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Vážení čtenáři,
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha, ve Staré Boleslavi i jinde 
oslavíme svátek hlavního patrona 
českého národa, sv. Václava. Ře-
ditelům a pedagogům církevních 
škol adresuje svůj pozdrav biskup 
Mons. Václav Malý, jejich situaci 
shrnuje ředitelka Referátu církev-
ního školství Mgr. Monika Vagenk-
nechtová. O stoletém působení 
Arcidiecézní charity Praha nám 
poví Ing. Jaroslav Němec, který 
stojí v jejím čele posledních 22 let.

Stanislav Zeman

byl jsem na pohřbu P. Karla Biška. Jeho přátelé a známí se seběhli ze všech 

stran, kde P. Karel v minulosti působil. Po mši svaté mě oslovila jedna paní 

z Osova se slzami v očích. Neprosila jen za jejich bývalou farnost, ale za ce-

lou oblast, kde mše svatá pravidelně bývala. Opravdu k nám už nepošlete 

kněze? Odpověď je náročná, kde ho vzít? 

Byl jsem na mariánském poutním místě v hradecké diecézi, kde byly velké 

fronty u zpovědnic. Zpovídající byli jen tři včetně místního pana faráře. Proč 

jich nebylo víc? Staří vypomáhající otcové už v okolí nejsou a kdo z mladších 

může v neděli dopoledne pomáhat? Pro všechny je to náročné, pro poutníky 

také. 

Dvakrát za sebou jsme v tyto dny slyšeli slovo našeho Pána, že „žeň je hojná, 

ale dělníků málo, proto proste Pána žně“. Vím, že se za nové dělníky na vi-

nici Páně někteří lidé modlí, ale asi je to stále málo. Možná by se věřící spolu 

s  knězem mohli občas sejít, aby v  modlitbě za  povolané prosili. Aby Pán, 

který zná naše prosby, učinil zázrak a nové dělníky v hojnější míře posílal. Kde 

kněze nemají, jistě mohou prosit i bez kněze.

Mons. Karel Herbst SDB
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PÁTEK 27. ZÁŘÍ
 13.00 Putování Prahou s Palladiem 

země České, zakončené svatováclav-
ským duchovním zastavením v  17.00 
na Václavském náměstí
 19.00 Přivítání relikvie sv. Václava 

pod zámkem v Brandýse nad Labem 
a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla
 20.30 Odhalení busty papeže Be-

nedikta XVI. na  náměstí sv. Václava 
ve Staré Boleslavi

SOBOTA 28. ZÁŘÍ
 7.00 Mše svatá v děkanské zahradě 

ve Staré Boleslavi
 8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy 

a  Damiána v  bazilice sv. Václava 
ve Staré Boleslavi
 10.00 Poutní mše svatá na Marián-

ském náměstí ve Staré Boleslavi (hlav-
ní celebrant a  kazatel: Mons. Char-
les Daniel Balvo, apoštolský nuncius 
v ČR)
 14.00 Modlitba za  národ u  Pala-

dia země České v  děkanské zahradě 
ve Staré Boleslavi
 17.00 Rozloučení s relikvií sv. Vác-

lava u  kostela sv. Klementa ve  Staré 
Boleslavi

Bohoslužby v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v sobotu 28. září:
 6.30 Ranní chvály
 7.00 Mše svatá ve  Svatováclavské 

kapli, celebruje JM. Vladimír Kelnar
 8.30 Mše svatá ve  Svatováclavské 

kapli, celebruje Prof. Jan Matějka
 10.00 Mše svatá u hlavního oltáře, 

celebruje JM. děkan Ondřej Pávek

Loď z NAVALIS  
v Benátkách

Praha - jako jediné hlavní město - 
má svou loď typu bissona, která se 
představila na  letošních Svatoján-
ských slavnostech NAVALIS. Jedná se 
o největší řezbářské lodní dílo za po-
sledních 60 let. Poprvé vypluje 1. září 
na benátské slavnosti Regata Storica.

Loď Bissona Praga vznikla propojením 
dvou řemesel - benátského lodního 
a  českého řezbářského, inspirované-
ho obdobím baroka. Výzdoba lodě je 
provedena původní technologií ruční 
řezby. Svatý Jan Nepomucký, kte-
rý na přídi symbolizuje Prahu, je ne-
jen evropským světcem, ale i  jedním 
z patronů Benátek.
Dílo je organizováno Svatojánským 
spolkem z Prahy a hrazeno ze soukro-
mých zdrojů převozníka pražského, 
Zdeňka Bergmana. Svatojánský spolek 
v obnovené, více jak třísetleté tradici, 
organizuje každoročně v Praze na Vl-
tavě Svatojánské slavnosti NAVALIS.

Přátelé, sestry a bratři,

 17.00 České zpívané nešpory
 18.00 Mše svatá u hlavního oltáře, 

celebruje Mons. Michael Slavík
Více na www.apha.cz/narodni- 
svatovaclavska-pout

SLAVNOST SV. VÁCLAVA
mučedníka, hlavního patrona českého národa
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Dikasterium pro laiky, rodinu a  život 
uspořádalo 19. - 22. 6. 2019 v Římě XI. 
Mezinárodní fórum mládeže s  téma-
tem „Mladí v  akci v  synodální církvi“. 
Na  250 mladých lidí reprezentovalo 
biskupské konference ze 109 zemí 
a  asi čtyřiceti mezinárodních hnutí 
a organizací.

Za Českou republiku jsme se zúčastnili 
dva mladí zástupci – spolu se mnou 
Ondřej Elbel z  DCM Rajnochovice. 
Přítomen byl také P. Jan Balík v roli po-
zorovatele Dikasteria. Každý den bylo 
téma s přednáškami a prací v menších 
skupinách v několika světových jazy-
cích. Ve  středu jsme přemýšleli nad 

Divadelní hra podle 
sv. Jana Pavla II.

Členové divadelních spolků Jeřábi 
a  Jedle ze S. nastudovali inscena-
ci „Miláček – Píseň Písní“ na  motivy 
divadelní hry „Před zlatnickým krá-
mem“, kterou napsal svatý papež 
Jan Pavel II., ještě jako Karol Wojtyła. 
V roli jeho alter-ega vystupuje Kaje-
tán Písařovic, v  hlavních rolích hrají 
Lucie Trmíková, nominovaná na cenu 
Thalie za  činoherní herectví, a  Vác-
lav Rašilov, bratr Saši. Dramaturgyní 
a  spoluautorkou je Alžběta Johanka 
Petrová, hudbu složil Martin Dohnal. 

Původní scénická meditace o  lásce, 
vztazích a  manželství byla doplně-
na o dialogy, filmové prvky a pohyb. 
Představení můžete vidět 1. 9. 2019 
v  11.30 dopoledne v  klubu brat-
ří františkánu u Panny Marie Sněžné 
v  rámci festivalu TAKE CARE nebo 
v  Komunitním centru Matky Terezy 
Praha - Háje 29. 11. 2019 od  19.30. 
Divadelní spolek Jeřábi dále připra-
vuje hru o  básníku Janu Zahradníč-
kovi na  únor 2020. Více informací 
na  www.facebook.com/jerabicz/, 
kontakt e-mailem: produkcejerabi@
gmail.com

Buďme světlem pro druhé – vyzval papež Fran-
tišek účastníky XI. Mezinárodního fóra mládeže
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Bratři františkáni a spolek Poutní cesta Hájek 
zvou poutníky na pěší pouť do Hájku u Prahy 

 

 
 
 

V sobotu 7. září 2019 od 11:00  
se v Hájku u Prahy slaví svátek 

Narození Panny Marie. 
 

Program pěší pouti z Prahy do Hájku (celkem cca 16 km) 
 

  5:30  Sraz u I. kaple na Dlabačově (tramvaje 22 a 25 zastávka Malovanka)  
  7:15 Řepy – Domov sv. Karla Boromejského: přestávka na občerstvení 
  7:45 Odchod od kláštera sester boromejek v Řepích (k Litovické tvrzi 5,5 km) 
  8:30 Připojení poutníků na zastávce vlaku Hostivice-Sadová 
  9:00   Odchod s barokní hudbou od Litovické tvrze (do Hájku 4 km) 
10:00 Modlitební zastavení u obnovené kaple XVIII. (2 km před Hájkem) 
11:00  Slavnostní poutní mše sv. v Hájku 
 

Více na webu www.poutnicestahajek.cz nebo na stránkách http://hajek.ofm.cz/.  
Případně napište na e-mail: Michaela.Valentova@seznam.cz nebo 

Ludek.Dolejsi@gmail.com, či zavolejte na telefon 721 303 100 nebo 608 331 553. 

tím, jak se promítla synoda o  mlá-
deži do  našich církevních komunit. 
Ve čtvrtek byla tématem papežská ex-
hortace „Christus Vivit“ a v pátek jsme 
se zamýšleli nad tím, jak konkrétně 
můžeme přispět my k šíření synodální 
cesty v našich církevních komunitách 
a  mezi mladými. Závěry z  pracov-
ních skupinek se prezentovaly v plénu 
a  vznikl z  nich shrnující dokument 
o tom, jak v každodenním životě mo-
hou mladí lidé napomáhat k  obnově 
církve i společnosti.

Přihlásila jsem se do  španělsky mlu-
vící skupinky, a  jak se ukázalo, byla 
jsem v  ní jediná Evropanka. Ostatní 

pocházeli ze zemí Latinské Ameriky: 
z  Kolumbie, Argentiny, Mexika nebo 
Hondurasu. Moji kolegové mi na zá-
věr říkali, že jsou rádi, že jsem naruši-
la jejich latinskoamerickou dynamiku 
a zprostředkovala jim situaci mládeže 
v  srdci Evropy. Zaujala je např. naše 
diecézní centra života mládeže. Při 
neformálních setkáních během spo-
lečných snídaní, obědů a  večeří bylo 
naprosto přirozené, že vedle sebe se-
děli Čech, Japonec, Korejec, Brazilka, 
Indka, Konžan nebo Slovinec. Mohli 
jsme tak zakoušet univerzalitu církve. 

Program vyvrcholil mší svatou v bazi-
lice sv. Petra, které předsedal kardinál 
Kevin Joseph Farell a audiencí u Svaté-
ho Otce. Ten nás povzbudil, abychom 
nezůstávali apatičtí, abychom se pře-
stali dívat z  bezpečí balkónu, aby-
chom vstali z pohodlí gauče a jednali. 
My mladí nejsme budoucností církve, 
ale jsme její přítomností. Máme být ži-
vými svědky Kristova vzkříšení a přiná-
šet světlo tam, kde je tma. V některých 
zemích nemají takové bohatství aktivit 
pro mládež jako u  nás. Myslím si, že 
hodně aktivit a akcí navštěvují zejmé-
na ti, kdo jsou v  církvi aktivní. Je ale 
také spousta mladých lidí, kteří nabí-
dek diecézních center, farností, hnutí 
a řeholí nevyužívají nebo o nich neví. 
Úkolem nás mladých může být i  to, 
jak si k těmto našim vrstevníkům najít 
cestu nebo jak se sami stát aktivními 
ve farním či jiném společenství. Neče-
kat, že to udělá někdo za nás.

Marie Jenišová,  
bývalá salesiánská dobrovolnice
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nikoliv pro konec.  Je velkou radostí 
vnímat život jednotlivých škol, jejich 
specifikum, úsilí, těšit se z nejrůzněj-
ších úspěchů, potkat se s  bývalými 
absolventy a slyšet, jak je škola ovliv-
nila, co jim dala, jak na školu vzpomí-
nají, slyšet od  zaměstnanců, rodičů, 
co zde bylo jinak, než na jiné škole…. 
Skutečnou radostí pak je, když skrze 
obyčejné lidské vztahy, pojetím školy, 
její kulturou a atmosférou se mohou – 
všichni, kteří jsou se školou v různých 
rolích ve  vztahu - potkat s  Bohem, 
když vnímají život v  souvislostech, 
přemýšlejí o něm, ptají se po hodno-

tách, kriticky myslí a hledají… Když se 
jich toto dotkne, ovlivní jejich posto-
je… člověk nahlíží Boží velikost.

Církevní školy však nemají na  růžích 
ustláno.  Veřejnoprávní školy dostá-
vají příspěvek na  provoz od  svého 
zřizovatele – obce, MČ. Ty však tyto 
finanční prostředky dostávají od státu 
– vybráno v  daních. Církevní zřizo-
vatel však takové finanční prostředky 
nedostává a  svým školám dává pří-
spěvek z  prostředků, které si vydělá 
vlastní činností. To je problém, které-
mu čelí církevní školy a  jejich zřizo-
vatelé.

Aktuální otevřenou otázkou během 
posledních let je financování církev-
ních škol ze strany státu v  podobě 

nižší dotace, oproti veřejným školám. 
Rozdíl v dotaci vzniká v důsledku vý-
počtu výše normativu, jež se odvíjí 
od odpovídajících nákladů veřejného 
školství z  předcházejícího kalendář-
ního roku. To způsobuje, že se záko-
nem dané navýšení platových tarifů 
promítne až s  ročním zpožděním 
oproti školám veřejnoprávním. Pokud 
nastane změna tarifu během roku, je 
toto zpoždění až dvouleté. Vyplácení 
mezd, které by však nebyly srovna-
telné s  těmi, které dostávají učitelé 
ve  veřejném školství, může přinášet 
riziko odlivu kvalitních učitelů a ztrá-

ty motivace. Někteří ředitelé toto ri-
ziko podstupují, jiní hledají oblasti, 
ve  kterých je možné šetřit. Hledají 

zdroje, zapojují se do různých gran-
tů, aby mohli dát svým pedagogům 
podobnou výši mzdy, jako jsou plato-
vé rámce pedagogů veřejnoprávních 
škol. Každá škola má jiné podmínky 
a možnosti řešení tohoto problému. 
Cílem ředitelů je, aby nebyla ohro-
žena kvalita církevních škol. V  tuto 
chvíli je však tato situace pro některé 
již existenciální záležitostí. Některé 
církevní školy mají zaveden příspě-
vek rodičů na  vzdělávání v  nízkých 
částkách, aby zohlednily a podpořily 
rodinu jako takovou a  vzdělání bylo 
dostupné i pro početné rodiny. Navíc 
posláním některých církevních škol 
je pomoc sociálně znevýhodněným 
žákům, kde příspěvek na  vzdělávání 
není možné vybírat. 

Další otázkou je, jak ovlivní finan-
cování církevních škol změna fi-
nancování veřejných škol účinná od  
1. 1. 2020.

Věřím, že církevní školy tuto situa-
ci ustojí a  nezaniknou. Že se nalez-
ne dost těch, kterým situace nebude 
lhostejná. Přeji církevním školám, aby 
v proměnách času i dějin stále sledo-
valy svou výzvu, přínos a podstatu své 
služby a v  tomto duchu aby se roz-
víjely. Přeji dobrý nový školní rok ☺.

Mgr. Monika Vagenknechtová

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 

Pozdrav biskupa Mons. Václava Malého 
na začátku školního roku 2019 – 2020

Začíná nový školní rok. Ráda bych při 
této příležitosti připomněla, že letos 
tomu bude 30 let, kdy opět v  naší 
zemi mohly církevní školy být zřizo-
vány a působit. Vycházejí z kulturních 
kořenů naší společnosti, vždycky byly 
a  jsou nositelkami hodnot, tradice 
a  invence – reagovaly na  potřebu 
doby, společnosti. Vyšlo z nich mno-
ho významných osobností.  Byly ko-
lébkou vzdělanosti a zřizovat je bylo 
vždy součástí a posláním církve. 

Činnost církevních škol v  naší zemi 
byla přerušena s  nástupem komu-
nismu a  byla opět obnovena s  jeho 
pádem.  Za  období své třicetileté 
působnosti prošlo dveřmi církevních 
škol mnoho žáků, absolventů, peda-
gogů, zaměstnanců. V  jejich vedení 
stáli ředitelé zakladatelé i  ti, kteří to 
po nich převzali. Tito všichni přichá-
zeli s nejrůznějšími úmysly, cíli. Ředi-
telům vedle odpovědnosti za  peda-
gogickou oblast, přibila odpovědnost 
za  provozně-hospodářskou oblast, 
ekonomickou, čelili a čelí všem změ-
nám, které české školství ovlivnily.

Jinakost církevních škol, vliv, úpl-
ný význam a  přínos je v  této oblas-
ti nezměřitelný. Hodnotit jej by bylo 
pošetilé. Nelze toto ani zobecnit 
a  jednoduše napsat.  Je zde mnoho 
aspektů a specifik, které s tímto sou-
visí. Jistě nebylo a není vše ideální, ne 
vždy se daří, někdy něco „zamrzne“. 
To je však příležitost pro nový start, 

Vstupujeme do nového školního roku. Při této příležitosti chci vyjádřit dík všem 

ředitelům a pedagogům za ochotu předávat znalosti a kultivovat jim svěřené žá-

kyně a studentky, žáky a studenty. Zároveň je chci povzbudit, aby přes všechny 

nesnáze neztratili ze zřetele, že jejich nezištná činnost má smysl. Vyslovuji rov-

něž přání, aby se jim dařilo vytvářet atmosféru křesťanské vzájemnosti a solida-

rity. V tomto náročném úsilí mohou počítat s podporou z mé strany i od Referátu 

církevního školství Arcibiskupství pražského.

Mons. Václav Malý
pomocný biskup, biskupský vikář pro vzdělávání a ekumenické vztahy

Dne 29. Září 2019 proběhne při nedělních bohoslužbách v  naší diecézi Svatováclavská  
sbírka na  církevní školství. Prosíme, podpořte tuto sbírku nebo můžete svůj dar poslat  

na č.ú.: 45301130/2700, variabilní symbol 799999 s poznámkou Svatováclavská sbírka.

I drobný dar je velkou pomocí. Děkujeme!

Svatováclavská sbírka – podpora církevních škol
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Šest indických svazových států za-
sáhly rozsáhlé povodně. Silné mon-
zunové deště způsobily záplavy 
i ve státě Karnátaka, kde čeští dárci 
podporují několik tisíc potřebných 
dětí ve vzdělání v programu Adopce 
na dálku®. 

„U nás v Honavaru byly zasaženy níže 
položené vesnice a ty, které leží poblíž 
řek. Přívalová voda odnesla celé domy 
a mnoho jich zatopila. Silnice a cesty 
jsou zničeny. Úroda zmařena. Běžný 
život se zastavil. Nefunguje elektřina, 

doprava, zásobování. Lidé trpí,“ in-
formovala sestra Maria Goretti, dlou-
holetá spolupracovnice Arcidiecézní 
charity Praha v Indii. 
„Naši partneři poskytují zdravotní 
péči a  distribuují okamžitou pomoc, 
zejména jídlo a  hygienické potřeby,“ 
vysvětluje Jaroslav Němec, ředitel Ar-
cidiecézní charity Praha. „V  další fázi 
bude potřeba obnovit obydlí, vybave-
ní domácností a také nakoupit napří-
klad školní pomůcky dětem. Rádi by-
chom postiženým rodinám pomohli.“

Oblasti charitních projektů v Indii zasáhly povodně

Sto let pomoci potřebným

Co víme o začátcích Charity v praž-
ské arcidiecézi?
Počátek dnešní Charity lze vystopovat 
prostřednictvím organizace nazva-
né Svaz katolické charity v  Království 
českém. Od  vzniku tohoto svazu od-
vozujeme také stoleté výročí Charity 
v pražské arcidiecézi. Nevyrostl na ze-
lené louce a  nebylo to nějaké úřední 
rozhodnutí, protože Charita – jak je jí 
to ostatně vlastní - vznikala odspodu. 
Jednotliví věřící, kněží i  biskupové za-
kládali dobročinné spolky. Ty zazname-
naly značný rozvoj po 1. světové válce, 
která zanechala mnoho lidí v invaliditě, 

bez domova a v sociální tísni. Spolky se 
pak sdružily do zmíněného svazu a za-
čaly působit jako jeden celek. 

Už při svém vzniku před sto lety tedy 
Charita navazovala na  bohatou tra-
dici ve službě potřebným.
Přesně tak. A můžeme jít ještě hloubě-
ji do historie. Pomoc potřebným byla 
spjata s životem církve od jejího vzni-
ku. V  naší zemi nutno připomenout 
svatou Zdislavu a  její špitál v  Jablon-
ném či svatou Anežku, která už v roce 
1232 postavila špitál v Praze a se svým 
bratrem se podílela na vzniku špitální-

ho řádu pro provoz nemocnic, útulků 
a  vývařoven. Církev byla těmto oso-
bám inspirací a dávala jim sílu i podpo-
ru k velkým skutkům milosrdenství. My 
jsme jen pokračováním této přirozené 
služby církve.

Jaký je podle vás vztah mezi křesťan-
skou vírou a pomocí bližním?
Není možná opravdová Charita bez 
křesťanství a opravdové křesťanství bez 
Charity.

Říkal jste, že Charitě je vlastní růst 
z  malého k  většímu. Platí to tak 
i dnes? 
Přijde mi vysloveně zajímavé, že tento 
princip je v Charitě stále živý. Dodnes 
vznikají v  rámci Charity dobrovolné 
„spolky“ věřících – dnes říkáme far-
ní charity - nedávno např. ve Slaném, 
Mnichovicích, Radotíně, v  Novém 
Strašecí. Ty působí jako skupiny dob-
rovolníků, kteří se věnují pomoci po-
třebným ve farnosti i mimo ni. Některé 
z  nich postupem času zakládají pro-
fesionální sociální služby. Velmi důle-
žitá je spolupráce s místním duchov-
ním správcem, farním společenstvím 
a městem či obcí.

Jak se charitní práce proměňuje?
Zejména se profesionalizuje. A  s  tím 
přicházejí i  všelijaké úřední komplika-
ce. Dříve bylo poměrně snadné obhájit 
vznik nějaké konkrétní potřebné služby 
před úřady a  získat pro ni financová-
ní. Pamatuji, jak jsme se na  pár hodin 
sešli s mým zástupcem, záměr popsali 
na dvě stránky a bylo. Dnes je to zdlou-
havý proces, do  kterého je zapojena 
řada odborníků. Lidé pracující v  soci-
álních službách musí mít předepsané 
vzdělání, dodržovat přísné standardy 
kvality a  poměrně často podstoupit 
i kontrolu inspektorů z Ministerstva prá-
ce a  sociálních věcí a  dalších orgánů. 
Zrovna nyní v září procházíme kontro-
lou zaměřenou na dotace v roce 2018. 
Na druhé straně je nesporné, že to vede 
k vyšší kvalitě služeb a Charita se tomu 
nebrání. Ne každý vidí lásku, službu 
a pomoc bližnímu jako prioritu své čin-
nosti. Možná ne všem jde o dobrou věc, 
proto kontrolám rozumím. 

Pražská Charita slaví sto let existence. Více než jednu pětinu 
její historie (posledních 22 let) stojí v jejím čele Ing. Jaroslav 
Němec, který vtiskl charitní práci její dnešní podobu, 
a přivedl tak Arcidiecézní charitu Praha mezi uznávané 
a spolehlivé organizace na vysoké profesionální úrovni.

V čem je Charita ve srovnání s jinými 
poskytovateli sociálních služeb výji-
mečná?
Katolická Charita má svou přidanou 
hodnotu pramenící z jejích duchovních 
základů. Nejde tedy pouze o  sociál-
ní péči ale i o úkol uspokojit ještě širší 
pole lidských potřeb než jsou ty hmot-
né. Pří své péči nabízíme i  duchovní 

pomoc, ale nevnucujeme ji. Jsme při-
praveni nejen profesionálně poskyt-
nout sociální službu, ale i  nabídnout 
přijetí, udělat „krok navíc“, který je pro 
naše zaměstnance typický. Nedávno 
se pečovatelkám v příbramské Charitě 
svěřil dvaaosmdesátiletý pán, o  které-
ho pravidelně pečují, že by se rád ještě 
jednou podíval do  své rodné vesnice 

na  Moravě. Pečovatelky mu připravily 
k  narozeninám překvapení. O  víkendu 
pro něj ve svém volném čase přichys-
taly výlet. Podíval se do svého rodného 
domku a na místa, kde vyrůstal. Udělalo 
to ohromnou radost nejen tomuto pá-
novi, ale i pečovatelkám. 

ROZHOVOR

PROSÍME, POMOZTE FINANČNÍM DAREM 
Podporu poskytneme rodinám, jejichž děti jsou zapojeny do programu Adopce na dálku®,  

i dalším lidem v zasažených vesnicích.

číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20050 (krizový humanitární fond). Děkujeme!
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

3. 9. – 5. 9.
Slovensko / výlet s bohoslovci

7. 9. / 10.00
 Praha-Hradčany / katedrála / 

jáhenské svěcení

8. 9. / 10.30
Praha-Ďáblice / kaple Nejsvětější 

Trojice a sv. Václava / mše sv.

11. 9. / 18.00 

Úvaly / kostel Panny Marie / mše sv. 

(vizitace farnosti)

13. 9. / 17.00
Jičín / kostel sv. Jakuba / Setkání 

s hudbou a slovem (Smír –  

krajina a my)

13. 9. / 18.30 

Jičín / zámek / Setkání u kulatého 

stolu (Smír – krajina a my)

19. 9. – 30. 9.
Austrálie / návštěva krajanských 

komunit

1. 9. / 10.30
Křtiny / poutní mše sv.

6. 9. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 

mše sv. za duchovní povolání

7. 9. / 10.00
Hostýn / poutní mše sv. pro KPV

8. 9. / 16.00
Přistoupim / kostel sv. Václava / mše 

sv. ke cti sv. Václava

13. 9. / 18.00
Praha-Kunratice / kostel sv. Jakuba 

Staršího / mše sv. u příležitosti 600. 

výročí úmrtí krále Václava IV. 

14. 9. / 19.00
Lány / účast na tradičním zapálení 

„Masarykovy Vatry“

15. 9. / 10.00
Levý Hradec / kostel sv. Klimenta / 

poutní mše sv. ke cti sv. Ludmily

21. 9. / 10.00
Kamenné Žehrovice / kaple Jména 

Panny Marie / mše sv. u příležitosti 

10. výročí posvěcení kaple

22. 9. / 9.00
Praha / kostel sv. Ignáce / mše sv. 

s uložením ostatků Adolfa Kajpra SJ

27. 9. / 17.00
Praha / Václavské náměstí / 

Svatováclavské duchovní zastavení

27. 9. / 19.00
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav / 

program svatováclavských oslav

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav / Mariánské náměstí / 

poutní mše sv.

29. 9. / 18.00
Praha 6 / kostel sv. Václava / poutní 

mše sv. ke cti sv. Václava

1. 9. / 9.30
Kralupy nad Vltavou / kostel 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Václava / mše sv. a žehnání nové 

charitní budovy

7. 9. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / 

jáhenské svěcení

8. 9. / 9.00 

Žďár nad Sázavou / klášter / mše sv.

12. 9. / 7.00 

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

15. 9. / 9.30 

Zvole / kostel sv. Markéty / mše sv. 

k 125. výročí posvěcení kostela 

19. 9. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

22. 9. / 10.00
Rudná u Prahy / kostel Stětí sv. Jana 

Křtitele / mše sv.

26. 9. / 7.00 

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

28. 9. / 10.00
Stará Boleslav / Mariánské náměstí / 

poutní mše sv.

28. 9. / 18.00
Praha-Ďáblice / kaple Nejsvětější 

Trojice a sv. Václava / mše sv. 

29. 9. / 9.00 

Budyně nad Ohří / kostel sv. Václava / 

poutní mše sv. s biřmováním

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
CENTRUM PRO RODINU
 

 3. října – 27. listopadu Devatero 
pro rodiče – zážitkově vzdělávací kurz 
o  výchově dětí předškolního věku. 
Devět lekcí vždy ve  středu od  18.30 
do  20.30, přihlášky na  http://www.
apha.cz/cpr-devatero-pro-rodice-
-kurz. Kapacita kurzu je omezená.

 8. října – 26. listopadu Společná 
příprava na život v manželství – vždy 
v úterý od 19.30 do 21.30  (Kolejní 4, 
Praha 6 - Dejvice). Snoubenci se při-
hlašují na http://www.apha.cz/cpr-s-
noubenci-aktualni-nabidka. Kapacita 
kurzu je omezená.

 19. října od 9.00 do 16.00 Sobota 
pro ženy. Programem provází P. Voj-
těch Kodet, Th.D., O.Carm., více 
na  http://www.apha.cz/cpr-soboty-
-aktualni-nabidka

 23. října od 19.30 do 21.30 Rozvod 
a děti – v sále Pastoračního střediska. 
Pozvaní hosté P. Mons. doc. Ing. Aleš 
Opatrný, Th.D. a Mgr. Hana Imlaufo-
vá. Více na http://www.apha.cz/2019/
cpr-novinky/rozvod-a-deti
                                          www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO 
MLÁDEŽ 

 20. září – 22. září
Tematická víkendovka v  Nazaretě 
pro mladé 15 – 19 let. Přihlašování 
na webu ADCM. 

 4. října – 6. října 
Tematická víkendovka v  Nazaretě 
pro mladé 11 – 15 let. Přihlašování 
na webu ADCM.   

 Nový ročník LIFTu
Dvouletý formační program LIFT je 
určený mladým lidem od  16 do  cca 
24 let. V každém roce probíhá během 
6 víkendů a zároveň se uskuteční také 
letní camp. Kurz bývá otevírán jednou 
za dva roky. První víkend tohoto běhu 
je o podzimních prázdninách 25. – 30. 
října. Více informací, konkrétní termí-
ny a přihláška je na: www.lift.mozello.
com 
                                          www.adcm.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY

 4. září od 18.00
Mše svatá – výročí posvěcení kostela 
sv. Františka a svátek Matky Terezy – 
patronky KCMT. Od  19.30 následuje 
filmový večer. V  sále KCMT se bude 

promítat film Papež František: Muž, 
který drží slovo.

 5. září od 17.00
Vernisáž výstavy obrazů Věry Vyčíta-
lové. (KCMT)

 13. září od 20.00
Koncert – Hudební koktejl s příchutí 
lásky a vášně – Karamelija. (KCMT)

 17. září od 18.00 do 21.00
podvečerní tančírna se skupinou 
Hvězdný prach. Vstupné 80 Kč pro 
jednotlivce a 150 Kč pro pár. (KCMT)

 19. září od 19.00
Zastavení u Matky Terezy – Josef Paz-
derka, šéfredaktor Aktuálne.cz a bývalý 
zpravodaj ČT, s   tématem: Fake news 
z pohledu novinářské praxe. (KCMT)

 5. října
Farní den – Chodovská pouť. 
Od 10.00 mše svatá, po ní následuje 
společné agapé, hry, táborák, divadlo 
pro malé i velké. (Kostel sv. Františka 
na Chodově)

Nabídka letošního školního roku:
 Kavárna CAFÉ TEREZIE
 Knižní obchůdek Otevřeno v  ne-

děli 9:30 – 12:30 
 Taneční  Taneční škola Brožovský 

(www.astra-praha.cz). Pondělí a úterý 
v KCMT. 

 Cvičení nejen pro seniory
 Angličtina JMAK
 Páteční bohoslužba slova (nejen) 

pro seniory s  následným setkáním 
(9.00 – 11.00)

 Keramika SEN pro seniory Pon-
dělní dopoledne. Jana Domšo-
vá (janadomsova@gmail.com nebo 
603 281 864). 

 Výuka náboženství Pro děti 
od 0-15 let. Viz. www.kcmt.cz/zivot-
-farnosti

 Keramické kurzy pro děti Začátek 
v říjnu.  

 Dívčí skautský oddíl Sněhová vlo-
čka Přihlášky a  informace Lucie Skr-
čená (L.Skrcena@seznam.cz nebo 
721 770 421). 

 Sportovky KSK Pro kluky. Křesťan-
ský sportovní oddíl.
                                        www.kcmt.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 1. září od 15.30
Světová a  japonská hudba - klavír-
ní koncert Julie Okaji, na  programu:  
F. Chopin, K. Hirai, N. Ikeda,  
H. Hayasaka, J. Hissaishi, T. Nakajima  
a B. Smetana. (Refektář)

 8. září od 14.00
Vinobraní v klášteře – 6. ročník. Účin-
kují: Jožka Šmukař a cimbálová muzi-
ka, Jitka Zelenková, Karel Gott Cover 
Band, Dětský folklorní soubor Vonička, 
dětský soubor Musica e Danza. Bu-
dou připraveny stánky s občerstvením 
i dárky a přichystána zábava pro děti. 
Akce se koná s podporou MČ Praha 17 
a  její výtěžek zdvojnásobí Nadace Di-
voké husy. (Zahrada Domova)

 12. září od 14.30
Koncert ženského pěveckého sboru 
Řepský kvítek pod vedením Daniela 
Pfanna, na programu: výběr známých 
lidových a populárních písní za dopro-
vodu kytary a klavíru. (Refektář)

 15. září od 15.30
Kytarový koncert se zpěvem, účin-
kují: Hana Němcová, Zdeněk Dvořák 
a Martin Křehnáč – klasická kytara, Jan 
Janda – klasická kytara a zpěv, Andrea 
Klepišová – zpěv. Na programu: sklad-
by J. Dowlanda, F. Sora, N. Koškina 
a P. I. Čajkovského. (Refektář)

 17. září od 15.00
Koncert studentů Pražské konzervato-
ře pod vedením prof. Hany Forsterové, 
účinkují: Natálie Trávníčková, David 
Pěruška a Johanna Vocetková. Na pro-
gramu: J. S. Bach, D. Popper, C. Saint-
-Saëns, G. Cassadò a další. (Refektář)

 22. září od 15.30
Slavné maličkosti v podání Dua Daca-
po (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír) a Káti 
a Ondry Macourkových. Na programu: 
A. Dvořák, Z. Fibich, J. S. Bach, P. I. Čaj-
kovský, A. Vivaldi aj. (Refektář)

 29. září od 17.00
Koncert pěveckého sboru Naši pěvci pod 
vedením Filipa H. Härtela a Klimentského 
komorního instrumentálního souboru 
(umělecká vedoucí Jiřina Dvořáková  Fo
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Marešová). Na  programu: barokní, ro-
mantická a  současná hudba (Giorgio 
Allegri, Gustav Holst, Jiřina Dvořáková 
Marešová a další). (Kostel sv. Rodiny)

 6. října od 17.00
Koncert pěveckého sboru Lamberti 
z německého Oldenburgu pod vede-
ním Tobiase Göttinga, na  programu:  
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy 
a A. Bruckner. (Kostel sv. Rodiny) 

 1. září – 25. října
Země zamyšlená - výstava fotografií 
Josefa Czwartynského, inspirovaných 
trilogií Ladislava Stehlíka. (Refektář)   
                             www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 14. září od 10.00 do 23.00 
Příbramská svatohorská šalmaj – his-
torická slavnost na svatohorském ná-
městí. Současně bude probíhat Běh 
hasičů do svatohorských schodů, kte-
rý pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Březové Hory.

 28. září 
Den věží a rozhleden – výstup na věž 
zvonice se 4pohledem Pohádkového 
království. 

 29. září od 9.00 a od 11.00
Mše svaté s gregoriánským chorálem 
(Schola Cantorum Pilsensis).  
                                      www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY

 8. září od 20.00 
Václav Renč: Pražská legenda – dra-
ma o  svržení Mariánského sloupu. 
Účinkuje Miroslav Gabriel Částek, 
hudba Zdeněk Pololáník, zvuková re-
žie Pavel Král. (Kostel sv. Ludmily)

 15. září od 20.00
140 let Královských Vinohrad a  135 
let svatoludmilské farnosti. Slavnost-
ní koncert – zazní skladby B. Martinů 
a A. Dvořáka. Účinkují Kuhnův dětský 
sbor, sbormistr Jiří Chvála a Dvořákův 
symfonický orchestr, dirigent Jaro-
slav Vodňanský. Koncert pořádá Úřad 
městské části Praha 2 a Římskokato-
lická farnost u sv. Ludmily. Místo ko-
nání – náměstí Míru před kostelem sv. 
Ludmily.

 16. září od 16.30
Poutní slavnost   sv. Ludmily – hlavní 
celebrant Apoštolský nuncius v  ČR 
Mons. Charles Daniel Balvo.

 22. září od 18.30
Koncert 1. festivalu varhanní hudby 
v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, 
účinkuje varhaník Pavel Černý.
                         http://ludmilavinohrady.cz 

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO

 8. září od 15.00 
Farní setkání při příležitosti přivítání 
jáhna Miroslava Auxta.

 13. září od 18.00 
Mše svatá k  600. výročí úmrtí krále 
Václava IV., celebruje kardinál Domi-
nik Duka OP.

 15. září od 11.00 
Poutní mše svatá u kaple Jména Pan-
ny Marie ve Zdiměřicích.

 15. září od 17.00 
Koncert Kodex o Václavu IV. ve spo-
lupráci s  městskou částí Praha-
-Kunratice.
                           www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELŮ SV. MIKULÁŠE  
A SV. VÁCLAVA

 27. září od 18.00
Svatováclavský průvod ve Vršovicích. 
Akce začne u  kostela sv. Mikuláše 
na  Vršovickém náměstí, následně se 
průvod vydá Moskevskou ulicí smě-
rem ke kostelu sv. Václava se zastáv-
kou u  vršovického Husova Sboru. 
Na náměstí Svatopluka Čecha, kde se 
odehraje další část programu, dorazí 
kolem 18:30. V  rámci akce vystoupí 
pěvecké a  divadelní soubory. Připra-
ven bude rovněž program pro děti, 
šermířské vystoupení nebo prohlídka 
funkcionalistického kostela sv. Vác-
lava. Průvod pořádá farnost Vršovice 
za finanční podpory Prahy 10.
                       www.farnostvrsovice.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO

 První pátky v  měsíci (od  září) se 
v klášterním kostele sv. Josefa na ná-
městí Republiky pravidelně konají mše 
svaté od  18.00. Po  nich následuje 
od 18.45 hodinová moderovaná ado-
race před vystavenou Nejsvětější Svá-
tostí oltářní. Zároveň je zde přítom-
na relikvie sv. otce Pia z  Pietrelciny 
s možností osobního uctění. Po ado-
raci se pravidelně setkávají členové 
modlitební skupiny sv. otce Pia. 
                                         www.kapucini.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 7. září od 11.00
Slavnost Narození Panny Marie, hlav-
ní pouť. Přede mší svatou procesí 
od  kaple č. 18. Celebruje P.  Vojtěch 
Kodet, Th.D., O.Carm.

 21. září od 11.00
Svátek svatého Matouše, apoštola. 
Celebruje P.  Ing.  Mgr.  Vladimír Slá-
mečka, Ph.D.
                                      www.hajek.ofm.cz

SVATÁ LUDMILA 1100 LET
        

 13. září – 1. prosince
Výstava „Kněžna sv. Ludmila - Střední 
Čechy – kolébka národních patronů“ 
ve Středočeském muzeu v Roztokách 
u Prahy.

 15. září od 10.00
Svatoludmilská pouť na Levém Hrad-
ci. Mši svatou bude celebrovat kardi-
nál Dominik Duka OP. Přítomna bude 
lebka svaté Ludmily.
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 15. září od 20.00
Pocta sv. Ludmile – slavnostní kon-
cert před kostelem sv. Ludmily 
na  pražských Vinohradech. Účinkují 
Dvořákův symfonický orchestr a Küh-
nův dětský sbor. Po  skončení bude 
následovat videomaping.

 16. září od  16.30 Poutní slavnost   
sv. Ludmily  – hlavní celebrant Apo-
štolský nuncius v  ČR Mons. Charles 
Daniel Balvo. (Kostel sv. Ludmily, Pra-
ha-Vinohrady)

 18. září od 16.00
Od svaté Ludmily k dnešku II. V Měst-
ské knihovně Beroun proběhne II. roč-
ník tematického podvečeru věnované-
ho odkazu sv. Ludmily. Hosty budou 
farářka Sandra Silná, historik Jakub Izd-
ný a Anna Nosková. Poslední jmenova-
ná představí komunitu Taizé. Na závěr 
proběhne koncert kvarteta Signum.

 21. září – 22. září 
Svatoludmilská pouť na  Tetíně. Mši 
svatou bude celebrovat Mons. Ka-
rel Herbst SDB, který posvětí nové 
zvony. Poutníci budou mít možnost 
si prohlédnout novogotický relikvi-
ář s ostatky sv. Ludmily a sv. Václava 
v kostele sv. Ludmily.
                             www.svataludmila.cz

KOLEGIUM KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ 
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

 25. září od 18.30
Přednáška „Lékařem v koncentračním 
táboře Dachau, MUDr. František Blá-
ha, svědek nacistických experimentů 
na  lidech“. Hovořit bude Stanislava 
Vodičková, Dis., z  Ústavu pro studi-
um totalitních režimů. Místo konání: 
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice, U ne-
mocnice 1, Praha 2.
                                      www.katlek.cz

PENZION PANSKÝ DŮM ROŽMITÁL 
POD TŘEMŠÍNEM

 11. – 13. září
Kostelnický kurz. Soubor přednášek 
pro zlepšení kostelnických doved-
ností pod vedením P.  Jana Kotase, 
P. Michala Němečka, P. Vladimíra Kel-
nara a P. Radka Tichého. 

 25. – 27. října
Fotokurz „Hledání světla“ s  Petrem 
Janžurou pro vážné zájemce o  fo-
tografii. Více informací na webových 
stránkách penzionu. 
                     www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Koncert duchovní hudby v  kostele 
sv. Kateřiny
                                                                
V  pondělí 9. září od  16.00 se koná 
koncert duchovní hudby v kostele sv. 
Kateřiny (Praha 2). Program: Vivaldi, 
Händel, Pachelbel, J. S. Bach, Buxte-
hude, Bovet, Mozart, Rombi. Účinkuje: 
Iva Hlaváčová – soprán, Pavel Kohout 
– varhany. Koncert pořádá Společnost 
pro duchovní hudbu, Pravoslavná cír-
kev a  Vedení Všeobecné fakultní ne-
mocnice. Projekt probíhá za podpory 
hl. města Prahy a MČ Praha 2.

Pouť na Hrádek u Vlašimi
                                                                
V  sobotu 21. září od  11.00 bude 
na  Hrádku u  Vlašimi sloužena mše 
svatá v  rámci Oblastní pouti. Oběto-
vána bude za otce Aloise Moce OFM, 
dřívějšího duchovního asistenta Seku-
lárního františkánského řádu. Sraz 
poutníků je v 9.00 na dolním náměs-
tí ve Vlašimi.  Odtud vede na Hrádek 
modrá turistická značka. Více infor-
mací na: http://www.sfr.cz  

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
V  pondělí 23. září od  17.00 bude 
v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-
tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: Reger, Dvořák, J. S. 
Bach, Massenet, Moudrý. Účinkuje: 
Jakub Junek – housle, Martin Mou-
drý – varhany. Místo konání: Řádo-
vý kostel Panny Marie pod řetězem, 
Lázeňská ulice, Praha 1. Koncert po-
řádá Suverénní Rytířský a Špitální řád 

sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Mal-
ty a Společnost pro duchovní hudbu 
za finanční podpory MČ Praha 1. 

Kurz duchovního doprovázení
                                                                
V  akademickém roce 2019/20 se 
v  rámci celoživotního vzdělávání při 
CMTF UP v  Olomouci uskuteční Kurz 
duchovního doprovázení. Sestává ze 
dvou částí – teoretické a praktické. Te-
oretická část  je určena pro široký okruh 
zájemců, praktickou část budou absol-
vovat vybraní účastníci teoretické části. 
Určen je pro kněze, řeholníky, řeholnice 
a laiky. Přihlásit se mohou ti, kdo se an-
gažují v oblasti duchovního doprovázení 
nebo se na tuto službu připravují anebo 
naslouchají lidem ohledně vztahu s Bo-
hem a  chtějí obohatit i  svůj duchovní 
život.  Více informací včetně způsobu 
přihlášení: http://doprovazeni.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 16. září do 20. září 
Exercicie „Vím, komu jsem uvěřil“. 
O Božích vlastnostech, jak nám je 
zjevil Ježíš Kristus. P. Petr Beneš 
CSsR / Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 22. září do 24. září 
Duchovní pobyt – Senioři 
na Hostýně. Hostýn / http://hostyn.
cz

 Od 23. září do 27. září
 Exercicie „O modlitbě“. P. Krzysztof 
Strzelczyk CSsR / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz

 Od 30. září do 4. října
Exercicie „Křesťan tváří v tvář 
okultismu“. P. Josef Michalčík CSsR / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 7. října do 11. října
Exercicie „O manželství“.  
P. Krzysztof Strzelczyk CSsR / Svatá 
Hora / www.svata-hora.cz

 11. října 
”Management farnosti” – aneb jak 
se orientovat v džungli právních 
norem, ekonomických předpisů, 
jak požádat o grant a přitom 
neztratit ani hlavu ani víru – pro 
kněze i laiky. P. Stanislav Přibyl CSsR / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 11. října do 13. října 
Víkend pro seniory. Stojanov / 
www.stojanov.cz

 Od 25. října do 27. října 
Duchovní obnova – O mši svaté.  
P. Jiří Pleskač / Hostýn / http://
hostyn.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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NÁRODNÍ 
SVATOVÁCLAVSKÁ    
POUŤ 2019
STARÁ BOLESLAV
27.–28. ZÁŘÍ

PÁTEK 27. ZÁŘÍPÁTEK 27. ZÁŘÍPÁTEK 27. ZÁŘÍ
13.00 13.00 13.00 
• • • Putování Prahou s Palladiem země České,      Putování Prahou s Palladiem země České,      Putování Prahou s Palladiem země České,      

zakončené svatováclavským duchovním  zakončené svatováclavským duchovním  zakončené svatováclavským duchovním  
 zastavením v 17.00 na Václavském náměstí zastavením v 17.00 na Václavském náměstí zastavením v 17.00 na Václavském náměstí

19.00 19.00 19.00 
• • • Přivítání relikvie sv. Václava Přivítání relikvie sv. Václava Přivítání relikvie sv. Václava 

pod zámkem pod zámkem pod zámkem v Brandýse nad Labem v Brandýse nad Labem v Brandýse nad Labem 
 a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla

20.30 20.30 20.30 
• • • Odhalení busty papeže Benedikta XVI.Odhalení busty papeže Benedikta XVI.Odhalení busty papeže Benedikta XVI.
 na náměstí sv. Václava na náměstí sv. Václava na náměstí sv. Václava

SOBOTA 28. ZÁŘÍSOBOTA 28. ZÁŘÍSOBOTA 28. ZÁŘÍ
7.00 7.00 7.00 
• • • Mše svatá na hrobě sv. Václava Mše svatá na hrobě sv. Václava Mše svatá na hrobě sv. Václava 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěchav katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěchav katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
 a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi

8.30 8.30 8.30 
• • • Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a DamiánaMše svatá v kryptě sv. Kosmy a DamiánaMše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána
 v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 10.00 10.00 
• • • POUTNÍ MŠE SVATÁPOUTNÍ MŠE SVATÁPOUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí na Mariánském náměstí na Mariánském náměstí 
 ve Staré Boleslavi  ve Staré Boleslavi  ve Staré Boleslavi (hlavní celebrant a kazatel:  (hlavní celebrant a kazatel:  (hlavní celebrant a kazatel:  
 Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR) Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR) Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR)

14.00 14.00 14.00 
• • • Modlitba za národ u Palladia země České Modlitba za národ u Palladia země České Modlitba za národ u Palladia země České 
 v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi

17.00 17.00 17.00 
• • • Rozloučení s relikvií sv. Václava Rozloučení s relikvií sv. Václava Rozloučení s relikvií sv. Václava 
 u kostela sv. Klementa ve Staré Boleslavi u kostela sv. Klementa ve Staré Boleslavi u kostela sv. Klementa ve Staré Boleslavi

18.00 18.00 18.00 
• • • Mše svatá v katedráleMše svatá v katedráleMše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sv. Víta, Václava a Vojtěcha sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Více na www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout

Svatovaclavska pout plakat A4 tisk.indd   1 18.7.2019   14:48:44

Z ACT CURIAE Z ACT CURIAE

KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ
 V  sobotu 15. června 2019 přijal 

v  kostele sv. Františka z  Assisi v  Pra-
ze 1 kněžské svěcení jáhen Rytířského 
řádu křižovníků s  červenou hvězdou 
Martin Moravec O.Cr. Světitelem byl 
Mons. Karel Herbst SDB, emeritní po-
mocný biskup pražský.
 V  sobotu 22. června 2019 přijali 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze kněžské svěcení jáhni pražské 
arcidiecéze František Čech, Ondřej 
Kapasný, Jaroslav Mrňa a Václav Re-
venda. Světitelem byl kardinál Domi-
nik Duka OP, arcibiskup pražský.
 V  sobotu 22. června 2019 přijal 

v  římské bazilice Santa Maria Maggi-
ore kněžské svěcení jáhen Kněžského 
bratrstva misionářů sv. Karla Boromej-
ského Marek Mikuláštík FSCB, kte-
rý působí na  pražském Křesťanském 
gymnáziu. Světitelem byl Mons. Paolo 
Pezzi, moskevský arcibiskup.
 V  sobotu 29. června 2019 přijal 

v  bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
na  Strahově kněžské svěcení jáhen 
řádu premonstrátů Štěpán Jakub Ti-
chý O.Praem. Světitelem byl Mons. 
Karel Herbst SDB, emeritní pomocný 
biskup pražský.

SLOŽENÍ FARÁŘSKÉ ZKOUŠKY
 Dne 13. června 2019 úspěšně složil 

farářskou zkoušku P.  Ing.  Mgr.  Řehoř 
Jiří Žáček O.Praem.

NOVÁ ŘEHOLNÍ PŘEDSTAVENÁ
 Novou řeholní představenou komu-

nity Misionářek Lásky v Praze se stala 
Sr. M. Velone M.C.

USTANOVENÍ
 KP. PaedDr.  ThLic.  Martin Jozef 

Bartoš, PhD., O.Praem. byl na  žá-
dost svého řeholního představeného 
s účinností od  1. srpna 2019 jmeno-
ván a  ustanoven administrátorem 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Norberta Praha-Střešovice.
 Mgr.  Štěpán Faber byl s  účinností 

od 1. července 2019 uvolněn z funkce 
výpomocného duchovního Římsko-
katolické farnosti u  katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha Praha-Hradčany.
 P. Mgr. Wolfgang Karel Horák O.Pra-

em. byl na  žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. srpna 
2019 uvolněn z funkce administrátora 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Norberta Praha-Střešovice.
 Benedikt Hudema byl s  účinností 

od 1. července 2019 uvolněn z funk-

 15. 9. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 22. 9. (9.00) Duchovní centrum 
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

 29. 9. (9.00) Kostel sv. Jana 
Nepomuckého v Hluboké nad 
Vltavou (P. Tomas van Zavrel)

TELEVIZE NOE

 1. 9. (10.30) Mše svatá v rámci 
festivalu „Mohelnický dostavník“

 8. 9. (9.00) Madagaskar – v rámci 
apoštolské cesty (papež František)

 15. 9. (10.00) Kostel Panny Marie 
Sedmibolestné a Povýšení svatého 
Kříže v Cvilíně u Krnova

 22. 9. (10.30) Kostel Narození sv. 
Jana Křtitele v Hovoranech (P. Jiří 
Janoušek)

 29. 9. (10.00) Kostel sv. Jakuba 
v Trnavě

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Všeobecný úmysl  
Ochrana moří a oceánů: Aby politici, 
vědci a ekonomové společně pracovali 
pro ochranu moří a oceánů.

Národní úmysl
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro 
poznání Boha i svého místa ve světě 
a mají k tomu dost odhodlanosti 
i sebeovládání.

ce administrátora Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Vojtěcha Praha-
-Nové Město a  s  účinností od  téhož 
data do  30.  června 2023 jmenován 
a ustanoven farářem Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Vojtěcha Praha-
-Nové Město.
 RNDr.  Matúš Kocian, Ph.D., byl 

s účinností od  1. července 2019 uvol-
něn z funkce administrátora Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Matěje Pra-
ha-Dejvice a s účinností od téhož data 
do 30. června 2026 jmenován a usta-
noven farářem Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Matěje Praha-Dejvice.
 P.  Mgr.  Gorazd František Krušina 

O.Praem. byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 
srpna 2019 jmenován a  ustanoven 
farním vikářem Římskokatolické far-
nosti u  kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Praha-Strahov.
 Martin Sklenář byl s  účinností od  

1. července 2019 uvolněn z funkce ad-
ministrátora Římskokatolické farnos-
ti Český Brod a s účinností od  téhož 
data do  30. června 2023 jmenován 
a ustanoven farářem Římskokatolické 
farnosti Český Brod.
 P. Mgr. Grzegorz Tanderys MIC byl 

na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. července 2019 
uvolněn z funkce farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti u kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele Praha-Hostivař.
 Stanislav Zápotocký byl s  účin-

ností od  1. července 2019 jmenován 
a  ustanoven výpomocným duchov-
ním Římskokatolické farnosti Votice.
 Stanislav Zápotocký byl s účinností 

od 1. července 2019 uvolněn z funkce 
rektora filiálního kostela Nanebevze-
tí Panny Marie (Církvička), z  funkce 
nemocničního kaplana Nemocnice 
Sedlčany, z  funkce nemocničního 
kaplana Domova Sedlčany, z  funkce 
nemocničního kaplana Domova seni-
orů Vojkov a z funkce nemocničního 
kaplana Ústavu sociální péče v Nalžo-
vicích, vše v Římskokatolické farnosti 
Sedlčany.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P. ThLic. Petr Glogar OCD, provinč-

ní delegát Řádu bosých bratří blaho-
slavené Panny Marie z  hory Karmel,  
9. 9. 1959 (60 let)
 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 

11. 9. 1932 (87 let)
 P.  Imman Noel Abellana OSA, farní 

vikář u sv. Tomáše v Praze-Malé Stra-
ně, 16. 9. 1979 (40 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 22. 9. 1928 (91 let)  
 Václav Nekolný, osobní arciděkan, 

kanovník, výpomocný duchovní v Uh-
lířských Janovicích, 27. 9. 1934 (85 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 P. Mgr. Benedikt Vojtěch Kolaja OSB, 

rektor kostela Panny Marie Vítězné 
v Praze-Řepích, 4. 9. 2004 (15 let)
 Mgr.  Alois Zoubek, trvalý jáhen 

v Lysé nad Labem, 7. 9. 2014 (5 let)
 JCLic. Mgr.  Mikuláš Uličný, MBA, 

administrátor ve Smečně, 11. 9. 2004 
(15 let)
 David Vopřada, Dr., kanovník, kaplan 

KTF UK, výpomocný duchovní III. 
pražského vikariátu, 25. 9. 2004 (15 let)
 PhDr. Mgr. Karel Karafiát, kněz olo-

moucké arcidiecéze na  odpočinku 
v Praze, 27. 9. 1974 (45 let)

ÚMRTÍ
 P.  Augustin Ladislav Gazda OSB 

zemřel dne 19. června 2019 ve věku  
59 let, v 28. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo 
27. června 2019 v opatském chrámu 
sv. Petra a Pavla v Rajhradě, pohřben 
byl do hrobu rajhradských benedikti-
nů na hřbitově u farního kostela Po-
výšení sv. Kříže. R.I.P.

 Karel Biško zemřel dne 21. června 
2019 ve věku 69 let, ve 23. roce své 
kněžské služby. Poslední rozloučení 
se konalo 3. července 2019 v kostele 
Povýšení sv. Kříže ve Vinoři – Praha 
9. Pohřben byl do hrobu na Olšan-
ských hřbitovech. R.I.P.

 P.  Mgr.  Jan Komárek SDB zemřel 
dne 17. července 2019 ve věku 62 let, 
ve 37. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 23. čer-
vence 2019 v  kostele sv. Terezičky 
v  Praze-Kobylisích a  24.  července 
2019 v kostele Panny Marie Pomoc-
nice ve Zlíně na Jižních Svazích. Po-
hřben byl do  salesiánského hrobu 
ve Zlíně-Mladcové. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 1. 9. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský) 

 8. 9. (9.30) Kostel Narození Panny 
Marie ve Vranově u Brna (P. Milan 
Jura OM)



KNIŽNÍ NOVINKY

KDYŽ VŠECHNO, CO 
JSTE KDY CHTĚLI, 
POŘÁD NESTAČÍ
Harold S. Kushner
Brož., 176 str., 249 Kč

VNITŘNÍ SVOBODA
Jacques Philippe  
Brož., 136 str., 169 Kč

AŽ K PROLITÍ KRVE 
Marie Svatošová

Váz., 364 str., 299 Kč

VELKÝ DIÁŘ NA ROK 
2020 S LITURGICKÝM 

KALENDÁŘEM
Váz., 392 str., 200 Kč

LEONARD COHEN 
– ŽIVOT, HUDBA 

A VYKOUPENÍ
Liel Leibovitz

Váz., 216 str., 297 Kč

ODHALENÍ ZA ÚSVITU
Maria Grace Dateno FSP
Brož., 88 str., 99 Kč

YOUCAT  
NA KAŽDÝ DEN
Vazba twin, 384 str.,  
289 Kč

TAK TAKHLE NE!
Nathalie Springer, 
Catharina Wilhelm

Brož., 216 str., 349 Kč

EVANGELIUM NA KAŽDÝ 
DEN 2020

Brož., 488 str., 109 Kč

KAŽDÝ DEN JE NOVÝ 
ZAČÁTEK 

Jarmila Mandžuková
Váz., 128 str., 195 Kč
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UMĚNÍ UMĚŘENOSTI
Svend Brinkmann

Brož., 120 str., 225 Kč

MAX, VYPROJEKTOVANÝ 
KLUK Z PŘEDMĚSTÍ 

Veronika Grohsebnerová
Brož., 328 str., 399 Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

4. září 1724
Vysvěcena kaple Zvěstování Panny 

Marie v pražském Klementinu, kte-

rá je též označována jako Zrcadlo-

vá kaple.

6. září 1919
Arcibiskup Pavel Huyn rezignoval 

na úřad arcibiskupa pražského.

8. září 1624
Původně luteránský kostel Nejsvě-

tější Trojice byl zasvěcen Panně 

Marii Vítězné a  svatému Antonínu 

Paduánskému. Známý je přede-

vším díky sošce Pražského Jezu-

látka, proto je často označován 

jako kostel U Pražského Jezulátka.

9. září 1754
Za  přítomnosti Marie Terezie 

a  Františka I. Štěpána Lotrinské-

ho byl posvěcen sloup Nejsvětější 

Trojice v Olomouci.

14. září 1964
Zahájeno třetí jednací období II. 

vatikánského koncilu (probíhalo 

do 21. listopadu téhož roku).

17. září 1949
Kajetán Matoušek neveřejně vy-

svěcen na pražského pomocného 

biskupa.

26. září 1994
Kardinál Miloslav Vlk vysvětil 

ve Staré Boleslavi Domov sv. Vác-

lava pro kněze římskokatolické 

církve na odpočinku.

26. září 1959
Papež Jan XXIII. vydal svou třetí 

encykliku s  názvem Grata recor-

datio (S  radostnou vzpomínkou). 

Vyzývá k modlitbě růžence během 

měsíce října a  připomíná obdob-

nou výzvu papeže Lva XIII. 

28. září 1929
U  příležitosti tisícího výročí mu-

čednické smrti svatého Václava 

byla pro veřejnost otevřena ka-

tedrála svatého Víta na  Pražském 

hradě. Zároveň probíhaly oslavy 

svatováclavského milénia.

Vít Kochánek


