
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
ZPRAVODAJ

číslo 7/2018 
ročník 26

 

Příběh vojenských 
kaplanů

Petice 
o manželství

Václav Malý
v Zambii



2 ÚVODNÍK

Obsah připravuje, rozšiřuje a objednávky přijímá Odbor vnějších vztahů – Tiskové středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
E-mail: zpravodaj@apha.cz, tel.: 220 181 754. Redakce: Stanislav Zeman, Erika Kroupová. Texty jsou redakčně upraveny. 
Foto na obálce: Svatá Ludmila, vitráž. Foto: archiv spolku Sdružení sv. Ludmily. Sazba: GRAFIS studio Líbeznice. Tiskne: GZH Hronov. 
Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR E 13802; ISSN 2570-8156. Příspěvek na 1 výtisk 15  Kč.

Zpravodaj pražské arcidiecéze. Uzávěrka dalšího čísla 14. 9. 2018. Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1   
www.apha.cz      www.facebook.com/apha.cz      e-mail: zpravodaj@apha.cz

Obsah

Co charakterizuje společenství církve

Vážení čtenáři,

o svých zážitcích z návštěvy mise praž-
ské Arcidiecézní charity v Zambii nám 
poví biskup Václav Malý a o duchovní 
službě v armádě P. Jaroslav Kníchal. 
Srdečně vás zveme 8. září od 10.00 na 
mši svatou v katedrále sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha, kde přijmou jáhenské 
svěcení čtyři bohoslovci pražské ar-
cidiecéze, a samozřejmě na Národní 
svatováclavskou pouť do Staré Bole-
slavi 27. a 28. září.

Stanislav Zeman

Milí čtenáři,

co se na začátku školního roku podívat na náš život vzhledem k tomu, co 
charakterizuje společenství církve? To stojí na čtyřech pilířích: hlásání evan-
gelia (kerygma), slavení víry (liturgie), milosrdná láska (diakonie) a společen-
ství (koinonie). 

  Hlásání evangelia se koná mnoha způsoby. Je to především úkol rodičů 
vůči svým dětem. Ale jedná se i o významnou aktivitu každé farnosti – ka-
techezi dětí a mládeže. Nemáte kolem sebe rodiče, které by bylo vhodné 
vybídnout, aby své děti přihlásili na náboženství? 

  Slavit víru znamená nejen prožívat mši svatou a svátosti, ale také se spo-
lečně modlit. Jak je krásné, když se rodina dokáže každý den sejít ke spo-
lečné modlitbě. Rodina, která se modlí, snadněji překoná nejrůznější obtíže 
života. Počítá totiž s mocí Boží.

  Sloužit potřebným má v životě křesťanů pevné místo. V současné kon-
zumní době je významné učit sebe sama, děti či vnuky skromnosti. Už menší 
děti se mohou zapojit do dobročinných aktivit: misijní koláčky, adopce na 
dálku, projekt Likvidaci lepry (200 Kč už uzdraví nemocného), Mary’s Meals…  

  Církev je společenství. Jednota je dar Boží, ke kterému máme přispívat 
svým dílem: skutky lásky, ochotou k odpouštění, vytvářením příležitostí k se-
tkání a dialogu, překonáváním rozdílů. 
 
Na začátku tohoto školního roku je vhodné připomenout, že k církvi patří 
i prorocký úkol, který zahrnuje usvědčení z hříchu (Jan 16,8) a úsilí o spra-
vedlnost společnosti. Aktuálně je třeba zmínit obranu rodiny, proti které je 
„vedena světová válka. Velkým nepřítelem rodiny je teorie gender, která se 
snaží ovlivňovat i výchovu dětí,“ říká papež František. Genderové ideologie 
odmítají rozdíly mezi muži a ženami, množí počet pohlaví a osočují ty, kdo 
se zastávají rodiny jako věrného a, dá-li Bůh, i plodného soužití mezi mužem 
a ženou. Kde se projevují? Například v tzv. Istanbulské úmluvě, v připravova-
né změně občanského zákoníku ohledně definice manželství a změny po-
hlaví a v chystaných rámcových programech pro školy. Nelze zbaběle mlčet. 
Můžeme šířit petice, psát poslancům různých stran, uspořádat přednášky ve 
farnosti a modlit se za poslance, aby nepodlehli ideologii a podpořili takovou 
rodinu, kterou stvořil Bůh. Více lze nalézt na www.istanbulskaumluva.cz.   

Do nového školního roku žehná
 P. Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii
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Pražská arcidiecéze bude mít čtyři nové jáhny

V sobotu 8. září od 10.00 při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha přijmou jáhenské svěcení čtyři bohoslovci pražské 

arcidiecéze. Světitelem bude pomocný biskup Mons. Václav Malý. 
Všichni čtyři kandidáti se připravovali nejprve v Teologickém konviktu 
v Olomouci a poté v Arcibiskupském semináři v Praze, kde současně 
studovali obor katolická teologie na KTF UK. František Čech a Ondřej 
Kapasný absolvovali část přípravy v Papežské koleji Nepomucenum 
v Římě, kde také pokračovali ve studiu teologie na Lateránské uni-
verzitě. Po přijetí svěcení budou noví jáhni působit ve farnostech naší 
arcidiecéze: František Čech (1991) ve farnosti sv. Vojtěcha na Novém 
Městě v Praze, Ing. Ondřej Kapasný (1987) ve  farnosti Kralupy nad 
Vltavou, PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D. (1983) ve farnosti sv. Jakuba 
Staršího v Praze-Kunraticích a Mgr. Václav Revenda (1986) ve  far-
nosti sv. Václava na pražském Smíchově.
K účasti na bohoslužbě zveme všechny věřící, kněze a jáhny. Mini-
stranti, kteří se chtějí aktivně zapojit, ať se dostaví k nácviku do  ka-
tedrály v  8.30. Parkování na  Hradčanském náměstí z  technických 
důvodů není možné.

Svatoludmilská pouť na Tetín

V sobotu 22. září jsou zváni všichni 
poutníci na Tetín. Od 9.00 bude 

možnost uctění relikvie svaté Lud-
mily v kostele sv. Ludmily – na pouť 
bude zapůjčena lebka svaté Ludmi-
ly – národní kulturní památka a jeden z nejcennějších předmětů 
Svatovítského pokladu. V 10.00 vyrazí pěší pouť od berounského 
nádraží a v 11.00 se bude konat slavná poutní mše svatá, cele-
brovaná děkanem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě P. Michalem Němečkem.
Pouť bude doprovázet bohatý kulturní program: Divadlo Víti Mar-
číka, celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů, koncert Capela Regia, 
burčáková slavnost atd. Zve obec Tetín, ŘKF Beroun a Sdružení 
svaté Ludmily.

Univerzita třetího věku (U3V)

K TF UK otevírá kurz pro ši-
rokou veřejnost s názvem 

Základy katolické teologie II. 
Tématy přednášek jsou: staré 
jazyky, biblické vědy, kano-
nické právo, katechetika, cír-
kevní dějiny, morální teologie 
a náboženská etika, křesťanské 
umění. Výuka probíhá vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 
hodin. Přihlašování je možné do 30. září 2018, přihláš-
ky jsou ke stažení na www.ktf.cuni.cz.
Další kurzy U3V: Dějiny antického starověku a antic-
kého umění, Dějiny pravěku a  pravěké kultury, Velcí 
mistři italské malby.

Budoucí jáhni spolu se svými spolubratry a biskupem Václavem Malým: 
J. Mrňa (první zleva), V. Revenda (třetí zleva), O. Kapasný (druhý zprava), 

F. Čech (první zprava). Foto: Petr Burian.
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Vyznamenané osobnosti

P ři mši svaté ke cti sv. Víta 15. června v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha vyznamenal kardinál Dominik Duka OP tři významné 

osobnosti.
Vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice obdržel Mgr. Jan Šimáček, 
lektor a poradce, který řadu let významně podporuje církevní aktivi-
ty v oblasti managementu, výchovy a vzdělávání.
Zlatou svatovojtěšskou medaili obdržel český diplomat JUDr. Pavel 
Vošalík, který dlouhodobě pomáhal budovat korektní vztahy mezi 
Českou republikou a Svatým stolcem.
Medaili biskupa Antonína Podlahy obdržel in memoriam Bedřich 
Antonín Wiedermann, významný varhaník a skladatel první poloviny 
20. století.

Runway

V e dnech 12.–18. srpna se uskutečnil již čtvrtý ročník Runway campu, tábora pro mladé křesťany naší arcidiecéze ve věku 
od 15 do 19 let, kteří chtěli udělat ve svém životě další krok na cestě za Pánem. Jako v minulých letech i letos proběhl 

na Hoře Matky Boží v Králíkách. Zúčastnilo se ho přes 70 účastníků, které doprovázel tým několika desítek dobrovolníků, v roli 
vedoucích skupinek, členů kapely nebo kuchařů.
Proč Runway? Jde o anglické slovo pro dráhu, ze které vzlétají letadla. Naším cílem nebylo zabývat se letectvím, ale vytvořit 
prostor pro prohloubení vztahu s Bohem, odhodlání znovu „vzlétnout“ na cestu vedoucí ke svatosti, k nebi. S ohledem na to 
byl také každý den připraven program sestávající z přednášky, na které bylo otevřeno téma dne, skupinek, během kterých se 
mohli účastníci nad daným tématem zamýšlet, a večerní modlitby, která byla vrcholem a prostorem pro Boží jednání.
Další ročník se, dá-li Bůh, uskuteční 28. 7. – 3. 8. 2019, více najdete na webu www.runwaycamp.cz.

Kniha o P. Josefu Štemberkovi z Lidic
– výzva pro pamětníky

A rcibiskupství pražské ve spolupráci s historikem Františkem Kolouchem připravuje knihu o ži-
votě a mučednické smrti lidického faráře P. Josefa Štemberky. Autor ve spolupráci s vyda-

vatelem hledá pamětníky, kteří by přispěli k tvorbě tohoto díla vzpomínkou, svědectvím, foto-
grafií, korespondencí či jiným archivním materiálem, který souvisí s životem P. Josefa Štemberky. 
Za poskytnuté informace a materiály děkujeme.
Kontakt: Mgr.  František Kolouch, Ph.D., Bedřichovská 1, 182  00 Praha 8, tel. 732  815  188, 
e-mail: frantisek.kolouch@seznam.cz.
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Olga z Běloruska bude 
studovat v Česku

O lgu z  Běloruska čeká od  září nový život, 
přijede studovat do České republiky. Olze 

před půl rokem zemřela maminka. Oporou je 
jí česká „adoptivní“ maminka z Brna, která ji už 
šest let pravidelně podporuje v programu Adop-
ce na dálku® a  se kterou má díky pravidelným 
letním pobytům blízký vztah. 
Studium Olga zahájí ročním kurzem Češtiny 
pro cizince. Příští rok ji čekají přijímací zkoušky 
na Masarykově univerzitě v Brně, jejím snem je 
stát se lékařkou. 

Volyňská Češka pomáhá dalším
krajanům z Ukrajiny

O d roku 2015 přesídlila do Česka již 
tisícovka krajanů a  potomků kra-

janů z Ukrajiny. Podpořil je v  tom vlád-
ní program, který počítá i  se sociální 
asistencí, kterou zajišťuje Arcidiecézní 
charita Praha. Jednou z  přesídlených 
krajanek je Ludmila Bobrovská, která je 
dnes pracovnicí pražské Charity a dalším 
ukrajinským Čechům v  jejich integraci 
pomáhá. 

Den otevřených dveří
v Arcidiecézní charitě

C elostátní kampaní Den Charity si při-
pomínáme svátek sv. Vincence z Pauly, 

patrona a  zakladatele moderní charitativní 
práce.
Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost 

s činností Charity a jejím posláním, představit zájemcům jednotlivá 
pracoviště a  charitní zařízení. Den Charity není spojen s  žádnou 
finanční sbírkou. Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 27. září 
2018 od  10 do  17 hodin ve  všech zařízeních Arcidiecézní charity 
Praha. Více na www.praha.charita.cz.

Adopce na dálku® pomáhá už 
čtvrt století 

P rostřednictvím programu Adopce na dálku® pomáhá Arci-
diecézní charita Praha již 25 let – tedy od roku 1993. První in-

dičtí školáci, kteří usedli do lavic díky podpoře českých dárců, jsou 
dnes už třicátníci.

Charitní taxík pomáhá
na Nymbursku

F arní charita Nymburk našla netradiční 
způsob, jak pomáhat seniorům a lidem se 

zdravotním postižením v jejich každodenním 
životě. Nabízí službu ChariCar. Charitní taxík 
přepravuje za symbolickou cenu 30 Kč.
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  Charita v Zambii podporuje v pro-
gramu Adopce na  dálku® stovky 
školáků ze sociálně slabých rodin. 
Jak tento projekt vnímáte?
Tato pomoc má velký význam pro 
děti, které získají potřebné vzdělání 
a  tím předpoklad, že seženou kvali-
fikovanější práci k obživě a založení 
rodiny. Aniž ztratí vazby k chudému 
prostředí, z  něhož pocházejí, ote-
vírá se před nimi šance být vytržen 
z koloběhu zoufalé nečinnosti, která 
bývá zdrojem různých nezdravých 
návyků a vede ke kolapsu důstojné-
ho života.

  Jak pražská Charita pomoc v Zam-
bii uskutečňuje?
Prostřednictvím svého zástupce 
pana Aleše Vacka. Je to muž vnímavý 
a  znalý tamních poměrů. Pravidelně 
navštěvuje všechny školy a  koordi-
nuje sociální akce, které Arcidiecéz-
ní charita Praha financuje. Všechny 
darované prostředky prochází jeho 
rukou, a proto je jistota, že se peníze 
dostanou tam, kam mají. 

 Předával jste certifikáty absol-
ventkám alfabetizačních kurzů. Jak 
na vás toto setkání zapůsobilo? 

Pro mne to byl velmi emotivní a  ra-
dostný zážitek. Postavení žen v tam-
ní společnosti, zvláště na  venkově, 
není bez stínů. Tyto ženy, které mají 
potomstvo, o  něž se musí postarat, 
v  sobě probudily touhu a  našly od-
vahu a  sílu zúčastnit se kurzů psaní 
a čtení. Mají můj velký obdiv a úctu. 

 Vzpomenete si na  nějaké další 
konkrétní setkání či zážitek z cesty, 
který vás oslovil? 
V  jedné škole, kde jsme otevírali dvě 
zrekonstruované třídy a  kancelář, při 
slavnostním shromáždění předvedla 
skupina děvčat a chlapců pravý afric-
ký svéráz dynamického zpěvu a  tan-
ce. Vedl je mladý muž, jehož zápal 
a  způsob předzpěvování a  dirigování 
mne zaujal. Po  vystoupení jsem ho 
spontánně vzal za  ramena a  vyjádřil 
svůj obdiv.
Zážitkem byl i okamžik, kdy obrovská 
slonice se slůnětem pár metrů od na-
šeho auta stála a hleděla na nás. Sko-
ro jsem měl v kalhotách. Naštěstí nás 
za  chvíli obešla. To byl nejšťastnější 
výdech mého života.

  Během několikadenní cesty člověk 
nemůže do  hloubky poznat místní 
kulturu. Přesto – jakých zajímavos-
tí jste si všiml, co vás na Zambijcích 
a způsobu jejich života zaujalo? 
Celková úroveň veřejného prostoru 
v Zambii je vyšší než v některých af-
rických státech, které jsem navštívil. 
Poměrně slušná je infrastruktura do-
pravy, ve městech je snaha udržovat 
jakžtakž pořádek. I  ubytování mělo 
slušnou úroveň. Pro mne bylo zají-
mavé sledovat místní trhy a až dotěr-
ný způsob nabídky prodat své zboží. 
V  zemi je dlouhodobý mír, což se 
odráží i na chování lidí, kteří se po-
hybují bez strachu v  očích. Nikam 
nespěchají, všechno trvá dlouho. 
Překvapilo mne, jak v  jedné farnosti 
místní pan farář odložil příbor a za-
čal jíst rukama. Řekl mi: „My jsme tak 
zvyklí.” 

 Dovedete si představit, že v Zambii 
žijete delší dobu? Co by vám nejvíc 
chybělo, na co jste v České republice 
zvyklý?
Vadil mi nedostatek vody při osob-
ní hygieně. Rovněž bych těžko sná-
šel zdlouhavost veškerých služeb 
a  nepohodlné cestování autobusem. 
Obával bych se nákazy malárií a dal-
ších nemocí. 

Nezištná solidarita
patří ke zralému lidství

Jako vůbec první český biskup navštívil Václav Malý misi 
pražské Arcidiecézní charity v Zambii. Setkal se i s těmi 
nejpotřebnějšími v chudinských čtvrtích, povzbudil ženy 
navštěvující alfabetizační kurzy i studenty programu Adopce 
na dálku®. Požádali jsme otce biskupa, aby sdílel své 
zkušenosti z cesty.
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 Afričané jsou známí svým živým 
prožíváním víry. Můžete tuto zkuše-
nost potvrdit? Jak například probí-
haly mše svaté?
Zpěvy lidu či sboru jsou rázné, mají 
tempo a jsou provázeny pohyby těla. 
Musím poznamenat, že jsem v jiných 
afrických zemích zažil ještě tempe-
ramentnější bohoslužby. Afričané 
mají rytmus v  těle, ani se to nemu-
sí učit. Je to jejich přirozenost, nic 
umělého. Lidé při mši svaté tam jsou 
mnohem spontánnější než my, od-
povídají s radostí a vehementně. 

 Pomoc v  Zambii může Chari-
ta uskutečňovat jen díky podpoře 
stovek českých dárců. Co byste jim 
na  základě vaší osobní zkušenosti 
s  charitní zambijskou misí vzkázal? 
Stále dokola opakuji, že žijeme v bo-
haté části naší planety. Je radostí, když 
se můžeme o získané prostředky po-
dělit a vzít za svou konkrétní pomoc 
potřebným v  některé části světa, je-
jichž možnosti vzdělání a důstojného 
života jsou velmi omezené. Nezištná 
solidarita patří ke zralému lidství. 
Dojal mne jeden nadaný chlapec 
při slavnostní večeři, když děkoval 
za  možnost pokračovat ve  studiích 
díky Charitě. Ostatní měli tak krásné 
oči plny vděku a radosti, že to vyslo-
vil i za ně. Už jenom pro tento oka-
mžik stojí za to přiložit z naší strany 
ruku k dílu.

 Jarmila Lomozová

V nakladatelství XYZ nedávno 
vyšla kniha Jindřicha Kabáta 
„Václav Malý: Rozhovory“.
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TÉMA

V letošním roce si Duchovní služba AČR připomíná 20. výročí od svého zřízení. Vojenští 
kaplani doprovázeli své jednotky už na bojištích první světové války. Byli to lidé, kteří denně 
nasazovali svůj život při pomoci raněným a nemocným, skuteční rádci i ochránci válkou 
těžce zkoušených vojáků. Někteří z nich pokračovali ve službě v československé armádě 
po říjnu 1918 a v letech nacistické okupace se výrazně zapojili do boje za obnovení svobody 
a samostatnosti. V roce 1950 byla činnost vojenských kaplanů na delší čas ukončena. 
V devadesátých letech 20. století pak vznikla snaha o obnovení duchovní služby, která byla 
definitivně zřízena roku 1998. 

ván a na jeho místo nastoupil Msgre. 
Methoděj Kubáň. Ten rovněž dosáhl 
generálské hodnosti. Jemu připadl 
smutný úkol ukončit činnost duchov-
ní služby po okupaci Československa. 
Duchovní služba byla kompletně likvi-
dována ke dni 31. července 1939.
Na  podzim roku 1945 prezident re-
publiky Dr.  Edvard Beneš rozhodl 
o  zachování kontinuity nově vzniklé 
armády s  duchem a  tradicí armády 
předválečné. Tím byl v  březnu 1946 
dán základ pro obnovení činnosti 
vojenských duchovních v  původním 
rozsahu i obsahu jejich služby. V rám-
ci duchovního oddělení vznikla sku-
pina katolická, evangelická, skupina 
církve československé a od roku 1947 
i skupina církve pravoslavné. 
Hlavní zaměření činnosti vojenských 
duchovních v  prvních poválečných 
letech spočívalo ve starosti o válečné 
hroby na  území republiky, provádění 
exhumací padlých československých 
vojáků a  příslušníků Rudé a  anglické 
armády a  jejich koncentraci do  spo-
lečných hřbitovů a v převozu ostatků 
amerických vojáků na  území Fran-
cie. Důležitá byla i správa vojenských 
kostelů a kaplí a nezapomínalo se ani 
na  výchovu nových vojenských du-
chovních. 
Vojenská duchovní služba přesta-
la fakticky existovat na  přelomu září 
a října roku 1950.

Již od  roku 1990 existovala na Mini-
sterstvu obrany skupina odborníků, 
která měla zpracovat koncepci pře-
měny komunistické armády na  ar-

Radosti a starosti vojáků jsou 
i mými radostmi a starostmi

Vojenští duchovní byli nedílnou součás-
tí rakousko-uherské branné moci, vedle 
sebe svorně a  v  jednotě působili du-
chovní vyznání římskokatolického, řec-
kokatolického, řecko-pravoslavného, 
evangelického, židovského a  muslim-
ského. Všem těmto mužům velel apo-
štolský polní vikář se sídlem ve Vídni. 
Posledním polním vikářem byl vo-
jenský biskup slovenské národnos-
ti Msgre Emerich Bielik. Jím vedení 
vojenští duchovní obětavě a  s  nasa-
zením vlastních životů putovali se 
„svými“ vojáky peklem válečných bo-
jišť. Neúnavně jim sloužili v zákopech 
i v zázemí nejen bohoslužbami a svá-
tostmi, ale posilovali a  povzbuzovali 
je promluvami a  rozhovory. Rovněž 

navštěvovali nemocné v  lazaretech, 
kde jim často posloužili vysloveně 
prakticky, když za vojáky napsali dopis 
blízkým nebo třeba pomohli sepsat 
poslední vůli. Důležitou částí jejich 
práce bylo vedení vojenských matrik 
a starost o vojenské hroby. 

Vrcholným představitelem duchov-
ní služby v  přechodovém období 
po  říjnu 1918 byl Msgre. Augustin 
Voneš. Po  něm v  roce 1923 nastou-
pil ThDr. Msgre. Josef Bombera. Ten 
duchovní službu vedl až do roku 1925, 
kdy ji po  něm převzal Msgre. Ignác 
Hynek Medek, který svou kariéru za-
vršil dosažením generálské hodnos-
ti. V  lednu roku 1935 byl penziono-
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mádu demokratického státu. Ob-
last duchovní služby měl na  starost 
PhDr. František Novotný.  
Od  roku 1992 působil v  Praze kap-
lan letectva USA českého původu 
pplk.  Josef Šupa, jehož úkolem bylo 
pomoci při humanizaci vojenské služ-
by. Od 1. ledna 1996 byla zřízena hu-
manitní služba, její součástí měla být 
i  služba duchovní. Prioritou bylo vy-
slání kaplana s  vojáky do  zahraniční 
mise v Bosně. Nabídku zhostit se to-
hoto úkolu přijal mladý římskokatolic-
ký kněz Tomáš Holub. 
Pozitivní zkušenosti vojáků z  mise 
s  kaplanem Holubem byly impulzem 
pro účast dalších duchovních. Po-
stupně se zahraničních misí zúčastnili 
Bohuslav Švehla, Jan Asszonyi a  Jiří 
Rous. Ti se pak ale vrátili k  činnosti 
ve  svých církvích a  v  armádě již ne-
působili.
V  roce 1997 byli pověřeni Jaromír 
Dus, farář Českobratrské církve evan-
gelické a  Tomáš Holub, římskokato-
lický kněz, aby formulovali odpověď 
českých křesťanů na  výzvy rezortu 
Ministerstva obrany žádající o  spolu-
práci ve věcech duchovní péče o své 
příslušníky, a  aby navrhli a  dojednali 
její podobu. Jejich nezměrné úsilí – 
popsané v knize vzpomínek „Hledání 
cesty“ - vedlo nakonec ke zřízení Du-
chovní služby.

Dne 3. června 1998 ministr obra-
ny Michal Lobkowicz vydal rozkaz 
o  zřízení duchovní služby v  resortu 
Ministerstva obrany s  účinností od 
22. června 1998. V  čele duchovní 
služby stojí hlavní kaplan. V  daném 
roce se jím stal Tomáš Holub (nynější 
plzeňský biskup). Za 20 let stáli v čele 
duchovní služby tři hlavní kaplani:

  1998–2006 Tomáš Holub 
(římskokatolický kněz)

  2006–2015 Jan Kozler (duchovní 
Církve československé husitské)

  2015–dosud Jaroslav Knichal 
(římskokatolický kněz)

 
Duchovní službou prošlo dosud 50 
duchovních z deseti církví:

 Bratrská jednota baptistů
 Církev adventistů sedmého dne
 Církev bratrská 
 Církev československá husitská 
 Českobratrská církev evangelická
  Evangelická církev augsburského 
vyznání

 Pravoslavná církev
 Řeckokatolická církev
 Římskokatolická církev
 Starokatolická církev

Padre, jak dnes říkají vojáci svému 
vojenskému kaplanovi, je připraven 
naslouchat a  doprovázet. Účastní se 
výcviků i  zahraničních operací. Jeho 

služba je nabízena všem, nejen věří-
cím, a každý má právo si vojenského 
kaplana vyžádat, přijmout, ale i  od-
mítnout. Je k  dispozici jednotlivým 
vojákům i  jejich rodinám. Je porad-
cem velitele v oblasti etiky a lidského 
rozměru služby jeho podřízených.
Můžeme říci, že v  průběhu staletí se 
poslání vojenských kaplanů nezměni-
lo: být nablízku konkrétnímu člověku 
v náročném vojenském prostředí.

 Plk. ICLic. Mgr. et Mgr.
Jaroslav Knichal
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Vzdávám úctu a  vyjadřuji 
poděkování všem, kteří se 
do  historie duchovní služby 
zapsali jako služebníci du-
cha, který osvěžuje život vo-
jáků v jejich náročné službě. 
Vzdávám úctu a poděkování 
těm, kteří přinášeli útěchu 
do  času válek i  nelehké vo-
jenské služby a  stejně tak 
i  těm, kteří se podíleli a po-
dílí na  obnově duchovní 
služby v  ozbrojených silách 
a plní si úkoly v zahraničních 
operacích.
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Manželství je podle (většiny) křesťanů 
a katolické církve možné pouze mezi 
mužem a  ženou. Bohužel v  mno-
ha zemích na  západ od  nás světské 
právo tuto skutečnost již otevřeně 
popírá. I v našem Parlamentu leží ná-
vrh, který chce, aby se tato instituce 
takzvaně otevřela všem, tedy i  oso-
bám stejného pohlaví. Pokud něco 
neuděláme, je reálné, že bude toto 
schváleno, protože bohužel rozložení 
sil ve Sněmovně tomu velmi nahrává. 
Pak se ovšem, ještě spolu s možnou 
ratifikací Istanbulské úmluvy, když my 
budeme stále dětem vštěpovat klasic-
ké a  věrné křesťanské učení, dosta-
neme brzy do konfliktu s někým, kdo 
nás dříve nebo později obviní z  tzv. 
diskriminace. Týká se to nejen rodi-
čů, ale i všech duchovních, kteří mají 
právo oddávat nebo jakkoli výchovně 

působí na děti a mládež. Ze zahrani-
čí známe případy, kdy různí aktivisté 
jsou schopni požadovat i  křesťan-
ské svatby, přestože na ně z principu 
věci nemají žádný nárok. Oni si ho ale 
uzurpují a  jsou schopni při odmítnutí 
svých požadavků toto dávat i ke svět-
ským soudům. A  my máme čím dál 
menší jistotu, čím se světské soudy 
budou řídit. Právo se totiž pomalu, ale 
jistě v některých ohledech stává spí-
še nástrojem aktivismu než nástrojem 
na hledání spravedlnosti. Pronásledo-
vání věrných křesťanů, ač to zní těžko 
uvěřitelně, se bohužel stává reálným 
scénářem Evropy 21. století.
Zatím ale pořád můžeme něco dělat 
a s Boží pomocí můžeme tento trend 
alespoň pozdržet, ne-li přímo zasta-
vit. Podepsat petice a neustále je pro-
pagovat je stále důležité. V této chvíli 

(20. 8.) máme v  petici „Na  podporu 
manželství“ skoro 30 tisíc podpisů, 
což je za  necelé dva měsíce docela 
hodně a málokteré petici se toto po-
vede. Získali jsme tím i nárok na pro-
jednání ve Sněmovně, o kterém nyní 
jednáme, ale! Podle jedné statistiky 
se katolických nedělních bohoslužeb 
účastní cca 400 tisíc lidí, takže kdy-
by se pod petici podepsala i  jen po-
lovina, měli bychom více než dvoj-
násobný počet podpisů než aktivisté 
chtějící opak toho, co chceme my. Ti 
nasbírali za půl roku v petici požadu-
jící takzvané „manželství pro všechny“ 
70 tisíc podpisů, o které opírají legiti-
mitu svých požadavků. Doufáme tedy, 
že když naše petice nasbírá mnohem 
více podpisů, nebudou ji moci politi-
ci ignorovat a schválit tak návrh, který 
bude mít mnohem menší deklaro-
vanou veřejnou podporu než my, co 
chceme manželství muže a ženy za-
chovat a ukotvit do Ústavy. Proto po-
třebujeme ještě více podpisů a znovu 
žádáme o  podporu. Petice podpořili 
všichni biskupové naší země, protože 
si jsou dobře vědomi, o  jak vysokou 
hru se nyní bohužel hraje.
Petice jsou jen jedna část toho, co 
musíme udělat, a  protože čas kvapí, 
je to dnes již skoro málo. Potřebu-
jeme, aby každý z  nás zkusil udělat 
ještě i  trochu víc. Je nyní důležité 
oslovit naše politiky přímo, tedy ne-
bát se a  napsat poslancům, senáto-
rům a také premiérovi této země, co 
chceme a  naopak nechceme, a  tře-
ba i proč. Případně je žádat o osobní 
schůzky. Adresy Poslanecké sněmov-
ny, Úřadu vlády a  Senátu jsou veřej-
ně dostupné, a  pokud je někdo ne-
umí najít, rádi mu s  tím pomůžeme. 
Na webových stránkách petice v rub-
rice Časté otázky připravujeme i malý 
návod, jak na to.
Více informací na: www.alipro.cz, 
http://www.podporamanzelstvi.cz, 
http://www.istanbulskaumluva.cz.

 Jana Jochová

Petice na podporu 
manželství

Léto pomalu končí, ale politické boje o podobu rodiny 
a manželství budou ještě s větší intenzitou na podzim 
pokračovat dál. Jsou dvě zásadní věci, ve kterých jde teď 
opravdu o hodně, téměř o vše – o podobu rodiny a o svo-
bodu vychovávat děti veřejně podle křesťanských zásad. 

TÉMA
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11Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 9. / 10.30 
Olomouc / 70 let arcibiskupa Jana 
Graubnera

2. 9. / 14.30 
Praha-Libeň / kostel sv. Vojtěcha / 
mše svatá / Misionářky lásky

4. 9. – 14. 9. 
Itálie / Řím / setkání nově 
jmenovaných biskupů

16. 9. / 10.00 
Velká Losenice – Sázava u Žďáru / 
mše svatá /svěcení nové kaple 
Panny Marie Karmelské

22. 9. / 10.00 
Praha-Petrovice / kostel sv. Jakuba 
Staršího / mše svatá

23. 9. / 10.00 
Nové Strašecí / kostel Narození Panny 
Marie / mše svatá s biřmováním

28. 9. / 10.00 
Stará Boleslav / Mariánské náměstí / 
poutní mše svatá

30. 9. / 16.00 
Vrchotovy Janovice / 
kostel sv. Martina / mše svatá

5. 9. / 17.30 
Náchod / Městské divadlo dr. Čížka / 
diskuze s veřejností

7. 9. / 10.30 
Olomouc / Teologický konvikt /mše 
svatá Veni Sancte

8. 9. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / 
mše svatá s jáhenským svěcením

9. 9. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / 
mše svatá za český a polský národ, 
In memoriam Ryszard Siwiec 

15. 9. / 10.00 
Roztoky – Levý Hradec / kostel 
sv. Klementa / poutní mše svatá 

16. 9. / 10.00 
Mníšek pod Brdy / kostel sv. Václava / 
mše svatá s biřmováním

18. 9.  
Praha – Nové Město / Církevní SZŠ 
Jana Pavla II, VOŠ zdravotnická SŘMR, 
SOŠ sociální sv. Zdislavy / vizitace 
Praha-Vinohrady / Arcibiskupské 
gymnázium / vizitace

23. 9. / 8.30 
Kladno-Rozdělov/ kostel sv. Václava / 
mše svatá 

26. 9. – 1. 10. 
Kanada/ Toronto / uvedení nového 
kněze v české krajanské farnosti

1. 9. / 10.00 
Svatý Hostýn / mše svatá / pouť 
Konfederace politických vězňů

2. 9. 
Hradec Králové / CIAF / letecký den

3. 9. / 8.30
Praha-Krč / Škola sv. Augustina / 
mše svatá / žehnání kaple sv. Rity

8. 9. / 18.00 
Žarošice / poutní mše svatá
 

9. 9. / 11.00
Chlumek u Luže / kostel Panny Marie 
Pomocné / poutní mše svatá
 

18. 9. / 15.00  
Praha / Staroměstská radnice / mše 
svatá / požehnání kaple

20. 9. / 15.00 
Praha / Náplavka na Výtoni / žehnání 
repliky šífu / pořádá spolek Vltavan

27. 9. / 17.00
Praha / Václavské náměstí / 
Svatováclavské duchovní zastavení

27. 9. / 19.45 
Stará Boleslav / bazilika sv. Václava / 
přivítání relikvie sv. Václava / koncert / 
nešpory

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav / Mariánské náměstí / 
poutní mše svatá

28. 9. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory  
18.00 mše svatá
 

30. 9. / 10.00
Kolín / kostel sv. Bartoloměje / 
mše svatá a biřmováním
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 3. října – 12. prosince
Devatero pro rodiče. Zážitkově vzdě-
lávací kurz pro rodiče o výchově dětí 
předškolního věku. Devět lekcí vždy 
ve  středu 18.30–20.30, přihlášky 
na  http://www.apha.cz/cpr-devate-
ro-pro-rodice-kurz.

 9. října – 27. listopadu
Společná příprava na život v manžel-
ství. Vždy v  úterý 19.30– 21.30  hod. 
(Kolejní 4, Praha-Dejvice). Snoubenci 
se přihlašují na  http://www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. 

 20. října
Sobota pro ženy 9.00–16.00. Dopro-
vází P. Petr Beneš CSsR, více na http://
www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-
-nabidka.

                                  www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 21.–23. září od 18.00
jsou zváni mladí 12–18 let na tematic-
kou víkendovku. Začátek je v kostele 
sv. Jakuba v Kunraticích, konec v ne-
děli odpoledne. S sebou: Bibli, spacák, 
přezůvky. Přihlášky na  732  106  466 
nebo mail nazaret.praha@gmail.com.

                        www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 8. září od 9.00
v kostele sv. Vojtěcha v Praze – No-
vém Městě pro mladší ministranty 
(do  15 let). Více: P.  B. Hudema tel.: 
724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

 14.–15. září od 18.00
v kostele sv. Vojtěcha v Praze – No-
vém Městě pro starší ministranty (cca 

od 15 do 25 let). Více: P. B. Hudema, 
e-mail: benedikthudema@atlas.cz, tel.: 
724 209 774.

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF

 5.–7. října
Víkend pro mládež ve věku 14–18 let. 
Klášter v Tuchoměřicích.

 12.–14. října
Ora et Labora (modli se a  pracuj). 
Klášter v Tuchoměřicích.

 19.–21. října
Víkend pro mládež ve věku 18–30 let. 
Klášter v Tuchoměřicích.

 18.–25. listopadu
Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ig-
náce. Klášter v Tuchoměřicích.

 Od 2. října 2018
každé úterý od  19.00 – otevře-
né  modlitební setkání  v  kostele sv. 
Bartoloměje, Praha 1.

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 2. září od 10.30
Patnáct zastavení:
uvedení Almanachu (KCMT).

 4. září od 18.00
80. výročí posvěcení kostela sv. Františ-
ka: mše sv., od 18.45 povídání s Martinem 
Damiánem o ikoně kříže z Assisi: Kříž ze 
San Damiana (kostel sv. Františka).

 13. září od 19.00
Františkánské městské misie: beseda 
s P. Jakubem Sadílkem OFM (KCMT). 

 16. září 15.00–18.00
Tančírna: hraje skupina Hvězdný prach.  

 19. září od 17.00
svátost smíření pro děti po prázdninách 
(KCMT), od  18.00 mše svatá pro děti 
(zahájení výuky náboženství), (KCMT).          

 20. září od 19.00
Zastavení u Matky Terezy (KCMT). 

 23. září od 17.00
Kapucíni a Stanley: koncert slovenské 
františkánské kapely (KCMT).

 26. září od 17.00
Tvoříme pro radost: tvořivá dílna s Da-
nielou (Café Terezie).

 30. září od 16.00
Filmové odpoledne se sv. Františkem (fara)

 6. října
Farní den pro farníky: 10.00 mše svatá; 
12.00 společné setkání, agapé; 15.00 
divadlo František blázen, hry a soutě-
že pro malé i velké, táborák, opékání 
buřtů (okolí a kostel sv. Františka).

 Zájmové aktivity:
Výuka náboženství pro děti 0–15 let 
(www.kcmt.cz/nabozenstvi-katecheze); 
Manželské večery: 8x pondělky od 
1. října 19.00-21.30, farní sál, kostel 
sv. Františka (MV.KCMT@gmail.com); 
Kurzy ALFA: středy od 19. září od 18.30 
v  KCMT (alfa.kcmt@gmail.com, tel. 
603114763, uveďte jméno a  věk); Cvi-
čení (nejen) pro seniory v  pondělí 
9.15–10.15; Bohoslužba slova (nejen) 
pro seniory vždy v pátek od 9.00 v kapli 
Matky Terezy; Taneční škola Astra Pra-
ha vždy v pondělí a úterý v  sále KCMT 
(www.astra-praha.cz); Keramický ate-
liér Su-terrén: Keramika různých zemí 
a kultur, SEN – seniorská keramika. Při-
hlášky a  info janadomsova@gmail.com 
nebo 603281864;  Dívčí skautský oddíl 
Sněhová vločka.
www.snehovavlocka.blanik.info.

                                         www.kcmt.cz

KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO  
 

 9. září od 15.00
farní odpoledne s přivítáním jáhna.

 14. září od 15.00
pobožnost u křížku na křižovatce ulic 
Ke Hrádku a K Verneráku. 
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DEVATERO PRO RODIČE

Kapacita kurzu je omezena

Přihlašování prostřednictvím formuláře 
http://www.apha.cz/cpr-devatero-pro-rodice-kurz 

Zážitkově vzdělávací kurz pro rodiče 
o výchově dětí předškolního věku

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz

www.apha.cz/cpr; www.manzelstvi.cz

KDY: od 3. října do 12. prosince 2018 
   ve středy od 18.30 do 20.30 (devět lekcí)

KDE : Křesťanská psychologická poradna
   Thákurova 3, Praha 6

CENA: 1 350 Kč pro jednotlivce
      2 200 Kč zvýhodněná cena pro pár

LEKTORKA KURZU: Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D.
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 16. září od 11.00
mše sv. u kapličky (jména Panny Ma-
rie) ve  Zdiměřicích, v  10.30 vychází 
procesí od křižovatky.

                           www.farnostkunratice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 8. září od 9.30
Svatohorská šalmaj: dobový prů-
vod vyjde z  Příbrami z  náměstí TGM 
na  Svatou Horu, kde je připraven 
do 23.00 kulturní a duchovní program.

                                www.svata-hora.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE  
 

 9. září od 9.00
při bohoslužbě v kostele v Dobříši bude 
uděleno požehnání všem školákům 
a studentům. Mohou si s sebou přinést 
školní pomůcky, brašny, učebnice aj.

 9. září od 10.00 
bude zahájena výstava: Každá kapka 
v moři se počítá. Výtvarná díla byla vy-
tvořena klienty denního stacionáře Stéb-
lo v Boroticích v  rámci arteterapie pod 
vedením lektorky Magdaleny Westman. 
Ke zhlédnutí do 11. října. PC sv. Tomáše.

                            www.farnostdobris.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 18. září od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 
Ježíši Kriste. Kristova jména. Táže se 
Hyacint Ullman OP, odpovídá Filip 
Boháč OP. Foyer barokního refektáře, 
vchod Jilská 5.

 25. září od 19.30
Psí život (o  duchovním životě s  do-
minikány pro mladé): Duchovní well-
ness. Co je modlitba? Moderuje Filip 

Boháč OP. Foyer barokního refektáře, 
vchod Jilská 5.

 29. září od 10.00
Dovnitř novým vstupem (prohlídka). 
Novou fortnou a  novým schodištěm 
v  dominikánském klášteře provede 
Josef Pleskot, autor rekonstrukce 
a  jeho kolegové N. Schmidt, J. Trčka 
a  M. Zucconi. Na  dotazy odpovídají 
i bratři dominikáni Filip Boháč OP, pře-
vor kláštera, a Benedikt Mohelník OP. 
Sraz na nároží Husovy a Jalovcové ulice. 

                          www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO 

 do 30. září
Mýma očima: Srpen 1968: výstava do-
sud nezveřejněných fotografií J. Va-
šíčka z  období okupace naší  republi-
ky vojsky Varšavské smlouvy, refektář.

 2. září od 15.30
Krajanka V. Hlaváčka. 100 let Česko-
slovenska, 100 let české dechovky: 
pořad k  výročí republiky složený z  nej-
krásnějších písniček, které provázely 
vznik Československa, zahrada Domova.

 9. září od 14.00
Vinobraní v  klášteře: účinkují: Jožka 
Šmukař a  cimbálová muzika, Valašský 
folklorní spolek Krušpánek a Cimbálová 
muzika Kyčera, Lidová muzika Osminka, 
Živý Jukebox – Honza Roušar a Václav 
Tobrman a kapela Jauvajs. Stánky s ob-
čerstvením a zábava pro děti.

 17. září od 16.00
setkání s  Jaroslavem Vašíčkem, au-
torem výstavy Mýma očima: SRPEN 
1968, refektář.

 30. září od 15.30
Drobnosti mistrů: Duo Dacapo 
(K. Macourková Hlaváčová a  O. Ma-
courek – flétna, M. Macourek – klavír). 

                               www.domovrepy.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

 5.–7. září
jsou zváni všichni kostelníci nebo 
ti, kteří se na  tuto službu připravují. 
O teorii liturgie a liturgickém prosto-
ru, používání liturgických předmětů, 
základů péče o  umělecké předmě-
ty a  roucha a  další budou předná-
šet P. Jan Kotas, P. Michal Němeček, 
P. Radek Tichý a P. Vladimír Kelnar. 

 17.–19. října a 19.–21. října
jsou zváni ti, kdo mají v  kostelech 
na starosti liturgický prostor nebo by se 
této činnosti chtěli věnovat. Vede floris-
tka Eliška Černá, součástí kurzu budou 
přednášky o liturgickém prostoru P. Mi-
chala Němečka a Mgr. Jana Rückla.

                 www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Loretánský Hájek
                                                                
8. září od 11.00 – hlavní pouť, slavnost 
Narození Panny Marie. Mši svatou, cele-
bruje arciopat Petr Prokop Siostrzonek.
22. září od  11.00 – pouť ke  svátku 
stigmatizace sv. Františka, mši svatou 
celebruje opat Daniel Janáček OPraem.

Koncert v kostele sv. Kateřiny
                                                                
10. září od  16.00 zve Společnost pro 
duchovní hudbu, Pravoslavná církev 
a  Vedení VFN na  koncert duchovní 
hudby Účinkují: H. Blachutová – me-
zzosoprán, V. Kopáčik – varhany. Kos-
tel sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky VFN v Praze 2.

Předání relikvie bl. Odorika
                                                                
11. září od  18.00 při mši svaté, kte-
rou celebruje Mons. Karel Herbst, se 
za přítomnosti zástupců církve i měs-
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ta Pordenone uskuteční slavnostní 
předání relikvie bl. Odorika z  Porde-
none – Oldřicha Čecha. Následuje 
přednáška italského historika Fran-
ka Cardiniho: Odorik z  Pordenone. 
V kostele Panny Marie Sněžné, Jung-
mannovo nám. Praha 2.

Františkánská pouť na Svatý Hostýn
                                                                
15. září zve Národní rada Sekulárního 
františkánského řádu ČR na  františ-
kánskou pouť na Svatý Hostýn. Hlavní 
mše sv. bude v bazilice v 10.15, cele-
bruje P. Stanislav Gryň OFMConv. 
Více inormací na tel. 725 939 385.

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci
                                                                
14. září od  18.30 – Svatoludmilská 
pouť na Levém Hradci. Uvítání ostat-
ků sv. Ludmily (relikviář s ostatky ruky), 
19.00 –  Vigile se zpěvy z řeckokato-
lické liturgie (Sbor sv. Vladimira); ná-
sleduje bdění se sv. Ludmilou.
15. září od  10.00 – Slavnostní mše 
svatá na louce před kostelem s vysta-
venými ostatky sv. Ludmily (celebruje 
Mons. Václav Malý), následuje dopro-
vodný program pro dospělé i  děti. 
Více na www.farnostroztoky.cz.

Pouť při slavnosti povýšení sv. Kříže
                                                                
14.–16. září zve hnutí Comunio-
ne e liberazione na pouť po stopách 
P.  Toufara. Na  pouti bude zajištěn 
nocleh, částečně strava, převoz za-
vazadel a zdravotník. Přihlášky a  info 
na cz.clonline.org.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
17. září od  17.00 jste zváni na  pravi-

delný koncert duchovní hudby. Účin-
kují: Pavla Tesařová – housle, Lukáš 
Dvořák – varhany. V  kostele Panny 
Marie pod řetězem v  Lázeňské ulici 
v Praze – Malé Straně.

Luboš Sluka 90´
                                                                
20. září v  19.00 se uskuteční v  ka-
tedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 
slavnostní koncert pod záštitou Otce 
Dominika kardinála Duky k 90. naro-
zeninám hudebního skladatele Lubo-
še Sluky, nejstaršího žijícího skladatele 
duchovní hudby. Ve světové premiéře 
zazní slavnostní Te Deum, jako podě-
kování za 90 let života.
Účinkují: Miroslav Kejmar – trubka, 
Pražské katedrální žestě, Yukiko Kon-
jo – soprán, Josef Popelka – varha-
ny, Pražský katedrální sbor, Cantores 
cantat, Josef Kšica – dirigent.
 
P. Pio z Piatrelciny
                                                                
23. září od 15.30 jste zváni při příle-
žitosti 100 let výročí od stigmatizace 
a  v  den 50. výročí úmrtí svatého Pia 
z  Piatrelciny do kostela Panny Marie 
Královny andělů při klášteře kapucínů 
v Praze na Hradčanech. Program za-
číná modlitbou růžence, od 16.00 ná-
sleduje mše svatá (celebruje P. Bona-
ventura Štivar OFMCap), litanie, uctění 
ostatků a závěrečné posezení. 

Svatováclavská pouť na Budči
                                                                
27. září od  19.00 – Svatováclavská 
pouť na  Budči. Svatováclavská vigílie 
– modlitba za národ s vystavenou re-
likvií sv. Václava.
29. září od 10.30 – mše sv. ke cti sv. 
Václava v rotundě (doprovází chrá-

mový sbor Kladno-Rozdělov), násle-
duje komentovaná prohlídka. Více 
na www.farnostroztoky.cz.

Síla přímluvné modlitby
                                                                
30. září od  16.00 zve ŘKF Michle 
na  přednášku Kateřiny Lachmanové 
na téma: Síla přímluvné modlitby. Sál 
U Habrovky 2, Praha 4 – vedle kostela 
sv. Františka, Metro Budějovická. 

OZNÁMENÍ

Kurz doprovázení na CMTF 
                                                                
CMTF UP v  Olomouci otevírá Du-
chovní doprovázení – zájmový kurz 
celoživotního vzdělávání v r. 2018-19. 
Přihlásit se můžete do  25. září 2018 
na www.czv.upol.cz.

50 let Humanae vitae
                                                                
20. října se uskuteční v  Arcibiskup-
ském gymnáziu v  Kroměříži Konfe-
rence k 50 výročí encykliky Humanae 
vitae. Více na www.lpp.cz/hv.

XI. celostátní katechetický kongres 
                                                                
26.–28. října se uskuteční XI. celo-
státní katechetický kongres v  Třeš-
ti u  Jihlavy. Ústředním tématem je 
Misijní dimenze církve. Vystoupí 
P. Kamil Obr, Ludmila Muchová, 
P.  Jakub Sadílek OFM, Karel Starý, 
Mons. Jan Graubner. Bude možné 
se zúčastnit praktických seminářů 
a  k  zakoupení nebo k  inspiraci bu-
dou tematické knihy, pomůcky a dal-
ší materiály za  zvýhodněné ceny. 
Přihlášky a  aktuální informace na 
http://www.cirkev.cz/katecheze.

PROGRAMY

P
an

 L
u

b
o

š 
Sl

u
ka

. F
o

to
: a

rc
h

iv
 J

. H
ru

b
ý

Le
vý

 H
ra

d
e

c.
 F

o
to

: a
rc

h
iv

 N
o

c 
ko

st
e

lů

Duchovní doprovázení
Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2018/2019 

Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci 
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D.

Duchovní doprovázení
Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2018/2019 

Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci 
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D.
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

 V  sobotu 23. června 2018 přijal 
v  katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtě-
cha v  Praze kněžské svěcení jáhen 
pražské arcidiecéze Pavel Křížek. Svě-
titelem byl Mons. Václav Malý, pražský 
pomocný biskup. 

FARÁŘSKÉ ZKOUŠKY

 P.  Benedikt Hudema, RNDr.  Matúš 
Kocian, Ph.D., a  Martin Sklenář 
úspěšně složili farářskou zkoušku. 
Blahopřejeme.

ZMĚNA FARNOSTI PRO NESLYŠÍCÍ

 ŘKF pro neslyšící sídlí od 4. června 
2018 na  adrese: náměstí 25. března 
17/3, 196 00 Praha-Čakovice.

ZŘÍZENÍ CHARITY CHRÁNĚNÉ 
PRACOVIŠTĚ 

 Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, vydal Zřizovací listinu, 
kterou se od 1. července 2018 zřizu-
je církevní právnická osoba s názvem 
Charita Chráněné pracoviště se síd-
lem Londýnská 13/44, 120 00 Praha 2 
– Vinohrady.

ZŘÍZENÍ FARNÍ CHARITY 
MNICHOVICE

 Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, vydal Zřizovací listinu, 
kterou se 1. července 2018 zřizuje cír-
kevní právnická osoba s názvem Farní 
charita Mnichovice se sídlem Masary-
kovo náměstí 1, 251 64 Mnichovice.

ZŘÍZENÍ FARNÍ CHARITY 
NOVÉ STRAŠECÍ 

 Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, vydal Zřizovací listinu, 
kterou se od 1. července 2018 zřizu-
je církevní právnická osoba s názvem 
Farní charita Nové Strašecí se sídlem 
U Školy 124, 271 01 Nové Strašecí.

PERSONALIA

 ThDr.  Jan Balík, Ph.D.  byl od 
1. července 2018 uvolněn z  funk-
ce výpomocného duchovního ŘKF 
u  katedrály sv. Víta, Václava a  Vojtě-
cha Praha-Hradčany a od téhož data 
do 30. června 2021 jmenován a usta-
noven biskupským vikářem pro diako-

nii. Od téhož data byl jmenován pre-
zidentem Arcidiecézní charity Praha 
a prezidentem Likvidace lepry. 
 P.  ThLic.  Ladislav Banďouch SDB 

byl od 1. září 2018 uvolněn z  funkce 
farního vikáře ŘKF u kostela sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy. 
 P.  Bc.  Serafín Robert Beníček 

OFMCap. byl od 1. června 2018 uvol-
něn z funkce výpomocného duchov-
ního klášterního kostela sv.  Josefa, 
Praha – Nové Město, a od téhož data 
byl jmenován a  ustanoven rektorem 
klášterního kostela sv. Josefa, Praha – 
Nové Město. 
 Jan Bezděk byl od 1. července 2018 

jmenován nemocničním kaplanem 
v Arcidiecézi pražské.
 P.  Artur Bilyk CSsR byl od  1. srpna 

2018 jmenován a  ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘKF u  kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Příbram – 
Svatá Hora.
 Mgr.  Martin Brousil byl od  1. září 

2018 do  31. srpna 2021 jmenován 
a ustanoven okrskovým vikářem vika- 
riátu Podřipsko.
 Mgr. Pavel Budský byl od 1. července 

2018 uvolněn z funkce faráře ŘKF u kos-
tela sv. Remigia Praha-Čakovice, z funk-
ce administrátora excurrendo in materi-
alibus ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Praha-Třeboradice a z funkce vý-
pomocného duchovního ŘKF u  koste-
la sv. Václava Praha-Prosek a od téhož 
data do 30. června 2023 byl jmenován 
a ustanoven farářem ŘKF Úvaly. 
 P. Ing. Mgr. Leo Pavel Červenka SDB 

byl od 1. září 2018 jmenován a usta-
noven výpomocným duchovním ŘK 
duchovní správy u  kostela sv. Kříže 
Praha – Nové Město. 
 P. ThDr. Jozef Daniš SVD, Ph.D. byl 

od  1.  června 2018 uvolněn z  funkce 
farního vikáře ŘKF u  kostela Všech 
svatých Praha-Uhříněves.
 Jan Dlouhý byl od  1. září 2018 do 

31. srpna 2021 jmenován a ustanoven 
okrskovým vikářem vikariátu Příbram.
 Dr.  Vojtěch Eliáš byl od  1. října 

2018 uvolněn z  funkce administrá-
tora excurrendo in spiritualibus ŘKF 
u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Praha-Třeboradice a  zproštěn pově-
ření duchovní péčí o  české krajany 
pobývající v Londýně a pověření du-
chovní péčí o české krajany pobýva-
jící v Paříži. Současně byl s účinností 
od  téhož data jmenován a  ustano-
ven administrátorem ŘKF u  kostela 
sv. Ludmily Praha-Chvaly a administ-
rátorem excurrendo ŘKF Jirny.

 Stanisław Góra byl po  vzájemné 
dohodě od  1.  července 2018 uvol-
něn z  funkce biskupského vikáře 
pro diakonii, prezidenta Arcidiecézní 
charity Praha, z  funkce koordinátora 
dobrovolníků Arcidiecézní charity 
Praha a  prezidenta Likvidace lepry. 
Od téhož data do 30. června 2025 byl 
jmenován a  ustanoven farářem ŘKF 
u kostela sv. Remigia Praha-Čakovice, 
administrátorem excurrendo ŘKF 
u kostela Nanebevzetí Panny Marie Pra-
ha-Třeboradice a od 1. srpna 2018 ad-
ministrátorem excurrendo ŘKF u kos- 
tela Povýšení sv. Kříže Praha-Vinoř.
 Ing.  Mgr.  Robert Hanačík byl od 

1. září 2018 do 31. srpna 2021 jmeno-
ván a  ustanoven okrskovým vikářem 
vikariátu Beroun. 
 Petr Havlík byl od  1.  července 

2018 uvolněn z  funkce administrá-
tora excurrendo ŘKF Veliš u  Vlašimi 
a z  funkce farního vikáře ŘKF Vlašim 
a současně byl jmenován a ustanoven 
výpomocným duchovním ŘKF u kos-
tela sv. Prokopa Praha-Žižkov. 
 Mgr. Vít Horák byl od 1. srpna 2018 

uvolněn z  funkce administrátora ŘKF 
u kostela Povýšení sv. Kříže Praha-Vinoř.
 P. ThLic. Ing. František Hylmar SJ byl 

od 1. září 2018 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘKF u kostela sv. Štěpána 
Praha – Nové Město.
 Martin Chleborád byl od 1. září 2018 

jmenován a  ustanoven kaplanem 
CMŠ Radost. 
 P. Mgr. František Kroczek OFMCap. 

byl od  1.  června 2018 jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním klášterního kostela sv. Josefa, 
Praha – Nové Město.  
 RNDr.  Mgr.  Pavel Křížek byl od 

25. června 2018 uvolněn z  jáhenské 
služby v  ŘKF u  kostela sv. Ludmily 
Praha-Vinohrady a od téhož data byl 
jmenován a ustanoven výpomocným 
duchovním tamtéž a  výpomocným 
duchovním ŘKF u kostelů sv. Mikuláše  
a sv. Václava Praha-Vršovice. 
 Ing. Mgr. Jan Kuník byl od 1. srpna 

2018 uvolněn z  funkce výpomocné-
ho duchovního ŘKF u kostela Nane-
bevzetí Panny Marie Příbram – Svatá 
Hora a  z  funkce nemocničního kap-
lana Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
 Mgr. Krzysztof Lach byl na základě 

vlastní žádosti od  1.  července 2018 
uvolněn z funkce faráře ŘKF Úvaly.
 P.  ThLic.  Pacifik Miroslav Matějka 

OFMCap., Th.D. byl od 1. června 2018 
uvolněn z  funkce rektora klášterního 
kostela sv. Josefa, Praha – Nové Město.

Z ACT CURIAE
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 P.  Mgr.  Karol Janusz Matlock MIC 
byl od 1. září 2018 jmenován a usta-
noven kaplanem Křesťanského gym-
názia Praha-Hostivař.  
 Mons. ThLic.  Artur Matus-

zek, Th.D., byl od  1. září 2018 
do  31. srpna 2021 jmenován  
a  ustanoven okrskovým vikářem III. 
pražského vikariátu.
 P.  Lukáš Lipenský O.Cr. byl od 

1. července 2018 uvolněn z  funkce 
nemocničního kaplana FN v Motole.
 P. Milan Mihulec SDB byl od 1. září 

2018 jmenován a  ustanoven farním 
vikářem ŘKF u  kostela sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.  
 P.  Ing.  arch. Metoděj Vojtěch 

Němec OP byl od  1. července 2018 
uvolněn z  funkce farního vikáře ŘKF 
u kostela sv. Jiljí Praha – Staré Město.
 Mgr. Lukáš Okurka byl od 1. červen-

ce 2018 uvolněn z funkce farního viká-
ře ŘKF Kralupy nad Vltavou a od téhož 
data byl jmenován a ustanoven farním 
vikářem ŘKF Vlašim a administrátorem 
excurrendo ŘKF Veliš u Vlašimi.
 Mgr.  Josef Pecinovský byl na  zá-

kladě vlastní žádosti od  1. září 2018 
uvolněn z  funkce okrskového vikáře 
III. pražského vikariátu.
 ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak 

byl od 1. října 2018 uvolněn z funkce 
faráře ŘKF u kostela sv. Ludmily Pra-
ha-Chvaly a  z  funkce administrátora 
excurrendo ŘKF Jirny a od téhož data 
do  30. června 2023 byl jmenován 
a ustanoven farářem ŘKF Smečno.
 P.  Mgr.  Pavel Šimůnek SDB byl 

od 1. září 2018 uvolněn z funkce vý-
pomocného duchovního ŘK duchov-
ní správy u  kostela sv.  Kříže Praha – 
Nové Město. 
 P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar OFM-

Cap. byl od 1. června 2018 jmenován 
a  ustanoven rektorem klášterního 
kostela Panny Marie Královny andělů, 
Praha 1 – Hradčany, a rektorem kláš-
terního kostela Narození Páně (Lore-
ta), Praha 1 – Hradčany.

 P.  Mgr.  Dismas Michael Tomaštík 
OFMCap. byl od 1. června 2018 uvol-
něn z funkce rektora klášterního kos-
tela Panny Marie Královny andělů, 
Praha 1 – Hradčany, a z funkce rekto-
ra klášterního kostela Narození Páně 
(Loreta), Praha 1 – Hradčany.  
 P.  Mgr.  Bc.  Jaroslav Trávníček SDB 

byl od 1. září 2018 uvolněn z  funkce 
kaplana Křesťanského gymnázia Pra-
ha-Hostivař.  
 Mgr.  Jiří Zeman byl s  účinností 

od 1. září 2018 jmenován a ustanoven 
kaplanem CMŠ Srdíčko. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Mgr. Jaroslav Schrötter, trvalý jáhen 
v Praze-Kobylisích, 2. 7. 1988 (30 let)
 P.  Filip Štěpán Boháč OP, farní vi-

kář u  sv. Jiljí v  Praze-Starém Městě, 
7. 7. 2013 (5 let)
 P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-

chovní v Praze-Kobylisích, 25. 7. 1967 
(51 let)
 P.  Mgr.  Antonín Lukeš M.Id., ad-

ministrátor farnosti v  Praze-Michli, 
2. 8. 2008 (10 let)
 Jaroslav Vyterna, emeritní pro-

bošt mělnický, na odpočinku v Praze, 
4. 8. 1954 (64 let)
 Mgr. Vojtěch Mátl, trvalý jáhen, ve-

doucí sekretariátu arcibiskupa, cere-
monář, 9. 8. 2013 (5 let)
 Ing.  Jan Kofroň, nemocniční kap-

lan, rektor filiálního kostela sv. Václava 
v Praze-Bohnicích, 18. 8. 1988 (30 let)
 Jordán Vilém Matausch, trvalý 

jáhen, 20. 8. 1988 (30 let)
 Ing.  Karel Mráček, trvalý jáhen, 

20. 8. 1988 (30 let)
 Mons. JCDr. Ing.  Manuel Lobo 

Gutiérrez, kněz prelatury Opus Dei, 
21. 8. 1988 (30 let)
 ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel, 

farní vikář v  Uhlířských Janovicích, 
22. 8. 1998 (20 let)
 Josef Jonáš, trvalý jáhen v Berouně, 

24. 8. 2008 (10 let)

 P.  Joseph Nguyen Dat Tan CSsR, 
farní vikář v  Příbrami – Svaté Hoře, 
24. 8. 2013 (5 let) 
 Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L., 

administrátor v  Dobříši, 21. 9. 2003 
(15 let)
 Mgr.  Antonín Juriga, trvalý jáhen 

v  Tuchoměřicích a  v  Praze-Nebuši-
cích, 22. 9. 2013 (5 let)
 P.  JCLic. Mgr.  Stanislav Bogusław 

Surma O.Praem., administrátor 
u  sv. Ludmily v  Praze-Vinohradech, 
28. 9. 2003 (15 let)

VÝROČÍ BISKUPSKÉ KONSEKRACE

 kardinál Dominik Duka OP, arci- 
biskup pražský a  primas český, 
26. 9. 1998 (20 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P.  Tomáš Pavel Genrt OFM, kněz 
Řádu menších bratří – františkánů, 
3. 7. 1932 (86 let)
 Ing. Jan Pečený, trvalý jáhen v Úva-

lech a Českém Brodě, 3. 7. 1953 (65 let)
 P. Ing. Mgr. Leo Pavel Červenka SDB, 

administrátor v Praze-Dolních Počer-
nicích, 7. 7. 1963 (55 let)
 František Klíma, kněz pražské 

arcidiecéze ve  výslužbě, 7. 7. 1933 
(85 let)
 P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., 

rektor klášterní baziliky sv. Jaku-
ba Staršího v  Praze – Starém Městě, 
8. 7. 1936 (82 let)
 P.  PhDr.  Josef Blaha SJ, farní vikář 

u sv. Štěpána v Praze – Novém Městě, 
11. 7. 1963 (55 let)
 P.  Mgr.  Petr Šleich, farní vikář 

v Praze-Lhotce, 13. 7. 1968 (50 let)
 J. M. Mgr.  Michael Josef Pojezd-

ný O.Praem., opat Královské kanonie 
premonstrátů na Strahově, 17. 7. 1943 
(75 let)
 Mgr.  Josef Ptáček, okrskový vi-

kář, farář v  Praze-Hlubočepech, 
19. 7. 1973 (45 let)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Všeobecný úmysl

Mladí lidé v Africe. Aby mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.   

Národní úmysl

Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srov. Žl 137/136)..  
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ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  2. 9. / 22. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Mořice, Olomouc 
(Mons. František Hanáček)

  9. 9. / 23. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald 
(P. Michal Podzimek)            

  28. 9. / slavnost sv. Václava (10.00): 
Mariánské náměstí, Stará Boleslav 
(Mons. Jan Graubner)

RADIO PROGLAS

  2. 9. / 22. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  9. 9. / 23. neděle v mezidobí (9.30): 
kostel Narození Panny Marie, 
Vranov u Brna (Mons. Václav Slouk)

  16. 9. / 24. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga) 

  23. 9. / 25. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

  30. 9. / 26. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Hluboká nad Vltavou 
(P. Tomas van Zavrel)

TELEVIZE NOE

  2. 9. / 22. neděle v mezidobí (10.30): 
záznam mše svaté z festivalu 
Mohelnický dostavník

  9. 9. / 23. neděle v mezidobí (10.30):
 kostel Panny Marie Pomocné, 
Zlaté Hory (Maria Hilf), (P. Mariusz 
Banaszczyk)

  16. 9. / 24. neděle v mezidobí (10.00): 
kaple Panny Marie Karmelské, 
Sázava (Mons. Zdeněk Wasserbauer)

  23. 9. / 25. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel Navštívení Panny Marie, 
Lechovice (P. Marek Orko Vácha) 
(20.00): 
Pobaltské republiky 
(papež František)

  30. 9. / 26. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna programu vyhrazena

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

 P.  Stanislav Muzikář CSsR, výpo-
mocný duchovní v  Příbrami-Svaté 
Hoře, 23. 7. 1932 (86 let)
 Mons. PhDr.  JCLic. Milan Hanuš, 

děkan kapituly, kaplan Jeho Svatosti, 
generální vikář Apoštolského exar-
chátu řeckokatolické církve, 24. 7. 
1963 (55 let)
 P.  Filip Štěpán Boháč OP, farní vi-

kář u  sv. Jiljí v  Praze-Starém Městě, 
26. 7. 1978 (40 let)
 Jaroslav Vyterna, emeritní pro-

bošt mělnický, na odpočinku v Praze, 
28. 7. 1927 (91 let)
 P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka 

OFM, provinční vikář Řádu menších 
bratří – františkánů, 4. 8. 1963 (55 let)
 P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 

na odpočinku v Praze, 5. 8. 1922 (96 let)
 MUDr.  Mag. theol. Vojtěch Novák, 

okrskový vikář, administrátor v Rakov-
níku, 15. 8. 1958 (60 let)
 Mgr.  Pavel Táborský, kněz praž-

ské arcidiecéze na  odpočinku, 
20. 8. 1943 (75 let)
 František Říha, administrátor v Lou- 

ňovicích pod Blaníkem, 22. 8. 1933 
(85 let)

 Mons. doc.  ThDr.  Jiří Skoblík, pre-
lát Jeho Svatosti, emeritní kanovník, 
rektor klášterního kostela sv. Bene-
dikta v Praze-Hradčanech, 16. 8. 1932 
(86 let)
 Mons. Anton Otte, emeritní kanovník, 

15. 8. 1939 (79 let)
 P.  Ing.  Miloslav Fiala O.Praem., 

na  odpočinku v  Praze, 28. 8. 1928 
(90 let)
 P.  Josef Tichý SJ, na  odpočinku 

v Praze, 30. 8. 1930 (88 let)
 Mgr.  Michal Procházka, kanovník, 

okrskový vikář, farář v  Uhlířských 
Janovicích, 3. 9. 1973 (45 let)
 ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak, 

farář v  Praze-Chvalech, 10. 9. 1973 
(45 let)
 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 

výpomocný duchovní v  Praze-Pro-
seku, 11. 9. 1932 (86 let)
 Martin Sklenář, administrátor v Čes-

kém Brodě, 17. 9. 1983 (35 let)
 František Benda, výpomocný du-

chovní v Ořechu, 22. 9. 1928 (90 let)
 Václav Nekolný, osobní arciděkan, 

kanovník, výpomocný duchovní v Uh-
lířských Janovicích, 27. 9. 1934 (84 let)

Z ACT CURIAE

Adorace za rodiny a kněžská a duchovní 
povolání 

R ádi bychom pozvali všechny, kteří chtějí rodiny i nová kněžská a duchovní 
povolání doprovázet svou modlitbou, ale také mladé lidi, kteří hledají svou 

životní cestu, na  společné modlitby za  povolání. Konají se o  prvních pátcích 
v měsíci v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2. Ve 14.00 začíná výstav 
Nejsvětější svátosti, od  15.30 pak společná adorace a  v  16.30 mše svatá. Více 
na www.hledampovolani.cz.
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  3.–7. 9. DC Věda a víra - hledání smyslu života 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  4.–8. 9. Ignaciánské exercicie: 
Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím / 
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  12.–15. 9. Ignaciánské exercicie 
P. Josef Čunek SJ / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  16.–19. 9. DC pro seniory: 
Těšíte se do nebe? / Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  20.–23. 9. DC pro seniory: 
Těšíte se do nebe? / Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  21.–23. 9. DO pro seniory 
Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  8.–12. 10. Exercicie o mši svaté 
P. Krzystof Strzelczyk CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční 
dům / Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  18.–21. 10. DO pro zdravotníky 
MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová / DC sv. Františka 
z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

  21.–24. 10. Úvod do křesťanské meditace 
P. Jindřich Kotvrda / DC sv. Františka z Pauly / 
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

  22.–26. 10. DC Život s Kristem v moderním světě 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  5.–9. 11. DC Ježíš, uzdravující světlo našich duší 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / 
Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  8.–11. 11. DC Literatura a duchovní život 
P. Petr Beneš CSsR / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

Praha 4 – Spořilov, Roztylské náměstí 

V  letech 1925–1929 proběhla na svahu pražské obce Zá-
běhlice intenzivní výstavba řadových domků podle regu-

lačního projektu J. Barka a J. Bertla. Tento celek byl nazván 
Spořilov a jeho centrem se stalo Roztylské náměstí.
O zajištění liturgického a duchovního života v této nové čás-
ti záběhlické farnosti se postaral ministr Dr. František Nosek, 
který zakoupil pro tyto účely bývalou kantýnu. Ta byla uzpů-
sobena na kapli: vybavena dřevěným oltářem a dalším inven-
tářem, zapůjčeným z františkánského kláštera u kostela Panny 
Marie Sněžné. Kaple svaté Kláry byla vysvěcena 26. 7. 1929. 
Bohoslužby, které se zde konaly jen o  nedělích a  zasvěce-
ných svátcích, zajišťovali otcové františkáni z tohoto kláštera. 
A již v následujícím roce zde byl ustaven spolek „Dílo blaho-
slavené Anežky Přemyslovny“, ze kterého vznikl 3. 12. 1933 
„Spolek dílo blahoslavené Anežky“ pro postavení katolického 

chrámu na Spořilově. Spolek měl 50 členů, duchovní oporou byl P. Jan Evangelista Urban, OFM. Dr. František Nosek zajis-
til plány nového kostela, jejich úřední schválení a také nákup parcely na Roztylském náměstí. V květnu 1934 na Spořilově 
probíhaly májové pobožnosti s prosbami za urychlenou výstavbu nového kostela. Do 20. května bylo ve sbírkách získáno 
350 000 Kč, tj. třetina nákladů na stavbu kostela – to byla podmínka stanovená pražským arcibiskupem kardinálem Karlem 
Kašparem. A tak další události probíhaly v rychlém sledu:
28. 10. 1934 kardinál K. Kašpar posvětil základní kámen a celé dílo 
proběhlo a bylo dokončeno v průběhu následujícího roku 1935:

   11. 1. bylo vydáno úřední povolení ke stavbě,
   21. 3. byla stavba kostela zahájena,
   25. 10. proběhla kolaudace stavby,
    26. 10. P.  Jan Evangelista Urban OFM, posvětil nové zvony 

Anežku a Václava a zvonek Kláru,
   27. 10. na svátek Krista Krále kanovník Kulač kostel vysvětil.

Součástí kostela je i  divadelní sál v  suterénu, skautská klubov-
na a knihovna. V roce 1938 byl získán domek pro faru (Jihový-
chodní IV; 896/25) a 1. 12. 1947 zde vznikla samostatná farnost. 
V  60. létech byl kostel upraven podle liturgických předpisů 
II. vatikánského koncilu.
    Dr. František Reichel

Kostel svaté Anežky a patronů českých
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Humor v BiBli

Andreas Martin (ed.)

Brož., 136 str., 149 Kč

9 dní ke znovunalezení 
radosti z modlitBy

Jacques Philippe
Brož., 80 str., 95 Kč

ticHá síla

Susan Cain
Brož., 232 str., 389 Kč 

liturgický kalendář 
na rok 2019 

Brož., 64 str., 49 Kč

od jarmulky ke kříži

Jean-Marie 
Élie Setbon

Brož., 156 str., 249 Kč

vlk poHlazený BoHem

Robert Hossein
Brož., 128 str., 199 Kč

pan farář má krizi

Jean Mercier

Brož., 112 str., 179 Kč

umění milující laskavosti

Rami Shapiro
Brož., 184 str., 299 Kč

tesař

Jon Gordon
Váz., 144 str., 235 Kč

myšlenky svatéHo 
šarBela 

Hanna Skandar
Brož., 80 str., 139 Kč

  K
A

R
M

E
LI

TÁ
N

SK
É

 N
A

K
LA

D
A

T
E

LS
T

V
Í

maria – mateřská tvář 
nejvyššíHo

Ctirad Václav Pospíšil
Váz., 236 str., 279 Kč

zářivá temnota noci

Sally Readová
Váz., 168 str., 279 Kč

3. září 1918
České duchovenstvo vydalo prohlášení, 
ve kterém přivítalo obnovu české samo-
statnosti jako dílo Boží spravedlnosti.

4. září 1938
Pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar 
posvětil nový kostel sv. Františka z Assisi 
na Chodově.

12. září 1638
Konal se slavnostní průvod s Palladiem 
Matky Boží Staroboleslavské z  praž-
ské Lorety do Staré Boleslavi, za vede-
ní pražského biskupa kardinála Arnošta 
z Harrachu.

12. září 1688
Narodil se Ferdinand Maxmilián Brokoff, 
sochař a řezbář, představitel vrcholného 
baroka. Jeho hlavními díly jsou sousoší 
pro Karlův most, morový sloup na Hrad-
čanském náměstí a socha Jana Křtitele 
na Maltézském náměstí. (+ 8. 3. 1731)

16. září 1838
Byly slavnostně posvěceny kapličky kří-
žové cesty na Petříně, vybudované sta-
vitelem J. Krannerem.

21. září 1348
Bula papeže Klementa VI. potvrdila za-
kládací akt kláštera slovanských bene-
diktinů na Novém Městě, který provedl 
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

27. září 1903
Pražský arcibiskup Lev Skrbenský z Hřiš- 
tě slavnostně posvětil pseudogotický 
kostel sv. Prokopa na  Žižkově za  pří-
tomnosti českého hraběte Ferdinanda
Karla Coudenhove s chotí.

29. září 1363
Na pozvání císaře Karla IV. a pražského 
arcibiskupa Arnošta z Pardubic přišel do
Prahy řeholní kanovník augustinián 
Konrád Waldhauser. Kázal v  kostele 
sv. Havla a poté v Týnském chrámu, kde 
se stal farářem.

Arnošt Kelnar




