pohunkem, 
Ph.D., jejímž tématem budou Pověsti 
z lesů, skal a jeskyní. V přízemí kláštera 
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. 

Františkánská pouť seniorů 
                                                                 
11. května jsou zváni nejen dříve 
narození na  pouť seniorů do  Háj-
ku. Zahájení je v  9.00 na  Bílé Hoře 
prohlídkou kláštera, pak autobusem 
č. 347 do  Starých Litovic a  odtud 
poutní cestou (4,5 km). Ve 12.00 mše 
sv.,  celebruje P. Jan Vianney Dohnal 
OFM. Odvoz zpět k  autobusům za-
jištěn. Kontakt: f.reichel@volny.cz; 
241 950 251 nebo 725 939 385.

Kost z mých kostí... nebo Marťan?
                                                                 
14. května od 16.30 jste zváni na před-
nášku Mgr.  MUDr.  Jiřího Kordy, lho-
teckého faráře, na téma: Kost z mých 
kostí... nebo Marťan? S trochou nad-
hledu o  tom, proč mnohá manžel-
ství jsou spíše bojištěm než  oázou. 
V kostele Panny Marie Královny míru, 
Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                 
15. května od 17.00 jste zváni na dal-
ší koncert z cyklu Pocta chrámovým 
kůrům Prahy 1. Vystoupí Svatotomáš-
ský sbor, sbormistr – Pavel Verner, 
varhany – Marie Trefná. Na  progra-
mu: A. Archangelskij, T. L. da Victo-

ria, G. P. da Palestrina, J. Arcadelt, F. X. 
Thuri, C. Franck, J. Alain, Ch. Gounod, 
A. Dvořák, O. di Lasso, G. J. Werner. 
Kostel Panny Marie Pod řetězem, Lá-
zeňská ulice, Praha 1. 

Svatojánská pouť na Tetín
                                                                 
20. května od  11.00 zve Sdružení 
svaté Ludmily na Tetíně a ŘKF Beroun 
do  kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Tetín na poutní mši svatou. Od 14.00 
pak na  varhanní koncert Jiřinky Ma-
rešové do  kostela sv. Ludmily. Zazní 
skladby českých autorů Jiřího Ignáce 
Linka, Josefa Myslivečka, Karla Blažeje 
Kopřivy a Jana Evangelisty Kypty.

Zlatá Praha
                                                                 
21. května od  16.00 jste zváni na  li-
terárně-hudební podvečer pořádaný 
ve  spolupráci s  Nadačním fondem 
časopisu Nové město do  kostela 
sv. Cyrila a  Metoděje v  Praze-Karlí-
ně. Program uvádí Daniela Brůhová, 
vystoupí smyčcový soubor profeso-
ra AMU Jana Pěrušky. Ukázky z  ča-
sopisu zazní v  podání Jakuba Hej-
dánka a  Roberta Nižníka. Proběhne 
také komentovaná prohlídka kostela 
s  možností výstupu do  věží. Více na 
http://www.focolare.cz.

Ekumenická bohoslužba za krajinu
                                                                 
27. května od  15.00 zve Ekologická 
sekce ČKA ve spolupráci s občanský-
mi sdruženími a s MČ Praha Suchdol 
na Ekumenickou bohoslužbu za kraji-
nu na levém břehu Vltavy, na zahradě 

nad Sedleckými skalami. Bohoslužbě 
předchází pouť od románského kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele v  Dolních 
Chabrech; začíná v 11.00 a vede pěš-
ky krajinou se zastávkami. Kostel si 
bude možno prohlédnout před pou-
tí od  10.00 hodin. Kázáním poslou-
ží P.  RNDr.  Matúš Kocian z  farnosti 
sv. Matěje v  Praze Dejvicích a  du-
chovní správce ČZU v Praze. Po boho-
službě následuje beseda o vztahu člo-
věka a  stvoření, kterou uvede geolog 
a teolog RNDr. Martin Hrubeš. Více na: 
http://jiri_necas.jetmouse.cz/akce/
NejblizsiAkce.htm;
www.drahan.chabry.cz.

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

Židovství nám blízké
                                                                 
11. června od 16.30 jste zváni v rámci 
farní akademie na přednášku P. Petra 
Šleicha na téma Židovství nám blízké 
– meditační pásmo s židovskou hud-
bou a obrazy Marca Chagalla.  V kos-
tele Panny Marie Královny míru, 
Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.
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KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  7. května 
4. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Neposkvrněného Početí 
Panny Marie, Ostrava-Radvanice 
(P. Marek Jargus)

RADIO PROGLAS

  7. května 
4. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  14. května 
5. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  21. května 
6. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  27. května (10.15): 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Svatý Hostýn 
(Mons. Pavel Konzbul)

  28. května 
7. neděle velikonoční (9.00): 
Duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  7. května 
4. neděle velikonoční  (9.15): 
bazilika sv. Petra, Vatikán 
(papež František)

  14. května 
5. neděle velikonoční   (11.00): 
kostel sv. Kateřiny, Mladé Buky 
(P. Jan Rybář SJ)

  21. května 
6. neděle velikonoční (10.30): 
Nepomuk (Mons. Vlastimil Kročil) 

  28. května 
7. neděle velikonoční (10.00): 
kostel sv. Anny, Radiměř 
(P. Pavel Michut) 
(15.00): 
Katedrála Božského Spasitele, 
Ostrava, biskupské svěcení 
Mons. Martina Davida

Změna programu vyhrazena

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY 
V KONGREGACI NEJSVĚTĚJŠÍHO 
VYKUPITELE 

 P.  Michael Brehl CSsR, generální 
představený Kongregace Nejsvětěj-
šího Vykupitele (redemptoristů) zrušil 
od  13. února 2017 Pražskou provincii 
redemptoristů a Bratislavskou vicepro-
vincii a zřídil Provincii Bratislava-Praha, 
která zahrnuje všechny členy a  domy 
zrušených jednotek. Právnická osoba 
„Pražská provincie Kongregace nej-
sv. Vykupitele (Redemptoristé)“ nadále 
trvá; jejím statutárním orgánem je vikář 
provinciála Provincie Bratislava-Pra-
ha P. Václav Hypius CSsR a  jeho viká-
řem P.  František Boldy CSsR, který se 
stal i statutárním zástupcem právnické 
osoby „Pražská provincie Kongregace 
nejsv. Vykupitele (Redemptoristé)“.

USTANOVENÍ

 JCLic. Zoltán Balga byl od 1. dubna 
2017 jmenován a ustanoven vyšetřují-
cím soudcem Metropolitního církevní-
ho soudu Arcidiecéze pražské.  

 P.  František Boldy CSsR byl od 
1. dubna 2017 jmenován a  ustanoven 
farním vikářem ŘKF u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora. 

 P.  PaedDr.  JCLic. Mgr.  Bartoloměj 
Marián Čačík O.Præm. byl od 1. dubna 
2017 uvolněn z funkce obhájce manžel-
ského svazku Metropolitního církevního 
soudu Arcidiecéze pražské a  od  téhož 
data do 31. března 2022 byl jmenován 
a  ustanoven soudcem Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské. 

 Mgr.  Petr Fiala, kněz ostravsko-
-opavské diecéze, byl od 1. dubna 2017 
jmenován a ustanoven rektorem koste-
la a statutárním orgánem ŘK duchovní 
správy u kostela sv. Jana Nepomucké-
ho Praha-Hradčany.  

 JCLic. Mgr.  Jaroslav Kníchal byl od 
1. dubna 2017 uvolněn z funkce rektora 
kostela a  statutárního orgánu ŘK du-
chovní správy u kostela sv. Jana Nepo-
muckého Praha-Hradčany. 

 Mgr. Jan Gerndt byl od 1. dubna 2017 
jmenován a  ustanoven vyšetřujícím 
soudcem Metropolitního církevního 
soudu Arcidiecéze pražské.  

 P. Mgr. Josef Michalčík CSsR byl od 
1. dubna 2017 uvolněn z funkce rektora 
klášterního kostela sv. Josefa, Obořiště 
a kostela Panny Marie Matky ustavičné 
pomoci, Praha – Malá Strana a z funkce 
výpomocného duchovního ŘKF u kos-

tela Nanebevzetí Panny Marie Příbram 
– Svatá Hora.  

 P.  Mgr.  Jan Sokulski CSsR byl od 
1. dubna 2017 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Příbram – Svatá Hora.  

 JCLic. Mgr.  Miloš Szabo, Th.D., byl 
od 1. dubna 2017 jmenován a ustano-
ven vyšetřujícím soudcem Metropo-
litního církevního soudu Arcidiecéze 
pražské. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P.  prof.  JUDr.  Ignác Antonín Hrdi-
na O.Praem., DrSc., profesor KTF UK, 
soudní vikář, 23. 5. 1977 (40 let)

 P.  ThLic.  Pacifik Miroslav Matějka 
OFMCap, Th.D., rektor klášterního kos-
tela sv. Josefa v Praze – Novém Městě, 
24. 5. 1997 (20 let)

 P. Błażej Józef Matusiak OP, farní vi-
kář Polské farnosti, 25. 5. 2002 (15 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P.  Dr.  Stanislav William Robert Faix 
OSA, farní vikář v Praze – Malé Straně, 
8. 5. 1936 (81 let)

 P.  Georges Mondo Makonzo SVD, 
farní vikář v Kolíně, 9. 5. 1982 (35 let)

 P. Serafín Robert Beníček OFMCap., 
výpomocný duchovní klášterního kos-
tela sv. Josefa v Praze – Novém Městě, 
11. 5. 1972 (45 let)

 prof.  ThDr.  Jan Matějka, kanovník 
Metropolitní kapituly, 12. 5. 1932 (85 let)

 Mons. Dr. Jan Mráz, kanovník kapitu-
ly Všech svatých, 15. 5. 1962 (55 let)

 P.  prof.  PhDr.  Ludvík Armbruster SJ, 
na odpočinku v Praze, 16. 5. 1928 (89 let)

 František Klika, osobní děkan, kněz 
plzeňské diecéze na odpočinku ve Sta-
ré Boleslavi, 17. 5. 1939 (78 let)

 Jiří Rozmajzl, výpomocný duchovní 
v Příbrami, 17. 5. 1933 (84 let)

 doc.  PhDr.  Tomáš Petráček, Ph.D., 
Th.D., docent KTF, kanovník kapituly 
Všech svatých, 18. 5. 1972 (45 let)

 Jiří Mannl, kněz královehradecké 
diecéze na odpočinku ve Staré Bolesla-
vi, 21. 5. 1920 (97 let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář, vý-
pomocný duchovní v  Neveklově, 
25. 5. 1934 (83 let)

 Mgr.  Petr Antoš, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 28. 5. 1952 (65 let)

 Mgr.  Zdeněk Dubský, trvalý jáhen 
u sv. Štěpána v Praze – Novém Městě, 
31. 5. 1962 (55 let)
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Koncert skupiny Rend Collective

V pražské sportovní hale Královka vystoupí 
2. června skupina Rend Collective, pětičlenná 

formace pocházející ze Severního Irska, kterou vede 
bubeník Gareth Gilkeson. Skladby této irské skupi-
ny přinášejí nejen duchovní uctívání, ale jsou navíc 
i plné radosti, oslavy a naděje. Rend Collective zů-
stávají i v záři reflektorů opravdoví, upřímní, a v tom 
zřejmě spočívá hloubka a síla jejich písní, vysvětluje 
Tomáš Polívka, hudební dramaturg vsetínského fes-
tivalu UNITED. Druhý den se v pražském Kongreso-
vém centru Olšanka uskuteční Konference modliteb 
a  chval, určená především hudebníkům a  autorům 
chval. 
Mezi řečníky budou Kateřina Lachmanová, Jiřina 
Gina Čunková, Karel Řežábek, Viliam Šandor, Julo 
Slovák a další. Více na http://www.worshippraha.cz.

  8.–12. 5. / Duchovní cvičení 
P. Karel Satoria / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram 
– Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  19.–21. 5. / DO pro lektory a zájemce o Boží slovo 
P. Marián Pospěcha / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  19.–21. 5. / DO pro podnikatele 
jáhen Jan Špilar / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / 
www.dc-vranov.cz

  22.–26. 5. / DC Bůh uzdravuje náš život 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům  / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  25.–28. 5. / DO pro manžele 
P. ICLic Karel Moravec / DC sv. Františka z Pauly / Vranov 
u Brna / www.dc-vranov.cz

  28. 5. – 2. 6. / DO Vnitřní uzdravení 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz

  29. 5. – 2. 6. / Seminář obnovy víry I. 
P. Krzystof Strzelczyk CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční 
dům / Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

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

Jean Lafrance
Brož., 136 str., 149 Kč

Za tajeMstvíM

pohádek

Bettelheim, Bruno
Brož., 392 s., 499 Kč

s růženceM v ruce

Amorth Gabriele 
Váz., 160 s., 199 Kč

pravá sebeúcta

Jim McManus
Brož., 166 str., 249 Kč

jednou nohou v nebi

Giulia Gabrieliová
Brož., 112 s., 135 Kč

jaZyk těla

Alexander Lowen
Váz., 320 str., 285 Kč

100 chyb při péči 
o lidi s deMencí

Jutta König;
Claudia Zemlin
Brož., 120 s., 265 Kč

Ztraceni v bouři

Maria Grace Dateno FSP
Brož., 79 s., 99 Kč
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evangeliuM podle jóba

Daniel Pastirčák
Váz., 365 str., 499 Kč

1. květen 1627
Do Prahy byly přeneseny ostatky sv. Nor-
berta z Xantenu. Následujícího dne vyvr-
cholily slavnosti za účasti pražského arci-
biskupa kardinála Arnošta Harracha a  16 
premonstrátských opatů. Ostatky zakla-
datele premonstrátského řádu byly poté 
uloženy v opatském chrámu na Strahově.

1. květen 1967
Zemřel Václav Bělohlávek, katolický kněz, 
člen Řádu křížovníků s  červenou hvěz-
dou, autor homilií, apologetických spisů 
a životopisů českých patronů. Z jeho pró-
zy je významná fantastická vize posled-
ních dnů lidstva „Eliášův oheň“ a triptych 
„Božetěch“. (* 9. 1. 1870).

2. květen 1947
Před kostelem Panny Marie Vítězné na 
pražské Malé Straně byl slavnostně odha-
len památník neznámým dětem, jež za-
hynuly v letech 1939–1945, který posvětil 
pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran.

16. květen 1937
Byl znovu posvěcen kostel Svatého Kříže 
v Praze Na Příkopě a svěřen do péče Kon-
gregaci salesiánů.

17. květen 1932
Narodil se PhDr.  Miloslav Vlk, katolický 
kněz, biskup a kardinál. V letech 1968 až 
1971 byl jmenován sekretářem česko-
budějovického biskupa Josefa Hloucha. 
Po  odebrání státního souhlasu v  roce 
1978 pracoval v Praze jako umývač oken 
až do roku 1986. Dne 14. února 1990 byl 
jmenován biskupem českobudějovickým 
a  dne 27. března 1991 se stal pražským 
arcibiskupem. V  období let 1993–2001 
působil jako prezident Rady evropských 
biskupských konferencí. ( 18. 3. 2017).

26. květen 2007
Proběhlo slavnostní otevření a  posvě-
cení Komunitního centra Matky Terezy 
na pražském Jižním Městě, které provedl 
pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Arnošt Kelnar

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl

Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, 
spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství. 

Národní úmysl

Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží 
lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).


