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ÚVODNÍ SLOVOEDITORIAL

Vážení čtenáři, 

v  červenci uplyne 600 let od  smrti 
mistra Jana Husa a  naše červnové, 
ale zároveň také prázdninové číslo 
Zpravodaje nemůže toto význam-
né jubileum opomenout. V  pohle-
du na  husovskou tematiku, která 
je spojena s  ekumenou, jsme chtě-
li podržet souvislost s  pražskou 
arcidiecézí. S  husitskou farářkou 
Sandrou Silnou jsme tedy kromě 
významu Husa pro Církev českoslo-
venskou husitskou mluvili o  eku-
meně v  Praze. Článek kardinála 
Duky o dnešním pohledu katolické 
církve na  slavného českého refor-
mátora jsme vybrali také s ohledem 
na  to, že je v  něm řeč o  výjimečné 
atmosféře tehdejší Prahy důležité 
pro celé reformační úsilí. Tematic-
kou část potom doplňuje článek 
o  pražském arcibiskupovi Zbyňku 
Zajícovi z Hazmburka.

Aleš Pištora

Milí čtenáři, 

čím může být Mistr Jan Hus pro nás? 
Váhal jsem, zda těchto pár řádků ne-
nazvat jinak: Kým může být Mistr Jan 
Hus? On však sotva bude někým jiným, 
než kdysi byl. Pro nás dnes on, veliký 
zjev českých dějin, může opravdu být 
něčím. Přístupů je pochopitelně řada. 
Ale Husův odkaz se pro nás nestane ni-
čím přínosným vůlí zvenčí, ale stane se 
něčím obohacujícím pouze tehdy, bu-
de-li česká společnost a budeme-li i my 
v  církvích na  jeho osobnost a  dědictví 
tvořivě reagovat.

Hus může být otazníkem. Velkým otaz-
níkem ve  vztahu k  naší přítomnosti. 
Může být výrazným otazníkem za otáz-
kou, co jsme dnes vlastně zač (jako Češi 
a Češky, jako křesťané)?, proč nic nevy-
držíme?, proč tak kličkujeme, máme-li 
nést odpovědnosti? A proč tak utíkáme 
před následky svých (především špat-
ných a nerozumných) rozhodnutí? Proč 
si chceme stlát tak příjemná a  měkká 
lože, i když si je vlastně ani nezaslouží-
me? Takový otazník bychom potřebo-
vali proto, abychom byli srozumitelnější 
a přijatelnější pro ostatní. Bez takového 
otazníku pouze mlžíme a nikdo vlastně 
neví, oč nám jde. Naše životní snažení 
tak po sobě zanechává spíše pachuť než 
výzvu k následování.

Hus může být vykřičníkem. Zname-
ním, které následuje výzvu nebo zvolá-
ní. To by adresoval směrem k  církvím, 
tedy k  nám, kdo pokračujeme v  jeho 
stopách. Asi by se Hus hodně divil, že 
dnes existuje tolik denominací a  že 
žádná z  nich není lidem Kristovým. 
Že stále soutěžíme na  náboženském 
trhu o  své body, že se podobáme všem 
ukoptěným médiím, která sledují pře-
devším to, kolik lidí přišlo či se naladilo 
na  příjem. Tak málo je vidět toho, kdo 
by rozuměl jeho výzvě, aby láska a  re-
spekt k Pravdě, tj. Kristu, byly směrnicí 

OBSAH
 3–5 Ze života   

arcidiecéze

 6  Rozhovor  
s husitskou farářkou

7 Úkoly papežského legáta

8 Kardinál Duka o Husovi

 10 O arcibiskupu 
Hazmburkovi

 11 Reportáž 
z Cest sedmi kostelů

 13 Z biskupských diářů

 14 –16 Programy

17–18 Z Act curiae

 

a  výzvou, které jsou schopny posouvat 
zavedené řády, tradice a pravidla. Které 
dokáží problematizovat kodexy a  po-
souvat to staré k novému, tj. ke svědeč-
tějšímu uskutečňování vůle Kristovy, 
aby v lásce jeho lid jedno byl.

Hus může být i  tečkou. Ale až poté, 
kdy budeme schopni se s  jeho zápasem 
srovnat a  sebekriticky konstatovat, že 
jsme se mu nezpronevěřili a naplnili to, 
oč mu šlo. Zatímco Hus jako otazník 
a  vykřičník nad námi nekompromisně 
visí, na  Husa jako tečku ještě nenastal 
čas. Škoda.

Zároveň však je letošní připomínka 
jeho upálení obnovenou příležitostí 
poznat základy jeho postojů, poučit se 
z  nich a  podle nich tvořit sebe a  svůj 
život. Tím, že Hus ještě není tečkou 
za  naším snažením, otevírá se pro nás 
prostor. Je čas, abychom jej právě my 
konečně využili a  dobře vyplnili. Obá-
vám se, že příliš možností k  nastavení 
oprav pro civilizaci, tj. i pro nás, není.

Joel Ruml, synodní senior 
Českobratrské církve evangelické
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SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

VZPOMÍNKA NA P. KARLA KRATINU BOHOSLUŽBA ZA MÍR 
V LIDICÍCH 

PAMĚTNÍ DESKA
KARDINÁLU
BERANOVI 

INSTITUT
FRANTIŠKÁNSKÝCH 
STUDIÍ

V e čtvrtek 4. června v 17.00 hod. bude praž-
ský arcibiskup kardinál Dominik Duka 

OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha slavnou mši svatou, po níž bude následovat 
tradiční eucharistické procesí. Na  tuto slavnost 
zveme především pražské farnosti, ministranty 
(sraz v 15.00 hodin v katedrální sakristii) a děti 
a  družičky prosíme, aby se přede mší sv. shro-
máždily pod královskou oratoří.

V  rámci oslav svátku Těla a krve Páně se usku-
teční štafetová pouť PRAHA – ŘÍM – ORVIE-
TO. Dvanáctý ročník štafety odstartoval ve stře-
du 20. května před pražským arcibiskupstvím, 
kde kardinál Dominik Duka požehnal celé cestě. 
Akci spoluorganizuje Arcidiecézní charita Pra-
ha a záštitu nad ní převzal pražský arcibiskup.

V sobotu 27. června při mši svaté 
od  10.00 hodin přijmou v  kated-

rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z rukou 
pražského arcibiskupa kardinála Do-
minika Duky OP kněžské svěcení Petr 
Havlík a Jaroslav Suroviak OCD.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie a  sv. Karla Veli-
kého v  Praze na  Karlově bude 11. června od  17.30 

hod. sloužena mše svatá za umučeného římskokatolického 
kněze, středoškolského profesora P.  Karla Kratinu, který 
byl jako jediný kněz pražské arcidiecéze nacisty popraven 
gilotinou dne 16. 2. 1945 v  tragicky proslulé pankrácké 
sekyrárně. Páter Kratina, který se narodil v roce 1881, byl 
dlouholetým katechetou na  pražských středních školách. 

Na  mši svatou, kterou bude celebrovat karlovský duchovní správce P.  Dr.  Jiří 
Svoboda, bude v 18.15 navazovat přednáška o životě a heroickém skonu P. Kra-
tiny, kterou bude moderovat pan Michael Soukup, DiS.                  Jiří Laňka

V rámci pietní vzpomínky k 73. vý- 
ročí vyhlazení Lidic, v  sobo-

tu 13. června 2015, bude biskup Václav 
Malý sloužit bohoslužbu za mír. Mše sv. 
na místě, kde stával lidický kostel, začíná 
v 9.00 hodin.
Na  základech nacisty zničeného kostela 
sv. Martina byl nedávno postaven ka-
menný oltář s reliéfem obrazu Panny Ma-
rie Lidické, jejíž náruč svírá jen prázdnou 
roušku. Madona bez dítěte připomíná 
nejen zničení lidického kostela včetně 
svatostánku, v  němž bylo uloženo Tělo 
Páně, ale také zavražděné lidické děti.
Pořadatelem piety je Památník Lidice, 
pod záštitou ministra kultury ČR, ve spo-
lupráci s obecním zastupitelstvem v Lidi-
cích a Českým svazem bojovníků za svo-
bodu. Na  přípravě bohoslužby se podílí 
farnost v Kladně-Rozdělově, do níž Lidi-
ce patří. Hudební doprovod zajistí roz-
dělovský chrámový sbor. Více informací 
na www.lidice-memorial.cz.

Jan Rückl

V domově pro seniory v Mukařově 
19. června od 14.00 hodin odhalí 

a požehná pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka pamětní desku na upo-
mínku kardinála Josefa Berana. Zde byl 
kardinál Beran od  roku 1963 interno-
ván. Program bude pokračovat zahrad-
ní slavností.

I nstitut františkánských stu-
dií zve všechny křesťany, kteří 

chtějí prohloubit svůj duchovní 
život v  duchu františkánské spiri-
tuality, k formačnímu studiu v roce 
2015/16. 
Více na: www frantiskanstvi.cz, 
ludmilaosf@volny.cz, 728 976 795



8.–12. července
Výstaviště BVV, Brno

  
Motto: „Slyšte všichni lidé 
slovanští, slyšte Slovo, 
od Boha přišlo.“

Zahraničním hostem 
bude MICHELLE MORAN,
spoluzakladatelka 
komunity v Brentwoodu 
poblíž Londýna. 
Komunita Sion pořádá 
školy evangelizace, 
formuje laické misionář 
a pořádá programy 
ve farnostech.

A další hosté.

Přihlášky na: 
http://konference.cho

„S láskou
na něj

pohleděl“

KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ
KONFERENCE

REKVIEM ZA KARDINÁLA
TOMÁŠKA

P ražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 
bude 4. srpna od 18.00 hodin sloužit v katedrále 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha rekviem za kardinála Fran-
tiška Tomáška, od jehož úmrtí letos uplyne 23 let.

KARDINÁL DUKA UDĚLIL SVATOVOJTĚŠSKÉ
MEDAILE

A rcibiskup pražský udělil 12. května při příležitosti oslav 86. výročí posvěcení 
dostavěné katedrály sv. Víta, Václava a  Vojtěcha zlaté svatovojtěšské medaile 

Jaroslavě Tröstlové, Rajmundu Jiřímu Treterovi OP a doc. Heleně Soukupové.

DOBROVOLNÍCI NA HUSOVSKÉ SLAVNOSTI

P řidejte se do početné skupiny dobrovolníků a pomozte Husovským slavnostem 
2015. Slavnosti se konají 5. a 6. července 2015 v centru Prahy (Staroměstské ná-

městí, Ovocný trh, Betlémská kaple a další místa) a program bude rozmanitý: kon-
certy různých žánrů, divadelní vystoupení, průvody, výstavy, přednášky, diskuze, bo-
hoslužby, prohlídky husitské Prahy, programy pro děti ad. Kontakt: Lenka Juřenová 
koordinátorka dobrovolníků, e-mail: dobrovolnici@hus-fest.eu, tel.: 724  090  078, 
www.hus-fest.eu.

CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ – Pojďte ke mně všichni (Mt 11,28)

V sobotu 13. června zvou Papežská misijní díla a  ŘKF Vranov nad Dyjí z  br-
něnské diecéze na  13. celostátní misijní pouť. Pestrý program je připraven 

pro děti i dospělé, rodiny, ministranty, členy i nečleny PMD a Misijní klubka. 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA 

N a PMD věnovali dárci v ČR téměř 33 
mil. korun. PMD pomáhají v misiích 

při šíření víry, a  to podporou kněžského 
a  řeholního dorostu a  pomocí chudým 
a  trpícím dětem prostřednictvím Papež-
ského misijního šíření víry (ŠV), které 
podpořilo projekty v  Ugandě, Zambii, 
Bangladéši a  na  Srí Lance, Papežské mi-
sijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) zase 
podpořilo celkem 459 studentů-semina-
ristů v  Zambii, Ugandě a  Keni. Výtěžek 
Papežského misijního díla dětí (PMDD), 
kde dary pocházejí od  jednotlivých dárců 
a  dobročinných aktivit jako je Jeden dá-
rek navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, 
Misijní štrúdlování® a  Pohled pro misie®, 
podpořil 80 projektů v  9 zemích (Papua-
-Nová Guinea, Uganda, Zambie, Keňa, 
Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka 
a  Filipíny), pomoc zahrnula 63  604 dětí. 
Více na: www.missio.cz

4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ
4. 6. slavnost Těla a krve Páně
7. 6. sbírka na Národní eucharistický kongres

12. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
13. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie
24. 6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele
27. 6. kněžské svěcení v katedrále (10.00)
28. 6. Svatopetrská sbírka na bohoslovce
29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů
Evropy, státní svátek

6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa, státní svátek
9.–13. 7. Katolická charismatická konference, Brno
6. 8. svátek Proměnění Páně

15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie

O prázdninách si připomínáme také řadu svatých:
3. 7. sv. Tomáše, apoštola; 11. 7. sv. Benedikta, patrona  
Evropy; 23. 7. sv. Brigity, patronky Evropy; 25. 7. sv. Jakuba 
Staršího, apoštola;  9. 8. sv. Terezie od Kříže (Edith Stein), 
patronky Evropy; 10. 8. sv. Vavřince, jáhna a mučedníka; 
24. 8. sv. Bartoloměje, apoštola

NOVÁ PODOBA WEBU 
PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

V průběhu června plánuje Arcibiskupství pražské 
představit novou podobu webu www.apha.cz. 

Smyslem změny je celková revize obsahu, usnadnění na-
lezení důležitých informací a celkové zpřehlednění webu 
pro uživatele. Novou grafiku navrhla firma Symbio Digi-
tal, použité fotografie dodal projekt Člověk a víra. Sou-
částí přeměny webu je také snaha o lepší organizaci ko-
munikace směrem k veřejnosti ze strany Arcibiskupství. 
Připomínky a další podměty je možné zasílat na email 
redakce@apha.cz.

PROGRAMOVÉ TIPY NA DNY VÍRY
 

D ny víry se uskuteční v Praze v prvním červnovém týdnu. Je 
možné navštívit jak modlitby, bohoslužby či evangelizační 

programy, tak i přednášky, koncerty, promítání filmů, diskuze, 
kavárny, či společenské akce. Chceme tak mluvit k lidem, kteří 
se ke křesťanství nehlásí, o svých zkušenostech s Bohem a křes-
ťanské víře a představit životní styl křesťanů dnešní doby.

Výběr z programů:
 30. 5. – 6. 6.   13.00–17.30 Umělecký workshop italského 

sochaře Guida Dettoniho (IT), kostel Panny 
Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1

1.–3. 6.  17.30;  20.30 Festival filmů s křesťanskou tematikou 
pod záštitou režiséra Jiřího Stracha, kino  
Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

 31. 5. 19.15  Divadelní představení Zraněný pastýř, kos-
tel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 
Praha 1

 1. 6.  19.30  Dr. Jiří Grygar: Věda a víra, kostel Nejsv. Srdce  
Páně, Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

 1. 6. 19.00  Klavírní koncert Radoslava Kvapila, Emauz-
ské opatství, Vyšehradská 49, Praha 2

 2. 6.  19.15  Panelová diskuze moderovaná Danielou Dr-
tinovou: Blázni pro Boha, kostel Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1

 3. 6.  19.00  Openheart – worship koncert pod širým ne-
bem, Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

 3. 6.  19.30  Tomáš Halík: Proměny náboženství v  naší 
době, FFUK, Nám. Jana Palacha, Praha 1

 5. 6.  18.00  Koncert Martina Smithe (UK), pop-rock, wor-
ship, Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

 5. 6. 19.00  Koncert Good News Singers (D), gospely, 
africké zpěvy a  spirituály v moderní úpravě, 
kostel Panny Marie Královny míru, Ve Lhot-
ce 36, Praha 4

 5. 6. 19.00  Sólový koncert Jiřího Stivína, kostel sv. Barto-
loměje, Bartolomějská 9a, Praha 1

 5. 6. 19.15  Koncert Voice of Joy Alessandro Brustenghi 
(IT), kostel Panny Marie Sněžné, Jungmann-
ovo nám., Praha 1

 6. 6. 19.00  Závěrečný Večer Světla: koncert Hradišťanu 
a hostů & následný program v kostele U Sal-
vátora, Staroměstské náměstí (Salvátorská 1),  
Praha 1

Podrobný program naleznete na webu www.dnyviry.cz

www.dnyviry.cz
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LÍBILO BY SE MI EKUMENICKÉ 
KULTURNĚ-DUCHOVNÍ MÍSTO 
O tom, zda může být 600. výročí upálení mistra Jana Husa příležitostí k rozvoji ekumeny a jaké 
jsou v pražské arcidiecézi nejzajímavější ekumenické projekty, hovořila v rozhovoru pro Zpravodaj 
pražské arcidiecéze farářka Československé církve husitské a generální sekretářka Ekumenické rady 
církví Sandra Silná.

 Druhý život Jana Husa měl mno-
ho podob, které se v běhu dějin stří-
daly. Pro naši dobu určitě není tím, 
kým byl např. pro první republiku, 
kdy vznikla Církev československá 
husitská. V  čem je dnešní husitská 
církev pokračovatelkou mistra Jana 
Husa?
Církev československá husitská vznikla 
v  roce 1920 jako Církev česko-
slovenská, přídomek „husitská“ 
přijala až v  roce 1971. Přesto je 
ale od  doby založení s  učením 
mistra Jana Husa úzce spjata, 
především v tom, že klade důraz 
na uznání autority Bible, respekt 
k  lidskému poznání, k  pravdě 
a jejímu hledání i k současnému 
vědeckému poznání a  vyznaču-
je se velkou mírou otevřenosti 
k  výzvám a  otázkám moderní 
(současné) doby.

 Pohled katolické teologie 
na  M. J. Husa se v  poslední 
době do  jisté míry proměnil. 
Přesto asi trvají rozdíly oproti 
tomu, jak vnímají Husa husit-
ští teologové…
Přiznám se, nejsem zběhlá 
ve  znalostech pohledů katolic-
kých teologů na  Husa. Husitští 
teologové mají pravděpodobně 
jiný pohled na  Husovu nauku o  církvi, 
než jejich katoličtí kolegové, a  kladou 
důraz na  to, že Hus přináší chápání 
svobody svědomí jako nadřazené nad 
dogmatickou naukou a také nám otevírá 
pohled na církev jako lidskou, tj. kritizo-
vatelnou instituci.  
 

 Jak významné je letošní jubileum 
pro dějiny husitské církve?
Je určitě významné, vede nás k  odpo-
vědnosti, k  uvědomění si, jak význam-
ný poklad nám v podobě Husova života 
a  odkazu byl svěřen. Stále se, myslím, 

učíme s ním hospodařit a uvádět jej v ži-
vot uvnitř církve i navenek.
 

 Mnohým se zdá, že rozkvět eku-
menického hnutí (oproti třeba době 
Druhého vatikánského koncilu) ztra-
til dnes na  síle, že ekumena se pěs-
tuje spíše na úrovni církevních před-
stavitelů, ale v  životě věřících moc 

přítomna není. Může být podle vás 
Husovské výročí impulzem k oživení 
ekumeny u nás?
Samozřejmě, že může. Na přípravě oslav 
a  programu se už několik let podílí ně-
kolik církví, které zde v České republice 
působí. Oslavy a připomínka díla mistra 
Jana Husa se nekonají pouze v Praze, ale 
i jinde po ČR. Zde právě hrají roli míst-
ní ekumenická společenství. Ekumenic-
ká spolupráce navíc může pokračovat 
i  v dalších letech, blíží se další význam-
ná jubilea (např. v  roce 2017 Lutherův 
rok), příležitostí je dost, záleží tedy spíše 

na  ochotě a  angažovanosti jednotlivců 
a sborů či farností.

 Jste farářkou v  Praze na  Břev-
nově. Jaké máte kontakty s  místní 
katolickou farností? Které ekume-
nické aktivity nebo projekty pova-
žujete např. v Praze za nejvýznam-
nější?

V  Praze 6 se minimálně 2x 
ročně scházíme v  rámci míst-
ní ekumeny – v  Týdnu modli-
teb za  jednotu křesťanů a  bě-
hem Bělohorských dnů. Velmi 
dobré vztahy mám se sestrou 
Francescou z  komunity Venio 
na Bílé Hoře. Významnou eku-
menickou aktivitou v  Praze je 
určitě květnová Noc kostelů, 
dále říjnová Modlitba za domov, 
osobně je mi blízká Ekumenická 
bohoslužba za  krajinu konaná 
každoročně kolem svatodušních 
svátků na  Sedleckých skalách 
Českou křesťanskou akademií.

 Vidíte nějaké možnosti 
toho, jak v  Praze tuto eku-
menickou spolupráci dále 
rozvíjet?
Líbilo by se mi ekumenické 
kulturně-duchovní místo, mul-
tifunkční prostor (třeba i  ně-

jaký málo využívaný kostel), kde by 
probíhaly jak bohoslužby a modlitební 
setkání různých církví, tak kvalitní kon-
certy, divadelní představení, přednášky, 
biblické hodiny, přes den by zde fungo-
vala bezbariérová kavárna s  Fair trade 
kávou, občerstvením z  lokálních suro-
vin, přátelská i pro maminky s malými 
dětmi. Mohlo by zde fungovat i  pora-
denské místo pro lidi v  nouzi. Takové 
místo navíc není utopií, navštívila jsem 
podobný prostor v  německém Berlíně 
a byla jsem nadšena!

Aleš Pištora

Foto: archiv Sandry Silné
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J ak známo, svatý otec František byl 
pozván na  600. výročí upálení mis-
tra Jana Husa. Nemůže se zúčastnit 

osobně, protože v těch dnech bude na své 
první cestě po  Latinské Americe, která 
má mezi jeho apoštolskými povinnostmi 
pochopitelně přední místo.  Aby alespoň 
jiným způsobem ukázal svůj osobní zájem 
o zmíněné události u nás, jmenoval pro ni 
svého legáta. Volba padla na mne.

Pozornost papeže Františka k tomuto vý-
ročí je pochopitelná, protože první impuls 
k  tomu, abychom se Husovou postavou 
a její rolí nejen v našich dějinách, ale i je-
jím významem pro ostatní Evropu zabý-
vali, dal Františkův slavný předchůdce 
svatý Jan Pavel II. A ta skutečnost, že jsme 
před začátkem Velkého jubilea 2000 „při-
vedli“ Jana Husa do Vatikánu na zvláštní 
symposium, zanechala pochopitelně ne-
přehlédnutelnou stopu. A  právě proto, 
že jsem po návštěvě Jana Pavla II. v Pra-
ze v roce 1990 založil husovskou komisi, 
která se řadu let tématem zabývala a vy-
vrcholila vatikánským symposiem v  roce 
1999, byla papežova volba legáta pochopi-
telná. Vlastní husovské i ekumenické téma 
je a  bude u  nás dosti bohatě traktováno. 
Proto se zastavím spíše u toho, jaké úkoly 
jmenování přináší.
Můj jmenovací dekret uvádí toto pověření 
ne nějakým titulem a funkcí, které by bylo 
možno najít v  oficiálních dokumentech, 
ale obyčejným slovem „missum extraor-
dinarium nostrum“, tj. „naším zvláštním 
vyslancem“ pro události, které se budou 
v  Praze konat ve  dnech 5. a  6. červen-
ce 2015. Tímto jmenováním chce papež 
vyjádřit svůj zájem a svou blízkost těmto 
událostem. Poslání a  úkoly pro „missum 

ÚKOLY PAPEŽSKÉHO LEGÁTA  
PRO HUSOVSKÉ SLAVNOSTI
Papež František jmenoval 
2. května 2015 emeritního 
pražského arcibiskupa kardinála 
Miloslava Vlka svým zvláštním 
legátem pro připomínku 
600. výročí smrti Jana Husa,
 která proběhne v Praze 
ve dnech 5.–6. července. 
Jaké úkoly jmenování přináší, 
přibližuje sám kardinál Vlk.

extraordinarium“ určuje jmenovací dekret 
sám: Přinést papežův pozdrav pražskému 
arcibiskupovi, ostatním biskupům, kněžím 
a  řeholníkům a  řeholnicím, veřejným či-
nitelům, členům ostatních vyznání a všem 
věřícím. A  jak papeže znám, na blízkosti 
mu velice záleží. To zaznívá ze všech jeho 
homilií, projevů i činů. „Blízkost papeže“ 
– to je jeho druhá přirozenost. Těmito činy 
buduje církev i společnost.

Papež František doprovází naše slavení 
nejen blízkostí a pozdravy, ale také svými 
modlitbami. A pověřil mě, abych všem pří-
tomným udělil jeho požehnání. Ale papež 
nezůstává jen u  těchto vnějších znamení 
a nevynechává žádnou příležitost, zvláště 
ne takovou, jakou je tato oslava, ke hlásání 
radostné zvěsti evangelia. Připomíná mi, 
abych vyzval přítomné k trvalému vnáše-
ní principů evangelia do všedního života 
v  duchu Ježíšových výzev a  podle inspi-
race Ducha svatého na  II. vatikánském 
koncilu a v církvi dnes, protože to je cesta 
ke změně mezilidských vztahů ve světě.

A  k  vlastnímu tématu slavení, k  ekume-
nickému dialogu, papež zmiňuje slo-
va dokumentu II. vatikánského koncilu 
„Unitatis redintegratio“: „Ať si všichni 
věřící křesťané uvědomí, že budou tím 
lépe podporovat, ba uskutečňovat jednotu 
křesťanů, čím čistší život podle evangelia 
se budou snažit vést. Čím těsnější bude 
společenství, které je sjednocuje s Otcem, 
Slovem a Duchem, tím hlouběji a snadněji 
budou schopni rozvíjet vzájemné bratr-
ství …“ (čl. 7). I tyto směrnice a rady jsou 
jistě projevem papežova osobního zájmu 
na našem výročí.

Kardinál Miloslav Vlk

V červenci 2015 uplyne 600 let 
od mučednické smrti mistra
 Jana Husa. Připomínkou 
reformních myšlenek a životního 
zápasu této osobnosti bude 
duchovně - kulturní projekt 
„Husovské slavnosti 2015“. 

Slavnosti proběhnou  
v neděli 5. a v pondělí 6. července  
2015 v centru Prahy. 

Na Staroměstském náměstí se 
bude 6. července od 17.00 hodin 
konat ekumenická bohoslužba 
a slavnostní shromáždění všech 
účastníků pod širým nebem. 

V kostele sv. Mikuláše 
na Staroměstském náměstí, 
v kostele U Salvátora a v kostele 
Martina ve zdi proběhne několik 
diskuzí, přednášek, či scénických 
čtení. 

Součástí programu budou dále 
koncerty (Hradišťan, Spirituál 
kvintet, Tata bojs), programy 
 pro děti, či putování 
po pražských kostelech. 

Zazní oratorium 
 „Mistr Jan Hus“  
Richarda Pachmana  
a 
„Credo Mistra Jana“ 
od Jaroslava Krčka. 

www.hus-fest.cz
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S por o mistra Jana Husa, který byl 
veden po  celá staletí, byl ukon-
čen po pádu komunismu v rámci 

dvou mezinárodních konferencí, které 
se konaly v  závěru dvacátého století. 
Nejprve v  německém Bayreuthu a  po-
druhé na Papežské lateránské univerzitě 
ve Vatikánu. Jedním z důležitých postu-
látů obou konferencí je požadavek od-
dělit, nakolik je to možné, Husovu his-
torickou postavu od  fiktivních mistrů 
Janů dalších staletí.

Tak jako i  my žijeme ve  stínu dvacá-
tého století, nelze pochopit hlouběji 
život a  dílo mistra Jana Husa bez kon-
textu a  ideových proudů 14. a  začátku 
15. století s  určitými reminiscencemi 
do předchozích staletí. Praha se se svou 
univerzitou a  sídlem císaře a  arcibisku-
pa v  době Karla IV. stala opravdovým 
centrem Evropy, tedy významným stře-
diskem politického, kulturního a  ná-
boženského života. Nárůst bohatství, 
posilování vyšších společenských tříd, 
výrazná přítomnost cizích jazyků, pře-
devším německého jazyka, ale také i ne-
gativní vlivy, jako luxus, který vyvolává 
i  větší možnost hedonistických život-

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka přednesl 11. dubna 
v Senátu PČR přednášku v rámci oslav 600. výročí upálení mistra 
Jana Husa. Její zkrácenou verzi zde uveřejňujeme.

MISTR JAN HUS 
V EKUMENICKÉM KONTEXTU

ních forem, to vše jsou faktory, kterými 
se musel i později mistr Jan Hus zabývat 
ve  svém reformním úsilí. Ovšem toto 
období je také obdobím morové rány, 
která připravila Evropu téměř o  čtvrti-
nu obyvatel.

Máme-li porozumět Husovu reform-
nímu úsilí, je nutné vzít v  úvahu vizi 
křesťanské Říše římské, formované již 
v době Karla Velikého, do jejíhož mode-
lu vstoupil Karel IV., a  tato říše má být 
modelem Božího království. Můžeme se 
spolu s  protagonisty reformního hnutí 
ptát, jakým způsobem máme připravit 
cestu druhému příchodu Krista. My-
slím, že zde se rodí ona zásada trestá-
ní hříchů, která má očistit společnost 
a  urychlit tak příchod vítězného Krista 
a porazit Antikrista. Tak jako sv. Augus-
tin interpretoval z  podobenství pozvá-
ní na  hostinu ono „Přinuť, aby přišli“, 
chápe se jako muž své doby i mistr Jan 
tohoto principu, který pak drasticky 
uplatní radikální husité.

Konflikt, ke  kterému později dochá-
zí, začíná v  době, kdy se M. Jan stává 
úspěšným kazatelem a  reformátorem 

kléru, což vykonává s  důvěrou pražské-
ho arcibiskupa Zbyňka z  Házmburka. 
Hus jako kazatel, politik a  současně ré-
tor nepostupuje při těchto vystoupeních 
jako profesor teologie. Hovoří jazykem, 
který je srozumitelný napříč společnos-
tí, a obrací se především k české společ-
nosti. Vytvoří se tak jisté napětí, které 
dává zbraň do  ruky i  jeho protivníkům, 
což pak sehraje svou roli na Kostnickém 
koncilu.

Bylo by nesprávné, kdybychom viděli 
mistra Jana jako jediného muže zápa-
sícího o  reformu církve a  společnosti. 
Je to František Palacký, který hovoří 
o  Husových předchůdcích doby Kar-
lovy, Konrádu Waldhauserovi, Janu 
Milíči z  Kroměříže a  Matěji z  Janova. 
Zde je nutné připomenout také uni-
verzitního mistra Jindřicha z  Bitter-
feldu, rodáka z  holandského Zwolle, 
který přišel do  Prahy z  Vratislavi.  
J. Polc se s odvoláním na Eduarda Win-
tera přiklání k názoru, že místem zroze-
ní hnutí „Devotio moderna“ byla Praha, 
nikoli Nizozemí. Vedle reformátorů, kte-
ří usilovali o  autentičnost duchovního 
života, můžeme také vidět i úsilí o refor-
my právní a  správní vedené kanonisty, 
ke  kterým patřil Kuneš z  Třebovle, ale 
i generální vikář arcibiskupa Jana z  Jen-
štejna sv. Jan Nepomucký.

Myslím, že je důležité zdůraznit, že jsme 
ve středověku, kde jsou společnost a cír-
kev vzhledem k  počtu osob identické 
entity, ve  kterých jednotlivé skupiny 
hrají svou roli. Ani by nebylo zcela přes-
né, kdybychom ostře rozdělovali církev 
na  kleriky a  laiky. Není jistě náhodné, 
že císař v  rámci korunovace, s  koru-Foto: archiv ČCE
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nou na  hlavě, v  dalmatice jáhna, zpíval 
při slavnostní bohoslužbě evangelium. 
Rozhodování o  církevním životě na  sa-
motných koncilech nebylo pouze zále-
žitostí kleriků, ale byli na něm přítomni 
i  představitelé suverénní vládní moci, 
představitelé svobodných měst a  uni-
verzity. Toto prolnutí nás stále přivádí 
ke skutečnosti, že reformní úsilí se netý-
kalo pouze církve jako jedné entity, ale 
týkalo se celé společnosti.

Současná studia posledních desetiletí 
nejenom rehabilitují význam Kostnic-
kého koncilu, ale vidí i určitou inspiraci. 

Jednalo se o  koncil, který do  Druhého 
vatikánského koncilu představuje nej-
větší platformu takovéhoto shromáždě-
ní. Koncil tvořilo dvě stě biskupů, osm 

set opatů, zástupci kapitul, dále panov-
níci v  čele s  císařem Zikmundem, zá-
stupci byzantského císaře Manuela II. 
(králové, suverénní knížata, vybraná 
samostatná města) a univerzity. Myslím, 
že v  tomto smyslu představuje Kost-
nický koncil inspiraci pro synody jak 
anglikánské církve, tak dalších reform-
ních církví. Tento koncil jednal v situaci 
schizmatu a  nebylo jiné řešení než jeho 
svolání. I  samotní soudci M. Jana Husa, 
kardinál D‘Ailly či Jean Gerson spolu 
s  dalšími kardinály, vypověděli posluš-
nost papeži Řehoři XII., pokud chtěli 
koncil uskutečnit, obrátili se na  císaře 
a panovníky.

Často se setkáváme s  tvrzením, že kauza 
mistra Jana Husa byla okrajovou záleži-
tostí. Je třeba si uvědomit, že otázka vikle-
fismu a z ní tedy vyplývající kauza mistra 
Jana nebyly vedlejší záležitostí. Zname-
naly pro tehdejší společnost důležitý 
konflikt, což poznáme i z jednání koncilu 
o  několikanásobné návštěvě kardinálů 
a  hodnostářů, kteří se snažili najít cestu 
k  uhašení sporu a  vycházeli i  veřejným 
slyšením před koncilem neobvyklým 
způsobem vstříc mistru Janovi, potažmo 
císaři Zikmundovi. Kdybychom pozorně 
posuzovali jednotlivé články a  zamýšleli 
se nad jejich interpretací, myslím, že lze 
pouze tvrdit, že ústředním bodem Huso-
va odsouzení je článek o  ztrátě autority 
a  neplatnosti výkonu jak u  duchovních, 
tak u  světských panovníků, což by zna-
menalo rozpad institucí tehdejšího Cor-
pusu Christianorum. Myslím, že pozorný 
čtenář celého průběhu koncilu nemůže 
popřít snahu zachránit život mistra Jana, 
a na druhé straně nemůžeme také říci, že 
jeho postoj umožňoval smírné řešení.

Máme-li v  duchu ekumeny, kde se stře-
tají různé pohledy i  tradice, hodnotit 
dnes význam a odkaz mistra Jana Husa, 
myslím, že je opravdu poctivé přijmout 
konstatování doc.  Jiřího Kejře ve  studii 
„Jan Hus známý i neznámý“. Nelze v du-
chu tehdejší právní praxe hovořit o  jus-
tiční vraždě, nelze také vidět pouze jed-
nostranně vylíčeného mistra Jana Husa 
jeho stoupenci, tak jako nelze přistoupit 
na  jednostranný postoj jeho odpůrců. 
Husův postoj se vymyká běžným práv-
ním, ale i teologickým postupům, vzhle-
dem k  jeho subjektivnímu přesvědčení, 
které ospravedlňuje osobní svědomí. Sto 
let před námi ve své studii dr. Jan Sedlák 
konstatuje, že nelze pochybovat o  dob-

rém úmyslu nápravy církve, která byla 
mistru Janovi vlastní, dodává však, že to 
neznamená, že by každý jeho krok byl 
bezchybný a dokonalý.

Vystupuje mi na horizontu dnešní doby 
jisté srovnání: za dvě desítky let stane se 
dokonalou ikonou obrodného procesu 
Pražského jara student Jan Palach. Ne-
byl autorem reformy, ale ideál reformy 
přijal za  svůj a  svobodným rozhodnu-
tím za  něj zaplatil svým životem. Tra-
gický osud jeho rozhodnutí z  něj učinil 
ikonu, před kterou umlkají nejrůznější 
úvahy a  úsudky všech, kteří to myslí 
s naší společností dobře.

Myslím, že pro současnou ekumenu 
v  naší zemi, kdy jsme nalezli nejenom 
míru porozumění, ale i vzájemnou úctu 
a  spolupráci přes řadu rozdílů, zůstává 
spolu se svým tragickým osudem mistr 
Jan Hus jako výzva ke  snaze po  oprav-
dovosti i  s  vědomím pokory a  ochoty 
přijmout v  duchu statečnosti i  bolestný 
ortel.

Kardinál Dominik Duka OP

Ekumenická bohoslužba 
smíření s Bohem

 
Ekumenická bohoslužba 
smíření s Bohem a mezi 

křesťany s prosbou o odpuštění 
k 600. výročí upálení Mistra 

Jana Husa se uskuteční 
v sobotu 20. června 2015 

v 19.00 hodin v kostele Panny 
Marie před Týnem na Starém 

Městě pražském.



Z byněk Zajíc nastoupil díky své-
mu rodovému původu již v mlá-
dí kariéru u dvora. Král Václav IV. 

oceňoval zejména jeho vo-
jenské schopnosti. Protože 
vedl Zbyněk bezúhonný 
život, vybral si jej král Vác-
lav IV. na místo pražského 
arcibiskupa, když náhle 
ještě před vysvěcením ze-
mřel Mikuláš Puchník. 
Právě nedostatečné teo-
logické vzdělání arcibis-
kupovi vyneslo přezdívku 
„abeceda“ („Zbyněk bis-
kup abeceda spálil knihy, 
a  nevěda, co je v  nich na-
psáno.“). Spíše se mu ale 
vymstily nedostatečné politické a  diplo-
matické vlohy ve velmi složité době.

Na přelomu 14. a 15. století došlo ke krizi 
evropské středověké společnosti a  jed-
ním z  projevů této krize bylo papežské 
schisma. Od roku 1378 byl papež v Římě 
a  současně v  Avignonu. Situaci měl vy-
řešit koncil konaný v  roce 1409 v  Pise. 
Václav IV. očekával od  koncilu možnost 

Mistr Jan Hus bývá některými historiky považován za duchovního rádce tehdejšího pražského 
arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburku. Tuto kontroverzní postavu tehdejší doby nám přibližuje 
ve svém článku Richard Jozíf.

ABECEDA A HÚSKY

návratu titulu římského krále a  potřebo-
val na  svou stranu získat univerzitu. Král 
nakonec ztratil trpělivost s  nerozhodnos-

tí profesorů a  s  pomocí 
Jana Husa a  jeho přátel 
na  začátku roku 1409 vy-
hlásil Dekret kutnohorský. 
Prvním rektorem takto re-
formované univerzity byl 
zvolen právě Jan Hus.

Oba papežové měli 
na  zmíněném koncilu od-
stoupit po zvolení nového, 
ale výsledkem byli nako-
nec tři papežové. Navíc se 
na nápravné hnutí, jež vze-
šlo z lůna katolické církve, 

začaly napojovat nejrůznější směry a  zá-
jmy, které už s katolickou církví a církev-
ním učením měly málo společného. Češi 
se považovali za  vyvolený národ. Vždyť 
Pulkavova Kronika česká vážně tvrdila, 
že latinský název země 
Bohemia pochází od slova 
Bóh („Jest přísloví staré, 
dobré: plémě české pocti-
vé, nelze, by bylo bludné, 
všecky země pějí.“). Lze 
jen smutně konstatovat, 
že to byla veliká doba, ale 
škoda, že nás neminula.

Zpočátku stál Zbyněk 
na  straně Jana Husa 
a  chtěl po  něm, aby mu 
hlásil „nedostatky nebo 
odchylky od práva”. Jan Hus 
v té době arcibiskupovi vydatně pomáhal 
a  lze jej dokonce považovat za  jakousi 
„šedou eminenci”. Působivá řečnická vy-
stoupení silně charismatického kazatele 
navštěvovali nejen měšťané, ale i šlechtici 
a  prominentní členové královského dvo-
ra. A Hus, opojený dojmem, který vzbu-
zoval u  svých posluchačů, kázal nejen 
světským věřícím, ale i účastníkům kněž-
ských sněmů, kam jej arcibiskup zval.

Od roku 1408 se ale arcibiskup Zbyněk Za-
jíc postavil na stranu odpůrců Jana Husa 
a  jeho stoupenců, kteří byli v  popěvcích 

kolujících Prahou označováni za  húsky. 
(V jedné z jejich písní se zpívá: „Bože, raď 
lvu, ať vstane, zlosti kněžské roztrhne, zá-
kon Kristův navede, rci, ať húsky káží!“) 
Odsoudil Viklefovy spisy a Husovi vyčetl, 
že „lenivé a hříšné kněze nechává a pilné 
pastýře od stáda vyhání”.

Arcibiskup (zároveň kancléř univerzity) 
dal příkaz k odevzdání Viklefových knih, 
po odmítnutí vyhlásil klatbu na Viklefovy 
stoupence, a když se to zdálo málo účin-
ným, vyhlásil nad Prahou interdikt. V po-
někud jiné rovině se opakovalo něco, co už 
král s arcibiskupem zažil. Nyní zde místo 
Jana z  Jenštejna byl Zajíc z  Hazmburka. 
Když arcibiskup následně vyhlásil klatbu 
na Husa a jeho kolegy, vypukly v Praze ne-
pokoje. Začínající zpěvné šiky pak v rámci 
nácviku věcí budoucích vyháněly z koste-
lů a  far kněze věrné arcibiskupovi nejen 
v Praze. U krále opět zvítězila jeho chole-
rická povaha, možná zde působily i  pro-

myšlené rady z jeho okolí. 
Dal zabavit všechny dů-
chody pražských kanov-
níků a  všech farářů, kteří 
stáli při arcibiskupovi. Po-
věřil své světské úředníky, 
aby provedli vizitaci všech 
klášterů, kapitul a far v celé 
zemi. Ti to prováděli dů-
kladně a vůbec ne ohledu-
plně. Vždyť se při tom dala 
zlepšit i vlastní finanční si-
tuace. Ve studentských po-
pěvcích se král stal lvem, 

který zařval. Arcibiskup Zby-
něk zůstal nakonec skoro osamocen a ze-
mřel na cestě do Uher na svátek sv. Václava 
roku 1411. Husův příběh pak pokračoval 
až ke svému tragickému finále.

Mohly se české dějiny odvíjet jinak, kdyby 
třeba arcibiskup nebo později koncil zvolil 
ježíšovské „Jdi a už nehřeš!“? Poslechl by 
Jan Hus? V dějinách však neplatí „kdyby“. 
Nakonec ale máme k Husovi blíže, než ti, 
kteří jej používají proti církvi, aniž přijali 
jeho evangelijní étos a lásku k církvi.

Richard Jozíf

Zbyněk Zajíc z Hazmburka 
(domnělá podoba)

vzdoropapež Jan XXIII.
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OTEVŘÍT KOSTELY LIDEM
Několik desítek kostelů farář obsluhuje nejenom v pohraničních oblastech, ale i v méně nábožensky 
založených územích uvnitř republiky, kde došlo v posledních dvaceti letech ke slučování farností. 
Je vůbec při takovém rozsahu území v lidských silách udržet kostely v povědomí místních obyvatel? 
V Uhlířských Janovicích už čtvrtým rokem dokazují, že to možné je.

C esta vlakem z  Prahy do  Posá-
zaví je poutí sama o  sobě. Ko-
leje místní lokálky se pomalu 

a  neochotně klikatí mezi lány zlatavých 
polí, hlubokými lesy a  skalními útvary, 
až dorazí k prvním kopečkům Vysočiny 
u obce Zbraslavice. Z té se tentokrát vyrá-
ží na další z Cest sedmi kostelů. Popravdě 
řečeno, poutník zvenčí přijíždí v lehkém 
napětí, co se bude odehrávat. Název jako 
by odkazoval na  známý román Sedmi-
kostelí, samotné číslo sedm je pak na-
výsost mystické. Vysvětlení názvu cyklu 
poutí je však velmi prozaické. Každý roč-
ník cesty má nějaké téma, tím prvním 
bylo sedm dní stvoření a každá pouť byla 
tematicky zaměřená na jeden den. Počet 
sedmi poutí se nakonec z  nejrůznějších 
důvodů ukázal jako natolik praktický, že 
si jej organizátoři ponechali i do dalších 
let – byť by bylo tématem třeba desatero.

Myšlenka cest do  kostelů, ve  kterých se 
bohoslužby neslouží pravidelně a  které 
jsou po  většinu roku zavřené, napadla 
před čtyřmi lety P. Kamila Vrzala při pře-
bírání uhlířskojanovické farnosti. „Mám 
tu ve farnosti na starost devatenáct koste-
lů, dvacátý pak obsluhuji in spiritualibus, 
tedy jen po  duchovní stránce, protože 
organizačně náleží ke kolínské farnosti,“ 
přibližuje mi klidným hlasem kněz svůj 

ne zcela snadný 
úkol, se kterým 
mu pomáhá zá-
smucký výpo-
mocný duchovní 
P.  Václav Nekolný 
a  v  Uhlířských Ja-
novicích novokněz 
P.  Tomáš Kábele. 
„V  šesti kostelech 
sloužíme boho-
služby pravidelně, 
v  ostatních bych 
chtěl alespoň jed-
nou do roka. Když 
už ale v těchto kos-
telech sloužíme, 
rád bych také v co 

největší míře zapojil i místní lidi, pozval 
je k  návštěvě do  kostela, ve  kterém byli 
naposledy třeba před padesáti lety,“ při-
bližuje mi P. Vrzal svou ideu, jak obnovo-
vat vztah místních lidí k  tradici, kultuře 
a  náboženství, který byl násilně zpřetr-
hán totalitním režimem.

K prvotnímu nápadu se přidalo několik 
spolupracovníků z  Komunitního centra 
sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích. „Scházím 
se v  centru s  aktivními seniory, tak nás 
napadlo, že bychom jim mohli nabídnout 
i  tuto činnost,“ říká mi Jája Trojanová, 
která Cestě sedmi 
kostelů dodala po-
třebné organizační 
zázemí. Tato akce 
je určena přede-
vším místním li-
dem, aby poznali 
i  další kostely ze 
své farnosti. Do-
provodný program 
je pak takový, jaký 
si ho kde udělají. 

V  letošním roční-
ku už čtvrtá pouť 
(po „rorátní“ pouti 
do  Horních Krut, 
Zásmuk a  Žíšova) 

vedla do  Hodkova ke  kostelíku sv. Vác-
lava. Asi pětikilometrový  pochod něko-
likrát po  cestě zastavil. Jednou P.  Kamil 
přiblížil historii místa a myšlenku Cesty 
sedmi kostelů, jindy zastavil ke hře, kte-
rou na  mariánské téma připravila rodi-
na Houdova, jež se ujala patronátu nad 
cestou. Pomodlili jsme se také otčenáš, 
vzájemně se představili. Ke  konci cesty 
pak nesli kříž, který P.  Kamil zhotovil 
ze starých trámů, pozůstalých z  barok-
ní fary v  Uhlířských Janovicích, kterou 
nahradilo nově vybudované Komunitní 
centrum sv. Jiljí. U  kostela sv. Václava 
se k  nám připojila početná skupinka 
seniorů a  místních obyvatel, mše v  ma-
lém kostelíku se tak zúčastnilo na  šest 
desítek lidí. Pater Kamil kázal o  lidské 
tělesnosti, přítomnosti Boha a  o  téma-
tu letošního ročníku, kterým je Panna 
Maria. Duchovní hloubka pouti byla až 
uhrančivá.

O mystice Cesty sedmi kostelů by se dalo 
popsat několik stránek papíru. Její hloub-
ku ale stejně nebude možné zprostřed-
kovat. Lépe, když si ji každý zažije sám 
– v červenci se bude putovat do Sudějova.

Josef Nerušil 
Více informací o Cestě sedmi kostelů 

najdete na www. www.farnostjanovice.cz
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Zachovávat úctu k životu od početí do smrti je 
myšlenka, která si bezesporu zaslouží velkou 
pozornost. Jedním ze zařízení, které ji naplňuje, 
je Poradna pro ženy a dívky ve Voršilské ulici. 
Pracují zde tři ženy: Mgr. Sylvie Feglerová, 
Ing. Zuzana Fischerová a Jitka Krausová. 

která jí způsobují problémy, a společně 
pak hledáme, jak situaci (postupně) 
řešit.  Poskytujeme ženám krátkodo-
bé i  dlouhodobé doprovázení, pří-
padně ženy nasměrujeme – doporučí-
me, na  koho se dále obrátit, kam zajít 
na úřad, k lékaři, jak řešit bydlení nebo 
dluhy,“ vysvětluje paní Jitka Krausová. 

„Dříve za  námi přicházelo více mlad-
ších těhotných dívek, které řešily vedle 
vztahových problémů především by-
dlení. Ale nebyla taková nezaměstna-
nost, nevyskytovalo se tolik problémů 
s  pojištěním, vyplácením dávek v  ma-
teřství,“ předkládá dnešní situaci ve-
doucí poradny Mgr.  Sylvie Feglerová. 
„Věková hranice našich klientek se po-
sunula. Přicházejí za  námi ženy, které 
často pochází z neúplných rodin, třeba 
už dříve poskytly dítě k  adopci, mají 
finanční, často i  zdravotní problémy, 
žijí v nefunkčním partnerském vztahu.  

Dítě chtějí, chtějí se postarat, ale po-
třebují pomoc, je to takové mateřství 
s  podmínkou. V  té chvíli se potřebu-
jí podívat na  svou situaci z  více úhlů, 
s  odstupem, nadhledem a  zodpovědně 
ji přijmout. Jedná se o  dlouhodobou 
práci s klientkou.“

Poradna spolupracuje s  celou řadou 
organizací, především nestátních. Tato 
spolupráce je založena na letitých kon-
taktech a  zkušenostech, nejlepší refe-
rencí jsou pak zpětné vazby klientek. 
A  funguje to i  naopak, když klientka 
zmíní, že ji posílají z  této poradny, vy-
jdou jí vstříc.

Svým klientkám pomáhají hledat jis-
totu, bezpečí, budoucnost a  naději. 
Podporují ženy, aby z  jejich dětí mohli 
vyrůst dobří lidé, aby stát fungoval. To 
samé přejeme i jim samotným.

Erika Kroupová

PODPORUJEME 
ŽENY, ABY STÁT 
FUNGOVAL

J aké ženy se na  vás obracejí? 
„Dnešní žena potřebuje podporu 
druhého člověka. Často se na  nás 

obracejí dívky, které přijely do  Prahy 
za  prací, nikoho zde neznají, potřebu-
jí se svěřit se svými problémy a  získat 
na  ně objektivní, nezávislý a  neutrální 
pohled. Ale nejen ty, často jsou to ženy, 
které nezažily fungující rodinu, mají 
zkušenost s  životem na  ulici, týráním, 
nepřijetím, mentálními limity. Tady se 
nesetkají s  povrchním pohledem, ale 
s  přijetím, pochopením, neodsuzová-
ním a  s  praktickou pomocí při řešení 
svých problémů,“ odpovídá Ing.  Zuza-
na Fischerová.

„Žena, která se ocitne v  krizové situ-
aci, není zpravidla schopna vyhledat 
více odborníků najednou. Zde má 
diskrétní, bezpečný prostor i  čas vše 
ventilovat, možnost rozkrýt oblasti, 
ve kterých potřebuje pomoci, a témata, 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Pomoc ženám v obtížných životních situacích  
vzniklých nejen těhotenstvím:

  podpora a doprovázení klientky
  krizová a sociální intervence
  sociálně-právní poradenství
  pomoc při hledání přechodného ubytování – azylové domy

  problematika těhotenství, porodu, mateřství, otcovství, adopce,  
partnerských vztahů, vztahů v rodině, domácího násilí

Voršilská 5, 110 00 Praha 1    tel.: 603 210 999, 224 930 661    e-mail: praha@poradnaprozeny.eu    www.poradnaprozeny.eu
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Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná se o výčet celé náplně jejich 
práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z DIÁŘE BISKUPA HERBSTA

Z DIÁŘE KARDINÁLA DUKY

Z DIÁŘE BISKUPA MALÉHO

  4. 6. 17.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv, liturgie slavnosti Těla a krve Páně 
  6. 6. 19.00 Praha-Staré Město, Staroměstské náměstí – účast na koncertu v rámci Dnů víry
11. 6.  16.00 Litomyšl – žehnání sochy sv. Anežky 
13. 6. 10.00 České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše – mše sv., biskupské svěcení
14. 6. 9.00 Příbram-Svatá Hora – mše sv. při hlavní pouti „korunovace“
15. 6. 17.30 Praha-Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého – ekumenická bohoslužba
19. 6. 14.00 Mukařov – požehnání pamětní desky kardinála Berana
20. 6. 10.00 Beroun, kostel sv. Jakuba – mše sv. s biřmováním
21. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
24. 6. 16.00 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem – mše sv. 
26. 6. 17.00 Praha-Staré Město, kostel Panny Marie před Týnem – mše sv. pro Opus Dei
27. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
28. 6.  16.00 Poznaň, klášter dominikánů – mše sv. 
29. 6. 10.00 Poznaň, katedrála sv. Petra a Pavla – poutní mše sv.
  1. 8. 10.00 Stříbrná Skalice, kostel sv. Jakuba Většího – mše sv. s žehnáním zvonu 
  2. 8. 14.00 Německo, Fulda – mše sv. pro Forum Deutscher Katholiken
  4. 8. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., rekviem za kardinála Tomáška
15. 8.  11.00 Chlum sv. Máří, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény – mše sv.
29. 8. 16.00 Velehrad – mše sv. pro národní pouť řeholníků
30. 8. 10.30 Nová Bystrica – žehnání kapličky sv. Lazara z Betánie

  4. 6. 17.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Těla a krve Páně
  6. 6. 10.30 Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním
  7. 6. 10.00 Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
14. 6. 9.30 Praha-Modřany, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
17. 6. 17.00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Josefa – mše sv. s biřmováním
20. 6. 10.30 Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele – mše sv. s jáhenským svěcením
21. 6. 10.00 Praha-Hradčany, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 16.00 Sedlečko, kaple Panny Marie – žehnání kaple po opravě
27. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
28. 6. 15.00 Praskolesy, kaple sv. Prokopa – poutní mše sv.

  2. 6. 10.00 Praha-Bohnice, kostel sv. Václava – mše sv. k 75. výročí CZŠ a MŠ logopedické Don Bosco
 15.00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – vyhlášení výsledků soutěže výuky náboženství
  5. 6. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 19.00 Lovosice, Hotel LEV – benefiční večeře pro Diakonii ČCE v Litoměřicích
  7. 6. 9.30 Český Brod, kostel sv. Gotharda – mše sv. s biřmováním
13. 6. 9.00 Lidice, Památník (základy kostela sv. Martina) – mše sv. za mír (k 73. výročí vyhlazení obce)
14. 6. 10.00 Velvary, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – mše sv. s biřmováním 
16. 6. 9.00 Kamýk nad Vltavou, kostel Narození Panny Marie – mše sv. a vikariátní konference
17. 6. 9.00 Praha-Nové Město, VOŠ publicistiky – účast na absolutoriích
 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. s biřmováním studentů Arcibiskupského gymnázia
18. 6. 9.00 Svatý Jan pod Skalou, Svatojánská kolej, VOŠ pedagogická – účast na absolutoriích
21. 6. 14:30 Praha-Libeň, kostel sv. Vojtěcha – mše sv. s biřmováním
27. 6. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kněžským svěcením
28. 6. 11.00 Petrovice u Sedlčan, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv. s biřmováním a titulární slavnost
 17.00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
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PROGRAMY
PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps 

 11. 6. 16.00  Setkání Dny víry pro
   zájemce; PS

 17. 6. 9.30 Setkání maminek; DS
 19. 6. 20.00 Modlitba Taizé; DS

*  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

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
- CENTRUM PRO RODINU

www.apha.cz/cpr

Obrazy rodičovství

Od  24. května do  7. června od  10.00 
do  18.00 (v  neděli od  13.00 do  18.00) jste 
zváni na  jedinečnou výstavu Obrazy rodi-
čovství. V kostele sv. Jiljí, kapli sv. Zdislavy, 
Husova ul. Praha-Staré Město.

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

www.centrumnazaret.cz

Tematická víkendovka

12.–14. června tematická víkendovka pro 
mladé 12-17 let s  názvem Evangelizace. 
Začátek v pátek v 18.00 v kostele sv. Jakuba 
v  Kunraticích, konec v  neděli odpoledne. 
S  sebou: Bibli, spacák, přezůvky. Účastnic-
ký poplatek: 300 Kč/sourozenecká sleva 
(1+1) 500 Kč. Přihlášky na 733 161 614 nebo 
na mailu nazaret@apha.cz. Pořádá Centrum 
Nazaret a animátoři pražské arcidiecéze.

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

13. června v Praze - Kunraticích (pro mlad-
ší kluky cca od 7 do 15 let). Zahájení v kos-
tele sv. Jakuba v 9.30. Téma: Papež. Program: 
nácvik ministrantské služby, mše svatá, hry, 
soutěže, fotbálek. S  sebou: 70 Kč na  jíd-
lo, oblečení a  obuv do  tělocvičny a  pokud 
možno ministrantské oblečení. Ukončení 
v  16.00. Bližší info: P.  Benedikt Hudema 
(ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774)

Starší ministranti

19.–20. června v  Praze-Kunraticích (pro 
starší kluky cca od 15 do 25 let). Program: 
zahájení v pátek mší svatou v kostele sv. Ja-
kuba v Kunraticích v 18.00. V sobotu ráno 
mše svatá, příležitost ke  svátosti smíření, 
duchovní program, fotbálek, film. S  sebou: 
200 Kč na  jídlo, sportovní a  ministrantské 
oblečení. Bližší info: P.  Benedikt Hudema 
(benedikthudema@atlas.cz,
tel: 724 209 774)

Dobývání Svaté země IV

16.–22. srpna a 23.–29. srpna 2015 se usku-
teční týdenní pobyty pro mladší ministran-
ty (cca od 8 do 14 let) v Hrádku u Vlašimi. 
Cena: 1800 Kč, sourozenecká sleva 500 Kč. 
Přihlášení: osobně u P. Benedikta na pravi-
delných setkáních pro mladší ministranty 
se složením zálohy 500 Kč Program: Dobý-
vání Svaté země IV. Dobrodružství, litur-
gie, soutěže, noční výprava, příroda, bojové 
hry i  spaní pod „širákem“ Bližší informace: 
P. Benedikt Hudema, 724 209 774,
ministranti@apha.cz 

Maria Rast 2015

1.–11. července – jsi ministrant mezi 14 
a  25 lety? Chceš zažít dobrodružství v  ra-
kouských Alpách se svými vrstevníky? Tak 
právě tahle akce je pro tebe! Alpská usedlost 
na poutním místě Maria Rast, skvělá kuchy-
ně, výšlapy do hor, fotbálek v údolí, koupání, 
kvalitní duchovní program a mnoho dalšího 
Tě čeká, pokud najdeš odvahu vyrazit. Při-
hlášky a bližší informace: P. Benedikt Hude-
ma, 724 209 774, ministranti@apha.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

www.chemin-neuf.cz 

Dobrovolníci

Dobrovolníci ve  Francii (na  6 měsíců až 1 
rok) nebo v  Brazílii, na  Mauriciu, Martini-
ku, v Čadu, v  Izraeli, na Pobřeží Slonoviny, 
v Itálii, na Madagaskaru, v Burundi, v Kon-
gu, v Maďarsku (na jeden nebo na dva roky) 
mohou podpořit mezinárodní misijní pro-
jekt (humanitární či stavební práce, účetnic-
tví, vyučování psaní a  čtení, evangelizace... 
Sdílení komunitního života s  mladými, zá-
roveň život v modlitbě a v osobním vztahu 
s Kristem.

Škola jazyků v Anglii 

Nabízíme školu jazyků v Anglii na dva nebo 
deset týdnů k prohloubení anglického jazy-
ka v  rámci komunitního života: 14–17 let 
(14.–25. června), 18–35 let (6.–19. července 
nebo 30. září – 10. prosince 2015). Kontakt: 
languageprogramme.uk@gmail.com

 13.–14. června – Kána pro manžele (příp. 
i s dětmi). Víkend na téma Něžnost a sexualita

 5.–11. července – Exodus – společné se-
tkání s mládeží z Itálie (mládež 14–18 let) 

 26. července – 1. srpna – Kána pro man-
želské páry (příp. i s dětmi) 

 2.–9. srpna – Festival Welcome To Paradi-
se – setkání mladých v opatství Hautecombe 
v Savojských Alpách (mladí 18–30 let) 

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

www.svata-hora.cz

Od  května byla zahájena celková obnova 
poutního místa. V důsledku toho bude Sva-
tá Hora pro návštěvníky a poutníky uzavře-
na. Veškeré prohlídky, exercicie a pobyty se 
do konce roku 2015 ruší. 
Pravidelné bohoslužby (po–so 7.00, 9.00, 
17.00; ne 7.30, 9.00, 11.00, 15.30) jsou zacho-
vány a  budou se konat v  kapli Exercičního 
domu na Svaté Hoře. Velké poutní slavnosti 
se budou konat venku na podiu u svatohor-
ské studánky.
Omlouváme se za  případné komplikace 
a  doufáme, že se v  příštím roce sejdeme 
v opraveném komplexu.

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE 

www.farnostdobris.cz

Krajiny Nového Zélandu

Do konce června zveme na výstavu fotografií 
M. Berana a N. Trojanové, v PC sv. Tomáše.
29. června od 19.30 zveme na večer vyprá-
vění o zážitcích z této cesty (s promítáním). 
V PC sv. Tomáše.

 10. června od  19.30 – Co vás zajímá? 
– přednáškové a diskusní setkání nad otáz-
kami souvisejícími s  křesťanskou vírou.  
P. Mgr. Karel Satoria. V PC sv. Tomáše

 17. června od 19.30 – Vyprávění o Nepá-
lu – manželé Váňovi o  dramatických udá-
lostech, které je zastihly na dovolené v Ne-
pálu v  dubnu 2015 (s  promítáním). V  PC 
sv. Tomáše
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KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

www.kcmt.cz

Dny víry v KCMT

 1. června od 17.00 a 19.00 – Beseda nad 
filmem „God‘s Not Dead“ (klubovna + foyer)

 2. června od 9.30 – Co může každý člo-
věk poznat o Bohu, přednáška Mgr. Romana 
Cardala, Ph.D. (foayer)

 od  19.00 – Učiňme člověka – divadelní 
zpracování tří biblických příběhů. Hrají T. 
Durdilová, H. Malaníková, I. Pulicarová, 
na klarinet Hanus Axman (sál KCMT) 

 3. června od  9.00 do  12.00 – Zastavení 
k novému nadechnutí (program pro mamin-
ky), během programu je postaráno o děti (sál 
KCMT)

 od 19.00 – Hodů la Adonáj – koncert heb-
rejských písní. Hudební sdružení Tof Toda 
(kaple KCMT)

 4. června od 9.00 do 12.00 – Zastavení k no-
vému nadechnutí (program pro maminky), bě-
hem programu je postaráno o děti (sál KCMT)

 od 19.00 – Modlitba za každého, kdo žije 
na Jižním Městě a nese životem něco těžkého

 5. června od 8.45; 10.00; 11.30 – Stvoření 
světa a místo člověka v něm –  program pro ZŠ

 od  19.00 – Koncert skupiny ASAF, svě-
dectví o životě s Bohem a kázání (KCMT) 
Na všechny uvedené akce je vstupné dobro-
volné, více na: www.dnyviry.cz 

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO
 SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz

Výstava Mahin Attarpour Karim

27. května–28. června (st–ne 15.00–18.00; 
Galerie Josipa Plečnika) jste zváni na výsta-
vu textilní tvorby íránské umělkyně Mahin 
Attarpour, která se vyznačuje dynamickými 
kompozicemi, barevnými akcenty i organic-
kými tvary.

 29. května od 20.00 (Noc kostelů), Příbě-
hy děl

 16. června od  19.30 – Příběhy děl; ko-
mentář P. Petr Beneš CsSR
Více na www.artium-os.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR, LORETA

www.kapucini.cz; www.loreta.cz

 3. června od 19.00 – Večery u kapucínů: 
Toulky světem s barevným flétnovým kvar-
tetem Flautas de Colores. Výtěžek benefice 

podpoří činnost Asociace organizací neslyší-
cích, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)

 5. a  19. června od  10.00, 11.00, 14.00 
a  15.00 – komentované prohlídky loretán-
ských varhan (kůr kostela Narození Páně) se 
zasvěceným výkladem Radka Rejška a posle-
chem ukázek varhanní hudby 

 6. června – Poutní sobota, od 18.00 mše 
sv. v kostele Narození Páně v Loretě, násle-
duje loretánská pobožnost v ambitu

 10. června od  19.00 – koncert v  kostele 
Narození Páně: Perly baroka v  podání sou-
boru Societas Musicalis

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY

www.farnost-sporilov.cz
 
Dny víry v kostele sv. Anežky

 30. května v 15.00 – požehnání pro domá-
cí mazlíčky a jejich majitele 

 31. května 11.15–16.30 – Den dětí (tram-
polína, soutěže, rukodělné dílničky, prohlíd-
ka kostela pro děti, ukázka varhan...) 

 31. května od 19.30 divadelní představe-
ní  Nák(š)up extra! v podání souboru Jižňata 
pod vedením Petra Stránského

 1. června od 19.00 – Večer poezie: Na hlíd-
ce každou noc v  překladu P.  Regaláta Bene-
še OFM zazní verše D. M. Turolda, recitace  
Z. Holasová, M. Myslilová, T. Holas, hudební 
doprovod rodina Pěruškových.  V sále kostela

 2. června od 19.00 – modlitba Taizé
 3. června od  19.00 – Z  kroniky školy 

aneb jak šel čas – hudebně-divadelní pásmo 
žáků ZŠ Jižní zpracované podle kronik školy 
od roku 1928 do současnosti. Autor scénáře 
a režie Jarmila Bartáková

 3. června od 20.00 – Čtvrtá hvězda – le-
genda o  založení kostela sv. Anežky. Diva-
delní představení Zuzany Holasové v podání 
souboru Povol Vox  

 4. června – slavnost Těla a Krve Páně (Boží 
tělo), při mši sv. v  18.00 zazní Mše G-dur 
Franze Schuberta v podání souboru Cantus 
Amici pod vedením Lukáše Dobrodinského

 5. června od  19.00 – venkovní koncert 
sboru od  sv. Anežky zvolna přecházející 
v sousedské posezení s pohoštěním

ŘKF U KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA

www.centrumbarrandov.cz

Pěkné stáří

V rámci projektu Pěkné stáří jste zváni na se-
tkávání seniorů na  zlíchovské faře, Na  Zlí-
chově 221/8 Praha 5, od 9.00 do 12.00.

 5. června – Cesta domů – Anna Krutská
 19. června – Výlet do  Plzně – provází 

ing. arch. Jan Soukup
Kontakt: mob. 607 870 457

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

www.farnostbohnice.cz

 7. června od  19.00 – modlitba se zpěvy 
z Taizé

 8. června od 19.30 – Kulturní osmičky: Ža-
lozpěv – akustická hudba z Vysočiny. Vesele 
i  vážně (nejen) o  životě. Účinkují Jiří Nohel 
(kytara, zpěv), Markéta Šťouračová (příčná 
flétna), Aleš Tomek (housle, zpěv) a Petr No-
votný (basa, zpěv). Více na www.osmicky.cz

 21. června v 11.00 – poutní mše sv.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

Enkaustika

 Od 1. 6. do 31. 7. jste zváni na výstavu ob-
razů Naděždy Pavlovičové malovaných tep-
lým rozpuštěným voskem (výstava je prodej-
ní), refektář, vstup volný.

 5. června od  10.00 – vystoupení kapely 
AJETO z Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická pod vedením Katky Šlé-
rové, denní stacionář, vstup volný

 11. června od  10.00 – Dětské flétničky 
pod vedením Veroniky Šindelové, denní sta-
cionář, vstup volný

 11. června od 18.00 – Hudba pro violon-
cello a harfu – Mileva Fialová (violoncello), 
Lydie Härtelová (harfa). Na programu: J. S. 
Bach, L. Boccherini, M. Pollini, C. Debussy 
a další, kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

 13. června od  14.00 – Řepský jarmark 
aneb „vše za 20 Kč“, zahrada Domova, vstup-
né dobrovolné

 14. června od  17.00 – Kytarový koncert 
se zpěvem. Účinkují: Hana Němcová, Jan 
Janda, Michal Čvančara, Martin Křehnáč. 
Na programu: G. F. Händel, J. Dowland, J. G. 
Scheidler, G. F. Telemann, kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné

 16. června od 19.00 – Operní reminiscen-
ce, závěrečný koncert orchestrální řady Ar-
chioni Plus pod vedením Michala Macour-
ka. Na  programu B. Smetana, G. Rossini, 
P. I. Čajkovskij a G. Bizet, kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné

 19. června od 10.00 – Vystoupení dětí ze 
ZŠ Hanspaulka, denní stacionář, vstup volný
19. června od 17.00 – Letní koncert žáků Zu-
zany Hrbkové, refektář, vstupné dobrovolné
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POZVÁNKY

OZNÁMENÍ

Modlitba podle sv. Terezie

1. června od 18.00 jste zváni do kostela sv. 
Benedikta, Hradčanské nám., Praha 1 na zá-
věrečné setkání o modlitbě. Téma: Misionář-
ský oheň, apoštolská plodnost kontemplace. 
Přednáší P. Pavel Pola OCD.

Ekologická sekce ČKA

6. června od  15.00 zve Ekologická sekce 
ČKA ve spolupráci s občanskými sdružení-
mi a s MČ Praha-Suchdol na již osmou Eku-
menickou bohoslužbu za  krajinu na  levém 
břehu Vltavy, na  zahradě nad Sedleckými 
skalami. Bohoslužbě předchází pouť od kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 
v 10.00, dále pěšky krajinou se zastávkami.
Kázáním poslouží Sandra Silná, farářka 
Církve československé husitské a  generální 
sekretářka a mluvčí Ekumenické rady církví. 
Účast dále přislíbili kazatelé a duchovní Čes-
kobratrské církve evangelické, Římskoka-
tolické církve, Starokatolické církve, Církve 
bratrské a Obce křesťanů.
Po  bohoslužbě uvede ředitel Ekumenické 
akademie Jiří Silný besedu na  téma Česká 
krajina a Transatlantické obchodní a  inves-
tiční partnerství (TTIP). Bohoslužba je letos 

jednou z akcí Dnů víry. Místo je jako obvykle 
na zahradě nad Sedleckými skalami nedale-
ko žlutě značené cesty ze Suchdola do Roz-
tok, je dosažitelné ze zastávek MHD v Pra-
ze-Suchdole (Kamýcká, Budovec, Suchdol, 
K  Drsnici), od  železniční zastávky Praha-
-Sedlec nebo od přívozu v Praze-Sedlci. Více 
na www.drahan.chabry.cz

Varhanní nešpory maltézských rytířů

16. června od 18.00 v rámci cyklu Varhanní 
nešpory Maltézských rytířů pořádá Suve-
rénní Rytířský a  Špitální řád sv. Jana z  Je-
ruzaléma, Rhodu a  Malty a  Společnost pro 
duchovní hudbu v zahradě Velkopřevorské-
ho paláce (při nepříznivém počasí v kostele 
Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 
v Praze 1 – Malé Straně šestý koncert cyklu 
Varhanních nešpor maltézských rytířů Can-
tate Domino Canticum novum. Na progra-
mu budou díla: J. Haydna, W. A. Mozarta, 
A. Rejchy a  F. Farkase. Účinkuje: Afflatus 
Quiintet. Vstup na koncert je volný.

Jaro-léto-podzim-zima   

19. června od 14.00 zvou žáci a učitelé Ve-
selé školy, církevní ZŠ a  ZUŠ na  divadelní 
představení do Divadla v Dlouhé. Obrazem, 
hudbou, tancem, dramatizací a vizuální pro-
jekcí ztvární žáci  proměnu přírody v průbě-
hu roku ve srovnání se čtyřmi obdobími lid-
ského života – od dětství, mládí, dospělosti 
až ke stáří, od zrození ke smrti.

Koncert v kostele sv. Kateřiny

23. června od 16.00 pořádá Společnost pro 
duchovní hudbu, pravoslavná církev a Ve-
dení VFN koncert duchovní hudby v kos-
tele sv. Kateřiny v  zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2. Účin-
kuje Fenix - spolek pro vokální a komorní 

hudbu. Na programu díla F. Schuberta, G. 
F. Händela, W. A. Mozarta. Projekt probíhá 
za podpory MČ Praha 2, vstup na koncert 
je volný.

Kolegium katolických lékařů 

24. června od  18.30 zveme na  přednášku 
prof.  ThDr.  Martina Weise z  Jihočeské Uni-
verzity s názvem Sonda do tzv. druhého života 
Mistra Jana Husa. V knihovně (přízemí) III. 
Interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Hrádecké poutě

5. července, 12. července a  19. července 
zve ŘKF Hrádek a  kněží Mariáni na  pou-
tě k  roku zasvěceného života. Mše svaté 
budou vždy v  9.00, 11.00 a  16.00, ve  14.30 
Mariánská pobožnost u  studánky. Více 
marianihradek@seznam.cz; tel. 317 843 617.

Akademické týdny

od  24. července do  1. srpna jste zváni na   
25. ročník Akademických týdnů na  Pavlá-
tovu louku do  Nového Města nad Metují. 
Připravena bude řada zajímavých před-
nášek významných osobností, např. P.  Jan 
Linhart, P.  Tomáš Petráček, P.  Zbigniev 
Czendlik, Prof.  Jan Sokol, P.  Marek Orko 
Vácha, PhDr.  Jiřina Prekopová, Prof.  Jan 
Royt a  řada dalších. Přihlášky a  více info: 
www.akademicketydny.info;
info@akademicketydny.info; tel. 494 909 100.

Runway camp

26. července – 1. srpna zveme všechny mladé 
od 15 do 19 let na Runway camp, který pro-
běhne v nádherném prostředí kláštera v Králí-
kách. Na programu budou duchovní přednáš-
ky, diskuze, workshopy, výlety, hry a  mnohé 
další. Více informací na runwaycamp.cz nebo 
na Facebooku! Vyleť s námi směrem k nebi!

Volné místo tajemnice-ekonomka

Arcibiskupský seminář v  Praze 6 – Dej-
vicích hledá vhodnou kandidátku na pra-
covní pozici tajemnice-ekonomka.

Požadujeme VŠ nebo VO vzdělání ekono-
mického směru, praxi, znalost finanční, 
mzdové a účetní problematiky, organizační 
a  řídící schopnosti. Životopis a  motivační 
dopis zasílejte na tajemnice@arcs.cuni.cz

Po stopách svatého Jana Pavla II.

10.–13. září zve ŘK farnost sv. Antonína 
ve spolupráci s CK Palomino na poutní zájezd 
do Polska (Czestochova, Krakow-Lagiewniki, 
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice).
Cena 3900 Kč (zahrnuje: dopravu luxusním 
autobusem, 3x ubytování, 3x polopenze, 
pojištění).
Duchovní průvodce P. M. Walczak. Přihláš-
ky do konce června na tel. 605 911 061.

DENNÍ STACIONÁŘ 
PRO SENIORY DOMOVA 

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

Ulehčujeme pečujícím rodinám. 
Provoz  pondělí–pátek 

7.00–17.30. Individuální 
přístup ke klientům, aktivizační 

programy. Další informace 
na tel.: 775 851 646;775 853 534; 

stacionar@domovrepy.cz

Mezinárodní ekumenické setkání v Praze

27.–31. května proběhlo v Praze setkání žen 
z  Německa, Rakouska, ČR a  SR z  různých 
křesťanských církví a  denominací pod ná-
zvem: 25 let po  změnách ve  střední Evropě 
– co jsme získaly a co jsme ztratily? Setkání 
bylo zamyšlením nad uplynulým obdobím 
a  sdílením zkušeností. Finančně ho podpo-
řily Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové 
a Česko-německý fond budoucnosti.
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ARCIDIECÉZNÍ LITURGICKÁ KOMISE

USTANOVENÍ

   P. Petr Blecha OCD byl na vlastní žádost 
s  účinností od  1. května 2015 uvolněn 
z funkce farního vikáře Římskokatolické 
farnosti Dobříš.  

   P.  Mgr.  Jeroným Josef Ertelt O.Carm.  
byl s účinností od 1. června 2015 jmeno-
ván a  ustanoven administrátorem ŘKF 
u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Praha-
-Liboc. 

   Mgr.  Vladimír Kelnar byl s  účinností 
od  1. května 2015 do  23. května 2017 
jmenován a  ustanoven členem Kněžské 
rady Arcidiecéze pražské.  

   Mgr.  Vladimír Kelnar byl s  účinností 
od  1. května 2015 do  18. března 2020 
jmenován a  ustanoven členem sboru 
poradců Arcidiecéze pražské.  

S  účinností od  1. května na  dobu pěti let byli jmenováni a  ustanoveni tito členo-
vé Arcidiecézní liturgické komise: ThLic.  Jan Houkal, Th.D., Mgr.  Vladimír Kelnar,  
Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., Mgr.  Vojtěch Mátl, Prof.  PhDr.  Jan Royt, Ph.D., Ing.  arch. 
Mgr. Norbert Schmidt, PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D., PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. 
a Ing. Petr Wollner.

ÚMYSL VŠEOBECNÝ 
Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli 
přijetí v zemích, do nichž přicházejí, 
 a aby se tam s nimi jednalo s úctou.

ÚMYSL EVANGELIZAČNÍ 
Za mladé lidi, aby osobní setkání 
s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich 
touhu nabídnout mu svůj život 
v kněžství nebo v zasvěceném životě.

ÚMYSL NÁRODNÍ 
Za církev, aby byla domovem a školou 
společenství.

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU  
MODLITBY

ÚMYSL VŠEOBECNÝ 
Aby politická odpovědnost byla 
na všech úrovních prožívána jako 
vysoká podoba lásky.

ÚMYSL EVANGELIZAČNÍ 
Za křesťany v Latinské Americe, aby 
tváří v tvář sociálním nerovnostem 
vydávali svědectví lásky k chudým 
a přispívali k bratrštější společnosti.

ÚMYSL NÁRODNÍ
Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého 
Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat 
do manželství a vychovávat děti.

ÚMYSL VŠEOBECNÝ 
Za dobrovolníky, aby se velkoryse 
věnovali službě potřebným.

ÚMYSL EVANGELIZAČNÍ 
Abychom uměli vyjít ze sebe 
a stali se bližními pro ty, kdo se 
nacházejí na okraji mezilidských 
a společenských vztahů.

ÚMYSL NÁRODNÍ 
Abychom na přímluvu Panny Marie 
Nanebevzaté šťastně došli k cíli své 
pozemské pouti.

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

   ThMgr. Jerzy Gapski, kanovník, farář 
v Praze-Smíchově, 3. 6. 1990 (25 let)

   ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak, farář 
v Praze-Chvalech, 3. 6. 2000 (15 let)

   P. ThLic. Ing. Petr Šimon Vacík SJ, far-
ní vikář Akademické farnosti v  Praze,  
5. 6. 2010 (5 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ 

   Robert Bogdan Cieszkowski, admini-
strátor v  Příbrami-Březových Horách,  
4. 6. 1970 (45 let)

   Alois Špulák, kněz pražské arcidiecéze 
ve výslužbě, 4. 6. 1934 (81 let)

   P.  Josef Čunek SJ, farář u  sv. Štěpána 
v Praze-Novém Městě,

   6. 6. 1955 (60 let)
   P. prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera OP, 
8. 6. 1940 (75 let)

   P.  Antonín Klaret Dąbrowski OFM,  
farář u Panny Marie Sněžné v Praze-No-
vém Městě, 13. 6. 1955 (60 let)

JUBILEÁŘ

   P.  Jan Poříz OCD byl s  účinností od   
1. května 2015 jmenován a  ustanoven 
rektorem klášterního kostela Nejsvětější 
Trojice ve Slaném.  

   Mons. Michael Slavík Th.D., generální 
vikář, byl s  účinností od  1. května 2015 
uvolněn z  funkce ředitele Arcibiskupské 
kurie.  

   ThLic.  Ing.  Zdenek Wasserbauer Th.D., 
byl s účinností od 1. května 2015 jmeno-
ván a  ustanoven ředitelem Arcibiskup-
ské kurie.  

   P.  Mgr.  Bc.  František Zdeněk Horák  
O.Carm. byl s účinností od 1. června 2015 
uvolněn z  funkce administrátora ŘKF 
u  kostela sv. Fabiána a  Šebestiána Praha-
-Liboc. 

   Lubomír Neugebauer, osobní farář, 
na odpočinku v Staré Boleslavi, 

   21. 6. 1924 (91 let)
   P.  Mgr.  Juan Bautista Ignacio Prove-
cho López OSA, farní vikář u sv. Tomáše 
v Praze-Malé Straně, 22. 6. 1970 (45 let)

   Bedřich Blažek, osobní arciděkan, vý-
pomocný duchovní v Kolíně, 

   30. 6. 1928 (87 let)
   P.  Mgr.  Milan Pastierčin OFMCap., 
rektor poutního kostela Narození Páně  
(Loreta) v Praze-Hradčanech, 

   10. 6. 1975 (40 let)

   ThDr. Krzysztof Drzazga, administrátor 
v Žebráku, 10. 6. 2000 (15 let)

   Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., kanovník, 
 farář v Praze-Vyšehradě, 

    17. 6. 1995 (20 let)
   P. Ing. Mgr. Radomír Kuchař SDB, kněz 
působící v Praze, 17. 6. 1995 (20 let)
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   P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., 
na odpočinku v Praze, 20. 6. 1948 (67 let)

   P. Florián František Štětina OFM, osob-
ní farář, výpomocný duchovní v Bystřici 
u Benešova, 20. 6. 1948 (67 let)

   P. Jan Křtitel Vladimír Franze O.Præm., 
kaplan Domova sv. Karla Boromejského 
v Praze, 21. 6. 1975 (40 let)

   Mons. Jiří Paďour OFMCap., emeritní 
biskup (kněžské svěcení), 

   21. 6. 1975 (40 let)
   kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup 
pražský (kněžské svěcení),

  22. 6. 1970 (45 let)
   Mgr.  Ing.  Petr Bouška, administrátor 
v Berouně, 24. 6. 2000 (15 let)

   P. Ing. Mgr. Martin Libor Dvořák OP, 
rektor klášterního kostela sv. Bartolo-
měje v Praze-Starém Městě, 

   24. 6. 1995 (20 let)
   P. Mgr. Christophe Jakob CCN, kaplan 
Letiště Václava Havla v Praze, 

   24. 6. 2000 (15 let)
   Mgr.  Jaroslav Krajl, farář v  Nymburku, 
24. 6. 2000 (15 let)

   Mgr.  Jaroslav Miškovský, farní vikář 
v Berouně, 24. 6. 2000 (15 let)

   P. Maximilián Roman Rylko O.Præm., 
administrátor v Keblově,

   24. 6. 1995 (20 let)
   Ing.  Mgr.  Vladimír Slámečka, Ph.D., 
rektor Duchovní správy pro akademic-
kou obec ČVUT v Praze, 

   24. 6. 2000(15 let)
   P.  Mgr.  Bc.  Jaroslav Trávníček SDB, 
kaplan Křesťanského gymnázia v Praze, 
24. 6. 2000 (15 let)

   Mgr.  Peter Kováč, administrátor v  Ne-
ratovicích, 25. 6. 2005 (10 let)

   Mgr. Kamil Vrzal, farář v Uhlířských Ja-
novicích, 25. 6. 2005 (10 let)

   P. Marco Basile FSCB, rektor klášterní-
ho kostela P. M. Bolestné v Praze-Novém 
Městě, 26. 6. 2010 (5 let)

   Jindřich Brandejs, osobní farář, výpo-
mocný duchovní v Křečovicích,  
26. 6. 1960 (55 let)

   P. Mgr. Petr Alkantara František Houš-
ka OFM, na odpočinku v Staré Boleslavi, 
26. 6. 1960 (55 let)

   Rudolf Vošický, kněz českobudějovické 
diecéze na  odpočinku v  Staré Boleslavi, 
26. 6. 1955 (60 let)

   prof. ThDr. Václav Wolf, kanovník, 
výpomocný duchovní v Praze-Žižkově,  
26. 6. 1960 (55 let)

   František Bureš, kněz královéhradecké 

diecéze na odpočinku v Staré Boleslavi,  
27. 6. 1948 (67 let)

   Jan Fexa, kněz litoměřické diecéze na od-
počinku v Staré Boleslavi, 

   27. 6. 1970(45 let)
   Jiří Mannl, kněz královéhradecké diecé-
ze na odpočinku v Staré Boleslavi, 

   27. 6. 1970 (45 let)
   MUDr.  Jiří Slabý, emeritní kanovník, 
osobní děkan, výpomocný duchovní 
u Nejsv. Srdce Páně v Praze-Vinohradech 
27. 6. 1970 (45 let)

   Karel Šubrt, kněz pražské arcidiecéze 
na odpočinku v Staré Boleslavi,

   27. 6. 1970 (45 let)
   Mons. Karel Havelka, nesídelní kanovník 
vyšehradské kapituly, 28. 6. 1980 (35 let)

   P.  Jaroslav Mikeš SDB, výpomocný du-
chovní u sv. Kříže v Praze-Novém Městě, 
28. 6. 1985 (30 let)

   P. Matěj Jaroslav Baluch O.Præm., farní 
vikář v Říčanech u Prahy,

   29. 6. 2000 (15 let)
   František Benda, farář v Ořechu,

   29. 6. 1952 (63 let)
   Miroslav Cúth, děkan kapituly, farář 
v Praze-Karlíně, 29. 6. 1985 (30 let)

   P.  Josef Čunek SJ, farář u  sv. Štěpána 
v Praze-Novém Městě, 

   29. 6. 1985 (30 let)
   Oldřich Gengela, kněz pražské arcidiecé-
ze ve výslužbě, 29. 6. 1954 (61 let)

   P.  Mgr.  Zachariáš Tomáš Kristek  
O.Præm., farní vikář u sv. Ludmily v Pra-
ze-Vinohradech, 29. 6. 2010 (5 let)

   P.  Mgr.  Konstantin Petr Mikolajek  
O.Præm., farář v  Říčanech u  Prahy,  
29. 6. 2000 (15 let)

   Lubomír Neugebauer, osobní farář, 
na odpočinku v Staré Boleslavi,

   29. 6. 1947 (68 let)
   P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička 
O.Præm., externí učitel KTF UK, 

   29. 6. 2005 (10 let)
   P.  Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arcidě-
kan, administrátor u sv. Františka z Assisi 
v Praze-Starém Městě, 29. 6. 1951 (64 let)

   Martin Duchoslav, rektor klášterního 
kostela Naší Paní nad Vltavou v  Poliča-
nech, 30. 6. 1990 (25 let)

   Jaroslav Kučera, okrskový vikář, farář 
v Kladně-Rozdělově, 30. 6. 1990 (25 let)

   Mons. Vladimír Málek, kaplan Jeho Sva-
tosti, rektor filiálního kostela sv. Martina 
v Líbeznicích, 30. 6. 1990 (25 let)

   Mons. ThLic. JCLic. Karel Plavec, Th.D., 
externí učitel KTF UK, 30. 6. 1985 (30 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ 
KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  7. 6. – 10. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice  
(P. Stanislav Přibyl)

  21. 6. – 12. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald  
(P. Michal Podzimek)

  28. 6.  – 13. neděle v mezidobí (9.00):  
bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov 
(P. Václav Snětina) 

  

RADIO PROGLAS

  7. 6. – 10. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého,  
Plzeň-Bory

  14. 6. – 11. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  21. 6. – 12. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  28. 6. – 13. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné  
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  4. 6. – slavnost Těla a krve Páně 
(18.00): bazilika sv. Markéty,  
Praha-Břevnov

  7. 6. – 10. neděle v mezidobí (11.00): 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
Praha-Vinohrady

  13. 6. – (9.30): katedrála sv. Mikuláše, 
České Budějovice (biskupské svěcení)

  14. 6. – 11. neděle v mezidobí (10.30): 
Ostrava-Kunčičky, hlavní scéna festi-
valu Slezská lilie (P. Marián Kuffa) 

  21. 6. – 12. neděle v mezidobí (10.45): 
Turín (papež František I.)

  28. 6. – 13. neděle v mezidobí (10.30): 
Strážnice 

  29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla (9.30): 
Vatikán, bazilika sv. Petra 
(papež František I.) 

Změna vyhrazena
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4.–7. 6. DC O eucharistii P. Pavel Koudelka SJ Dcery Božské Lásky Jiřetín pod Jedlovou
kdbl.jiretin@volny.cz

9.–13. 6. Ignaciánské exercicie P. Josef Čunek SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn, www.hostyn.cz

11.–14. 6. DO pro manžele P. Karel Moravec DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

11.–14. 6. DO pro zdravotníky, pracovníky 
Charity, pomáhající profese  
a dobrovolníky

P. David Ambrož DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

12.–14. 6. DO formou večeřadla jáhen Jiří Maxa ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

14.–18. 6. DC pro všechny P. Antonín Dabrowski 
OFM

ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

15.–17. 6. Svatodušní duchovní obnova jáhen Jan Špilar DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

16.–20. 6. Ignaciánské exercicie P. František Lízna SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn, www.hostyn.cz

24.–28. 6. Láska k bližnímu, oproštěnost 
a pokora…

P. Jan Poříz OCD Karmelitánský klášter Slaný
www.klasterslany.cz

26.–28. 6. DO pro podnikatele jáhen Jan Špilar DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

30. 6. – 5. 7. DO pro mládež I. DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

8.–11. 7. DC pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

12.–17. 7. Obnova života z víry 
pro dívky 18-35 let

P. Bohuslav Richter Šedé sestry Lomec Lomec
sedesestry@gmail.com

12.–19. 7. DC podle sv. Ignáce P. Alain Cleyssac Komunita Chemin-Neuf Tuchoměřice u Prahy
www.chemin-neuf.cz

15.–22. 7. Modlitba a služba 
(dívky 15-35 let)

sestry boromejky Dům sv. Antonína Moravské Budějovice
www.boromejky.cz

19.–23. 7. DC pro všechny Mons. Aleš Opatrný ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

23.–26. 7. DC pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

29. 7. – 5. 8. Modlitba a služba 
(dívky 15-35 let)

Dům sv. Antonína Moravské Budějovice
www.boromejky.cz

9.–12. 8. DO pro ženy, matky P. Pavel Konzbul DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

10.–14. 8. DC VIA pro muže 17–40 let P. Jindřich Poláček OP Arcibiskupský seminář Olomouc 
www.knezskyseminar.cz

12.–16. 8. DO pro mládež II. P. Libor Všetula SDB DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

12.–16. 8. Láska k bližnímu, oproštěnost 
a pokora…

P. Jan Poříz OCD Karmelitánský klášter Slaný
www.klasterslany.cz

13.–20. 8. Modlitba a služba 
(dívky 15-35 let)

sestry boromejky Dům sv. Antonína Moravské Budějovice
www.boromejky.cz

16.–19. 8. DC pro pedagogy a katechety Mons. Aleš Opatrný ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

18.–22. 8. DO O modlitbě II. P. Karel Satoria DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

23.–28. 8. DC pro trvalé jáhny 
a jejich manželky

jáhen Max Kašparů ŘKDS Stojanov Velehrad 
www.stojanov.cz

23.–28. 8. DC pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

23.–30. 8. Ignaciánské exercicie P. František Hylmar SJ, 
P. Jan Regner SJ

Exerciční dům Kolín Kolín
http://exercicie.cz

25.–29. 8. DO pro mladé 15–40 let P. Jiří Pleskač Matice svatohostýnská Svatý Hostýn, www.hostyn.cz

30. 8. – 5. 9. Charismatická obnova P. Bogdan Stiepeň DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

6.–9. 9. DC pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB ŘKDS Stojanov Velehrad, www.stojanov.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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Henri Sanson 
Spiritualita třetího věku
Soubor tří úvah francouzského jezuity o tom,  
co přináší poslední etapa lidského života a nad čím 
nás nutí se zamýšlet. Autor vychází jak z bohatých 
životních zkušeností, tak i z pohledu křesťanské  
víry. Proto se nezabývá jen životním bilancováním, 
ale odvažuje se mluvit otevřeně o posledních věcech 
člověka a životě po smrti. 
Jde o přístupně napsanou publikaci, která osloví 
především seniory, ale s nimi i všechny ty, kteří je 
duchovně doprovázejí nebo jen lidsky sdílejí jejich 
hledání smyslu a naděje.

Henri Sanson SJ (1917–2010)
byl jezuitský kněz, vědec a spisovatel. 
Rodina ze strany otce byla židovská,  
ze strany matky muslimská, proto se cítil 
doma stejně tak ve Francii jako v Alžírsku, 
kde strávil více než padesát let života. 
Roku 1940 vstoupil k jezuitům, doktorát 
z teologie získal obhájením disertace 
o svatém Janu od Kříže. Byl to velice 
vzdělaný člověk, věnoval se teologii, 
filosofii a sociologii, ale také srovnávací 
religionistice (problematice křesťanství  
a islámu). Léta pracoval v Národním 
centru pro vědecký výzkum (CNRS)  
ve Francii, napsal řadu knih a odborných 
studií, mnohé z oboru křesťanské 
spirituality.

Doporučujeme:

 www.kna.cz

Anselm Grün
Umění stárnout  
Obj. č.: 101427 

Kateřina Lachmanová
Spiritualita pro seniory (CD) 
Obj. č.: 20168 

Abbé Pierre
Testament
Obj. č.: 101337 

Neville Smith
Šedesátka není hřích
Obj. č.: 101685
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Spiritualita 
třetího věku
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Ján Košturiak (1961)

Žije s manželkou a třemi dětmi ve Varíně 
na Slovensku. Vystudoval obor strojírenská 
technologie a v roce 1997 byl jmenován 
profesorem průmyslového inženýrství. 
Řídí společnost Fraunhofer IPA Slovakia 
a pracuje jako poradce a kouč v oblasti 
inovací, strategického managementu, 
organizace podniku a průmyslového 
inženýrství.
Publikuje a přednáší na Slovensku, v České 
republice, USA, Německu, Rakousku, Velké 
Británii, Holandsku, Polsku a v dalších 
zemích. Vyučuje na Ústavu průmyslového 
inženýrství, managementu a kvality 
Slovenské technické univerzity Bratislava 
(se sídlem v Trnavě). Pracoval též na 
projektech a seminářích pro Volkswagen, 
Sauer Danfoss, Johns Manville, Mercedes, 
Fosfa, OMS, Atrea, Bonatrans, Finidr, 
Elcom, Linet, Rádio Impuls, Kros, Decodom, 
Ipesoft, ESET atd. Od roku 1992 přednáší na 
Hochschule Ulm.

O PODNIKÁNÍ  
S NADHLEDEM

KARMELITÁNSK É
NAKLADATELSTVÍ
KOSTELNÍ VYDŘÍ

www.kna.cz
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K „Ján Košturiak oslovuje nejen podnikatele 
a manažery, ale i každého, kdo se zamýšlí 
nad smyslem života a nad děním v dnešní 
rozporuplné a rychlé době. Desítky příkladů 
a stovky otázek rozvíří v hlavách čtenářů vír 
pochybností a polemik, aby se v závěru knihy 
stala z jejich mysli klidná řeka, směřující ke 
svému cíli.

V klidu se posaďte a začněte číst. Připravte se 
na to, že budete nevěřícně kroutit hlavou, ale 
také nadšeně souhlasit a usmívat se. A tak to má 
být. Právě takový pocit z dobré knihy má čtenář 
mít.“

(z předmluvy Andreje Kisky)

ISBN 978-80-7195-862-8

Helmut Schlegel
Duchovní koučink
Obj. č. 101825

Stefan Kiechle
Jak zacházet s mocí
Obj. č. 101932

Anselm Grün,  
Jochen Zeitz
Bůh a peníze
Obj. č. 101714

Friedrich Assländer, 
Anselm Grün
Práce jako 
duchovní úkol
Obj. č. 101479

www.ikarmel.cz
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S NADHLEDEM

JÁN KOŠTURIAK

1973 CC O-podnikani-s-nadhledem-obalka-final.indd   1 30.4.2015   18:24:24

  P
A

U
LÍ

N
K

Y
  

 
Spiritualita třetího věku

Henri Sanson
Brož., 68 str., 119 Kč

 
NeNí aNděl jako aNděl
Veronika K. Barátová
Brož., 131 str., 139 Kč

 
 učit Se milovat

 
Brož., 80 str., 80 Kč

 
paulíNky v kuchyNi
 
Brož., 96 str.,159 Kč

 
o podNikáNí S Nadhledem

Ján Košturiak
Brož., 159 str., 239 Kč

 
 podle Srdce tvého
 Klaus-Peter Vosen

Brož., 112 str., 145 Kč
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děvčátko S koSou
Michael Stavarič
Váz., 40 str., 219 Kč

 
ŠtěStí

Guy Gilbert
Brož., 96 str., 149 Kč

 
co Se děje v koStele?
Jan Houkal
Váz., 144 str., 195 Kč

 
vzpomíNky / SNy / myŠleNky 
c. G. juNGa
Aniela Jaffé
Váz., 368 str., 569 Kč

 
Nikdy NeNí pozdě 

Na ŠťaStNé dětStví
Ben Furman

Brož., 120 str., 199 Kč

JAK ŠEL 
ČAS
květen – červen 
2015
pondělí až pátek 
8.30 –18.00

Minigalerie 
knihkupectví
U sv. Vojtěcha
Kolejní 4, Praha 6

MgA. 
Hana Čermáková


