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Editorial Zapomenutí hrdinové heydrichiády

Vážení čtenáři,
leitmotivem dnešního čísla je dilema 
křesťana, za jakých okolností případně 
vzít do  ruky zbraň. Pan kardinál Do-
minik Duka připomíná křesťany, kteří 
aktivně vzdorovali nacistickému reži-
mu. Pan major a jáhen Jiří Ignác Laňka 
nám přiblíží hodnotový rámec výcviku 
elitních policejních jednotek a pan do-
cent Pavel Milko z Ústavu východního 
křesťanství HTF UK se zamyslí nad od-
kazem biskupa Gorazda, od jehož mu-
čednické smrti uplynulo 75 let, i  nad 
poslušností a  „svatou neposlušností“ 
vůči vládnoucí moci.

Stanislav Zeman V ýročí heydrichiády se jistým způsobem dotýká i pražského arcibiskupství, 
zejména prezidenta tehdejší katolické charity, preláta Mons. Stanovského. 

S odbojem i s přípravou atentátu na Reinharda Heydricha je spojena i činnost 
římskokatolické církve. Víme, že parašutisté Anthropoidu po přistání v okrese 
Nymburk nalezli první útočiště u římskokatolického faráře. Připomínám také 
hrdinství a statečnost biskupa české pravoslavné církve Gorazda a jeho kněží. 
Tajemník pravoslavné církve Sonnenfels, který hledal útočiště pro parašutisty, 
skrývající se v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje, se vydal právě za pre-
látem Stanovským. Když uvažovali společně o vhodném místu, bylo navrhová-
no opatství Strahov, ale prelát Stanovský upozornil, že celý klášter v Nové Říši 
byl zatčen a je v koncentračním táboře pro skrývání parašutistů a partyzánů. 
Bylo tedy pravděpodobné, že Strahovský klášter je pod dohledem. 
Dlouholetý arcibiskupský vrátný pan Josef Bláha, který byl v té době jako mla-
dý muž sekretářem pana preláta, mi vyprávěl, že mu prelát Stanovský řekl: 
„Josífku, modlete se, je to velmi těžké, byl u  mě pan tajemník pravoslavné 
církve v důležité věci, ale je mi to všechno tak nějak nejasné.“ Pak se již nedo-
stavil pan tajemník, ale dostavilo se gestapo, které zatklo preláta Stanovského, 
a ten byl odsouzen k trestu smrti. Intervenoval za něho hrabě Kálnoky přes 
Otu Habsburského. Ten se nalézal ve Spojených státech, kde svolával národy 
bývalého Rakouska-Uherska k odboji proti nacistické německé říši. Upozornil, 
že je odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti, ale intervenoval u švédského 
krále. Švédský král intervenoval přímo u Adolfa Hitlera a rozsudek trestu smrti 
byl prelátu Stanovskému změněn na doživotní žalář v okovech. Tyto zprávy 
jsem obdržel od spisovatelky paní Niny Svobodové a od paní baronky Röme-
rové, které se v této akci také angažovaly. 
Pan tajemník Sonnenfels nezradil, protože nikdy nic nepadlo o Strahovu. Kdyby 
zaznělo jméno Strahov, Strahovský klášter by asi dnes vypadal trochu jinak. Pan 
prelát Stanovský zemřel na infarkt, vyvolaný návštěvou Revoluční gardy, která 
ho obviňovala nejrůznějším způsobem v domnění, že mluví s německým pre-
látem. Čili tento muž, který byl potenciálním nástupcem po kardinálu Kašparo-
vi, se až do posledního okamžiku svého života choval statečně. Zaráží mě, že 
tak důležité informace, které se dotýkají života církve a jejího vztahu k odboji 
proti diktaturám a proti útočným válkám, nejsou ve všeobecné známosti.
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Národní potravinová 
sbírka

V sobotu 11. listopadu 2017 se 
uskuteční pátý ročník Národ-

ní potravinové sbírky. Průběh sbír-
ky zajistí jako v  předešlých letech 
dobrovolníci, kteří budou vybrané 
potraviny přímo v  supermarketech 
sbírat a evidovat.
Zapojte se i vy. Věnujte sbírce v so-
botu 11. listopadu několik hodin 
svého času. Prosíme, kontaktujte 
Arcidiecézní charitu Praha na adrese 
praha@praha.charita.cz

Misijní neděleBenefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

A rcidiecézní charita Praha pořádá pod záštitou kardinála Dominika Duky 
26. benefiční koncert. Uskuteční se 31. října 2017 ve Smetanově síni Obec-

ního domu v Praze 1. Koncert moderuje Marek Eben. Výtěžek koncertu pod-
poří Českou nemocnici v Ugandě, která díky českým dárcům zachraňuje životy 
a zdraví pacientů v chudém venkovském kraji Buikwe. Během koncertu budou 
slavnostně uděleny Ceny Charity Česká republika osobnostem, které se mi-
mořádně zasloužily o rozvoj charitního díla.
Zazní Requiem Wolfganga Amadea Mozarta v podání Symfonického orchestru 
hl. m. Prahy FOK a Pražského filharmonického sboru. Touto skladbou bychom 
rádi připomněli památku kardinála Miloslava Vlka, který stál u zrodu řady projek-
tů Arcidiecézní charity. Vstupenky můžete zakoupit na www.praha.charita.cz. 
Chcete-li nás podpořit, můžete zaslat finanční dar na  účet veřejné sbírky 
na podporu České nemocnice v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme!

M isijní neděli oslavíme letos 
22. října sbírkou na  Papežská 

misijní díla. Papežské misie nejsou jen 
jednou z mnoha dobročinných agen-
tur, na  prvním místě jde o  evangeli-
zaci. Misijní myšlenky a  postoje mají 
být srdcem opravdové víry člověka – 
dnešního křesťana. V naší arcidiecézi 
se letos zvlášť modlíme za  kněžská 
povolání.

DUHA
2017-2018

KATOLICKÝ ČASOPIS  
PRO DĚTI,  

KTERÉ SE RÁDY PTAJÍ,
A PRO DOSPĚLÉ,  

KTEŘÍ SE NEBOJÍ OTÁZEK
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DĚKUJEME VŠEM  
PŘEDPLATITELŮM 

Předplatné na školní rok 1 20 čísel včetně adventního kalendáře 1 378 Kč 1 Objednávky: Soukenická 161, Písek 
tel. 731 402 878 1 redakceduhy@gmail.com 1 www.mojeduha.cz  

Uctění památky mučedníka biskupa Gorazda

U příležitosti 75. výročí mučednické smrti biskupa Gorazda konala Slavnostní liturgie v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Me-
toděje v Resslově ulici v Praze. Arcibiskup Michal udělil pamětní medaile představitelům pravoslavných církví z různých 

zemí a hostům z české ekumeny. Pamětní medaili obdržel také kardinál Dominik Duka OP. Matěj Pavlík, pozdější biskup Go-
razd, patřil v prvních letech Církve československé husitské k jejím významným osobnostem a k představitelům pravoslavné 
orientace navazující na cyrilometodějské dědictví.
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Kalendář s příběhem

N echte se celý následující rok provázet inspira-
tivními příběhy lidí, kteří ve svém životě překo-

nali velké těžkosti a díky vlastní síle i pomoci Charity 
znovu našli svou důstojnost a naději. 
Nástěnný kalendář Arcidiecézní charity Praha pro 
rok 2018 ukazuje dvanáct životních příběhů, jichž 
se Charita svou pomocí dotýká. Koupí kalendáře 
nebo jednorázovým finančním darem pomůžete 
Charitě vytvořit více příběhů se šťastným koncem. 
Více na www.kalendar.charita.cz.

Ze školy rovnou na kroužek
Desetiletý Pavel může díky sportovnímu kroužku, 
který pořádá Farní charita Příbram, zamířit ze školy 
rovnou do tělocvičny nebo herny. Poté, co se ro-
diče rozvedli a maminka pracuje ve dvou zaměstnáních, aby dostála podmínek insolvence a splatila dluhy, nemá na Pavlíka 
a jeho tři sourozence tolik času. Velkou pomocí je proto Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Vstaň, má přítelkyně, krásko má, 
a pojď

P řijeďte do Rožmitálu pod Třemšínem trochu si odpoči-
nout a  načerpat nové síly. Ve  dnech 27.–29. října jsou 

zvány především ženy na víkend biblických a izraelských tan-
ců s  Monikou Podkalskou s  názvem „Vstaň, má přítelkyně, 
krásko má, a pojď!“. V izraelských tancích je mnoho dávného 
moudra a radosti. Při biblických tancích mluví nejen ústa, ale 
modlí se celé tělo. A dělat něco společně skrývá v sobě radost 
– dáváme a zároveň dostáváme. Přihlášky na tel. 734 435 295 
nebo info@panskydumrozmital.cz.

Pouť zdravotníků ke sv. Lukáši

V e středu 18. října od  17.00 hodin zveme do  ka-
tedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na poutní mši 

svatou všechny lékaře, lékařky, pracovníky ve zdravot-
nictví, nemocniční kaplany, kněze a všechny ty, kteří se 
službě nemocným a starým lidem zvlášť věnují.

Arcibiskupství pražské srdečně zve  

lékaře, lékařky a všechny pracovníky ve zdravotnictví  

na poutní mši svatou ke sv. Lukáši. 

Po mši svaté proběhne setkání v Arcibiskupském paláci s přednáškou  
prof. Dr. mult. Maxe Kašparů, Ph.D., dr.h.c., řeckokatolického kněze a psychiatra. 

Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 

 ve středu dne 18. října 2017  

 v 17 hodin  

 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  

 celebruje Dominik kardinál Duka OP 
 

Projekt Svatá Ludmila 1 100 let

P rojekt Svatá Ludmila 1 100 let je koordinován stejnojmenným spolkem a byl založen 
v roce 2016. V současnosti má záštitu řady osobností náboženského i kulturního ži-

vota. Cílem spolku je oslava 1 100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, které proběh-
ne v roce 2021. Součástí přípravy na toto výročí je snaha o povzbuzení úcty k této první 
české světici a panovnici, která stojí na samém počátku víry i státnosti našeho národa. Svatou Ludmilu chceme představit 
v  několika tematických okruzích, a  to jako vychovatelku a  matku rodiny, panovnici a  zakladatelku dynastie, první světici 
a mučednici, vdovu a babičku a zejména jako matku víry našeho národa. Všechna jmenovaná témata jsou svým způsobem 
obsažena v osobě svaté Ludmily. Více na www.svataludmila.cz.
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Nejnovější objevy českých 
archeologů v Egyptě

V rámci lhotecké 
farní akademie 

jste 8. října od 16.30 
zváni na  přednášku 
prof. PhDr. Mirosla-
va Vernera, DrSc., 
na téma „Nejnovější 
objevy českých ar-
cheologů v Egyptě“. 
V  kostele P.  Ma-
rie Královny míru, 
Praha 4, Lhotka, 
Ve Lhotce 36.

Zápas o každodenní modlitbu v běhu životních radostí a starostí 
– rekolekce s Józefem Augustynem SJ

P astorační středisko pořádá ve dnech 10.–11. listopadu 2017 již tra-
diční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, tentokrát na téma 

„Zápas o  každodenní modlitbu v  běhu životních radostí a  starostí 
na základě nejkrásnějších textů Evagria Pontského“. 
Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby před Nejsvětější 
svátostí nebo využití nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru 
s knězem. 
Program bude zahájen v pátek od 18.00 registrací a v 18.30 slavením 
eucharistie. Po  zaslání přihlášky dotyčnému pošleme podrobněj-
ší informace (a případnou složenku) k uhrazení nákladů na rekolekce 
250 Kč. Pozor – ubytování nezajišťujeme!
Přihlašujte se písemně nejpozději do 3. listopadu prostřednictvím for-
muláře na  http://www.apha.cz/zapas-o-kazdodenni-modlitbu nebo 
na adrese Pastoračního střediska (Thákurova 3, 160 00 Praha 6).

Kalendář Církevní turistiky

V září jsme si připomněli Světový den cestovního ruchu. 
Pražské arcibiskupství k této příležitosti vydalo Stolní kalen-

dář pro turisty a poutníky pražskou arcidiecézí 2018, který bude 
k dispozici ve vybraných knihkupectvích a na eshop.apha.cz.

Kalendář 2018
pro turisty 

a poutníky
pražskou arcidiecézí

www.cirkevnituristika.cz
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a  pak 11 let jako ředitel diecézního 
střediska mládeže a farář ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. 

Z  koníčků mám rád od  všeho tro-
chu: rád zajedu na  hory, projedu se 
na  kole, baví mě kolečkové brusle, 
jízda na motorce, plavání a další spor-
ty. Rád čtu, zajdu do  divadla, nebo 
na  koncert. Nepohrdnu jakýmkoliv 
dobrodružstvím. Jsem vděčný za vše, 
co posílí lidského ducha a  vede 
ke zdravému životu. 

 Jak dlouho pracujete s  mladými 
lidmi?
Od dětství. Na vesnici jsme organizo-
vali party, kde jsme si hráli, připravovali 
divadla, učili se katechismus. V  do-
spívání jsem pomáhal ve  skautu, vedl 

ministranty a hledal, jak hlásat evange- 
lium mladým. Byly to krásné časy.

Žité společenství mladých jsem po-
znal na studiích v Brně. Jako boho-
slovci jsme vedli ministrantská se-
tkání a  společenství vysokoškoláků. 
Sloužil jsem jako kaplan pro mládež 
ve vikariátu. Dá se říci, že celý život 
sloužím mladým. 

 Co potřebuje dnešní mladý člo-
věk, aby se nadchl pro víru?
Vidět zdravou zbožnost, zdravý lidský 
přiklad u svých rodičů, kněží, vycho-
vatelů a starších bratří a sester ve víře. 
Víra je dar, který nám Bůh nezaslou-
ženě, ale potřebně dává. Rád vzpomí-
nám na příklad babiček a dědečků či 
na zbožnost starých kněží, kteří prošli 
PTP a komunistickou diktaturou. Jsou 
pro mě velcí svědkové víry. Stejně jako 
mí rodiče, kteří nás nikdy nenutili se 
modlit či chodit do kostela. Vždy jsme 
tak nějak chtěli sami, to jen v pubertě 
jsme trochu bojovali. Mám radost, že 
mí sourozenci v  životě z  víry rostou 
a dobře ji předávají i svým dětem. 

 A  co chcete vnést do  sekce pro 
mládež Vy?
Mé motto je: „Nerozděluj, ale sjed-
nocuj“. Přeji si, abych dobře navázal 
na  dosavadní službu. Dary, zkuše-
nosti, které mi Bůh dal, ať poslouží 
všem. Chci být pro druhé služební-
kem a společně pracovat ve svěřené 
službě. Rád pracuji s  druhými, baví 
mě nadchnout se a kráčet společně – 
v různosti – k jednomu cíli. 

Když budete mít cestu kolem, tak se 
zastavte. Dveře jsou otevřené. Slovo 
Praha je pro mě „prah–a“ tzn., pře-
kročuji práh jedné etapy služebného 
života a těším se na další. 

Prosím o  modlitbu na  cestě v  nové 
službě. 

Vše dobré přeje a  každému čtenáři 
žehná P. Kamil Strak.

 Erika Kroupová

Nerozděluj, ale sjednocuj

Od začátku září můžeme v budově semináře či na mších 
svatých ve fakultní kapli potkávat usměvavého kněze 
P. Kamila Straka. Ten brzy vystřídá ve funkci vedení sekce 
pro mládež ČBK P. Jana Balíka.

 Můžete nám říci něco o sobě?
Kluk z  Moravy, narozen v  roce 1976 
ve  Vítkově, okres Opava. Vyrůstal se 
dvěma sourozenci na  venkově, v  ze-
mědělském prostředí. V  mládí rád 
pomáhal okolo kostela, na  statku, 
ve  skautu. Vystudoval střední země-
dělskou školu v Opavě. O prázdninách 
na brigádách jezdil s kombajnem. 

Během ročního studia na vysoké ško-
le v  Brně jsem se rozhodl jít cestou 
ke kněžství. Po roce práce v JZD jsem 
roku 1996 nastoupil nejprve formaci 
do konviktu v Litoměřicích, poté do se-
mináře v  Olomouci. Studia jsem pře-
rušil, abych vykonal základní vojenskou 
službu. V roce 2002 jsem přijal jáhen-
ské svěcení a v roce 2004 kněžské. 
Jako kaplan jsem sloužil v  Místku 

ROZHOVOR
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 Čím pro Vás rezonuje 75. výročí 
mučednické smrti biskupa Gorazda?
Především je před námi postava dob-
rého pastýře, který v  těžké situaci ne-
uteče, ale dá i  život za  své ovce. Je-
žíšovo srovnání pastýře a  nájemníka 
je velmi aktuální výzvou. Zdá se, že je 
nyní hodně nájemníků a málo pastýřů. 
Biskup Gorazd měl také obavu z nad-
národních elit, ale třeba stejný optimi-
smus jako Masaryk. Věřil, že demokra-
cie s vysokou kvalitou lidu, který bude 
žít svobodně ve svobodné zemi, bude 
garantem veškeré úrovně duchovní, 
ekonomické i  společenské. Jenomže, 
co dělat, nedosahuje-li lid oné úrovně, 
nebo když nemá o demokracii zájem? 
Stejné otázky si kladu i  o  naší církvi. 
U nás v pravoslavné církvi sice zůstala 
zachována určitá „gorazdovská“ de-
mokracie, ale tvůrčí sílu tj. střední stav, 
maloburžoazii, bolševici zlikvidovali. 
Dnes přichází spousta lidí z  východu, 
kteří o  demokracii vůbec nic nevědí 
a ani o ni nemají zájem. A je otázka, na-
kolik oni mohou rozhodovat. Máme se 
tedy vrátit k tomu, aby o všem rozho-
doval episkopát? 
Mučedník Gorazd v  každém případě 
rozeznal zrůdnost nacistické ideologie 
a velice brzy na ni upozornil, což se ně-
kterým elitám dlouho nedařilo.
Otázka oprávněnosti boje proti vlád-
cům mi zase připomíná generační spor, 
který jsme vedli na fakultě o třináctou 
kapitolu Pavlova Listu Římanům, kde 
se říká, když to budu parafrázovat: 
„Podřizuj se vládci, protože on má úkol 
od Boha vládnout…“ Nicméně v závě-
ru té kapitoly je řečeno „…když koná 
v souladu s Božím záměrem, Božím ří-
zením, kdy to není bezbožná, nemrav-
ná moc.“ Tedy je zde určitá dvojkolej-
nost. Naši učitelé citovali ten začátek 
a my jsme citovali konec. Ve východ-
ním křesťanství vždycky byly obě linie. 
Tu bojovnou vidíme už od Origena, ne-
souhlasícího s tím, aby bezbožný tyran 

vládl. Origenovi žáci říkali, že je třeba 
vzít klacek do ruky a vyhnat ho. 
Je také rozdíl mezi balkánským pravo-
slavím a  tím východním, slovanským. 
Vychází to podle mě z toho, že na Bal-
káně měli poslední staletí zkušenost 
s  bezbožným nekřesťanským reži-
mem. Řecká osvobozenecká revoluce 
v  19. století je dokonce podle tradice 
datována na Velikonoce, na den Vzkří-
šení se vzbouřili proti Turkům. Ovšem 
na druhé straně tam, kde měli pravo-
slavné křesťanské panovníky, se pro-
sadila myšlenka, že bojovat se s  nimi 
nemá. Ale už se skoro zapomnělo, že 
ne každá vládnoucí moc je od Boha.

 Jak tedy najít rovnováhu ducha 
a boje? 
Člověk, který se vydává duchovní ces-
tou, se nepochybně vzdává krvavého 
boje a  vydává se cestou duchovního 
boje. Duchovenstvo se nesmí účastnit 
boje, nesmí si ušpinit ruce od krve, nesmí 
zabíjet, leda s hrozbou ztráty duchoven-
ského stavu. Náš vojenský kaplan říkal, 
že má zbraň jako poslední možnost, 
když by bránil svoje druhy v boji. Pou-
žil by ji jako poslední s tím, že by vlastně 
obětoval tu svoji duchovenskou funkci, 
svoje svěcení, pro záchranu.

 Máme i  dnes statečné hrdiny, 
jako byl biskup Gorazd, nebo jsme 
spíše Švejkové?
Švejk byla podle mě patologická posta-
va, nikoliv typická. Ta předchozí doba 
lidi naučila nevšímat si řady věcí. Roli 
mohlo sehrát i  to, že vojáci po  Mni-
chovu ani nedostali příležitost bojovat. 

Vidíme, že Poláci, kteří bojovali, zase 
bojují s Evropskou unií. Maďaři bojovali 
v padesátých letech a bojují zas. A i my 
trošku bojujeme, ale ne moc. U  nás 
došlo k  takové nějaké otravě, která se 
těžko léčí. Je proto důležité vyprá-
vět o  lidech, kteří byli a  jsou stateční, 
a  formovat mladé lidi. Vím, že zrovna 
památník hrdinů heydrichiády obrov-
sky oslovuje. Sám, když jsem tam bý-
val v naší katedrále, jsem zažil, že přijeli 
školáci až z  Itálie, pravidelně přijížděli 
z  USA a  zdaleka nejvíce bylo našich 
škol. Byl to velký čin, který rezonuje. 
Jen mě mrzí, že často ještě zazní slovo 
atentát, které patří spíš zmanipulova-
ným darebákům, kteří se odpálí mezi 
civilisty. Ale postaví-li se vojáci vůči ty-
ranovi v uniformě, jde o něco jiného.

 Čili velitel nebo nadřízený se ne-
musí poslouchat za všech okolností?
Symfonie církve a  státní moci je sa-
mozřejmě ideál, je nutné ji ale správ-
ně chápat. Z hlediska morální teologie 
slovanské pravoslaví hodně zdůrazňuje 
poslušnost jako jednu ze základních 
ctností. Ale já mám takovou řeckou 
učebnici, kde se samozřejmě o  po-
slušnosti také hovoří a  ten autor říká: 
„Hovoříme-li o  poslušnosti, znamená 
to především poslušnost Bohu.“ A  je-
den takový neposlušný řecký duchovní 
napsal knihu s  názvem „Nesvatá po-
slušnost a svatá neposlušnost“ (smích). 
Vždyť velmi významní svatí jako Jan 
Zlatoústý, nebo Maxim Vyznavač získali 
svůj věnec právě jako neposlušní vlád-
noucí moci.

 Stanislav Zeman

Svatá neposlušnost

Doc. Pavel Milko, Ústav 
východního křesťanství 
HTF UK

TÉMA
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  Co byste řekl k dilematu křesťa-
na, který má v určité situaci použít 
zbraň?
Položil bych si otázku, co je důležitější 
v tu chvíli. Život člověka, který se vě-
domě rozhodl někoho ohrozit na ži-
votě, tedy pachatele trestného činu, 
anebo přikázání lásky k bližnímu? Jak 
říkal sv. Augustin, já můžu nastavit dru-
hou tvář, když se sám rozhodnu, ale 
nikdy nemůžu nastavit tvář toho dru-
hého. Tam právě vystupuje na povrch 

ono přikázání lásky k  bližnímu. A  to 
naplňovali vojáci a  policisté po  celá 
staletí, když bojovali ve spravedlivých 
bojích. Druhá věc je, jak posoudit, co 
je spravedlivý boj. Augustin stanovil, 
že voják musí poslouchat svého ve-
litele, a odpovědnost za  to, jestli ten 
boj je spravedlivý, přechází na velitele 
a na panovníka. Tedy jestliže policista 
použije zbraň proti pachateli trestné-
ho činu, který ohrožuje něčí život, je 
to v pořádku podle lidského i Božího 

zákona. My policisté máme oprávnění 
za určitých okolností až druhému člo-
věku vzít život. Na druhé straně máme 
jednu obrovskou povinnost, a  sice 
svůj život pro druhé položit. To po-
depisujeme v přísaze. A toto ohrom-
né rozpětí samozřejmě klade velké 
nároky na  kvalitu lidí, kteří to dělají, 
i na ty, kteří je vybírají a vzdělávají. Pro 
odpovědné rozhodnutí v obou těch-
to krajnostech policisté navíc mají jen 
zlomky vteřin.

  Co pomáhá v  takovémto vy-
pjatém momentu ke  správnému 
rozhodnutí?
Dobře vedený výcvik. Nic jiného. 
V  těchto situacích fungují úplně jiné 
režimy mysli, psychiky, než v  běž-
ném životě. I při pouhém realistickém 
nácviku, kdy část lidí hraje teroristy 
a  část zajatce, nám někteří účastníci 
kolabují. Ačkoli vědí, že je to jen hra, 
jen nácvik, kdykoli mohou zvednout 
ruku a  přestat, přesto se jejich tělo 
zhroutí. Čili v reálné situaci se dosta-
nou do značného stresu, kdy už psy-
chika funguje jen v těch motorických 
záležitostech a  tělo i  mysl dělají, co 
mají nacvičené. Jde-li opravdu o ži-
vot, zapojí člověk jen asi 40 % velkých 
svalů, malé svaly vůbec. Na  žádné 
velké rozmýšlení není čas, nastupu-
jí automatické reakce, které správně 
nastaví jen kvalitní výcvik. Ten musí 
být dobře vedený z technického, zá-
konného i morálního hlediska.

  Morální imperativ „nezabít“ vede 
v  jiném kulturním okruhu některé 
lidi až k tomu, že před sebou zame-
tají cestu, aby nešlápli na broučka…
To je jistě sympatické, ale naše zákony 
mají křesťanský základ, církevní právo 
bylo ostatně dříve než civilní. Někdy 
slýchám, že policista, který zastřelí zlo-
čince, se proviňuje proti pátému přiká-
zání „Nezabiješ“. Ale původnímu textu 
Bible je blíže slovo „Nezavraždíš“, a to 
nás vede k jasnějšímu pochopení. Ne-
vzít nikomu život za žádných okolností 
by stálo proti minimálně 1 800 letům 
naší historie. Všechny ty vojáky a pa-
novníky, od  Karla Velikého, Karla IV. 
a  jejich rytířů až po hrdiny z Resslovy 
ulice bychom museli umístit do pekla. 
Parašutisté z Resslovy ulice navíc ne-
jen zabíjeli nepřátele, ale nakonec za-
bili i sami sebe. Ale vnímáme, že nejde 
o těžký hřích sebevraždy. Pokud tedy 
místo slova „Nezabiješ“ přijmeme ono 
„Nezavraždíš“, vyjde nám, že za  urči-

Nemohu nastavit tvář 
toho druhého

Major Mgr. et Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., vedoucí 
výcvikového oddělení Útvaru rychlého nasazení Policie 
ČR (URNA), předseda Křesťanské policejní asociace (KPA) 
a především trvalý jáhen v Duchovní správě u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.  
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tých okolností je použít proti druhému 
sílu oprávněné. 

  A bezpečnost naší země v mezi-
národním kontextu vám dělá vrás-
ky, nebo ne?
Problém je, že o situaci na Blízkém vý-
chodě nebo v Africe máme velmi málo 
kvalitních a  spolehlivých informací. 
V  médiích se na  jednu stranu proje-
vuje šílená politická korektnost, která 
nazývá věci jinými jmény, a na druhou 
stranu vidíme naprosté lži a manipula-
ce, často ze zahraničních zpravodaj-
ských zdrojů. Máme i málo zkušeností 
s určitými typy problémů. Ale bezpeč-
nostní situace České republiky je vel-
mi dobrá, jedna z nejlepších v Evropě. 
Naši policisté jsou kvalitní, politika je 
relativně stabilní, nikdo netrpí hla-
dem, máme nejnižší nezaměstnanost. 
Ovšem vývoj v Evropě se může zhor-
šovat, vidím tam jistá napětí. 

  Kde je podle vás rozumná hranice 
mezi svobodou a řádem?
Víte, svoboda je krásná věc, navíc Boží 
dar. Ale s  ní jsme dostali i  odpověd-
nost. A  když nejsou vyvážené, je to 
špatně. Svoboda bez odpovědnosti je 
anarchie, chaos, zvůle a odpovědnost 
bez svobody je otroctví. Ty dvě sest-
ry prostě musí jít spolu ruku v  ruce. 
Svoboda je ta hezčí z  nich, čili láska 
k  ní samozřejmě převažuje. Ale naše 
společnost žije v  nějakém řádu, bez 
něj a bez zákonů bychom se propadli 
do chaosu. A například nelegální mig-
race zákon narušuje. Samy státy vlast-
ně porušují zákon a  tím popírají svůj 
základ v  právním řádu. Potřebným 
samozřejmě musíme pomáhat, ale jde 
o to kde a také jde o počty lidí. Nad ur-
čitou hranici je už každý systém neu-
držitelný, protože vyčerpá své zdroje.

  Co tedy říkáte svým poslucha-
čům, když jako jáhen kážete?
Jde většinou o policejní akce, snažím 
se tedy povzbudit naše kolegy, aby 
svoji profesi nebrali jen jako práci, za-
městnání, ale aby to brali jako povolání. 
Aby se snažili naplnit přísahu i to hes-
lo, které máme na autech – „Pomáhat 
a chránit“. Nemají to snadné, policejní 
sbor má například větší rozvodovost 
než většinová společnost, protože po-
licisté jsou v práci často dlouho, navíc 
jsou pod tlakem. Ale bez jejich služby 
fungující společnost být nemůže.

  Stanislav Zeman

O 
dvezli jsme si mnoho krás-
ných vzpomínek a  nových 
přátelství. Proto se skupinka 

mladých lidí z  animátorského kurzu 
s  radostí zhostila přípravy programu 
pro dobrovolníky z  farností Chodzież 
a Murowana Goślina pro akci POLaC-
ZEnie (polské slovo pro spojení) POL – 
polské a CZE – české strany.

Do  arcidiecézního centra pro mlá-
dež Nazaret dojel celý autobus pol-
ských přátel, dohromady s  námi nás 
bylo přes 60. Připravili jsme pro ně 
řadu zajímavých programů. Každý 
den jsme společně slavili mši svatou, 
jednou také v katedrále svatého Víta, 
Václava a  Vojtěcha. Všichni budeme 
určitě dlouho vzpomínat na návštěvu 
u pana kardinála Dominika Duky, kte-
rý Poláky překvapil, když s nimi mlu-
vil jejich mateřštinou. 

 Zajímavá byla také velká hra po Praze, 
kdy naši kamarádi navštívili významné 

pražské památky a u každé z nich pl-
nili úkol, díky kterému se dozvěděli 
mnoho zajímavého. 
V  neděli jsme nabídli řadu worksho-
pů, např. lukostřelbu, malování tašek, 
práce se dřevem apod., odpoled-
ne pak bylo pro všechny připraveno 
velké překvapení – tzv. bumper balls 
(velké nafukovací koule, ve  kterých 
jsme hráli fotbal).

K nejkrásnějším a nejvíc obohacujícím 
chvílím patřily večerní modlitby. Občas 
jsme sice trochu bojovali s  jazykovou 
bariérou, ale při modlitbách jsme mohli 
zakusit sjednocení ve víře a  to byl pro 
nás všechny posilující zážitek.
Myslím, že setkání bylo požehnanou 
akcí, a my i Poláci jsme měli slzy v očích, 
když jsme se po pěti společně stráve-
ných dnech loučili. Milým překvapením 
pro nás bylo při poděkování pozvání 
na příští rok opět k nim do Hnězdna!

  Tereza Veverková

Połączenie

Minulý rok v létě jsme my, mladí lidé z pražské arcidiecéze, 
měli možnost zažít úžasný předprogram Světových dní 
mládeže v arcidiecézi Hnězdno.
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1. 10. 
Minsk / plenární zasedání CCEE 

  

2. 10. / 9.00 
Praha – Staré Město / kostel Panny Marie před Týnem / 
mše sv. /  Veni Sancte KTF UK

  

7. 10. / 10.30 
Koclířov / mše sv.

  

11. 10. / 16.00 
Praha-Hradčany / Arcibiskupský palác / Konference 
věnovaná třetímu pražskému biskupu Thiddagovi 

  

15. 10. / 10.00 
Kájov / mše sv.

   

18. 10. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., pouť pracovníků 
ve zdravotnictví

  

21. 10. / 12.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., rekviem za oběti 
Heydrichiády

   

22. 10. / 15.00  
Praha-Bubeneč / kostel sv. Gotharda / mše sv. 
s biřmováním

  

27. 10. / 15.00 
Hradec Králové / žehnání nového pivovaru

  

27.10. / 20.00 
Praha / katedrála / Ekumenická modlitba za vlast

 

31. 10. / 19.00 
Praha – Staré Město / Smetanova síň Obecního domu / 
koncert Arcidiecézní charity

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

3. 10. / 17.00 
Jilemnice / kostel sv. Vavřince / mše sv.

3. 10. / 19.00 
Jilemnice / ČKA, Klub Betanie / přednáška

6. 10. / 16.30 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / mše sv.

7. 10. / 10.00 
Kralupy nad Vltavou / kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava / mše sv. s kněžským svěcením

8. 10. / 9.00 
Praha-Řepy / kostel Svaté Rodiny / mše sv. s biřmováním 

11. 10. / 9.30 
Praha-Dejvice / kostel sv. Vojtěcha / Akademie pro seniory 
/ přednáška

12. 10. / 9.00 
Praha-Vinohrady / Arcibiskupské gymnázium / vizitace 

14. 10. / 8.30 
Praha-Břevnov / bazilika sv. Markéty / mše sv. / 
sympozium Opus bonum

15. 10. / 11.00 
Praha-Zbraslav / kostel sv. Jakuba Staršího / mše sv. 
s biřmováním

17. 10. / 18.00 
Beroun / kostel sv. Jakuba Staršího / mše sv. / vizitace 
farnosti

21. 10. / 17.00 
Praha-Smíchov / Sbor Církve adventistů sedmého dne / 
přednáška 

22. 10. / 10.00 
Krásná Hora nad Vltavou / kostel sv. Mikuláše / mše sv.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 4. 10. / 9.30 / Setkání maminek 
s dětmi. DS

 4. 10. / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 10. 10. / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*. CPR

 11. 10. / 9.30 / Akademie nejen pro 
seniory. Mons. Václav Malý: Proč jsem 
křesťanem? PS

 11. 10. / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 12. 10. / 19.30 / Modlitba chval. PS 
+ mládež

 14. 10. / 9.00 / Sobota pro ženy*. CPR
 17. 10. / 19.30 / Příprava na manžel-

ství*. CPR
 18. 10. / 9.30 / Setkání maminek 

s dětmi. DS
 18. 10. / 19.00 / Seminář obnovy 

v Duchu svatém*. PS + CHO
 20. 10. / 18.00 / Modlitba za volby. DS
 20. 10. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 24. 10. / 19.30 / Příprava na  man-

želství*. CPR
 25. 10. / 9.30 / Akademie nejen pro 

seniory. PhDr. Jana Bělová, PhD., Ctě-
nice: Umění kuté v  železe (vstupné 
50 Kč). PS

 25. 10. / 19.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 28. 10. / 18.00 / Seminář obnovy 
v Duchu svatém*. PS + CHO

 31. 10. / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*. CPR

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

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 

 10. října – 28. listopadu
Společná příprava na  manželství 
– vždy v  úterý od  19.30 do  21.30 
(Kolejní 4, Praha-Dejvice). Přihlášky na 
www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktual-
ni-nabidka. Kapacita kurzu je omezená.

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

 4. listopadu od 15.00 do 17.00
Jak se připravit na  pubertu svých dětí. 
PhDr.  Ivana Bernardová, kostel sv. Voj-
těcha, Kolejní 4, Praha-Dejvice. Více na: 
www.apha.cz/cpr-nov-uskali-dospivani.

                                   www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 3.–5. listopadu od 18.00
Tematická víkendovka pro mladé (12–
18 let). Centrum Nazaret.

                        www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 14. října 9.30–16.00
pro mladší kluky (cca od 7 do 15 let), 
zahájení v  kostele sv. Václava, Pra-
ha-Nusle. Více: P.  B. Hudema, tel.: 
724 209 774; ministranti@apha.cz. 

 20.–21. října od 18.00
pro starší kluky (cca od  15 do  25 
let), zahájení v  kostele sv. Vojtě-
cha v  Praze – Novém Městě. Více: 
P.  B. Hudema, tel.: 724  209  774; 
benedikthudema@atlas.cz.

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 7. října 10.00–18.00
Farní den – pouť v kostele sv. Františka 
(mše sv., společný oběd, od 15.00 Di-
vadlo „Tři tučňáci aneb na arše v šest“ 
(hraje Jan Horák); hry a  soutěže pro 
malé i velké, táborák a opékání buřtů.

 9. října od 19.00
Manželské večery.
Více na MV.kcmt@gmail.com.

 12. října od 19.00
Zastavení u Matky Terezy. Jan Samo-
hýl: Otčenáš a jeho kořeny v židovství 
(KCMT).

 13.–16. října
Burza dětského oblečení. (MC Domeček).

 19. října od 18.00
Vernisáž haptické výstavy Doteky II. 
Výstava výtvarných prací nejen pro 
lidi, kteří jsou nevidomí a ty, co si chtějí 
vystavené exponáty osahat. (KCMT). 

 21. října od 8.30
Podzimní dobroden – čas na  úklid 
uvnitř i okolo našich kostelů

 22. října 14.30–18.00
Odpolední taneční čaj. Hraje Kuple.

 2. listopadu od 17.00
Dušičková pobožnost na  místním 
hřbitově. 

 2. listopadu od 18.00
Benefiční koncert pro Motýlek: Václav 
Hudeček & Lukáš Klánský. 

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA 

 2. října od 19.00
Diskusní předvolební panel. Zástupci 
stran, které působí na Praze 13 a kan-
didují do  parlamentu ČR, obdržely 
pozvánku na  debatu ohledně jejich 
programu ve  vztahu ke  křesťanské 
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víře a étosu. Moderuje P. Radim Cigá-
nek. V KC sv. Prokopa.

 13. října od 19.30
Třináctého na třináctce. Hostem Sláv-
ka Klecandra je Jitka Šuranská, dvoj-
násobná držitelka ceny Anděl. Více 
na www.trinactnatrinact.blog.cz.

 15. října od 10.30
Jak pře/prožít mši sv. s  dětmi. Další 
setkání s P. Jiřím Zemanem nejen pro 
rodiče malých dětí. V  suterénu KC. 
Hlídání dětí zajištěno. 

 31. října od 17.00
Průvod dětí v předvečer svátku všech 
svatých aneb Jak se chodí do  nebe. 
Průvod s překvapením na cestě. Přijď-
te převlečeni za  jakéhokoliv světce 
a  přineste si s  sebou lucerničku se 
svíčkou. Sejdeme se u rybníka v Cent-
rálním parku Prahy 13.

                     www.centrumbutovice.cz

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST 

 3. října od 18.00
Veni Creator Spiritus na zahájení akade-
mického školního roku. Celebruje P. Jan 
Regner SJ, promluva P. Marek Orko Vá-
cha. Po mši sv. neformální setkání.

 10. října od 19.00
zahájení kurzu Základy víry.

                         www.farnostsalvator.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 6.–8. října
Víkend pro mladé (14–18 let). Téma: 
Křesťanem ve škole.

 13.–15. října
Víkend pro mladé (18–30 let). Téma: 
Společenství.

 20.–22. října
Víkend pro mladé pracující (22-33 let). 

 19.–26. listopadu
Duchovní cvičení  v tichu podle sv. Ignáce. 

 Každé úterý od 19.00 hod.
jste zváni na otevřené modlitební set- 
kání v kostele sv. Bartoloměje (Praha 1,  
metro Můstek).

                            www.chemin-neuf.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

Dušičkové dny na Vyšehradě 
 29. října od 16.00

Stabat Mater. Oratorium provede 
soubor MaTa. Basilika sv. Petra a Pavla.

 30. října od 18.00
Mše svatá za zemřelé rodiče. 

 31. října od 17.00
Mše svatá za  zesnulé učitele 
a vychovatele. 

 2. listopadu od 17.00
Památka zesnulých – mši sv. v  ba-
zilice sv. Petra a  Pavla celebruje pan 
kardinál Dominik Duka, následuje po-
božnost za zemřelé na Vyšehradském 
Slavíně.

           www.kkvys.cz/farnost-vysehrad

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 8. října od 19.30
Kulturní osmičky: koncert skupiny 
Oboroh.

                        www.farnostbohnice.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
 

 8. října od 17.00
Letś Go! - koncert mezinárodní aka-

pelové skupiny. Na  programu afro-
americké spirituály. Kostel sv. Rodiny.

 15. října od 15.30
Duetino: T. Rabas – klavír, J. Štětká-
řová – flétna. Na  programu skladby 
W. A. Mozarta, A. Dvořáka, C. Saint- 
-Saënse, G. Fauréa a další. Refektář.

 22. října od 17.00
Dita Hořínková: hudba plná emocí 
a  nádherných romantických melodií, 
účinkují: D. Hořínková – zpěv, P. Vo-
ráček – klavír, P.  Maceček – housle. 
Na  programu skladby A. Dvořáka,  
G. Giordaniho, J. S. Bacha, C. Francka 
a dalších. Kostel sv. Rodiny.

 29. října od 17.00
Francouzské vábení, účinkuje: Duo 
Dacapo, K. Macourková Hlaváčová – 
flétna, M. Macourek – klavír. Na pro-
gramu F. Poulenc, G. Faurè a J. Ibert. 
Kostel sv. Rodiny.

 1.–30. 11.
Okouzlení Šumavou – výstava foto-
grafií Jaroslava Páska. Refektář.

 2. listopadu od 15.30
Podzimní koncert s  violoncellem, 
účinkují: M. a V. Sůvovi – violoncello, 
doc.  V. Langerová – klavír. Skladby 
J. S. Bacha, J. Suka, P. I. Čajkovského, 
E. Douši, J. Pelikána a další. Refektář.

 5. listopadu od 15.30
Koncert skupiny USB – Utajená sbírka 
básní v písních. Účinkují: M. Svatý – ky-
tara, zpěv, V. Součková – zpěv, klávesy, 
R. Jeřábek – kytara, S. Zemánek – ba-
sová kytara, P. Pour – bicí. Refektář.

                               www.domovrepy.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 11. října od 19.30
Dominikánský knižní salón: Zpívejte 
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Pánu: Hudba v  bohoslužbě. Před-
stavení dokumentu Konference ka-
tolických biskupů USA, který ukazuje 
místo hudby v římskokatolické liturgii 
obnovené po II. vatikánském koncilu. 
Foyer barokního refektáře.

 12. října od 19.30
Barokní divadlo (latinsky): Costis sive 
Catharis, partheno-martyr Alexandri-
na. Divadelní spolek Lauriger uvede 
zkrácenou verzi hry jezuity Arnolda 
Engela v originále: Kateřina, dcera krá-
le Costa, panenská mučednice ale-
xandrijská, z  r. 1656. Barokní refektář. 
Vchod Jilská 7A, Praha 1 – Staré Město.

                         www.dominikanska8.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Kněžské svěcení 
                                                                 
7. října 2017 v 10.00 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a  sv. Vác-
lava v  Kralupech nad Vltavou přijme 
z  rukou pomocného biskupa praž-
ského, Mons. Václava Malého, kněž-
ské svěcení jáhen pražské arcidiecéze 
Mgr.  Lukáš Okurka. Srdečně zveme 
k účasti.

Možnosti a hranice ekumenické 
spolupráce
                                                                 
8. října od 16.00 jste zváni v rámci Far-
ní akademie na přednášku ThDr. Petra 
Jana Vinše, teologa a generálního se-
kretáře Ekumenické rady církví v ČR, 
na téma: Možnosti a hranice ekume-
nické spolupráce. Videosál zadního 
traktu kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně, nám. Jiřího z  Poděbrad, Pra-

ha 3 (vchod přes zahrádku). Více na 
www.srdcepane.cz.
  
Ekologická sekce ČKA
                                                                 
10. října od  18.00 zve Ekologická 
sekce ČKA k  účasti na  ekumenic-
ké bohoslužbě vděčnosti za  stvoření 
do  sboru ČCE v  Praze-Nuslích, Ža-
teckých 1169/11. Kázáním poslouží 
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. Ná-
sleduje beseda o  stromech a  alejích 
s RNDr. Marcelou Klemensovou z or-
ganizace Arnika.

Zlatá Praha
                                                                 
15. října od  16.00 se uskuteční další 
setkání cyklu „Zlatá Praha“ v zaseda-
cím sále úřadu MČ Praha 5, Štefániko-
va 15. Hostem bude Jana Sieberová, 
zakladatelka domácího hospice Duha 
v Hořicích. Více na: www.focolare.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                 
16. října od  17.00 se uskuteční kon-
cert duchovní hudby: Pocta chrámo-
vým kůrům Prahy 1. Na programu jsou 
díla G. Legrenzi, A. Lotti., C. Monte-
verdi. Účinkuje soubor Musica cum 
gaudio a  smíšený sbor Local vocal, 
varhany: Martin Šmíd. V kostele Panny 
Marie pod řetězem, Lázeňské ul. Pra-
ha – Malá Strana. 

Kolegium katolických lékařů
                                                                 
25. října od 18.30 jste zváni na před-
nášku Mons. Pavla Dokládala, prezi-
denta Fatimského apoštolátu v  ČR, 
Českomoravská Fatima Koclířov. 
Téma: Fatimské jubileum 2017. 

Knihovna III. interní kliniky VFN, U ne-
mocnice 1, Praha 2.

Pozvání do Rožmitálu pod Třemšínem
                                                                 
24.–26. listopadu jsou zváni ne-
jen chlapi na  řezbářský kurz s  Ond-
řejem Drábkem s  názvem „(Nejen) 
Chlapi vyřezávají 2 – Betlém 2017“. 
Součástí pobytového balíčku bu-
dou vedle špalíčku lipového dřeva 
základy řezby, konzultování pracov-
ních postupů, cenné rady a  zlepšo-
vací nápady. Více na: http://rezbar-
-ondrej.webnode.cz/. Přihlášky na:  
info@panskydumrozmital.cz nebo na 
tel.: 734 435 295.

OZNÁMENÍ

Arcibiskupství pražské nabízí volné 
místo
                                                                 
Stavební technik vikariátu Stará 
Boleslav. Více na: www.apha.cz/ 
zamestnani.

Volba řeholní představené
                                                                 
S. Markéta Marie Husaříková SCM byla 
období šesti let zvolena generální 
představenou Kongregace sester sv. 
Cyrila a Metoděje. 

Udělení fakulty biritualismu
                                                                 
Kardinál Leonardo Sandri, prefekt 
Kongregace pro východní církve, 
vyhověl žádosti kardinála Dominika 
Duky OP a udělil dne 3. 7. 2017 řec-
kokatolickému knězi P. Ludvíku Šťast-
nému fakultu biritualismu pro latinský 
obřad, a to na dobu 5 let.
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ZMĚNA SÍDLA FARNOSTÍ

 ŘKF u  kostela sv. Prokopa Praha-
-Braník sídlí s  účinností od  28. čer-
vence 2017 na  adrese: Domkářská 
21/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař.

 ŘKF u  kostela sv. Michaela Arch-
anděla Praha-Podolí sídlí s  účinnos-
tí od  28. července 2017 na  adrese: 
Domkářská 21/1, 102  00 Praha 15 – 
Hostivař.

USTANOVENÍ

 P.  Imman Noel Arnando Abellana 
OSA byl od  15. srpna 2017 jmeno-
ván a  ustanoven farním vikářem ŘKF 
u  kostela sv. Tomáše Praha – Malá 
Strana. 

 P.  Isabelo jr. Andoy Carloman 
OSA byl od  15. srpna 2017 jmeno-
ván a  ustanoven farním vikářem ŘKF 
u  kostela sv. Tomáše Praha – Malá 
Strana. 

 P. Mgr. Dominik Maria Eremiáš OSB 
byl od 1.  října 2017 jmenován a usta-
noven rektorem klášterního opatského 
kostela Panny Marie a  sv. Jeronýma, 
sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Pro-
kopa (Emauzy), Praha – Nové Město. 

 Bystrík Feranec byl od  1. října do 
30. listopadu 2017 ustanoven k jáhen-
ské službě v Arcibiskupském semnáři. 

 P.  Mgr.  Kliment Tomáš Mikulka OP 
byl od 1. srpna 2017 jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘKF u  kostela 
sv. Jiljí Praha – Staré Město. 

 P. Mgr. Cyril František Molnár OP byl 
od  1.  srpna 2017 jmenován a  usta-
noven farářem ŘKF u  kostela sv. Jiljí  
Praha – Staré Město.

 P.  Ing.  arch. Metoděj Vojtěch Ně-
mec OP byl od 1. srpna 2017 jmeno-
ván a  ustanoven farním vikářem ŘKF 
u kostela sv. Jiljí Praha – Staré Město.

 Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., 
byl od  1. října 2017 do  30. září 2018 
jmenován a  ustanoven administrá-
torem ŘKF u kostela sv. Petra a Pavla 
Praha-Vyšehrad.

 P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Prove-
cho López OSA byl od 15. srpna 2017 
jmenován a ustanoven administráto-
rem ŘKF u  kostela sv. Tomáše Praha 
– Malá Strana. 

 P. ThLic. Jan Regner SJ byl od 1. září 
2017 jmenován a ustanoven farním vi-
kářem ŘK akademické farnosti Praha. 

 P. Ing. Jozef Ržonca, Ph.D., OSA byl 
od  15.  srpna 2017 pověřen duchovní 
péčí o španělsky mluvící obyvatele po-
bývající na území Arcidiecéze pražské. 

 P. Savio Pavel Řičica OP byl od 1. sr-
pna 2017 uvolněn z funkce faráře ŘKF 
u kostela sv. Jiljí Praha – Staré Město. 

 P. ThLic. Ing. Petr Šimon Vacík SJ byl 
od 1. září 2017 uvolněn z funkce farního 
vikáře ŘK akademické farnosti Praha.

DOMOV SV. RODINY

 MUDr.  Ludmila Dittertová, CSc., 
MUDr.  Klára Drugová, Ing.  Jiří Feist, 
Mgr. Eva Klípová a Ludmila Lederero-
vá byli od 1. září 2017 do 31. prosin-
ce 2017 jmenováni členy správní rady 
Domova svaté Rodiny.  

ÚMRTÍ

 P.  Antonio Francisco Rivas Gonzá-
lez OSA, administrátor ŘKF u  kostela 
sv. Tomáše Praha – Malá Strana, ze-
mřel v  Santanderu (Španělsko) dne 
1. srpna 2017 ve věku 49 let, v 26. roce 
své kněžské služby. R.I.P. 

 P.  Ladislav Škrňa CSsR zemřel 
dne 27. srpna 2017 ve  věku 91 let 
v  49. roce své kněžské služby. Po-
hřben byl do  hrobu Kongregace re-
demptoristů v Příbrami. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Mgr.  Josef Nerad, farář v  Pečkách, 
12. 10. 2002 (15 let)

 Mgr.  Alois Koláček, trvalý jáhen 
v Praze-Vinoři a v Praze-Na Balkáně, 
20. 10. 2007 (10 let)

 Ing.  Josef Bernard, trvalý jáhen 
v Praze-Hostivaři, 21. 10. 2007 (10 let)

 Ing. Mgr. Roman Farion, trvalý jáhen 
ve Vlašimi, 28. 10. 2007, (10 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P.  Mgr.  David Horáček CSsR, ad-
ministrátor v  Příbrami – Svaté Hoře, 
3. 10. 1977 (40 let)

 Oldřich Gengela, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 8. 10. 1926 (91 let)

 P.  Mgr.  František Blaha SDB, farní 
vikář v Praze-Kobylisích, 12. 10. 1962 
(55 let)

 Mgr.  Štěpán Faber, nemocniční 
kaplan v Motole, výpomocný duchov-
ní u sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Pra-
ze-Hradčanech, 13. 10. 1947 (70 let)

 P.  Michael František Pometlo OFM, 
kněz Řádu menších bratří – františká-
nů, 18. 10. 1935 (82 let)

 Mgr. Antonín Ježek, výpomocný du-
chovní v  Praze-Žižkově, 30. 10. 1947 
(70 let)

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  8. října 
27. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Mořice, Olomouc 
(Mons. František Hanáček)

  22. října 
27. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

RADIO PROGLAS

  1. října 
26. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  8. října 
27. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  15. října 
28. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  22. října 
29. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

  29. října 
30. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Augustina, Brno 
(P. Josef Novotný)

TELEVIZE NOE

  1. října 
26. neděle v mezidobí (16.45): 
Itálie, Bologna (papež František)

  8. října 
27. neděle v mezidobí (10.00): 
Koclířov (Mons. Pavel Dokládal)

  15. října 
28. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Františka Xaverského, 
Uherské Hradiště 
(Mons. Jan Graubner)

  22. října 
29. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel sv. Jana a Pavla, Horní Bečva 
(P. Ladislav Šimek)

  29. října 
30. neděle v mezidobí (10.00): 
kostel Narození Panny Marie, 
Krupina (Mons. Marián Bublinec)

Změna programu vyhrazena
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  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

  15.–18. 10. / Úvod do křesťanské meditace  
P. Jindřich Kotvrda / DC sv. Františka z Pauly / 
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

  20.–22. 10. / Víkend gregoriánského chorálu 
Jiří Hodina / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  27.–29. 10. / Víkend biblických tanců 
Monika Podkalská / Penzion Panský dům / Rožmitál pod 
Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

  27.–29. 10. / DO o mši svaté 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn 
www.hostyn.cz

  12.–17. 11. / DO Vnitřní uzdravení 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz

  16.–19. 11. / DO pro zdravoníky, pracovníky charity 
a pomáhající profese 
MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová / DC sv. Františka 
z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

  17.–19. 11. / DC pro členy Matice velehradské 
P. Pavel Ambros SJ / ŘDKS Stojanov / Velehrad / 
www.stojanov.cz

  24.–26. 11. / DO pro členy Matice svatohostýnské 
Mons. Jan Graubner / Matice svatohostýnská / Svatý 
Hostýn / www.hostyn.cz

Neposkvrněné Srdce zvítězí

Vojtěch Kodet
NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

...Vypros mi srdce čisté, aby umělo milovat,
srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek,
srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit,
srdce velkodušné, aby umělo děkovat, chválit a odpouštět,
srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista,
srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou 
žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.

L etošní rok nás zvláštním způsobem vtahuje do Boží ini-
ciativy, která začala ve Fatimě, a trvá už 100 let a v níž 

má zvláštní poslání Panna Maria – a s ní všichni ti, kteří si dají 
říci. Kteří jsou Bohu a jí ochotni naslouchat. 
Je to veliká milost, jestli si také nás Bůh přivedl k tomu, aby-
chom přijali Jeho poselství a byli ochotni být nástrojem Bo-
žím v tomto světě. K tomu, abychom byli ochotni upřednost-

nit Jeho pohled na věc před svým 
a  stali se poslušnými. Nevíme, 
proč Bůh některé věci dělá a jiné 
nedělá, proč některé lidi uzdra-
vuje a  jiné neuzdravuje, a  jako 
lidé bychom to možná chtěli dě-
lat úplně jinak. Naším úkolem ale 
není radit Bohu, naším úkolem je 
poslouchat a důvěřovat.
S prostými dětmi, kterým se zje-
vila, počítá Panna Maria stejně, jako počítá s námi. Její srdce 
chce zvítězit skrze konkrétní lidi, jako jsme my. Ježíš mohl 
svět zachránit svou smrtí zcela definitivně a hned nás všech-
ny vzít k sobě do radosti a štěstí. Ale On chce, abychom my 
všichni měli podíl na  záchraně světa, abychom se mu co 
nejvíce přiblížili, aby byl oslaven právě skrze nás, obyčejné 
lidi. Chce, aby Mariino srdce bylo nakonec srdcem každého 
z nás, abychom se stali lidmi, kteří jsou Ježíšovou a Mariinou 
prodlouženou rukou v tomto světě – pro záchranu všech.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Všeobecný úmysl

Práva dělníků a nezaměstnaných. Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby 
se dala možnost přispět k budování společného dobra. 

Národní úmysl

Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, 
že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).
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Bouda, která krmí milion dětí

Magnus MacFarlane-
Barrow

Brož., 280 str., 299 Kč

dědečku, máme tě rádi

Eduard Martin

Brož., 176 str., 199 Kč

Jak přežít, když se 
často BoJím

Lucie Bělohlávková
Brož., 120 str., 199 Kč

poJď a následuJ mě 1
poJď a následuJ mě 2
Jan Balík a kolektiv 

1. díl: brož., 160 str., 100 Kč
2. díl: brož., 200 str., 115 Kč

na orlích křídlech

Elias Vella

Brož., 204 str., 269 Kč

chrám uprostřed 
tržiště

Juraj Jordán Dovala
Brož., 144 str., 219 Kč

nad evangeliem 
podle Jana

Silvano Fausti

Váz., 632 str., 670 Kč

mužský kód

Jak ho rozluštit

Robert Garfield
Brož., 216 str., 369 Kč

a co řeknete teď, 
doktore?
Miroslav Orel
Brož., 176 str., 249 Kč

neBezpečí na moři

Maria Grace 
Dateno FSP

Brož., 80 s., 99 Kč
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docat
Sociální nauka 
církve pro mladé
Váz., 320 str., 399 Kč

moJe milovaná sýrie!
Řehoř III. Laham

Brož., 80 str., 149 Kč

9. říjen 2012
Pražský světící biskup Václav Malý 
požehnal stavbu nejintenzivnějšího 
laseru světa Eli Beamlines v  Dolních 
Břežanech.

12. říjen 1567
Bylo odehráno první drama v  českém 
jazyce „Mučedník svatý Václav“, které 
složil Mikuláš Salius, profesor rétoriky, 
v pražské Klementinské koleji.

13. říjen 2012
Při slavnostní bohoslužbě v pražské ka-
tedrále sv. Víta se uskutečnila beatifika-
ce Čtrnácti pražských mučedníků řádu 
františkánů. Slavnost celebroval prefekt 
Kongregace pro blahořečení kardinál 
Angelo Amato.

14. říjen 1997
Kongregace pro bohoslužbu a  svátos-
ti ve  Vatikánu udělila souhlas, aby byla 
v diecézích ČR dána možnost podávat 
sv. přijímání také na ruku.

22. říjen 1837
Byl slavnostně posvěcen klasicistní kos-
tel Nejsvětější Trojice na hřbitově v Pra-
ze-Košířích.

24. říjen 1937
Byl slavnostně posvěcen nový kostel 
sv. Terezie od  Dítěte Ježíše a  zároveň 
s  ním také ústavní kaple salesiánského 
domova mládeže v Praze-Kobylisích.

25. říjen 1667
Zemřel Arnošt Vojtěch z Harrachu, ka-
tolický kněz, 13. pražský arcibiskup, kar-
dinál. Roku 1631 založil arcibiskupský 
seminář a  gymnázium. Uvedl do  Čech 
řád milosrdných bratří, piaristy a  pav-
lány. Zřídil biskupství v  Litoměřicích 
a Hradci Králové (* 4. 11. 1598).  

Arnošt Kelnar


