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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Vážení čtenáři,
kromě České nemocnice, o které jsme 
psali v březnovém čísle, provozuje 
Charita Praha v Ugandě i jiné projek-
ty, mimo jiné podle principu „Nelov 
mi rybu, ale nauč mě ji lovit“. K  sa-
mostatnosti vedou i žákyně katolické 
školy v klášteře křižovníků s červenou 
hvězdou, která je jedinou dívčí školou 
v České republice. Květen v  pražské 
arcidiecézi přinese například Svato-
jánské slavnosti Navalis, Noc kostelů, 
svatohorskou pouť za duchovní povo-
lání nebo eucharistický kongres a kon-
ferenci spojené s kardinálem Josefem 
Beranem.

Stanislav Zeman

nikdo z  nás asi netušil, že návrat ctihodného služebníka Božího kardinála 

Josefa Berana se stane i novou etapou v životě naší Církve na rozhraní ge-

nerací, ale i nových politických, kulturních a společenských proměn: vyhra-

něný zápas o pojetí člověka spojený s otázkou rodiny a jejího života, výrazné 

zostření útoků na Církev, ale také i odhalení slabých článků v řetězu našeho 

společenství. Zde můžeme vidět pravdivost výroku: „Každý řetěz je tak pev-

ný, jak je pevný jeho nejslabší článek.“

Ukazuje se, že se nyní i hříchy z doby totality otevírají ke zhojení ran. Některé 

musí být ošetřeny rázně chirurgicky, což bolí. Musíme v této situaci hledat 

rovnováhu mezi spravedlností a milosrdenstvím, mezi odpuštěním a preven-

cí. Jednotlivé případy jsou zradou toho, který měl být oporou a pomocí slab-

šímu a naopak ho zranil a ponechal bez pomoci. Zrada je vždy spojena i se 

zbabělostí. To je také důvodem k nápravě. Přiléhavou výzvou k řešení jsou 

Ježíšova slova z Janova evangelia: „Jdi a už nehřeš!“ 

Připravovaný Beranův eucharistický kongres v naší arcidiecézi, soustředěný 

na pražskou katedrálu sv. Víta, vycházející z Beranova hesla Eucharistia et 

labor, je jednou z forem odpovědi, ale i  řešení sjednocení v Kristově oběti 

s vědomím, že usilovná práce na sobě samých je potřebnou cestou k ozdra-

vění naší Církve. Tato cesta není možná bez odvahy, protože láska, která se 

sama vydává za druhé, je jediným řešením.

Síla k obnově nevyrůstá z poklidu a nostalgie, ale rodí se v zápasu v důvěře, 

že ukřižovaný a  zmrtvýchvstalý Pán je s  námi, nevolá: „Kupředu!“, ale jde 

s námi zapřažen do  jha naší slabosti a nedostatečnosti. Naše pouť za du-

chovní povolání u Matky Boží na Svaté Hoře je výzvou pro novou generaci, 

která může poučena i  našimi chybami a  nedostatky budovat Boží králov-

ství v siločarách jednadvacátého století. Vedle těch, kteří selhali, jsou ti, kteří 

svědčí o velikosti, věrnosti a statečnosti a kteří se také podíleli na našem roz-

hodnutí v době nesvobody, útlaku a ponížení Církve.
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Editorial

Beranův eucharistický kongres

K ardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního 
eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 

20. 6. 2019. 
Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Bera-
na, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od po-
čátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo. Kardinál Beran 
v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním 
kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval vě-
řící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou 
zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili 
členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním 
domě, čímž začala jeho internace
Tímto kongresem chceme vzdát Bohu chválu, chceme ale také vyjádřit vděčnost 
a uznání všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem slaví mši svatou 
a umožňují věřícím přístup k hostině Páně.

Konference o kardinálu Beranovi a jeho době

Ve  dnech 16. a  17. 5. 2019 proběhne v  sále kardinála Josefa Berana v  Arci-
biskupském paláci mezinárodní konference s  názvem Katolická církev 

v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a  jeho doba. Záštitu 
nad konferencí převzali Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius a Zde-
nek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář pražské arcidiecéze. 
Po obsahové a organizační stránce konferenci zajistí Ústav pro studium totalit-
ních režimů České republiky. Účast přislíbili přednášející z předních historických 
pracovišť a teologických fakult českých, slovenských i německých. 
Témata vystoupení byla vybrána tak, aby pokrývala nejdůležitější úseky drama-
tické historie domácí katolické církve od nelehké situace po vzniku samostatné-
ho československého státu, přes heroické období nacistické okupace, kdy velký 
počet věřících duchovních i laiků zaplatil za nekompromisní křesťanské i vlaste-
necké postoje svobodou ba životem, až po léta snad ještě krutější komunistické 
totality. Většina vystoupení bude koncipována tak, aby se dotýkala významných 
momentů ze života a působení kardinála Josefa Berana. Konference je mezi jiným 
zamýšlena jako připomínka prvního výročí translace jeho ostatků z Říma do vlasti. 
Zároveň má být poctou všem obětem totalitní perzekuce z řad českých a sloven-
ských křesťanů a nebude postrádat ani ekumenické aspekty.
Pro zájemce o účast je též připraven zajímavý doprovodný program zahrnující 
prohlídku prostor arcibiskupského paláce a projekci filmu Kardinál Josef Beran. 
Proti proudu režisérky Jolany Matějkové v podvečer prvního konferenčního dne.

Zlatá Praha

Literárně-hudební podvečer po-
řádaný ve  spolupráci s  Nadač-

ním fondem časopisu Nové město 
se  uskuteční v  neděli 26. 5. 2019 
od 16 do 18 hod. v kostele sv. Cy-
rila a  Metoděje v  Praze-Karlíně. 
Program bude věnován 100. výro-
čí narození P.  Karla Pilíka, vystoupí 
manželé Radovi, zazní ukázky z ča-
sopisu a  proběhne komentovaná 
prohlídka kostela s možností výstu-
pu do věží.
Vstupné dobrovolné, změna pro-
gramu vyhrazena.

Bližší informace na adrese 
http://www.focolare.cz.
Chcete-li dostávat pozvánky pravi-
delně elektronickou poštou,
můžete se obrátit na  adresu  
zlata.praha@focolare.cz

”Zlatá Praha” je iniciativa nové 
evangelizace, vycházející ze spiri-
tuality společenství, ke  které dala 
podnět zakladatelka Hnutí fokoláre 
Chiara Lubichová při své návštěvě 
Prahy v  květnu 2001. Jsou to se-
tkání pro všechny, kteří se snaží 
o  duchovní obnovu svou i  svého 
města v  duchu myšlenky: ”Chce-
me-li proměnit město, ve  kterém 
žijeme, musíme proměnit nejprve 
sami sebe.”

Eucharistia 
 et labor

s p
ři

po
m

ín
ko

u 
70

. v
ýr

oč
í o

d počátku internace a 50. výročí úmrtí Josefa kardinála Berana

arcidiecézní 
eucharistický 

kongres 2019

Příprava na slavnost
mše svatá, přednáška, adorace

23. 5. v 18.00 kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1 
                                celebruje Mons. Václav Malý

  30. 5. v 16.30 kostel sv. Ludmily, Praha 2
                       celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer

6. 6. v 18.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Strahov 
                    celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka

13. 6. v 18.00 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3
                               celebruje Mons. Karel Herbst

Hlavní slavnost

  20. 6. v 17.00 
slavnost Těla a krve Páně
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
  celebruje arcibiskup pražský 
     Dominik kardinál Duka

          Po mši svaté následuje eucharistický průvod 
              do baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
                   na Strahově se vzpomínkou 
  na kardinála Josefa Berana.

Více informací na 

www.apha.cz

Milí přátelé, 
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Animátorský kurz LIFT

Na konci října 2019 začne nový ročník dvouletého for-
mačního programu LIFT, který je určený mladým li-

dem od  16 let. Podobně jako minulý LIFT je i  tento ote-
vřen každému, nejen těm, kteří jsou již aktivní v  nějakém 
společenství mládeže. Cílem kurzu (jehož název znamená 
„pozvednout“ nebo „povznést“) je to, aby Bůh pozvedl ži-
vot mladých lidí a oni mohli udělat další kroky k dospělejší-
mu a zralejšímu křesťanskému životu. Program, sestávající 
z dvanácti víkendových setkání a letního týdenního pobytu, 
má pomoci mladým více objevit vlastní identitu, nalézt či 
prohloubit skutečně osobní víru, uvědomit si obdarování 
a  motivovat ke  službě druhým, zejména v  rámci farností 
a  společenství církve vůbec. Více informací a přihlašování 
na http://www.adcm.cz.

Noc kostelů 2019

POPRVÉ...  
24. května 2019 se otevřou 
brány kostelů, chrámů, modli-
teben po celé české republice, 
ale také v  Rakousku, na  Slo-
vensku, v Estonsku a na dalších 
místech Evropy. Projekt vznikl 
již před mnoha lety v  Němec-
ku. K nám se rozšířil z Rakous-
ka, kde svoji Lange Nacht der 
Kirchen poprvé připravili v roce 
2005. U nás se poprvé objevila 
v  brněnské a  plzeňské diecézi 
v roce 2009. 

KDO A KDE  
Noc kostelů je otevřeným pro-
gramem, kdy do  posvátných 
prostor jsou zváni návštěvníci 
zajímající se o  kulturu, hudbu, 
výtvarné umění, architekturu, 
ale také o  duchovní život jed-
notlivých společenství či círk-
ví. Je patrné, že jde o  projekt 
řady křesťanských církví v  naší 
zemi. Jen v Praze se v této noci 
z 24. na 25. května otevře 160 
kostelů a  modliteben. V  celé 
pražské arcidiecézi se otevře 
více jak 340 kostelů a  modli-
teben všech církví zapojených 
do Ekumenické rady církví. 

PROGRAM 
Každá farnost či církevní komu-
nita připravuje svůj vlastní pro-
gram. Nejčastěji zazní nějaké 
hudební vystoupení. Vzhledem 
k tomu, že se za celou republiku 
přihlásilo již na  začátku dubna 
více jak 1200 míst, půjde o nej-
větší hudební svátek v  celém 
roce. Podrobnosti je možné 
najít na webu www.nockostelu.
cz. Pražská arcidiecéze vydává 
za podpory Magistrátu hl. měs-
ta Prahy brožuru, kde jsou jed-
notlivá místa uvedena včetně 
programu. Ta bude k  dispozici 
již několik dní před akcí v  jed-
notlivých kostelích nebo bude 
také ke  stažení v  PDF podobě 
na stránkách nockostelu.cz. 
  
Přejeme vám hluboký zážitek!

Za koordinační tým 
P. MGR. ING. MICHAL NĚMEČEK

Týden modliteb za povolání

6. – 12. května se v komunitách zasvěceného života, v se-
minářích, ve  farních společenstvích, ale i  jako jednotlivci 
modlíme za duchovní povolání. Již tradiční Týden modliteb 
za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dob-
rého pastýře, kdy si církev po celém světě připomene už 56. 
Světový den modliteb za povolání. U této příležitosti se i le-
tos na všechny věřící, především ale na mladé křesťany hle-
dající své životní místo a poslání, obrací papež František se 
svým poselstvím, jehož hlavní myšlenkou je tentokrát „Odva-
ha riskovat pro Boží příslib“. Více na www.hledampovolani.cz

18. arcidiecézní pouť  
za duchovní povolání

Srdečně zveme kněze, řeholnice, řeholníky, ministranty 
i všechny věřící pražské arcidiecéze k účasti na již tradič-

ní pouti za duchovní povolání, která se uskuteční v sobotu 4. 
května 2019 v areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Sva-
té Hoře u Příbrami. Letos opět zveme zvláště mladé, kteří stojí 
před volbou životního povolání, k účasti na noční pěší pouti 
z Dobříše na Svatou Horu. Program pro ně začne v pátek 3. 
května večer v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši kate-
chezí P. Vlastimila Kadlece OMI, který se také zúčastní noční 
pouti. Vyvrcholením sobotní pouti bude mše sv. v 11.30 ho-
din, při které kardinál Domonik Duka přijme bohoslovce naší 
arcidiecéze mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

Svatojánské oslavy NAVALIS

Svátek svatého Jana Nepomuckého oslavíme v předvečer 
jeho svátku ve  středu dne 15. května 2019 v  17.30 hod. 

poutní mší svatou v  katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha. 
Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP, ar-
cibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod 
k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se za-
staví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou pobožností 
na Křižovnickém náměstí. Po skončení liturgického progra-
mu bude následovat tradiční koncert NAVALIS na Vltavě. Více 
informací k večernímu kulturnímu programu je možné najít 
na webových stránkách http://www.navalis.cz
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 Jak by si jako ředitel představil 
školu?
Jsme jedinou dívčí školou v ČR, jsme 
škola malá, pro 52 dívek, ty učíme 
ve čtyřech třídách, takže spíš v malých 
hloučcích. Snažíme se udržet rodin-
ného ducha, ve sborovně i mezi žáky-
němi, jinak to ani nejde – studují u nás 
dívky obvykle bez rodinného zázemí, 
z domovů, ústavů nebo z nefunkčního 
rodinného prostředí. Významnou část 
studentek tvoří děvčata se zdravotní-
mi handicapy – jsou na vozíčku, mají 
smyslové vady nebo třeba autismus či 
jiné mentální postižení. Děvčata ško-
lu sama uklízí, samozřejmě v dohledu 
učitele. V rámci předmětu Péče o do-
mácnost si i sama vaří, skupinka s vy-
učující vždy nakoupí potraviny a  vaří 
pro celou školu, v poledne se všichni 
sejdeme a obědváme, vyučující i žáky-
ně. Děvčata se snaží, ale může to být 

i trochu riziko, získali jsme tak před léty 
cennou relikvii – vylomený františkán-
ský zub… 

Jste jedinou dívčí školou, čím je ješ-
tě specifická?
Dívky pouze nevzděláváme, ale po-
máháme je i zaměstnávat. Absolventky 
se stávají pečovatelkami, pracovníky 
v sociálních službách. Mohou po škole 
nastoupit do pracovního poměru pří-
mo do  naší školní firmy, Křižovnické 
pečovatelské služby, jejíž pečovatelky 
se starají o čtyřicet klientů v jejich do-
mácnostech na území Prahy. Student-
ky si zde vykonávají část povinných 
praxí, my je sledujeme, jak se posou-
vají v profesní přípravě, a  víme proto, 
komu po  škole nabízíme zaměstnání. 
Absolventkám s  handicapem posky-
tujeme uplatnění ve  školní chráněné 
dílně Inspirace – po škole tak nemusí 

pasívně čekat doma na  invalidní dů-
chod, mohou mít dobré společenství, 
smysluplnou náplň, něco nového se 
dále učit a přivydělat si nějaké peníze 
k důchodu…

Můžeš se podělit o  nějaký příběh 
Vašich studentek? 
S kolegyní jsme kmotry jedné romské 
dívky z  děcáku, už je dávno dospělá. 
Ale opustil ji manžel a ona se stateč-
ně stará o  dva jejich kluky, jeden je 
s  vážným handicapem. Momentálně 
je dotyčná absolventka mojí kolegyní, 
pomáhá nám v práci s klientkami chrá-
něné dílny.

Co vše studentkám nabízíte?
Sociální doprovázení – školní sociální 
pracovník pomáhá studentkám řešit 
potíže s bydlením, při jednání s úřady, 
při hledání brigád a zaměstnání. Spe-
ciální pedagog s  asistenty pedagoga 
pomáhá žákyním zdolávat nástrahy 
studia. Učitelé napsali a  škola tiskem 
vydala vlastní učebnice našim žákyním 
na  míru. Přímo v  budově školy díky 
velkodušnosti otců křižovníků mají 
studentky možnost ubytování. Když už 
jsme u  řádu sv. Anežky České – jeho 
členové se intenzivně podílejí na  du-
chovním doprovázení a povzbuzování 
studentek i klientů školní pečovatelské 
služby. Nabízíme bohatou mimoškolní 
činnost 

Jaký je profil absolventky a kde všu-
de nalezne uplatnění?
Nemalá část absolventek je pozna-
menána školou v  tom smyslu, že 
chtějí nejen pracovat, ale i  pomáhat. 
Po ukončení školy získávají absolvent-
ky střední vzdělání i profesní kvalifikaci 
v  sociálních službách, kde je o  kvali-
fikované pracovníky enormní zájem, 
poptávka převyšuje nabídku. Takže 
absolventka naší školy si může vybrat, 
zda nastoupí do  domova pro senio-
ry, stacionáře, domácí pečovatelské 
(terénní) služby... Kromě Pracovníka 

v sociálních službách může absolvent-
ka ještě získat kvalifikaci Sanitář, Chůva 
nebo Pomocné kuchařské práce.

S  jakou zkušeností  pocitu úspěchu 
a  vlastní hodnoty (osobní, studijní, 
pracovní...) děvčata přicházejí a jak 
s nimi v této oblasti pracujete? Jak 
v nich rozvíjíte motivaci k absolvo-
vání školy a k uplatnění v životě? 
Vstupní úroveň hodnoty, na  níž se 
ptáš, bývá nízká. Je to až smutné, ale 
obvykle na sobě děvčata nedokáží na-
jít „nic dobrého“. Snad je to i  tím, že 
většina z  nich neměla v  dětství tátu, 
který by je povzbuzoval. Jako tera-
peutickou v  tomto směru vidím pe-
čovatelskou praxi - studentka, někdy 
i  s  problematickým chováním, s  ne-
dostatečným rodinným zázemím, 
najednou vidí, ochutná si, že dokáže 
pomoct druhému v  jeho nemohouc-
nosti, zlomit nebo oslabit jeho sociální 
vyloučení způsobené věkem či nemo-
cí. Tato „motivace vlastní užitečnos-
tí“, přijde mi, funguje. Když staroušek 
chytne naši divodívku za ruku a řekne 
něco v tom smyslu, že je rád, že přišla, 
že na ni čekal, to někdy dokáže aspoň 
částečně rehabilitovat vědomí vlastní 
hodnoty.

Jak se z pohledu speciální školy dí-
váš na inkluzi? Je pro tuto konkrét-
ní školu přínosem nebo to je kom-
plikací? 
Dá se říci, že jsme nejstarší inkluzivní 
školou v  ČR po  listopadu 89. Studují 
vedle sebe, snad i spolu, dívky zdravé 
s děvčaty se zdravotním handicapem, 
dívky z  rodinného prostředí se spo-
lužačkami z  domovů, dívky studijně 
zdatné s těmi s mentálním postižením. 
Je to jeden z pilířů fungování naší školy. 
Nicméně současné praktické nastave-
ní inkluze je komplikující faktor, ohro-
žující jinak zajímavou, dobrou myšlen-
ku. Peníze nejdou škole, aby byla silná 
ujmout se dítěte se znevýhodněním. 
Jdou místo toho na  konkrétní vyba-
vení nebo službu, pedagogické fakulty 
rozhodně nejsou schopny připravovat 
pedagogy ani jejich asistenty na  uči-
telskou službu ani v běžném, natož in-
kluzivním prostředí. O speciálních ško-
lách se jako na povel (odkud asi přišel?) 
mluví jako o segregujících školách.

Jak se z pohledu ředitele dívčí školy 
díváš na problematiku Gender.  
Pokud existuje na nějakém vědeckém 
pracovišti objektivní, politicky a  ideo-
logicky nezatížené exaktní zkoumání 

tohoto fenoménu, nevidím důvod se 
nad tím nějak pozastavovat. Nicméně 
gender na  úrovni doktrinálně vnuco-
vané koncepce mi ve  světle zkuše-
ností z  naší školy přijde jako kontra-
produktivní, neslučující se ani s Božím 
slovem, ani s  osvědčeným „selským 
rozumem“. Velká část našich žákyň by 
naši školu nepotřebovala, kdyby zažila 
obyčejnou fungující rodinu, kde chlap 
je táta a manžel mámy a žena je nor-
mální máma a  manželka táty... Zatím 
ale na  nás jako na  školu nijak nedo-
padá v  tomto směru tlak nebo nuce-
ní být konformní vůči této nezdravé 
tendenci. Pokud se něco takového 
jako aplikování genderideologie bude 
po církevních školách chtít, což zatím 
nevidím, bude to „příležitost ke  svě-
dectví“. 

Máš kolem sebe tým lidí, který sdílí 
vizi školy. Co Vás motivuje? 
No, čas od času vidíme dobré ovoce, 
a to má smysl. Je motivující vidět, když 
se občas zadaří a  „nedomazlenka“ se 
stává dospělou, ve vztazích i v profe-
si dozrávající osobností. Pro některé 
z nás je to možná potřeba, nemít jen 
práci ale i  službu. Někteří dokonce 
mají osobní víru, že jsou na místě, kde 

ROZHOVOR ROZHOVOR

Vědomí vlastní hodnoty

Mgr. Luboš Hošek  je ředitelem Dívčí katolické střední 
školy v Platnéřské ulici, na Praze 1. Škola tak sídlící 
v srdci Prahy, u Karlova mostu, což už samo o sobě je 
symbolické, s ohledem na specifičnost školy.
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Zdálo by se, že Uganda je rájem 
na  zemi. Nabízí příjemné klima, krás-
nou přírodu, safari plná vzácných zví-
řat. Lidé jsou přátelští a  pohostinní. 
Není divu, že Winston Churchil nazval  
Ugandu perlou Afriky.
Ugandská perla má však i  svou od-
vrácenou tvář. Milióny lidí zde žijí pod 
hranicí chudoby bez přístupu ke zdra-
votní péči, pitné vodě či vzdělání. Čtvr-
tina Uganďanů neumí číst a psát. Kaž-
dé desáté dítě je podvyživené. Pokud 
byste se narodili v Ugandě, měli byste 
20x větší pravděpodobnost, že se ne-
dožijete svých prvních narozenin. Váš 
život by byl o 23 let kratší.

Chudoba nás šokovala
Před dvaceti lety si Arcidiecézní cha-
rita Praha vzala za  své pomoci lidem 
v rovníkové Ugandě. „Chudoba, kterou 
jsme zde viděli, nás šokovala,“ vzpo-
míná ředitel Arcidiecézní charity Praha 
Jaroslav Němec, „s pomocí Boží jsme 
zmobilizovali tisíce českých dárců 
a přinesli do mnoha ugandských ves-
nic vzdělání, zdravotní péči i pracovní 
příležitosti.“
Tisíce mladých lidí mají dnes díky pro-
gramu Adopce na  dálku® kvalifiko-
vané zaměstnání a  další s  podporou 
českých dárců studují. Desetitisícům 
pacientů zachránila život Česká ne-
mocnice v  ugandském Buikwe. Arci-
diecézní charita Praha pomáhá lidem 
i k lepším pracovním příležitostem.  

O  svépomocné skupiny je 
zájem
Pan Faluku nemá pravidelný příjem. 
Rodina se uživí z malého políčka, kde 
pěstují kasavu, fazole, sladké brambo-
ry a pár dalších plodin. Přebytky pro-
dává v  malém stánku u  hlavní cesty. 
Když je příležitost, nechává se najmout 
jako sezónní dělník na  plantážích či 
na stavbách. Pan Faluku s rodinou žije 
skromně. Na  nedostatek si nikdy ne-
stěžoval. Přesto mnohokrát zažil úpl-
nou bezradnost a  ponížení. To když 
učitel poslal jeho děti ze školy domů, 

protože neměly zaplacené školné. 
A  také když své ženě nemohl zaplatit 
léčení a bál se, že ji ztratí.

Naučil jsem se spořit
To už je dnes minulostí. Pan Faluku se 
zapojil do  svépomocné skupiny, kte-
ré v  mnoha vesnicích iniciují sociální 
pracovníci Arcidiecézní charity Praha. 
Každá skupina má 15 až 30 členů. Pra-
videlně se scházejí a  společně spoří. 
Malé, ale pravidelné částky. O všem ve-
dou evidenci. „Když se některý z členů 
dostane do svízelné situace nebo když 
se chce pustit do nějakého podnikání, 
může požádat o půjčku. Členové sku-
piny o každé žádosti hlasují,“ vysvětlu-
je energická řádová sestra Shashikala, 
původem Indka, která má charitní ko-
munitní projekty na starosti.
„Skupina mi velmi pomohla,“ říká pan 
Faluku, „naučil jsem se spořit. Když 
potřebuji, můžu svým dětem zaplatit 
školní poplatky a koupit školní unifor-
my.“ Skupiny jsou samosprávné. Jen 
zpočátku na  jejich setkání dochází 
pracovník Charity. Později jen nabízí 
konzultace a podporu. „V kraji Buikwe 
jsme takových skupin založili 21. Je 
o ně zájem a jejich počet stále roste,“ 
uzavírá sestra Shashikala.

Mikropůjčka pro paní Rose
Tam, kde ještě svépomocné skupiny 
nefungují nebo nemají naspořený do-
statečně velký finanční fond, nabízí Ar-
cidiecézní charita Praha mikropůjčky. 
Žádat o ně mohou začínající a drobní 
podnikatelé. 
Jednou z  nich je paní Rose. Loni ab-
solvovala kadeřnický večerní kurz 
pro dospělé, který Charita pořádala 
na  místním odborném učilišti. Dosud 
ale neměla prostory, kde by své služby 
nabízela: „Váhala jsem, zda se do toho 
mám pustit. Uspěju? Budu mít dost zá-
kaznic?“ Paní Rose se rozhodla mikro-
půjčku využít. Založila kadeřnický salón. 
Nejen, že již půjčku splatila, ale pomýšlí 
na  stavbu malého cihlového domku, 
který by nahradil hliněnou chatrč, v níž 

nyní s rodinou žijí. „Mikropůjčky se vel-
mi osvědčují,“ vysvětluje sestra Shashi-
kala, „jedna žena začala vyrábět a pro-
dávat sandále, další chová krávu, jiná 
vyrábí mýdla. Jsem vděčná za každou 
rodinu, které můžeme pomoci postavit 
se na vlastní nohy.“ 

Čistá voda nad zlato 
Čistá voda je v Africe vzácnější než zla-
to. Lidé na vesnicích neznají vodovod. 
Pro vodu chodí do  studně, mnohdy 
i  několik kilometrů vzdálené. Čtvrtina 
z nich nemá v blízkosti žádný zdroj pit-
né vody. Důsledky jsou nasnadě. Nízká 
hygiena, nemoci, zbytečná úmrtí. 
Arcidiecézní charita Praha pomá-
há lidem ve vesnicích s  vybudováním 
studní. Od začátku nového roku stihla 
podpořit stavbu studní ve čtyřech ves-
nicích v kraji Buikwe.
Pan John Lugesela, vedoucí stavby 
z  komunity Kkoba, popisuje průběh 
prací: „Nejdříve je třeba vykopat kory-
to pro odtok vody a vybetonovat dno 
studny. Následuje stavba stěn, umís-
tění potrubí, kterým čistá voda pote-
če a  schodů z betonových bloků pro 
přístup k vodě. Nad studnu, kam jsme 
svedli více pramenů vody, vložíme 
kamení a  jíl, přes které voda poteče 
a bude se tak filtrovat. Čistá voda bude 
k dispozici celé místní komunitě.“

Pomáháme, aby si pomohli 
sami
Každé z  vesnic poskytuje Arcidiecé-
zní charita Praha organizační podpo-
ru a  část materiálu na  stavbu. Zbytek 
přidají místní obyvatelé. Stavba studny, 
na  které pracují místní pod vedením 
odborníka s  technickým vzděláním, 
trvá zhruba dva  týdny. Hotový zdroj 
čisté vody pak lidé využívají po desítky 
let. „Postup, kdy se na  stavbě studny 
podílejí místní, se nám osvědčil,“ vy-
světluje sestra Shashikala, „lidé si věcí 
víc váží, když na nich mají svůj podíl. To 
je vlastně princip veškeré naší rozvojo-
vé práce, ať jde o vzdělání, mikropůjč-
ky či jakoukoli další podporu.“

ROZHOVOR CHARITA

je chce mít, kam je poslal On… Jsme 
církevní škola, takže se znovu a znovu 
učíme fungovat ne jako kolektiv jed-
notlivců, ale jako společenství. Je to 
samozřejmě náročné, leckdy to skří-
pe, ale stojí to za to, sloužit společně, 
nebo to aspoň zkoušet, učit se to.

V  dnešní době  je kvalifikovaných 
učitelů nedostatek. Jaká je Tvá zku-
šenost? 
Učení v  naší škole vyžaduje specific-
kou, osobnostní „kvalifikaci“. Ta ne-
chodí vždy nutně s  tou předepsanou 
Zákonem o  pedagogických pracov-
nících. Ta osobnostní je pro mě coby 
ředitele prioritní, takže čas od  času 
jemně zariskuji a přijmu do party ně-
koho, kdo si pak tu kvalifikaci formální, 
předepsanou, musí doplnit. Obráceně 
by to ale nešlo.

Na konci března jste otvírali druhou 
chráněnou dílnu. Co Tě k tomu ved-
lo? 
„Ruka Páně“ byla otevřená, měst-
ská část nám byla ochotna za  levno 
pronajmout prostory, které nejdříve 
za draho rekonstruovala. Ale hlavně – 
zájemkyň o místo v chráněnce je stále 
více a více. 

Co Ti dělá na tvé práci radost a čím 
Tě obohacuje? 
No, když jsem se před devatenácti lety 
dotazoval po novém zaměstnání, při-
šlo mi a mojí rodině, že tato možnost 
je odpovědí. To vědomí možného po-
volání nikoho neudělá samo o  sobě 
dokonalým, ale, i kdyby bylo omylem, 
pak člověku může pomoci překlenout 
krize. A taky mě to baví, to spojení prá-

ce se službou, navíc se službou v Círk-
vi, tedy s druhými. Nejde mi to kdovíjak, 
ale aspoň to zkouším, učím se to…

Jak vnímáš podporu zřizovatele? 
Náš zřizovatel se svým školám, včet-
ně té naší, snaží poskytovat potřebný 
servis, včetně poradenského, práv-
ního, metodického… Když je v  naší 
škole na vizitaci otec biskup, který má 
v  diecézi církevní školství na  staros-
ti, vždy ho podezírám, že nás má rád. 
I  moji kolegové mají podobné pode-
zření. Je na něm vidět, i mimo vizita-
ce, že mu na našich svěřenkách v  je-
jich těžkých kontextech a  situacích 
doopravdy záleží. Při vedení školy i já, 
podprahově vnímám, že církevní školu 
s  církevním zřizovatelem pojí i  jakési 
těžko vystižitelné vnitřní pouto. Samo-
zřejmě ale roste ne tlak, nýbrž reálná 
potřeba, vzhledem k  diskriminačnímu 
přísunu erárních financí do našich škol 
v  porovnání se školami regionálními, 
na vyjádření tohoto vztahu zřizovatele 
i viditelným, hmotným, tedy finančním 
způsobem. Trochu se bojím, aby toto 
finanční pouto, byť jakkoliv přirozené 
a  nezbytné, nezačalo být v  budouc-
nu vnímáno jako samojediné nebo 
nejpodstatnější, což by byl rozdělující 
omyl. 

Co tíží ředitele církevní školy?
Obecně nevím, je to asi individuál-
ní, kus od  kusu. Mně osobně samo-
zřejmě obava, abychom se nepřestali 
snažit učit sloužit společně, v  jakoby 
tom rodinném duchu. Mám o  to míň 
energie a  času k  tomu tento aspekt 
ve  sboru posilovat, oč více se musím 
snažit o  „vnější rozvoj“ školy, o  zajiš-

tění, vydělání, vyžádání, vyprošení ne-
zbytných finančních prostředků. Jsme 
malá škola, ale ročně musíme mimo 
ministerskou dotaci sehnat několik 
milionů korun, abychom mohli sloužit 
jedněm z nejposlednějších, ke kterým 
jsme posláni. Vždy na začátku nového 
roku děkuju Bohu, že nás v tom minu-
lém obdaroval tak, že jsme ho přežili... 
Ale i to dělám, snažím se dělat, rád. Je 
mi tak dáno poznat dobré lidi, štědré 
dárce, nové blízké duše. Bohu i  jim 
díky!

Blíží se prázdniny, ale ve  školství 
v  měsíci květnu obvykle plánujeme 
další školní rok. Co v něm plánujete? 
Naše škola je sice nejstarší církevní 
školou v  ČR v  polistopadové historii, 
ale je mladá – příští rok bude slavit 
třicáté narozeniny. Oslavit je chceme 
mimo jiné i  dobročinnou aukcí na-
šich a  latinskoamerických výtvarníků 
13. listopadu v 18 hodin v hotelu Adria 
na Václavském náměstí. Přijďte a kupte 
si nějaký narozeninový obraz nebo fo-
tografii. Narozeninové dárky je samo-
zřejmě možno posílat už teď na účet 
školy (www.divciskola.cz) 

Co bys škole popřál? 
Aby už nebyla tolik zapotřebí, aby se 
stal zázrak a rodiny držely pohromadě 
a nebylo tolik „sociálně handicapova-
ných“ uchazeček o studium.

K přání se připojuji, děkuji Tobě i ce-
lému pedagogickému sboru za Vaši 
práci, které si vážím.

  Mgr. Monika Vagenknechtová

Téměř dvacet let pomáhá Arcidiecézní charita Praha nejchudším lidem v Ugandě. Známé 
jsou programy Adopce na dálku® i Česká nemocnice v Buikwe. Rozvojová pomoc Charity 
je ale mnohem rozsáhlejší. 

Zapojte se  
do pomoci 

v Ugandě i vy!
Vzdělávací, zdravotní 
a komunitní projekty 

v Ugandě můžete  
podpořit darem 

na číslo účtu  
749011/0100,  

variabilní symbol 
20 200. Děkujeme!
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Pomáháme, aby si pomohli sami
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

3. 5. / 16.30 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá za povolání

4. 5. / 11.30 
Svatá Hora u Příbrami / Arcidiecézní 
pouť za duchovní povolání 

5. 5.  / 14.00 
Praha-Staré Město / kostel Nejsv. 
Salvátora / mše svatá s biřmováním 

11. 5. / 10.00 
Klobuky / kostel sv. Vavřince / mše 
svatá (150. výročí narození J. Š. Baara)

12. 5. / 10.00 
Krásná Hora n. Vlt. / kostel sv. 
Mikuláše / mše svatá (130. výročí SDH)

15. 5. / 17.00 
Vimperk / Pivovarské nám. – 
Vimperský máj (beseda)

19. 5. / 9.30 
Kralupy n. Vlt. / kostel Nanebevzetí 
P. Marie a sv. Václava / mše svatá 
s biřmováním

22. 5. / 18.00 
Praha-Nové Město / kostel sv. 
Jindřicha / mše svatá (vizitace farností)

23. 5. / 18.00 
Praha-Nové Město / kostel P. Marie 
Sněžné / mše svatá (v rámci 
Arcidiecézního eucharistického 
kongresu)

24. 5. / 17.30 
Bečov nad Teplou / kostel sv. Jiří / 
mše svatá a beseda (Noc kostelů)

26. 5. / 11.00 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá s biřmováním

29. 5. / 18.00 
Mělník / Husův dům sboru ČCE – 
setkání osobností

1. 5. / 14.00 
Studénka / mše svatá (120. výročí 
narození kardinála Františka Tomáška)

2. 5. / 18.00 
Praha-Hradčany / vojenský kostel sv. 
Jana Nepomuckého / mše svatá ke cti 
sv. Floriána pro hasiče z ČR

4. 5. / 11.30 
Svatá Hora u Příbrami / Arcidiecézní 
pouť za duchovní povolání

5. 5. / 11.00 
Stranný / mše svatá s žehnáním sochy 
sv. Floriána a praporu hasičů

7. 5. / 10.00 
Zlonice / vizitace farnosti

11. 5. / 10.00 
Polná / mše svatá (20. výročí úmrtí 
MUDr. Zdeňka Hejla)

12. 5. / 10.00 
Zdiby / mše svatá s žehnáním nových 
zvonů

13. 5. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá (výročí posvěcení katedrály)

15. 5. / 17.30 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá (svátek sv. Jana Nepomuckého) 
a Svatojánské slavnosti Navalis

18. 5. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / Rekviem 
za kardinála Josefa Berana

19. 5. / 12.00 
Praha / kostel sv. Jiljí / mše svatá pro 
polskou farnost

23. 5. / 15.30 
Praha-Vyšehrad / bazilika sv. Petra 
a Pavla / bohoslužba Te Deum pro 
KTF 

2. 5. / 7.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá

4. 5. / 11.30 
Svatá Hora u Příbrami / Arcidiecézní 
pouť za duchovní povolání 

5. 5. / 9.30 
Český Brod / kostel sv. Gotharda / 
mše svatá s biřmováním 

9. 5. / 7.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá 

11. 5. / 15.00 
Poříčí nad Sázavou / kostel sv. Havla / 
mše svatá (Pouť k hrobu Dr. Františka 
Noska) 

12. 5. / 9.30 
Praha – Kunratice / kostel sv. Jakuba 
Staršího / mše svatá 

15.5. / 17.30 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá (svátek sv. Jana Nepomuckého) 
a Svatojánské slavnosti Navalis

16. 5. / 7.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá

30. 5. / 7.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá

30. 5. / 16.30 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše svatá v rámci přípravy na Slavnost 
Těla a Krve Páně 

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 

 1. května od 9.30 
Setkání maminek s dětmi. DS

 7. května od 19.30 
Příprava na manželství*. CPR

 14. května od 19.30 
Příprava na manželství*. CPR

 15. května od 9.30 
Akademie nejen pro seniory. Malý 
výlet do  kostela Panny Marie Vítěz-
né na  Bílé Hoře. Sraz před vstupem 
do areálu. PS

 15. května od 9.30 
Setkání maminek s dětmi. DS

 17. května od 20.00 
Modlitba Taizé. DS

 21. května od 19.30 
Příprava na manželství*. CPR

 23. května od 19.30 
Modlitba chval. PS

 28. května od 19.30 
Příprava na manželství*. CPR

* jen pro přihlášené; vstup do  místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4
PS – Pastorační středisko
CPR – Centrum pro rodinu 
DS – Duchovní správa u kostela 
sv. Vojtěcha 

                                    www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 16. dubna – 4. června
Společná příprava na  manželství – 
jarní kurz. 

 23. července – 13. srpna 
Společná příprava na manželství. Jed-
ná se o zkrácený letní kurz a pořádá 
se jako nouzové řešení pro páry, kte-
ré chystají svatbu do  října. Přihlášky 
na  http://www.apha.cz/cpr-snou-
benci-aktualni-nabidka. 

 8. října  - 26. listopadu 
Společná příprava na  manželství 
– podzimní kurz. Přihlášky rovněž 
na  http://www.apha.cz/cpr-snou-
benci-aktualni-nabidka..

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO 
MLÁDEŽ 

 3. května
Noční pěší pouť z Dobříše na Svatou 
Horu pro mladé v rámci 18. arcidiecé-
zní pouti za duchovní povolání. Pro-
gram začíná v  pátek večer 3. května 

v  Pastoračním centru sv.  Tomáše 
v  Dobříši katechezí P.  Vlastimila Ka-
dlece OMI.

 26. května od 11.00 
Mše svatá a májová pobožnost u kap-
ličky ve Zdiměřicích.

 31. května – 2. června 
Víkendovka v  Nazaretě pro 
mladé 12 – 18 let. Přihlášky 
na  732  106  466 nebo na  e-mailu  
nazaret.praha@gmail.com. 

 Nový ročník LIFTu 
Na konci října 2019 začne nový roč-
ník dvouletého formačního programu 
LIFT, který je určený mladým lidem 
od 16 let. Program sestává z dvanácti 
víkendových setkání a  letního týden-
ního pobytu. Přihlašování bude zahá-
jeno během SDM, diecézního setkání 
mládeže 13. dubna 2019. 

                                           www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 1. – 7. července 
Letní camp EXODUS pro mládež 
ve věku 14 – 18 let v klášteře v Tucho-
měřicích.

 4. – 10. srpna 
Setkání pro páry – Kána v Kroměříži. 
Více informací na www.kana4you.cz. 

                             www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 4. května od 13.00 
Motorkářské požehnání v  kostele sv. 
Františka.

 6. května od 19.00
ZMT: Martin Jaroš s tématem: „Sedm 
let v Kataru“. Můžeme být s muslimy 
opravdu přáteli? A jaké to je mít mladé 
místní prince a princezny za podříze-
né v práci?

 12. května od 15.00 do 18.00 
„Zadáno pro dámy (pro mámy)“ Od-
poledne pro ženy na Den matek. Kon-
cert písničkářky Evy Henychové, líče-
ní, tvoření a jiné malé ženské radosti. 

 13. května od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů. 
Doc. JUDr. Pavel Svoboda – Evropská 
unie a volby.

 14. května od 18.00 do 21.00 
Podvečerní tančírna s kapelou Hvězd-
ný prach.

 18. května od 8.30 do 13.00 
Dobroden – dobrovolnický den 
v obou kostelích.

 19. května od 15.00 
Pouť u kapličky sv. Jana Nepomucké-
ho na Hájích, ulice Starobylá.

 24. května od 18.00 do 24.00 
Noc kostelů u sv. Františka – mše sva-
tá, kavárna pod nebesy, galerie a diva-
dlo Noc duše, Kinobus Noci kostelů, 
občerstvení, přednášky: prof.  Tomáš 
Halík „Církev a společnost“, Dr. L. No-
sek „Křesťanství a  islám, čeho se bát 
více?“, Mgr.  P.  Fulier „Pornografie – 
závislost, která se týká i křesťanů“.

 24. května od 17.00 do 24.00 
Noc kostelů v KCMT – Noemova ar-
cha – divadlo pro děti, kostel na hraní, 
„Je Bůh i krása?“ s výtvarníkem Petrem 
Etlerem, scénický tanec umělecké 
školy Artual, koncert „SKUPINA s.r.o.“, 
Na vínko s farářem, otevřená kavárna 
a knižní obchůdek.

 26. května Jihoměstské posvícení 
– mše svatá od 10.00, od 13.00 před-
stavení Obr Dobr (divadlo DamDam).  

 29. května od 19.30 
Zachytit milost – fotografie a  jejich 
příběhy. Vernisáž výstavy amerického 
fotografa Ronnieho Mosleye.

 30. května od 19.30 
Československý komorní orchestr 
Praha – Koncert u  příležitosti Dne 
dětí. Vstupné 150 Kč, prodej vstupe-
nek na  info@cskopraha.cz nebo tel. 
777 334 237, p. Mráčková.

 Výstava obrazů Petra Etlera 
Do 24. května.

 Výstava fotografií Ronnieho 
Mosleye 
Od 26. května. 

 Cvičení (nejen) pro seniory 
Každé pondělí od  9.15 do  10.15 
a od 10.30 do 11.30.
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 Kurzy SEN – keramika pro seniory 
Pondělí 6. května a pondělí 20. května 
od  10.30 do  12.30. Přihlášení na  tel. 
603 281 864, případně 
janadomsova@gmail.com.

 Café Terezie 
Otevírací doba –  úterý a  středa 
od  15.30 do  20.00, neděle od  9.00 
do 13.00. 

                                           www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

 4. května od 9.00 do 13.00 
Jarní brigáda na úklid a zkrášlení Ko-
munitního centra sv. Prokopa

 4. května od 9.00 do 13.00 
Sportovní dopoledne. Určeno zejmé-
na pro děti od 1. do 9. třídy. Připraveny 
jsou atletické soutěže, závody a  hry. 
Děti by měly přijít ve sportovním ob-
lečení a  s  sebou si vzít svačinu s pi-
tím. Příspěvek na pronájem hřiště činí  
50 Kč za rodinu. V případě nepříznivé-
ho počasí se akce ruší.

 14. května od 10.00 
S vajíčkem kolem světa. Společenství 
maminek na  mateřské dovolené po-
řádá tvoření a  vaření nejen pro ma-
minky s dětmi.

 23. května od 18.00 
Setkání s  opatem. Přátelské setkání 
a  beseda s  arciopatem břevnovské-
ho kláštera Prokopem Siostrzonkem 
nejen o začátcích benediktinů ve Sto-
důlkách v 90. letech minulého století. 
Akce se koná na farní zahradě.

 25. května od 10.00 
Mše svatá s udílením svátosti nemoc-
ných v  kostele sv. Prokopa. Od  9.00 
možnost přistoupit ke svátosti smíření 
od 9.30 následuje májová pobožnost.

 26. května Mary‘s meals. 
Možnost seznámit se s  projektem 
jednoduchého řešení hladu ve  svě-
tě s  ochutnávkou jídla, které vrací 
do  školních lavic děti v chudých ze-
mích. Akce bude probíhat po  dopo-
ledních bohoslužbách v Komunitním 
centru sv. Prokopa.

 28. května od 11.00 
Tvůrčí dílna pro seniory. Povídání 
o významu svíce v křesťanském pro-
středí s možností výroby vlastnoručně 
zdobené svíčky. Tvůrčí dílna se koná 
na farní zahradě. 

 Každá neděle od 15.00 
Májové pobožnosti v kostele sv. Jana 
a Pavla na Krtni. 
                           www.centrumbutovice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 4. května 
18. arcidiecézní pouť za duchovní po-
volání. Mši svatou v  11.00 celebruje 
kardinál Dominik Duka. Ostatní mše 
svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

 25. května od 10.00 
Pouť Matice svatohorské. Po mši sva-
té sloužené v bazilice následuje pro-
gram v refektáři kláštera.

 25. května od 11.30 
Orelská pouť. Mše svatá u Korunovač-
ního oltáře, křížová cesta od  15.00, 
poté požehnání v bazilice. 

 Každá neděle od 2. května – nedě-
le 6. října 
Nedělní varhanní půlhodinky. Kon-
certní cyklus nabídne posluchačům 
výběr domácí i  světové hudební lite-
ratury v  interpretaci renomovaných 
varhaníků českých i  zahraničních. 
Koncerty začínají vždy od 14.00.

                                www.svata-hora.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 15. května od 19.30 
Dominikánský knižní salón. Thomas 
Merton: Monastický pokoj. „Pokoj 
vám zanechávám, svůj pokoj vám dá-
vám.“ Kristova slova jsou adresována 
každému křesťanu. Přesto pořád tou-
žebně vzhlížíme k  těm, kteří jako by 
k němu byli lépe disponováni. Jak je 
to ve  skutečnosti s  mnišským poko-
jem? Liší se podstatně od toho, který 
můžeme zakoušet v našich světských 
životech? Vedou k  němu jiné  cesty? 

Foyer barokního refektáře. Moderuje 
Dom Samuel Lauras OCSO, opat kláš-
tera Nový Dvůr.

 23. května od 19.30
Čas a  věčnost v  hudbě baroka. Je 
vůbec možné ukázat věčnost pomo-
cí hudby? Jaký čas považoval Bach 
za nejlepší? Co mají společného tan-
ce jihoamerických domorodců a díla 
evropských skladatelů? Chaconne, 
passacaglia - je v tom nějaký kanón? 
Barokní refektář. Moderuje Błażej Ma-
tusiak OP. 

                              www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 2. května od 16.00 Koncert pro ra-
dost. Účinkují Ondra a Káťa Macour-
kovi. Skladby pro klavír, flétnu a hou-
sle. Refektář.

 8. května od 18.00 Slavnostní kon-
cert u příležitosti výročí konce 2. svě-
tové války. Účinkuje Hostivický pěvec-
ký sbor pod vedením Hany Krejčové. 
Na programu duchovní skladby a spi-
rituály. Kostel sv. Rodiny.

 16. května od 15.30 Oslava vzkříše-
ní – Resurrectionis celebratio. Účin-
kuje vokální společenství CANTIO. 
Na programu česká a latinská středo-
věká a renesanční hudba s doprovo-
dem bubnu i a cappella. Refektář.

 19. května od 15.30 Májový koncert 
Dua Dacapo (Kateřina Macourková 
Hlaváčová – flétna, Michal Macourek 
– klavír). Na  programu: Franz Schu-
bert, Philippe Gaubert, George Enes-
cu, Josef Bohuslav Foerster a Antonín 
Dvořák. Refektář.

 26. května od  17.00 Baroko mo-
derním smyčcem v  podání houslist-
ky Dany Kláskové. Na programu: J. S. 
Bach: Partita d-moll, Sonáta g-moll 
a E. Ysaÿe. Kostel sv. Rodiny.

 29. května od  19.00 Zahajovací 
koncert nového orchestru Collegium 
Modern Prague Orchestra pod vedením 
Michala Macourka a Petra Jiříkovského. 
Na  programu slavné muzikálové árie 
v  podání Michaely Gemrotové, Pavla 
Vítka, Mariana Vojtka a Jakuba Hübnera. 
Koncert se koná za  přispění CMP Or-
chestra, z. s. a jeho prezidenta Michaela 
Prostějovského. Kostel sv. Rodiny.

 30. května od 15.00 Krásná je rod-
ná zem i v písni – vystoupení Ženské-
ho sboru Českého spolku v Košicích. 
Na  programu slovenské, moravské 
a české lidové písně. Refektář.

 1. června od  14.00 Dětská pouť – 
zábavné odpoledne se soutěžemi 
k  Mezinárodnímu dni dětí. Zahrada 
Domova.

 2. června od 17.00 Harfa a violon-
cello – koncert absolventek Hudební 
fakulty AMU v Praze, jejichž cesty se 
po  studiích rozdělily. Mileva Fialová 
(violoncello) odešla do zahraničí, vy-
učovala na  konzervatoři ve  švýcar-
ském Sionu a nyní působí jako zástup-
ce koncertního mistra v Het Residentie 
Orkest v Den Haag (Nizozemí). Lydie 
Härtelová (harfa) je členkou Symfo-
nického orchestru Českého rozhlasu 
a  profesorkou Pražské konzervatoře. 
Zazní skladby J. S. Bacha, B. Marcella, 
R. Schumanna, M. Tourniera a dalších. 
Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU

 27. května od 19.00 Benefiční kon-
cert klasické hudby v  kostele Panny 
Marie Královny míru, vystoupí Pa-
nochovo kvarteto a  zazní skladby 
W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořá-
ka. Cena vstupenky činí 300 Kč. Celá 
částka je příspěvkem do  veřejné 
sbírky na  podporu výstavby Centra 
Lhotka, více informací na www.cen-
trumlhotka.cz. Rezervaci vstupenek 
(číslované sezení) je možné provést 
na  benefice@centrumlhotka.cz. Za-
koupit vstupenky lze též každou ne-
děli po  mši svaté v  sakristii kostela. 
Vytištěno bylo 100 vstupenek. Veřej-
ná sbírka byla oznámena Magistrátu 
hl. m. Prahy.

                             www.lhoteckafarnost.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 1. května od 11.00 
Prvomájová, celebruje P.  Filip Jan 
Rathouský OFM.

 25. května od 11.00 
Sobotní památka Panny Marie, cele-
bruje P. Benedikt Kolaja OSB.

 1. června od 11.00 
Pouť ke svátku Navštívení Panny Ma-
rie, celebruje Mons. Zdenek Wasser-
bauer, pomocný biskup pražský. 

                             www.hajek.ofm.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska 
                                                                
V  sobotu 11. května od  15.00 jste 
zváni na  mši svatou v  kostele svaté-
ho Havla v Poříčí nad Sázavou (u řeky) 
za  dr.  Františka Noska (1886-1935), 
významného katolického činitele 
předválečné doby. Hlavním cele-
brantem bude Mons. Zdenek Wasser-
bauer, pomocný biskup pražský. Bližší 
informace: muller.miloslav@centrum.
cz, případně tel. 732  744  953. In-
formace ohledně možnosti spo-
lečné dopravy viz webová stránka  
www.farnost-sporilov.cz

Koncert duchovní hudby v  kostele 
sv. Kateřiny
                                                                
V pondělí 13. května od 16.00 pořá-
dá Společnost pro duchovní hudbu, 
Pravoslavná církev a  Vedení Všeo-
becné fakultní nemocnice koncert 
duchovní hudby v kostele sv. Kateři-
ny. Program: F. A. Míča, N. Bruhns, G. 
F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schu-
mann, G. Muffat, B. Smetana, J. Stan-
ley, A. Dvořák. Účinkuje: A. Schwar-
zová – soprán, P.  Čech – varhany.  
Projekt probíhá za  podpory hl. m. 
Prahy a MČ Praha 2. 

Františkánská pouť seniorů
                                                                
Ve čtvrtek 16. května jsou zváni ne-
jen dříve narození na  pouť seniorů 
do  Hájku. Zahájení je v  9.00 na  Bílé 

Hoře prohlídkou kláštera, poté auto-
busem č. 347 do Starých Litovic a od-
tud poutní cestou (4,5 km). Od 12.00 
mše svatá, celebruje P.  Alfred Pa-
rambakathu OFMConv. Odvoz zpět 
k  autobusům zajištěn. Pro účastníky 
s omezenou pohyblivostí bude k dis-
pozici mikrobus, je třeba se přihlásit 
předem. Kontakt: f.reichel@volny.cz, 
725 939 385.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
V pondělí 20. května od 17.00 bude 
v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-
tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: F. Benda, J. S. Bach, 
G. F. Händel, A. Stradella, A. Vivaldi, G. 
P. Telemann, G. P. Cima, G. B. Fontana, 
F. Brüggen, B. Britten. Účinkuje T. Pe-
likánová – violoncello, K. Josefusová 
– příčná flétna, J. Eisenhammerová, 
V. Karasová a prof. Vytlačil – zobcové 
flétny, M. Moudrý – varhany.  

Veseloškolní slavnost
                                                                
Ve středu 29. května od 15.00 Veselá 
škola – církevní základní škola a zá-
kladní umělecká škola srdečně zve 
na  „Veseloškolní slavnost“. Program 
tvoří divadelní představení „Tučňáci 
na arše“, koncert „Kytarou proti stre-
su“, lákavé občerstvení a další zážitky. 
Pedagogové a děti se těší na všechny 
návštěvníky na adrese školy: Souke-
nická 20, Praha 1.

Mariánská pouť Prahou
                                                                
V  sobotu 1. června jste zváni na  již 
281. ročník pouti Prahou. Začíná 
v  10.00 mší svatou v  kostele Panny 
Marie Andělské na  Hradčanech (ka-
pucíni), od 12.00 zahájení pěší pou-
tě v  Loretě. Další zastávky budou 
ve  Svatováclavské kapli katedrály 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha, kostele 
Panny Marie Vítězné, křižovnickém 
kostele sv. Františka z Assisi, na Sta-
roměstském náměstí, bazilice sv. 
Jakuba a  zakončení je plánováno 
do kaple sv. Michala v kostele Panny 
Marie Sněžné. 
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14 15Z ACT CURIAE DUCHOVNÍ CVIČENÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl 
Církev v Africe – kvas jednoty. Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi 
národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.

Národní úmysl
Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 10. 5. – 12. 5. Duchovní obnova pro lektory 
a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě.  
P. Mgr. Marián Pospěcha / Stojanov / www.stojanov.cz

 17. 5. – 19. 5. Víkendová duchovní obnova pro 
seniory. P. Ing. Václav Ježík SJ / Hostýn / http://hostyn.cz

 23. 5. – 26. 5. Duchovní obnova pro všechny.  
P. Mgr. Pavel Hofírek / Stojanov / www.stojanov.cz

USTANOVENÍ
 Jan Dlouhý byl od 28. března 2019 

jmenován a  ustanoven administráto-
rem excurrendo Římskokatolické far-
nosti Jince.

 Mgr. Pavel Hraba byl od 28. března 
2019 uvolněn z funkce faráře Římsko-
katolické farnosti Jince.

 Mons. Michael Slavík, Th.D., byl 
od  22. března 2019 do  30. června 
2019 jmenován a ustanoven adminis-
trátorem excurrendo Římskokatolické 
farnosti Hostivice.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 MUDr.  František Slavíček, působící 

v Praze-Vinoři, 4. 5. 1949 (70 let)
 P. Dr. Stanislav William Robert Faix 

OSA, farní vikář u kostela sv. Tomáše 
v Praze-Malé Straně, 8. 5. 1936 (83 let)

 Mgr. Bedřich Vymětalík, farář v Týn-
ci nad Sázavou, 9. 5. 1959 (60 let)

 Prof.  ThDr.  Jan Matějka, kanovník, 
12. 5. 1932 (87 let)

 P.  Mgr.  Krzysztof Józef Strzelc-
zyk CSsR, farní vikář v Příbrami-Svaté 
Hoře, 14. 5. 1964 (55 let)

 P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, 
působící v Praze, 16. 5. 1928 (91 let)
František Klika, osobní děkan, na od-
počinku ve Staré Boleslavi, 17. 5. 1939 
(80 let)

 Pavel Semela, okrskový vikář, farář 
v Praze-Holešovicích, 17. 5. 1974 (45 
let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář, vý-
pomocný duchovní v Křečovicích, 25. 
5. 1934 (85 let) 

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 P.  ThMgr. Jerzy Cymanowski MIC, 

farní vikář v Hrádku, 2. 5. 1999 (20 let)
 P.  Mgr.  Jeroným Josef Ertelt 

O.Carm., administrátor v Praze-Libo-
ci, 8. 5. 1999 (20 let)

 P.  Mgr.  Karol Janusz Matlok MIC, 
administrátor v  Praze-Hostivaři, 8. 5. 
2004 (15 let)

 P.  Mgr.  Antonín Marek Příkaský 
O.Carm., farní vikář v Praze-Liboci, 8. 
5. 1999 (20 let)

 Stanisław Góra, kanovník, farář 
v  Praze-Čakovicích, 13. 5. 1989 (30 
let)

 ThLic. Jarosław Ścieraszewski, ad-
ministrátor ve Zruči nad Sázavou, 21. 
5. 1994 (25 let)

 ThMgr. Paweł Adam Dębek, farář 
ve Štěchovicích, 28. 5. 1994 (25 let)

ÚMRTÍ
 Václav Netuka zemřel v  Charitním 

domově Stará Boleslav dne 9. břez-
na 2019 ve věku 89 let, v 51. roce své 
kněžské služby. Poslední rozloučení 
se konalo 22. března 2019 ve  farním 
kostele sv. Bartoloměje v  Lovčicích, 
pohřben byl na  místním hřbitově. 
R.I.P.  

 Mgr.  Milan Badal zemřel dne 24. 
března 2019 ve věku 62 let, v 29. roce 
své kněžské služby. Poslední rozlou-
čení se konalo 29. března 2019 v kos-
tele sv. Jakuba v Hostivicích. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 5. 5. (9.00) 
kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích 
(P. Antonín Forbelský) 

 12. 5. (9.00) 
kostel Panny Marie Pomocnice 
v Olomouci (P. Rudolf Smahel)

 19. 5. (9.00) 
kostel Všech svatých v Litoměřicích 
(P. Józef Szeliga)

 26. 5. (9.00) 
Duchovní centrum v Brně-Lesné  
(P. Pavel Hověz)

 
TELEVIZE NOE

  5. 5. (15.45)
Sofie, Bulharsko (papež František 
v rámci apoštolské návštěvy)
12. 5. (10.30) 
Bor u Tachova
12. 5. (18.00) 
Červený Kláštor, Slovensko (Mons. 
František Rábek)
19. 5. (10.30) 
kostel sv. Václava v Ostravě (P. Radomír 
Šidleja)
26. 5. (10.00) 
kostel sv. Víta v Příchovicích (P. Jozef 
Kadlic)

Změna vyhrazena.

 30. 5. – 2. 6. Duchovní cvičení pro všechny.  
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma / Stojanov / www.stojanov.cz   

 3. 6. – 7. 6. Exercicie „O eucharistii“. P. Mgr. Krzysztof 
Strzelczyk CSsr / Svatá Hora / www.svata-hora.cz   

 7. 6. – 9. 6. Duchovní obnova „On vás bude křtít 
Duchem svatým“. Mons. Michael Slavík, Th.D. / Rožmitál 
pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz 

Praha 3 – Vinohrady, nám. Jiřího z Poděbrad 130

Zbouráním hradeb na  východní straně Nového města pražského 
ve 2. polovině 19. století byl dán základní předpoklad k  rozšíření 

Prahy tímto směrem. Nové město Královské Vinohrady rychle rostlo: 
V roce 1880 mělo 15 000 obyvatel, v roce 1913 přes 80 000 obyvatel. 
A tak již v první etapě výstavby byl v roce 1898 dokončen a posvěcen 
chrám svaté Ludmily. (Farnost byla založena již v  roce 1884). Město 
však rostlo dále na východ a podle urbanistické koncepce z přelomu 
19. a 20. století zde vznikaly domy v historizujícím a secesním  stylu 
sdružené v obdélníky činžovních domů. Přibyla i nová velká prostran-
ství – na jednom z nich na náměstí Jiřího z Poděbrad darovala městská 
rada v roce 1908 pozemek pro výstavbu kostela. 

   V roce 1914 (1. ledna) zde byla zřízena farnost. Bohoslužby se konaly 
v kapli sv. Aloise ve škole na nám Jiřího z Poděbrad. A v březnu byl 

založen „Spolek pro vybudování katolického chrámu Páně na Královských Vinohradech“ Spolek vyzval slovinského architekta 
Josipa Plečnika k vypracování architektonického návrhu. Jako obvykle o přijetí návrhu rozhodovaly náklady na výstavbu a tak 
byl přijat až jeho třetí návrh.

    V roce 1928 byly v květnu vyřízeny nezbytné formality, předán pozemek a zajištěno financování stavby a v  říjnu vydáno 
stavební povolení. 28. října v den 10. výročí ČSR generální vikář biskup Antonín Podlaha posvětil základní kámen. Slavnostní 
zahájení stavby -  první výkop se konal pod patronací strahovského opata P. Methoda Zavorala 19. 8. 1929. Závěrečné práce 
převzal Plečníkův Žák Otto Rothmayer, který je též autorem obou bočních oltářů. Stavba kostela byla dokončena v roce 1932, 
kdy ho 28. 5. vysvětil pražský arcibiskup Dr. Karel Kašpar. 

   Jednolodní chrám obdélníkového půdorysu s kazetovým stropem (jako podpalubí) připomíná Noemovu archu. Středem vnitř-
ní části je třímetrová socha Krista z bílého mramoru zavěšená nad hlavním oltářem a šest soch českých patronů v nadživot-
ní velikosti ze zlaceného dřeva od Damjana Pešana. Dvanáct barevných 
oken se symbolem Srdce Páně je podle návrhu Karla Svolinského, auto-
rem křížové cesty je František Doubek. Na východní straně kostela vyniká 
mohutná neobvykle široká věž vysoká 42 metrů a zakončená měděnou 
bání s křížem. V kulatém okně věže o průměru 7,5 m jsou největší hodiny 
v ČR. Ve věži je šest zvonů. V podzemí kostela je kaple s valovou klenbou. 
V průběhu dalších let probíhaly v kostele další úpravy a dodělávky. Po-
slední úpravou je nový oltář z bílého mramoru, který podle návrhů archi-
tektů Petra Pleskota a Norberta Schmidta vytvořil sochař Petr Váňa. Oltář 
byl posvěcen při mši svaté 24. 11. biskupem Zdeňkem Wasserbauerem.

   Dr. František Reichel

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech
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KNIŽNÍ NOVINKY
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U stolU s papežem 
Františkem

Roberto Alborghetti
Váz., 208 str., 449  Kč

otecamorth, jak ho neznáte

Elisabetta Fezzi, Gabriele 
Amorth 
Brož., 224 str., 299  Kč

Beze zBraně

Zofia Kossaková

Váz., 440 str., 395  Kč

speciální soUrozenci 
David Havelka, 

Kateřina Bartošová 
Brož., 128 str., 225  Kč 

přímlUvy – všeoBecná 
modlitBa věřících

Jan Rückl 
Váz., 424 str., 210  Kč

tvůj křest a Biřmování

Radek Tichý

Brož., 80 str., 129  Kč

ani Bůh prý není 
neomylný

Sherre Hirsch 
Brož., 168 str., 299  Kč
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milý jidáši…
Pavel Obluk

Brož., 192 str., 229 Kč

zapomenUtá závěť

Sophie de Mullenheim

Brož., 232 str., 255  Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

1. května 1954
V Jižní Koreji došlo k založení Círk-
ve sjednocení. Jedná se o  nábo-
ženskou sektu hlásící se k  odka-
zu křesťanství, jejíž členové bývají 
označováni jako Moonisté podle 
zakladatele Son-mjong Muna.

2. května 1619
Na  Moravě se vzbouřili stavové 
proti vládě katolíků a Ferdinanda II. 
Habsburského.

5. května 1344 
Papež Klement VI. bulou „Romanus 
Pontifex“ přenesl právo korunovace 
českých králů a královen z mohuč-
ského arcibiskupa na  arcibiskupa 
pražského.

7. května 1104
Seldžukové porazili křižácká vojska 
v bitvě u Harranu. Jednalo se o prv-
ní bitvu Seldžuků proti nově zalo-
ženým křižáckým státům Antiochii 
a Edesse.

8. května 1429 
Francouzským vítězstvím skončilo 
obléhání Orléansu. Angličtí doby-
vatelé se stáhli a došlo tak rozho-
dujícímu obratu ve  stoleté válce. 
Mezi velitele francouzského vojska 
patřila Johanka z Arku a jednalo se 
o její první vojenské vítězství.

12. května 1929
Pražský pomocný biskup Jan Ne-
pomuk Sedlák vysvětil katedrálu 
svatého Víta.

16. května 1464 
Český král Jiří z  Poděbrad vyslal 
z  Prahy do  Francie poselstvo, jež 
mělo doručit návrh na  vytvoře-
ní spolku křesťanských králů. Mezi 
jeho cíle patřilo omezení vlivu pa-
peže v mezinárodní politice a také 
odvrácení tureckého nebezpečí 
a zajištění míru v Evropě.

17. května 2014
Blahořečen rumunský biskup a mu-
čedník Anton Durcovici. Zemřel 
na následky mučení komunistický-
mi represivními složkami. 

24. května 2014
Blahořečen italský kněz Mario Ver-
gara a  myanmarský laický spolu-
pracovník Isidore Ngei Ko Lat. Oba 
byli zavražděni kvůli misijnímu pů-
sobení v Myanmaru.

Vít Kochánek


