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Editorial Základem je naše víra v Ježíše Krista

Vážení čtenáři,

kromě rekapitulace úspěšného Týdne 
pro školy, kterého se zúčastnilo jeden 
a  půl tisíce žáků, nabízíme například akce 
Centra pro rodinu – přednášky s diskusí 
pro společenství maminek a kurz Devatero 
úspěšného rodiče. Zajímavý a inspirativní 
může být i Den otevřených dveří v Charitě. 
Zveme také na Národní svatováclavskou 
pouť a na oslavy stoletého výročí zjevení 
Panny Marie ve Fatimě.

Stanislav Zeman

V olalo mi neznámé číslo. Že mi nabízejí lepší služby, lepší zboží a vů-
bec, že je to pro mě všechno nesmírně výhodné… Asi zkušenost 

každého z nás, být takto osloven prodavači zboží nejrůznějšího druhu. 
Je podivuhodné, co tyto firmy a jejich lidé všechno dělají, kolik do toho 
investují prostředků, lidí i  peněz proto, aby získali dalšího zákazníka. 
Nespokojují se s  dosaženým stavem. Přes všechny rozpaky nad jejich 
praktikami nám mohou ale sloužit jako příklad nasazení a soustředěné-
ho úsilí. Nenabízíme produkt, ale hlásáme evangelium. Radostnou zvěst 
o spáse a záchraně člověka Bohem před smrtí, před destruktivní mocí 
hříchu a mocí nepřítele naší spásy. Je to nabídka, u níž bychom se ne-
měli spokojovat s dosaženým stavem a údržbou, tedy jen s rolí pastýřů, 
ale k našemu úkolu patří i misie, o níž papež František mluví jako o léku 
na naši sebezahleděnost a sebestřednost. Misie se spíše podobá jinému 
obrazu z evangelia – obrazu rybářů, kteří dnes a denně vstupují do rizika 
neúspěchu rybolovu, nepochopení, neuznání a odporu (srov. Mt 10,16-
25: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky…“).  Nemusíme ani plakat, že 
nedisponujeme takovými aparáty, jaké nasazují bohaté firmy, aby ulovili 
jednoho nového zákazníka. Ani my nejsme bez prostředků. Je potřeba je 
vidět. „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém bu-
dou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, 
a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat 
ruce a uzdraví je.“ (Mk 16,16-18). Základem je tedy naše víra v Ježíše Krista 
a jeho poslání.

Mons. Michael Slavík, Th.D.
biskupský vikář pro pastoraci
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Radotínskou faru zdobí nová mozaika

N a fasádě radotínské fary vznikla nová 
mozaika z ateliéru Petra Hampla 

za spolupráce Jana Lhotáka a Františka Te-
saře. Motivem mozaiky je strom života, in-
spirací byla autorovi mozaika z  12.  století, 
která se nachází v apsidě baziliky sv. Kle-
menta v Římě. Mozaiku požehnal pan kardi-
nál Dominik Duka při své návštěvě Radotína 
v neděli 27. srpna.

Putování sochy Panny Marie 
Fatimské

O d 15. září do 7. října bude putovat so-
cha Panny Marie Fatimské po diecé-

zích Čech a Moravy. Putování bude za-
hájeno 15. září v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Od 16.00 se bude konat společ-
ná modlitba, v 17.00 mše svatá, celebrova-
ná kardinálem Dominikem Dukou OP, a od 
18.30 společná pouť na Loretánské náměstí. 
16. září bude putování pokračovat v kostele 
sv. Klimenta v  Karlově ulice od 10.00 hod., 
následovat bude liturgie východního obřadu, 
celebrovaná biskupem, apoštolským exar-
chou Mons. Ladislavem Hučkem. Poté bu-
dou následovat modlitby a ztišení do 15.00.  
27. září bude socha putovat na Svatou Horu  
a 28. září pak do Staré Boleslavi. Své puto-
vání ukončí 7. října v Koclířově u Svitav. Více 
na www.fatima2017.cz.

František 
kardinál 
Tomášek

P an kardinál Dominik Duka OP 
celebroval v katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha vzpomínkovou mši 
svatou za Františka kardinála Tomáška, 
který zemřel před 25 lety, 4. 8. 1992.

Adorace za povolání

S rdečně zveme všechny, 
kteří chtějí rodiny i nová 

kněžská a duchovní povolání 
doprovázet svou modlitbou, 
ale také mladé lidi, kteří hle-
dají svou životní cestu k účas-
ti na společných modlitbách 
za povolání, které se kona-
jí o  prvních pátcích v  měsíci 
v  kostele sv. Ludmily na ná-
městí Míru v Praze 2. Výstav 
Nejsvětější svátosti začíná ve 
14.00 a od 15.30 následuje 
společná adorace, v jejímž ve-
dení se střídají řeholní spole-
čenství, seminaristé, katolická 
hnutí a rodiny. Od 16.30 pak 
bude sloužena mše svatá. Více 
na www.hledampovolani.cz a 
www.kvpzr.cz.

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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Lhotecký běh

M otto: Sport a víra může 
být pro všechny ... Milí 

přátelé, kamarádi, rodiny 
a  sportovci, rádi bychom vás 
pozvali na Lhotecký běh, kte-
rý se bude konat 16. září od 
13.00 do 17.00 hodin v areálu 
FC Tempo a přilehlém lese. 
Čekají na vás různé délky tras  
(dětská trasa, 2km, 5km a 7km), 
soutěže, hry pro děti a skáka-
cí hrad. Pro dospělé bude také 
možnost si posedět a popoví-
dat. Těšíme se na vás a hlav-
ně dorazte s dobrou náladou 
a  sportovním duchem. Více 
na www.lhoteckybeh.cz.
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Farní charita Vlašim 
oslaví 25. výročí

S rdečně vás zveme na oslavu 25. výročí 
Farní charity Vlašim. Uskuteční se ve čtvr-

tek 21. září od 11.00 hodin v kostele sv. Jiljí ve 
Vlašimi, mši svatou bude celebrovat pan kardi-
nál Dominik Duka OP. Další program zahrnuje 
výstavu, besedu, hudební a taneční vystoupení 
i pohoštění. Nejlepším dárkem k narozeninám 
by byl podle paní ředitelky Daniely Laloučkové 
nový objekt, kde by Charita zřídila komunit-
ní centrum a soustředila v něm své stávající 
služby a projekty (viz foto). Za tímto účelem 
vyhlásila veřejnou sbírku, kterou mohou dárci 
podpořit přispěním na zvláštní účet s číslem 
4854305359/0800.

Den otevřených 
dveří v Charitě

C elostátní kampa-
ní Den Charity si 

připomínáme svátek sv. 
Vincence z Pauly, patro-
na a zakladatele moder-
ní charitativní práce. Ar-
cidiecézní charita Praha 
pořádá Den otevřených 
dveří ve všech svých 
střediscích sociálních služeb. Proběhne ve 
středu 27. září od 10.00 do 17.00 hodin. Více 
na www.praha.charita.cz.

Pouť ke sv. Ludmile 

D ne 16. září zve Sdružení sv. Ludmily na Tetíně a ŘKF Beroun na 
akce, které doprovázejí Svatoludmilskou pouť: Od 11.00 bude 

celebrovat Mons. Václav Malý mši svatou. Z dalšího programu: před-
náška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. na téma Věda a víra (od 14.00 v kos-
tele sv. Ludmily); divadelní představení pro děti O Všudybylovi (od 
15.30 ve stodole na faře); varhanní a houslový koncert: varhany: Pavel 
Černý, housle: Ondřej a Jana Lébrovi (od 18.00 v kostele sv. Ludmily) 
a řada dalších.

Jak křesťansky zpracovat rozvod

P astorační středisko – Centrum pro rodinu připravuje setkání těch, kte-
rým ztroskotal základní životní vztah – manželství. Setkání se uskuteční 

dne 23. září od 9.00 do 12.00 v sále Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvi-
ce). Setkání zahájí v 9.00 hodin Mons. Aleš Opatrný přednáškou, která shr-
nuje, co dnes církev nabízí rozvedeným i znovu sezdaným katolíkům. Po 
přednášce bude následovat diskuze a poté i příležitost k individuálním roz-
hovorům s knězem, církevním právníkem P. Ondřejem Pávkem a s psycho-
ložkou PhDr. Annou Stodolovou. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím 
formuláře na http://www.apha.cz/cpr-nov-setkani-pro-rozvedene.

HOVORY D aneb  
mluvme o demenci

D omov se zvláštním reži-
mem, který provozuje Ar-

cidiecézní charita Praha, iniciuje 
pravidelné setkávání podpůrné 
skupiny pro pečující o osoby 
s demencí. Setkání se budou ko-
nat 1x měsíčně, každý 1. čtvrtek 
v měsíci od 17.00 do 19.00 hodin 
v  Domově se zvláštním režimem, 
Renoirova 614/7, Praha 5 – Hlu-
bočepy. Kontakt pro zájemce: 
hovoryd@praha.charita.cz.

Fo
to

: A
lo

is
 V

aš
ků

 /
 Č

lo
vě

k 
a 

ví
ra

Fo
to

: A
rc

h
iv

 C
h

ar
it

y 
V

la
ši

m

Fo
to

: A
rc

h
iv

 c
h

ar
it

y



5

Runway camp 
2017

J iž potřetí v polovině prázdnin proběhl 
týdenní program pro mládež od 15 

do 19 let, který vychází ze zkušeností 
podobných kempů. Organizaci zaštítilo 
diecézní centrum mládeže Nazaret. 
Šestidenní setkání na překrásném poutním 
místě v Králíkách si klade za cíl nabídnout 
bratřím a sestrám, ve víře o něco méně 
zkušeným, pro ně srozumitelnou formu 
duchovního programu, vysvětluje ředitel 
Pastoračního střediska Michal Němeček. 
Ale nejde o nic menšího, než o to, 
pomoci mladým objevit velikost a krásu 
života s Bohem! Zvláštností může být 
snaha organizátorů nabízet tento kemp 
mládeži z pražské arcidiecéze, aby se 
mohla setkávat i po prázdninách a vytvořit 
malá společenství. Pro šedesát účastníků 
nasadilo síly přes čtyřicet pomocníků, 
ale i pro ně je program velkým přínosem. 
Kromě pěti diecézních kněží, bohoslovců 
a několika manželských párů letos poprvé 
pomáhali i dva řeholní kněží a jedna 
řeholnice z naší diecéze.

Jak najít na cestách 
po ČR nejbližší 
kostel a aktuální 
bohoslužby

J ednoduchá internetová aplikace 
„Bohoslužby“ (bohosluzby.cirkev.cz 

nebo b.cirkev.cz) je dostupná pro stolní 
i mobilní zařízení. Data jsou aktuální, z online 
databází z tzv. katalogů na biskupstvích. 
Výstupy jsou textové, v  mapách, aplikace 
může využívat GPS lokalizaci. Aplikace je 
také propojena na mapy Seznam.cz. Pokud 
v mapě kliknete na konkrétní kostel, zobrazí 
se jeho obrázek s odkazem na aktuální 
bohoslužby.

Teologický kurz pro mládež

A DCM ve spolupráci s KTF UK nabídne od října tzv. Teologický 
kurz. Svým obsahem navazuje na základní animátorský kurz a 

je určený mladým lidem od 18 let, kteří již mají vybudovány základní 
postoje víry. Jeho smyslem je pomoci účastníkům, aby mohli začít 
teologicky myslet a díky tomu byli postupně schopní víru opřít také 
na rozumových základech, neviděli věci černobíle a dokázali vést 
dialog i přinést argumenty v diskusích, které vedou ve škole, se svými 
hledajícími přáteli apod. Více na www.adcm.cz.

LIFT nový Animátorský kurz  
pro mládež

N a konci října bude spuštěn nový formační program s názvem 
LIFT, určený mládeži od 16 let. Nově se snaží akcentovat to, 

že je otevřen skutečně každému. LIFT znamená výtah, ale i sloveso 
pozvednout nebo povznést. Program bude zaměřen na objevování 
vlastní identity, lepšího poznání sebe sama, prohloubení či nalezení 
skutečně osobní víry a zároveň má pomoci uvědomit si osobní 
obdarování a motivovat k nasazení ke službě druhým lidem, zejména 
v rámci farností a společenství církve vůbec. Více na www.adcm.cz.

Fo
to

: M
ic

h
al

 N
ě

m
e

če
k

Univerzita třetího věku  
na KTF UK

K atolická teologická fakulta zve v  rámci Univerzity třetího věku na 
kurz pro širokou veřejnost „Základy katolické teologie“. Pro na-

stávající akademický rok je vybrán průřez všemi obory, které se na KTF 
přednášejí. K přihlášce na toto „studium teologie“ není potřeba žádné 
potvrzení o předchozím vzdělání, naopak potvrzení o absolvování toho-
to ročního kurzu obdrží jeho účastníci stejně jako vysokoškolští studenti 
slavnostním způsobem ve starobylém Karolinu. Více na www.ktf.cuni.cz.

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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Foto: Michal Havel  / Člověk a víra 

TÉMA

N aší „vlajkovou lodí“ se stalo téma 
„Stopy českých dějin v pražských 

kostelích“. Řada pražských kostelů je 
spojena s významnými momenty naší 
historie, proto o  nich mohou vyprá-
vět, nechat zakusit svoji atmosféru, 
připomenout možná již zapomenuté 
detaily, vnést do našeho poznání nový 
úhel pohledu nebo nové světlo. Před-
stavíme vám nyní čtyři místa, na kte-
rých žáci mohli vidět historii jinak.

Katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha

Díky Správě Pražského hradu jsme 
mohli realizovat několik velmi za-
jímavých nápadů a  vzít děti i  tam, 
kam se normální turista nedostane. 
Mladší školáci, kterým byl průvod-
cem sv. Václav, zkoumali, co má ka-
tedrála společného se stokorunou, 
jak se kostel dostavoval, sestavovali 
skládačku vitráží za  hlavním oltá-
řem a  přemýšleli, co s  tím vším má 
sv. Václav společného. Starší školáci 
se věnovali postavě českého svět-
ce Jana Nepomuckého – ve  staré 
sakristii skládali komiks o  jeho ži-
votě, podrobně si prohlédli jeho 
hrob, povídali si o jeho vlastnostech 
a zkoumali, které z nich jsou důležité 
i v dnešní době. 

Týden pro školy
„Výchova a hodnoty“

Z iniciativy a pod záštitou kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, byla 
týdnem od 19. do 23. června zahájena pravidelná a systematická nabídka programů 
pro veřejné školy. Cílem bylo nabídnout školám první „ochutnávku“ v seznamování se 
s prvky křesťanské kultury, která je základem naší evropské civilizace. Portfolio nabídek 
výchovných a vzdělávacích programů bude dále připravovat a nabízet speciálně zřízené 
centrum. Budeme-li mluvit ve strohých číslech: projektu se zúčastnilo jeden a půl tisíce 
žáků z třiceti pěti základních a středních škol z Prahy a okolí. Celkem měli možnost 
vybrat si z osmnácti programů, na nichž se podílelo dvacet dva lektorů.

Stopy českých dějin v pražských kostelích
Proč mají kostel zrovna tady? 
Kostel sv. Cyrila a  Metoděje 
v Karlíně

Klíčem k  prozkoumání tajemství to-
hoto chrámu nebyly jen osobnosti 
Cyrila a  Metoděje, ale také lidé, kte-
ří tento kostel budovali a  zaslouži-
li se o  něj. Jednotlivé programy pro 
všechny věkové skupiny zahrnova-
ly například hledání různých detailů 
v průčelí chrámu, sestavování tajenek, 
hledání souvislostí, výklad o výstavbě 
chrámu, interaktivní seznámení s nej-
důležitějšími částmi výzdoby či po-
drobnější seznámení s hlavními světci 
formou dialogu a popisu jejich obra-
zů. Všichni také měli možnost strávit 

chvíli prostě jen tak potichu a vnímat 
kostel nejen očima. Bavilo to všechny 
skupiny – od prvňáčků po učně!

„Meč, plášť a mitra“ – rotunda 
sv. Martina na Vyšehradě

Kdo byl skutečně sv. Martin? Na  zá-
kladě práce s  legendou o  historické 
postavě Martina z Tours se mladší žáci 
v  atraktivním, běžně nepřístupném 
prostoru seznamovali s životem a po-
selstvím tohoto světce. Odhalovali, co 
má společného povolání vojáka a bis-
kupa, jaké musí mít vlastnosti, kdo je 
„svatý“ a zda je to v dnešní době ještě 
důležité.



7

Foto: Jana Havlová  / Člověk a víra

TÉMA

Foto: Lenka Jeřábková

Otevřené dveře Arcibiskup-
ského paláce 

Patrně nejnavštěvovanější program 
vycházel z příběhu této budovy a její-
ho poslání. Pro nejmladší děti byl pro-
gram zaměřen na příběh sv. Vojtěcha, 
po  němž je stolec pražského arci-
biskupa dodnes pojmenován. Mladší 
žáci se seznamovali s posláním bisku-
pa, s biskupskými insigniemi a také se 
smyslem této činnosti. Program pro 
starší žáky a  žáky středních škol  byl 
rozšířen o přiblížení osobností někte-
rých biskupů z 20. století.

Pojďte zkusit média aneb 
„Výbuch v chemičce“

Středním školám nabídla program rov-
něž Vyšší odborná škola publicistiky 
v Praze, která jim umožnila vzít na sebe 
roli redaktorů, tiskových mluvčí, mo-
derátorů, blogerů či fotoreportérů. 
Připravila pro ně totiž vzdělávací hru 
„Média na vlastní kůži: Výbuch v che-
mičce – novinářem na  jeden den“. 
Podle připraveného scénáře studenti 
společně vytvořili strhující příběh. Vše 
spouští výbuch v chemičce. Jelikož se 
tato fiktivní událost stane zprávou dne, 
musí se k ní všichni hráči nějak postavit.

Vzhůru přímo do škol!  

Žáci a studenti nebyli zváni jen do kos-
telů. V nabídce byly i programy připra-
vené přímo pro školní prostředí.
„Tajemství Palladia země české“ vyprá-
vělo příběh tohoto obrazu a objasnilo 
jeho význam pro dnešní dobu. V pro-
gramu „Sv. Cyril a Metoděj: Lidé dob-

ré vůle“ se zase děti seznámily nejen 
s dílem a odkazem slovanských věro-
zvěstů, ale mohly se rovněž zamyslet, 
proč právě „dobrá vůle“ je spojována 
s  těmito pro nás historicky vzdálený-
mi osobnostmi. SIRIRI o.p.s. připravilo 
program „Škola hrou ve  Středoafric-
ké republice“. Zde měli žáci možnost 
seznámit se s dlouholetým projektem 
pomoci dětem ve  Středoafrické re-
publice. A konečně v povídání „Adopce 
na dálku“ zástupci Arcidiecézní charity 
Praha besedovali s dětmi o této formě 
podpory studia dětí z různých zemí.

Setkání s osobnostmi 

S  velkým zájmem se setkala beseda 
s  názvem Hledání lidské tváře aneb 
„Nejen z chleba živ je člověk“ určená 
žákům druhého stupně a středoškolá-
kům. Během dvouhodinového progra-
mu se mohli setkat s herečkami Simo-
nou Postlerovou, Janou Pidrmanovou 
a Lucií Žáčkovou či s  režisérem Jiřím 

Strachem a diskutovat s nimi o vztahu 
k víře, o svém hledání a prožívání du-
chovního světa a o hodnotách, který-
mi se v životě řídí. Setkání moderovali 
P.  Jan Poříz OCD, kaplan ZŠ Maltéz-
ských rytířů v Kladně, spolu s P. Hya-
cintem Ullmanem OP, kaplanem Arci-
biskupského gymnázia v Praze.

Projektu se zúčastnily i  další farnosti 
z  diecéze: např. se školáci mohli se-
známit s historií a významem kostelů 
Panny Marie v  pražských Strašnicích, 
sv. Ignáce na  Karlově náměstí nebo 
s historií pražského Jezulátka. V Roud-
nici nad Labem byl připraven program 
„Komiks z roku 1522“, který se věnoval 
pašijovému cyklu 12 deskových maleb 
od  Hanse Hesseho. Na  jeho základě 
mohli žáci zkusit převyprávět veliko-
noční příběh o  Ukřižování a  Zmrt-
výchvstání tak, aby mu rozuměli. Je 
to přece „tajemný akční krvák o lásce 
s velkolepým happyendem“. 

  ThLic. Lenka Jeřábková, Th.D.

Poutní areál na Bílé Hoře aneb 
„Co je to za vojenskou sběř?“ 

Díky ochotě komunity Venio jsme 
mohli s žáky druhého stupně ZŠ 
v poutním areálu na Bílé Hoře prožít 
bitvu skoro jako opravdovou i s vojen-
skými zástavami a generály, potkat se 
s markytánkou Johannou a dozvědět 
se od ní, co obnášelo být vojákem 
kterékoliv zúčastněné armády. Hlav-
ně jsme ale mohli zapřemýšlet nad 
tím, jaké motivace přinesly vojákům 
vítězství, i když jejich výchozí situace 
byla více než špatná. A jak je důležité 
si tyto události připomínat.



8

Foto: Jana Havlová  / Člověk a víra

Foto: Michal Němeček

TÉMA

V 
e  zpětných vazbách snoubenců na  závěr kurzu 
společné přípravy na život v manželství se opako-
vaně ozývá, že schází téma výchovy dětí ve  víře. 

Jedná se o obsáhlou problematiku a ze zkušeností je zná-
mé, že hovořit o výchově je potřeba hlavně s těmi, kteří už 
děti mají. Proto jsme připravili cyklus samostatných před-
nášek s následnou diskusí. Přednášejícími byly Ing. Klára 
Kudrnová, katechetka z  farnosti sv. Anežky na Spořilově, 
a  PhDr.  Ivana Bernardová, zakladatelka a  dlouholetá ře-
ditelka Křesťanské pedagogicko-psychologické porad-
ny. S jejím svolením je text přednášky dostupný na webu 
www.manzelstvi.cz pod názvem „Výchova dětí ve víře“. 
Pro maminky s malými dětmi není snadné cestovat do Dej-
vic, proto nabízíme možnost setkání přímo pro společen-
ství maminek, která se v  mnohých farnostech scházejí. 
Kromě tématu „Výchova dětí ve víře“ jsme doplnili ještě 
téma „Citová a sexuální výchova dětí předškolního věku“. 
Ač se to na první pohled nemusí zdát zřejmé, témata spolu 
úzce souvisí, protože duše a tělo tvoří jednotu člověka.

První setkání proběhla ve farnosti Praha-Strašnice a v kostele 
Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce. Těšíme se, že se 
ozvou farnosti další. Kontakt najdete na www.apha.cz/cpr.

Zveme vás na zážitkově vzdělávací kurz pro rodiče a pra-
rodiče, kteří chtějí rozvinout své výchovné kompetence 

Nabídka pro společenství maminek

Pastorační středisko – Centrum pro rodinu připravilo cyklus přednášek s následnou 
diskusí na téma „Výchova dětí ve víře“. Společenství maminek mají možnost domluvit si 
individuálně setkání přímo u nich ve farnosti.

a  posunout se k  výchově dětí samostatných, zodpověd-
ných a pohodových. A to tak, aby to šlo bez křiku a výčitek 
i bez shovívavého rozmazlování. Setkání budou probíhat od 
5. října až do 14. prosince (deset lekcí, vždy ve čtvrtek kromě 
16. 11.) od 18.30 do 20.30 hodin v prostorách Křesťanské 
psychologické poradny, Thákurova 3, Praha 6.
Kurz je určen primárně pro rodiny s  dětmi předškolního 
věku, ale vítáni jsou i rodiče dětí ostatních věkových kate-
gorií. Nebudeme se zabývat specifickými poruchami cho-
vání nebo vývojovými vadami. „Určitě nezapomeneme 
na humor a radost z toho, že jsme rodiči“, vzkazuje lektor-
ka Ing.  Stanislava Hrušková, Ph.D. Přihlašujte se prostřed-
nictvím formuláře na  http://www.apha.cz/cpr-devatero-
-uspesneho-rodice. Kapacita kurzu je omezená.

  PhDr. Jana Šilhavá

Devatero úspěšného rodiče

Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv?  •  Co si počít, když dítě 
odmítá jíst, odmlouvá, nechce jít spát, dělat úkoly či domácí práce?  
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1. 9. / 14.00
Hospitál Kuks / Národní slavnost u příležitosti získání Cen 
EU pro kulturní dědictví

2. 9. / 11.00
Hradec Králové / CIAF

3.–6. 9.
Broumovsko / pobyt s bohoslovci pražské arcidiecéze

9. 9. / 10.00
Hostivice / žehnání opravené kaple Křížové cesty do Hájku

9. 9. / 11.00
Hájek u Červeného Újezda / mše sv.

10. 9. / 15.00
Mratín / kaple sv. Michaela Archanděla / mše sv., 300 let od 
posvěcení kostela, požehnání praporu

11.–14. 9.
Portugalsko / Fatima / národní pouť

1. 9. / 16.30 
Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily / mše sv.

4.–6. 9.
Broumovsko / pobyt s bohoslovci pražské arcidiecéze

10. 9. / 10.30 
Želiv, kostel Narození Panny Marie / mše sv.

11.–14. 9. 
Portugalsko / Fatima / národní pouť

15. 9. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

16. 9. / 11.00 
Tetín / mše sv.

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

15. 9. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., oslava 100. výročí 
Fatimy

16.–17. 9. 
Německo / Kevelaer / oslava jubilea poutního místa

21. 9. / 15.00
Praha / Soukenická 20 / Veselá škola, / žehnání nových varhan

23. 9. / 15.00
Ctiněves / žehnání kaple sv. Huberta

24. 9. / 9.30
Český Brod / mše sv., žehnání městského praporu

27. 9. / 17.00
Praha – Nové Město / Václavské náměstí / Svatováclavské 
duchovní zastavení

27. 9. / 19.30
Stará Boleslav / přivezení relikvie sv. Václava

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav / Národní svatováclavská pouť / mše sv.

28. 9. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

29. 9. – 1. 10. 
Minsk / plenární zasedání CCEE

17. 9. / 9.30
Týnec nad Sázavou / kostel sv. Šimona a Judy / mše sv. 
s biřmováním

19. 9. / 18.30 
Praha-Lhotka / kostel Panny Marie Královny míru / mše sv., 
vizitace farnosti

22. 9.  
Praha-Holešovice / KMŠ sv. Klimenta / vizitace
Praha-Bohnice / CZŠ logopedická Don Bosco a MŠ 
logopedická / vizitace

24. 9. / 11.00 
Příbram – Svatá Hora / bazilika Nanebevzetí Panny Marie / 
mše sv. s biřmováním

26. 9.  
Praha-Kamýk / CMŠ Studánka / vizitace 
 Praha-Stodůlky / CMŠ Srdíčko / vizitace

28. 9. / 10.00 
Stará Boleslav / Národní svatováclavská pouť / mše sv.

28. 9. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 

 23. září 9.00–12.00
Jak křesťansky zpracovat rozvod – 
setkání pro rozvedené v sále sv. Voj-
těcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice. 
Přihlášky viz http://www.apha.cz/cpr-
-nov-setkani-pro-rozvedene.

 14. října 9.00–16.00
Sobota pro ženy. Programem provází 
P. Vojtěch Kodet, více na http://www.
apha.cz/cpr-soboty-aktualni-nabidka.

 5. října – 14. prosince
Devatero pro rodiče – zážitkově 
vzdělávací kurz pro rodiče a prarodi-
če, kteří chtějí rozvinout své výchov-
né kompetence. Deset lekcí vždy ve 
čtvrtek 18.30 až 20.30 hod, přihlášky 
na http://www.apha.cz/cpr-devate-
ro-uspesneho-rodice.

 10. října – 28. listopadu
Společná příprava na manželství – 
vždy v úterý od 19.30 do 21.30 (Ko-
lejní 4, Praha 6 – Dejvice). Snoubenci 
se přihlašují na http://www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. My-
slete na přípravu včas, kapacita kurzu 
je omezená.

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 15.–17. září
Víkend pro nezadané, bezdětné 
katolíky – svobodné, vdovce/
vdovy nebo rozvedené s možností 
církevního sňatku ve věku 32–46 let. 
Je nutná účast na celém víkendu. 
Více na: spolecne70@volny.cz nebo 
facebooku Společně70.

 29. září – 1. října
Tematická víkendovka pro mladé  
12–18 let. Začátek v pátek v 18.00 

v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ko-
nec v neděli odpoledne. S sebou: Bibli, 
spacák, přezůvky. Přihlášky a informa-
ce na telefonu 732 106 466 nebo mai-
lu nazaret.praha@gmail.com.

                           www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 9. září 9.30–16.00
Mladší ministranti. Maková Hora u Pří-
brami (pro kluky cca od 7 do 15 let), 
zahájení v kostele. Více: P. B. Hudema, 
tel.: 724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

 15.–16. září od 18.00
Starší ministranti. Praha - Nové 
Město (pro kluky cca od 15 do 25 
let), zahájení v kostele sv. Vojtěcha. 
Více: P. B. Hudema, tel.: 724 209 774 
(benedikthudema@atlas.cz).

        www.apha.cz/aktuality-ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 3. září od 8.00 
Výročí posvěcení kostela, mše svatá 
(4. 9. 1938), (kostel sv. Františka).

 3. září od 11.00
Modrobílá neděle, mše sv., rok od 
svatořečení Matky Terezy, přijďme 
v modrobílém (KCMT).

 12. září od 18.00
Smíření: vernisáž výstavy obrazů Vác-
lava Lamra (KCMT).

 14. září od 9.30
Posvěcení nové kaple v Domově se-
niorů Donovalská, biskup Karel Herbst 
(DD Donovalská).

 21. září od 19.30
Zastavení u Matky Terezy. Marek Orko 
Vácha: Evoluce a křesťanství. Evoluční 
myšlenka a její vliv na křesťanskou spi-
ritualitu. (KCMT).

 24. září 14.00–17.00
20. Narozeniny Mateřského centra 
Domeček (krájení dortu, cukrová vata, 
houpačky staročeské pouti, hudební 
doprovod skupiny Ten Sing Praha, od 
16.00 Pohádky pana Pohádky).(KCMT).

Zájmové aktivity:
www.kcmt .cz/prav ide lny-pro-
gram nebo tel. 733 770 847. Výuka  
náboženství pro děti od 0-15ti let. 
(www.kcmt.cz/zivot-farnosti/kate-
cheze); zdravotní cvičení; zdravotní 
cvičení pro děti; Keramika (janadom-
sova@gmail.com nebo 603 281 864); 
Dětská schola Terezka; Dramaťák; 
Sněhová vločka – dívčí skautský od-
díl (janadomsova@gmail.com); Vosa 
– turistický oddíl pro kluky; Manžel-
ské večery (MV.kcmt@gmail.com); 
Kurzy alfa (alfa.kcmt@gmail.com tel. 
733 770 847); Taneční škola pro do-
spělé (www.astra-praha.cz nebo 
604 808 515); Bohoslužba slova nejen 
pro seniory s následným posezením 
– každý pátek od 9.00 v kapli Matky 
Terezy.

                                         www.kcmt.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

 10. září od 10.30 hodin
Vernisáž výstavy Jiřího Lindnera s ná-
zvem Mezi nebem a zemí (fotografie 
z  peruánských And). Výstava potrvá 
do 12. října, otevřeno je v pracovní 
dny 10.00–16.00, jindy po domluvě. 
(PC sv. Tomáše).

 20. září od 19.30
Povídání (a promítání) s autorem 
výstavy Ing. Jiřím Lindnerem Ph.D. 
(PC sv. Tomáše).

                            www.farnostdobris.cz

PROGRAMY
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ŘKF SV. PETRA A PAVLA

 8. září od 19.30
Koncert irských balad v podání vo-
kálně-instrumentální skupiny Jauvajs. 
Více na www.osmicky.cz a facebooku 
www.facebook.com/osmicky.

                        www.farnostbohnice.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO  

 do 30. září
Hrátky s drátky: prodejní výstava 
drátěných plastik Ladislava Lokajíčka. 
Refektář.

 3. září od 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus pod 
vedením Michala Macourka. Kostel 
sv. Rodiny.

 10. září od 14.00
Vinobraní v klášteře: Vystoupí Eva 
Pilarová, Jožka Šmukař s cimbálovou 
muzikou, kapela Motovidlo, folklorní 
taneční soubor Mateník, pěvecký sbor 
a taneční soubor Makotřaské Stařeny, 
stánky s občerstvením, drobnými 
dárky, zábava pro děti. Zahrada 
Domova.

 17. září od 17.00 
Slavné muzikálové písně a šansony 
v podání zpěvačky a herečky Markéty 
Martiníkové. Refektář.

 24. září od 15.30
Koncert Gwiwer Avedisyan: zpívá 
a  na klavír doprovází zhudebněnou 
duchovní poezii Miroslava Matouše. 
Refektář.

 8. října od 17.00
Letś Go! – koncert mezinárodní aka-
pelové skupiny, na programu afro-
-americké spirituály. Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Svatoludmilská pouť na Levém 
Hradci
                                                                 
15. září od 19.00 jste zváni na Levý 
Hradec, místo, kde svatá Ludmila 
společně se svým manželem Bořivo-
jem žila a založila kostel sv. Klimen-
ta. Pouť začne vigilií, která se ponese 
v duchu východní křesťanské tradice. 
Sobotní slavnostní mši svatou v 10.00 
bude sloužit emeritní pražský biskup, 
Karel Herbst. Připraven je i doprovod-
ný program pro děti i dospělé.

Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
                                                                 
18. září od 18.00 jste zváni na kon-
cert duchovní hudby. Na programu 
jsou díla G. F. Händela, Ch. M. Widora, 
L. Boelmanna, J. S. Bacha, L. Lefebu-
re-Welyho, T. Albinoniho, E. Halseyho, 
A. Piazzoly, Ch. Pardiniho, J. Temla, 
A. Guilmanta, Mark-Antonie Charpan-
tiera. Účinkují: Drahomíra Matznerová 
– varhany, Miroslav Laštovka – trum-
peta. V kostele Panny Marie pod řetě-
zem, Lázeňská 1, Praha – Malé Strana.

Koncert v kostele sv. Kateřiny
                                                                 
20. září od 17.00 pořádají Společnost 
pro duchovní hudbu, pravoslavná 
církev a Vedení VFN u příležitosti do-
končení restaurování varhan v kos-
tele sv. Kateřiny koncert duchovní 
hudby. Účinkuje Jan Kalfus – varha-
ny,  Picolla orchestra, řídí Marek Va-
lášek. Na programu díla J. K. Vaňha-
la, P. J. Vejvanovského a F. X. Brixiho. 
V kostele sv. Kateřiny v zahradě Neu-
rologické a Psychiatrické kliniky VFN 
Praha 2.

Pouť na Hrádek 2017
                                                                 
23. září od 11.30 bude slouže-
na mše sv za Aloise Moce OFM, 
dřívějšího duchovního asistenta 
SFŘ. Sraz u kapličky v lese před 
Hrádkem je v 10.45 hodin, na 
dolním náměstí ve Vlašimi v 9.10 
hodin.

Kolegium katolických lékařů
                                                                 
27. září od 18.30 se koná přednáš-
ka evangelického teologa, novináře, 
publicisty a redaktora Katolického 
týdeníku Martin. T. Zikmunda na 
téma: Martin Luther a jeho význam 
pro současnost. V knihovně III. in-
terní kliniky VFN U Nemocnice 1, 
Praha 2.

OZNÁMENÍ

Arcibiskupství pražské nabízí volná 
místa na pozice:
                                                                 
Referent restitučního odboru, 
finanční účetní pro odbor Lesní 
zprávy, referent odboru správy 
budov, mzdová účetní. Více 
na www.apha.cz/zamestnani.

Práce, která má smysl
                                                                 
Arcidiecézní charita Praha nabízí 
pracovní příležitosti pro sociální 
pracovníky, zdravotní sestry 
a  pracovníky v sociálních službách. 
Hledáte-li stabilní zaměstnání, 
zázemí silné organizace a práci, 
která má smysl, přidejte se 
k  nám! Více informací najdete na  
www.praha.charita.cz/volna-mista 
nebo kontaktujte Stanislava Fialu na 
e-mailu adterezie@praha.charita.cz.
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

 V  sobotu 8. července 2017 přijali 
v kostele sv. Jiljí v Praze kněžské svě-
cení jáhni Řádu bratří kazatelů Kliment 
Mikulka OP a Metoděj Němec OP. Svě-
titelem byl kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský.  

VOLBA PŘEDSTAVENÝCH PROVINCIE

 Provincie sv. Václava Řádu menších 
bratří (františkánů) oznamuje, že na vo-
lebním zasedání provinční kapituly, dne 
17. května 2017, byli zvoleni noví před-
stavení provincie – provinční ministr 
P.  Mgr.  Jakub František Sadílek OFM 
a provinční vikář P.  Ing. Mgr. Jeroným 
František Jurka OFM.

UKONČENÍ STUDIA

 Mjr.  Mgr.  Jiří Ignác Laňka ukončil 
doktorský studijní program na  Teo-
logické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích a dosáhl titulu 
Ph.D. Blahopřejeme. 

NEZÁKONNÉ SVĚCENÍ 
MARIA BÖHME 

 Arcibiskupství pražské bylo upo-
zorněno, že dne 1. 4. 2017 byl v Praze 
vysvěcen na  kněze bývalý premon-
strát a  laicizovaný jáhen Mgr.  Mario 
Böhme. Světitelem byl biskup ThMgr. 
Dušan Špiner, Ph.D., který nemá v Ar-
cidiecézi pražské jurisdikci. Jmeno-
vanému není dovoleno vykonávat ja-
kékoli úkony moci ze svátosti svěcení 
včetně svátosti smíření, která by byla 
udílena neplatně. 

NEZÁKONNÉ SVĚCENÍ 
ROMANA BENEDIKTA KUBŮ 

 Roman Benedikt Kubů, zdržující se 
nyní v  litoměřické diecézi, nezákonně 
přijal jáhenské (a podle neprokázaného 
svědectví i  kněžské) svěcení od  schi-
smatického biskupa Mgr. Milana Kuče-
ry. Věřící nechť od jmenovaného, který 
má kanonický status laika, nepřijímají 
žádné svátosti ani jiné úkony duchovní 
služby, pokud by je snad nabízel.

USTANOVENÍ

 P. Petr Blecha OCD byl od 1. červen-
ce 2017 uvolněn z funkce výpomocné-
ho duchovního ŘKF Dobříš a současně 
jmenován a ustanoven farním vikářem 

ŘKF Beroun a nemocničním kaplanem 
Fakultní nemocnice v Motole. 

 P.  Mgr.  František Boldy CSsR byl 
od 1. června 2017 jmenován a ustano-
ven rektorem klášterního kostela Panny 
Marie Matky ustavičné pomoci (ve far-
nosti Praha – Malá Strana) a klášterního 
kostela sv. Josefa v Obořišti (ve farnosti 
Svaté Pole).  

 P.  Lukáš Pavel Bradna OFM byl od 
1. září 2017 jmenován a ustanoven far-
ním vikářem ŘKF u kostela Panny Ma-
rie Sněžné Praha – Nové Město a far-
ním vikářem excurrendo ŘKF u kostela 
sv. Alžběty Praha-Kbely.

 P.  Bonaventura Ondřej Čapek OFM 
byl od 1. září 2017 jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘKF u kostela Pan-
ny Marie Sněžné Praha – Nové Město.  

 Ing.  Roman Češka byl od  1. srpna 
2017 do 31. července 2022 jmenován 
a ustanoven ekonomem Arcibiskupství 
pražského.  

 P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM byl 
od 1. září 2017 uvolněn z funkce faráře 
Římskokatolické farnosti u kostela Pan-
ny Marie Sněžné Praha – Nové Město.  

 P. Jozef Daniš SVD byl od 1. červen-
ce 2017 jmenován a ustanoven farním 
vikářem ŘKF u  kostela Všech svatých 
Praha-Uhříněves.  

 P.  Jan Maria Vianney Jan Do-
hnal OFM byl od 1. září 2017 uvolněn 
z  funkce administrátora excurrendo 
ŘKF u kostela sv. Alžběty Praha-Kbely.  

 Doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., byl 
od 1. července 2017 uvolněn z funk-
ce výpomocného duchovního ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Kladno a od téhož dne byl jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘKF u kostela sv. Václava Kladno-
-Rozdělov.

 Benedikt Hudema byl od 1. července 
2017 uvolněn z  funkce administrátora 
ŘKF u kostela sv. Václava Praha-Nusle 
a od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem ŘKF u  kostela 
sv. Vojtěcha Praha – Nové Město a rek-
torem klášterního kostela sv. Voršily, 
Praha – Nové Město.

 Martin Chleborád byl od 1. července 
2017 uvolněn z  funkce farního vikáře 
ŘKF u  kostela sv. Václava Praha-Smí-
chov a  od  téhož data byl jmenován 
a  ustanoven administrátorem ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Kladno. 

 Pren Kola byl od  1. července 2017 
zproštěn pověření duchovní péčí o pří-
slušníky albánské národnosti pobývající 
na území Arcidiecéze pražské.

 Mgr. Pavel Kuneš byl od 1. května 2017 
jmenován a  ustanoven nemocničním 
kaplanem Nemocnice Měšice – Centra 
integrované onkologické péče z.s. 

 Ing.  Mgr.  Jan Kuník byl od  1. čer-
vence 2017 jmenován a  ustanoven 
nemocničním kaplanem Oblastní ne-
mocnice Příbram, a.s.

 P.  Mgr.  Karol Matlok MIC byl od 
1. července 2017 jmenován a ustano-
ven administrátorem ŘKF u kostela Stě-
tí sv. Jana Křtitele Praha-Hostivař. 

 JCLic. Mgr.  Jaroslav Miškovský byl 
od 1. července 2017 uvolněn z funkce 
farního vikáře ŘKF Uhlířské Janovice 
a od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem ŘKF Zbečno. 

 Mgr.  Jiří Neliba byl od  1. červen-
ce 2017 uvolněn z  funkce faráře ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Kladno a od téhož data byl jmenován 
a ustanoven výpomocným duchovním 
téže farnosti. 

 P.  Eliáš Tomáš Paseka OFM byl od 
1. září 2017 uvolněn z  funkce farního 
vikáře ŘKF u kostela Panny Marie Sněž-
né Praha – Nové Město a  od  téhož 
data byl jmenován a ustanoven mode-
rátorem ŘKF u kostela sv. Anežky Čes-
ké Praha-Spořilov.  

 JCLic. Mgr.  Ondřej Pávek byl od 
1. června 2017 na dobu pěti let, tj. do 
31. května 2022 jmenován a ustanoven 
zástupcem soudního vikáře (prvním vi-
ceoficiálem) Metropolitního církevního 
soudu Arcidiecéze pražské. 

 JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponich-
tera byl od  1. července 2017 uvolněn 
z  funkce faráře ŘKF u kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele Praha-Hostivař a  od  té-
hož data byl jmenován a  ustanoven 
farářem ŘKF u kostela sv. Václava Pra-
ha-Nusle. 

 Mgr.  Mariusz Andrzej Przygoda byl 
s účinností od 1. července 2017 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovního 
ŘKF u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha Praha-Hradčany a od téhož data byl 
jmenován a  ustanoven výpomocným 
duchovním ŘKF Stará Boleslav.  

 P.  Filip Jan Rathouský OFM byl od 
1. září 2017 jmenován a  ustanoven 
administrátorem ŘKF farnosti u koste-
la Panny Marie Sněžné Praha – Nové 
Město a  administrátorem excurrendo 
ŘKF farnosti u kostela sv. Alžběty Pra-
ha-Kbely.  

 P.  Mgr.  Bonaventura Josef Rosa 
OFMConv. byl od 1. června 2017 jme-
nován a ustanoven výpomocným du-
chovním Domova sv. Karla Boromej-
ského v Praze-Řepích. 

Z ACT CURIAE
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 P. Mgr. Jakub František Sadílek OFM 
byl od  1. září 2017 uvolněn z  funkce 
moderátora ŘKF u  kostela sv. Anežky 
České Praha-Spořilov.  

 P.  Mgr.  Martin Karel Satoria OCSO 
byl s  účinností od  1. července 2017 
uvolněn z  funkce administrátora ŘKF 
Dobříš, z  funkce administrátora exc. 
ŘKF Svaté Pole a  od  téhož data byl 
jmenován a ustanoven kaplanem Vyšší 
odborné školy publicistiky. 

 Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L., 
byl od  1. července 2017 uvolněn 
z  funkce administrátora ŘKF Zbečno 
a  z  funkce duchovního rádce mláde-
že vikariátu Rakovník a od  téhož data 
byl jmenován a ustanoven administrá-
torem ŘKF Dobříš a  administrátorem 
excurrendo ŘKF Svaté Pole.  

 Nikson Shabani byl od 1. srpna 2017 
pověřen duchovní péčí o příslušníky al-
bánské národnosti pobývající na území 
arcidiecéze pražské.  

 Ing. Mgr. Jozef Sudor byl od 1. čer-
vence 2017 uvolněn z  funkce farního 
vikáře ŘKF Beroun a z  funkce kaplana 
Svatojánské koleje VOŠP a  od  téhož 
data byl jmenován a ustanoven farním 
vikářem ŘKF u kostela sv. Václava Pra-
ha-Smíchov. 

 ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak byl 
od 1. září 2017 do 30. června 2022 jme-
nován a ustanoven farářem ŘKF u kos-
tela sv. Ludmily Praha-Chvaly.  

 JCLic. Mgr.  Miloš Szabo, Th.D., byl 
od  1. června 2017 uvolněn z  funkce 
obhájce svazku (defensor vinculi) Me-
tropolitního církevního soudu Arci-
diecéze pražské a s účinností od téhož 
data na dobu pěti let, tj. do 31. května 
2022 byl jmenován a ustanoven soud-
cem Metropolitního církevního soudu 
Arcidiecéze pražské.  

 P.  Mgr.  Grzegorz Tanderys MIC byl 
od 1. července 2017 uvolněn z funkce 
farního vikáře excurrendo ŘKF u  kos-
tela sv. Vojtěcha Praha – Nové Město 
a  z  funkce rektora klášterního kos-
tela sv. Voršily, Praha – Nové Město 
a od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem excurrendo 
ŘKF u kostela sv. Michaela Archanděla 
Praha-Podolí.

 P. JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pa-
vel Vácha O.Praem. byl od 1. července 
2017 jmenován a  ustanoven duchov-
ním rádcem mládeže ve  vikariátu Ra-
kovník. 

 Ing.  Mgr.  Miroslav Verčimák byl od 
1. července 2017 jmenován a  usta-
noven farním vikářem ŘKF u  kostela 
sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice.

 David Vopřada, Dr., byl od 1. května 
2017 uvolněn z  funkce farního vikáře 
ŘKF u kostela sv. Petra a Pavla Praha-
-Vyšehrad a  od  téhož data byl jme-
nován a ustanoven výpomocným du-
chovním III. pražského vikariátu. 

 JCLic. Mgr.  Eva Vybíralová byla od 
1. června 2017 jmenována a ustanove-
na obhájkyní svazku (defensor vinculi) 
Metropolitního církevního soudu Arci-
diecéze pražské.  

 P.  Tomasz Wascinski CSsR byl od 
1. července 2017 jmenován a  ustano-
ven farním vikářem ŘKF u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá 
Hora.  

 P.  ThMgr. Ryszard Wojciechowski 
MIC byl od 1. července 2017 uvolněn 
z  funkce administrátora ŘKF u  koste-
la sv. Vojtěcha Praha – Nové Město 
a  z  funkce administrátora excurrendo 
ŘKF u kostela sv. Michaela Archanděla 
Praha-Podolí.  

 Mgr.  Pavel ŽÁK byl od  1. července 
2017 uvolněn z funkce výpomocného 
duchovního ŘKF u kostelů sv. Mikuláše 
a  sv. Václava Praha-Vršovice a  od  té-
hož data byl jmenován a  ustanoven 
farním vikářem ŘKF u kostela sv. Vojtě-
cha Praha – Nové Město. 

KNĚŽSKÁ RADA 

 P.  Jan Maria Vianney Jan Do-
hnal OFM, P.  ThLic.  Ján Halama 
SVD, PhDr.  Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. 
a Mgr. Marcel Timko byli dne 22. červ-
na 2017 jmenováni a ustanoveni členy 
Kněžské rady Arcidiecéze pražské. 

 P.  ThLic.  Marek František Drábek 
O.Præm., DiS.,  ThLic.  Jan Houkal, 
Th.D., Benedikt Hudema, Mgr.  Vla-
dimír Kelnar, Mgr.  MUDr.  Jiří Korda, 
JCLic. Ing.  Mgr.  Marek Miškovský, 
JCLic. Mgr.  Ondřej Pávek, Mgr.  Josef 
Ptáček, Pavel Semela a Mgr. ThLic. Mi-
chael Špilar byli zvoleni členy Kněžské 
rady Arcidiecéze pražské a jejich volbu 
potvrdil pražský arcibiskup. 
Funkční období začíná ustavujícím za-
sedáním kněžské rady a trvá pět let. 
 
ÚMRTÍ

 František Skřivánek, kněz králové-
hradecké diecéze na odpočinku v Sta-
ré Boleslavi, zemřel dne 11. května 2017 
ve věku 79 let, v 57. roce své kněžské 
služby. Poslední rozloučení se kona-
lo v  kostele sv. Františka Serafinské-
ho v  Golčově Jeníkově, pohřben byl 
na místním hřbitově. R.I.P.

 P.  Hugo Josef Pittel O.Præm., te-
pelský premonstrát a  emeritní převor, 
zemřel 14. května 2017 ve věku 89 let, 
v 48. roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo v  kostele Panny 
Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni, po-
hřben byl do kněžské hrobky na hřbi-
tově u sv. Alžběty v Třeboni. R.I.P. 

 Jan Birka, osobní farář, zemřel 
v  Charitním domově Stará Boleslav 
dne 9. června 2017 ve  věku 89 let, 
v  48. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo v  bazili-
ce Nanebevzetí Panny Marie ve  Sta-
ré Boleslavi, pohřben byl na místním 
hřbitově. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 František Blažek, kněz pražské arci-
diecéze působící v  Kanadě, 2. 7. 1972 
(45 let)

 Jindřich Krink, farář v  Příbrami, 
2. 7. 1977 (40 let)

 P. Mgr. Michael Jan Špán OSB,
 výpomocný duchovní v  Praze-Hole-
šovicích a v Praze-Dejvicích, 11. 7. 2002 
(15 let)

 P. Antonio Francisco Rivas González 
OSA, administrátor u sv. Tomáše v Pra-
ze – Malé Straně, 12. 7. 1992 (25 let)

 Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský 
nuncius (kněžské svěcení), 17. 7. 1966 
(51 let)

 P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze-Kobylisích, 25. 7. 1967 
(50 let)

 Jaroslav Vyterna, emeritní pro-
bošt mělnický, na  odpočinku v  Praze, 
4. 8. 1954 (63 let)

 P. Alain Cleyssac CCN, administrátor 
v Tuchoměřicích, 23. 8. 2007 (10 let)

 P. Mgr. Václav Jiráček SDB,
ředitel Salesiánského střediska mláde-
že v Praze-Kobylisích, 15. 9. 2012 (5 let)

 Mgr. Jan Rückl, trvalý jáhen v Praze-
-Vršovicích, 30. 9. 2012 (5 let)

 Ing.  Mgr.  Pavel Švarc, trvalý jáhen, 
30. 9. 2012 (5 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 František Klíma, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 7. 7. 1933 (84 let)

 P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., 
rektor klášterního kostela sv. Jaku-
ba Staršího v  Praze – Starém Městě, 
8. 7. 1936 (81 let)

 P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr.,
 velmistr a generál Rytířského řádu kři-
žovníků s červenou hvězdou, 9. 7. 1967 
(50 let)
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 P.  Ing.  Mgr.  Radomír Kuchař SDB, 
kněz působící v  Praze, 15. 7. 1962 
(55 let)

 Mgr.  Jacek Strachowski, kanovník, 
administrátor v Petrovicích u Sedlčan, 
18. 7. 1967 (50 let)

 Mgr.  Pavel Urban, trvalý jáhen 
v Praze-Chodově, 19. 7. 1947 (70 let)

 Mons. Mgr. Josef Žák, kněz plzeňské 
diecéze, spirituál Arcibiskupského se-
mináře v Praze, 20. 7. 1957 (60 let)

 P. Stanislav Muzikář CSsR, výpomoc-
ný duchovní v Příbrami – Svaté Hoře, 
23. 7. 1932 (85 let)

 Ing.  Mgr.  Jan Kuník, kněz česko-
budějovické diecéze, výpomocný 
duchovní v  Příbrami – Svaté Hoře, 
25. 7. 1967 (50 let)

 Jaroslav Vyterna, emeritní pro-
bošt mělnický ve výslužbě, 28. 7. 1927 
(90 let)

 P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 
na odpočinku v Praze, 5. 8. 1922 (95 let)

 P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, 
převor-administrátor Benediktinské-
ho arciopatství v  Praze-Břevnově, 
9. 8. 1957 (60 let)

 Mgr.  Josef Nerad, farář v  Pečkách, 
10. 8. 1947 (70 let)

 Mons. Anton Otte, emeritní kanov-
ník, 15. 8. 1939 (78 let)

 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát 
Jeho Svatosti, emeritní kanovník, rektor 
klášterního kostela sv. Benedikta v Pra-
ze-Hradčanech, 16. 8. 1932 (85 let)

 Jaroslav Kučera, okrskový vikář, farář 
v Kladně-Rozdělově, 21. 8. 1957 (60 let)

 František Říha, administrátor v Lou- 
ňovicích pod Blaníkem, 22. 8. 1933 
(84 let)

 P.  Ing.  Miloslav Fiala O.Praem., 
na  odpočinku v  Praze, 28. 8. 1928 
(89 let)

 P.  Josef Tichý SJ, na  odpočinku 
v Praze, 30. 8. 1930 (87 let)

 Stanisław Góra, biskupský vikář pro 
diakonii 4. 9. 1962 (55 let)

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pro-
seku, 11. 9. 1932 85 let)

 P. ThLic. Ing. František Hylmar SJ, 
farní vikář u sv. Štěpána v Praze – No-
vém Městě, 12. 9. 1957 (60 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 22. 9. 1928 (89 let)

 Václav Nekolný, kanovník, osobní 
arciděkan, výpomocný duchovní v Uh-
lířských Janovicích, 27. 9. 1934 (83 let)

SLOŽENÍ FARÁŘSKÝCH ZKOUŠEK 

 Dne 21. 6. 2017 proběhla farář-
ská zkouška, kterou úspěšně složili  
JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek 
a ThLic. Vít Uher, Th.D. Blahopřejeme.

SYMPOZIUM FATIMA

 Českomoravská Fatima v Koclířově 
přijímá přihlášky kněží i laiků k účasti 
na teologicko-pastorálním sympoziu 
o  Fatimě. Bude zahájeno ve  středu 
4. 10. 2017 v  Hradci Králové v  No-
vém Adalbertinu mší svatou v 18.30 
hod. v  katedrále Svatého Ducha 
na  Velkém náměstí.  Sympozium 
bude ve  dnech 5.–7. 10. 2017 po-
kračovat v  Českomoravské Fatimě 
v Koclířově.
Přednášející budou kardinál Dominik 
Duka OP, a  biskupové Mons. Tomáš 
Galis, Mons. Jan Vokál a Mons. Vlasti-
mil Kročil, Mons. Pavel Dokládal, hos-
té z portugalské Fatimy a další.
Přihlásit se je možné v  Koclířově: 
mob. 731  646  800 nebo emailem: 
recepce@cm-fatima.cz. Informace 
k programu sympozia a Jubilea Fati-
my v českých a moravských diecézích 
na www.fatima2017.cz.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl

Farnosti ve službě misiím. Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem 
– staly místem sdílení víry a svědectví lásky. 

Národní úmysl

Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství 
byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  3. září - 22. neděle v mezidobí 
(9.00):  
kostel sv. Antonína, Liberec  
(P. Radek Jurnečka)

  17. září - 24. neděle v mezidobí 
(9.00): 
kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald 
(P. Michal Podzimek.)

  28. září - slavnost sv. Václava 
(10.00): 
Stará Boleslav (Mons. František 
Václav Lobkowicz O.Praem.)

RADIO PROGLAS

  3. září - 22. neděle v mezidobí 
(9.00):  
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  10. září - 23. neděle v mezidobí 
(9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (Rudolf Smahel)

  17. září - 24. neděle v mezidobí 
(9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice  
(P. Józef Szeliga)

  24. září - 25. neděle v mezidobí 
(9.00): 
duchovní centrum Brno-Lesné  
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  3. září - 22. neděle v mezidobí 
(10.30): 
festival Mohelnický dostavník, 
Mohelnice (P. Petr Souček)

  10. září - 23. neděle v mezidobí 
(10.30): 
Kolumbie (papež František)

  17. září - 24. neděle v mezidobí 
(10.00): 
Třebovický park, Ostrava-Třebovice 
(P. Lukáš Engelmann)

  24. září - 25. neděle v mezidobí 
(10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna programu vyhrazena
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 14.–17. 9. / DC pro seniory, „Jak naložit s minulostí“
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz

 17.–22. 9. / DC podle sv. Ignáce
P. Cyril John SJ / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora /
www.svata-hora.cz

 22.–24. 9. / DO pro seniory
P. Stanislav Peroutka SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

 25.–29. 9. / DC Přímluvná modlitba a její místo v našem životě
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz

 2.–6. 10. / Seminář obnovy víry II.
P. Krzystof Strzelczyk CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

 6.–8. 10. / Víkend pro seniory
P. Stanislav Peroutka SJ / ŘDKS Stojanov / Velehrad / www.stojanov.cz

 12.–15. 10. / DC pro seniory II, Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz

 13.–15. 10. / DC pro mladé
P. Miroslav Herold SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

1. září 1992
Svoji činnost zahájilo Arcibiskupské 
gymnázium v Praze na Vinohradech. 
Současně s tím proběhlo slavnostní 
otevření sousedního Křesťanského 
domova mládeže na náměstí Míru. 
Domov posvětil pražský biskup Fran-
tišek Lobkowicz.“

3. září 1347   
Císař Karel IV. založil chrám Panny 
Marie Sněžné na pražském Novém 
Městě – trojlodní baziliku a budoucí 
korunovační chrám s klášterní svatyní 
Řádu karmelitánů.

16. září 1627  
Pražský arcibiskup kardinál Arnošt 
Vojtěch z Harrachu uvedl karmelitány 
do farního kostela sv. Havla na 
pražském Novém Městě. Tento 
kostel 27.  dubna 1627 daroval císař 
Ferdinand II. obutým karmelitánům.

27. září 1787  
Zemřel Ignác František Platzer, ba-
rokní sochař a řezbář. Podílel se na 
výzdobě pražského Arcibiskupské-
ho paláce, chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie na Strahově a chrámu 
sv.  Mikuláše na pražské Malé Straně.  
(* 6. 7. 1717).

28. září 1837  
Z francouzského města Nancy přijely 
do Prahy první Milosrdné sestry 
sv.  Karla Boromejského. Po krátkém 
působení v ústavu slepých na Malé 
Straně na Klárově přesídlily pod Petřín, 
kde v letech 1851–1854 zřídily novou 
nemocnici.

Arnošt Kelnar

AKATHISTY K OCHRÁNCŮM ZEMĚ ČESKÉ: 
CHVALOZPĚVY KŘESŤANSKÉHO VÝCHODU
TOMÁŠ FRANTIŠEK KRÁL

S bírka akathistů k českým národním patronům 
představuje východní křesťanské zpracování sta-

ročeských legend nejpřednějších ochránců země 
české do podoby chvalozpěvů. Podoba těchto hym-
nů opisuje styl jednoho z nejznámějších východ-
ních zpěvů, jakým je Akathist k Panně Marii. Jednotli-
vé akathisty jsou věnovány sv. Ludmile, sv. Václavovi, 
sv. Vojtěchovi, sv. Prokopovi a sv. Anežce České. Knihu 
je možné zakoupit v křesťanských knihkupectvích, nebo 
objednat na emailové adrese akathisty@molebeny.cz. 
Cena je 50 Kč.

KNIŽNÍ NOVINKY

ObjevOvání dítěte

Maria Montessori

Brož., 352 str., 429 Kč

UvOlněné rOdičOvství

Pavla Koucká

Brož., 200 str., 315 Kč

  P
O

R
TÁ

L

ŽivOt není náhOda

Hal Urban

Brož., 224 str., 329 Kč



STŘEDA 27. ZÁŘÍ
17.00 Svatováclavské duchovní 
zastavení 
na Václavském náměstí v Praze
19.00 přivítání relikvie sv. Václava 
v Brandýse nad Labem 
pod zámkem – průvod do Staré 
Boleslavi
20.00 Svatováclavský koncert a 
nešpory v bazilice sv. Václava 
ve Staré Boleslavi

ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ
7.00 Mše svatá na hrobě sv. Václava 
ve Svatovítské katedrále v Praze
8.30 Mše svatá v kryptě 
sv. Kosmy a Damiána v bazilice 
sv. Václava ve Staré Boleslavi

NÁRODNÍ
SVATOVÁCLAVSKÁ
POUŤ 2017

Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím

Více informací a celý program na:
www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout

10.00 Poutní mše svatá na Marián-
ském náměstí ve Staré Boleslavi 
(hlavní celebrant: Mons. František 
Václav Lobkowicz OPraem, 
kazatel: Dominik kardinál Duka OP)
14.00 Modlitba za národ u Palladia 
země České v bazilice sv. Václava ve 
Staré Boleslavi
18.00 Mše svatá ve Svatovítské 
katedrále v Praze 

Svatováclavské slavnosti - celodenní 
program pro rodiny s dětmi 
na Budči u Zákolan

SOBOTA 30. ZÁŘÍ 
10.30 Poutní slavnost ke cti 
sv. Václava na Budči u Zákolan

Od pondělí 25. září 
do soboty 30. října
Kočárovna v Brandýse nad Labem
výstava Kníže Václav – křesťan, rytíř 
a státník / Karlova legenda o sv. 
Václavu
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