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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Vážení čtenáři,
dva noví jáhni pražské arcidiecé-
ze přijali svěcení z  rukou biskupa 
Mons. Václava Malého, vedoucí 
Pedagogického centra Arcibis-
kupství pražského, ThLic. Ing. Ma-
rie Zimmermannová, Th.D.  nás 
seznámí s  konceptem hodnoto-
vé výchovy, dozvíte se o  pomo-
ci Charity seniorům v  Bělorusku 
a  připomeneme i  listopadovou 
pouť do Říma ke 30. výročí kano-
nizace sv. Anežky České.

Stanislav Zeman

letošní svatováclavské oslavy nám připomněly milenijní rok 1929, kdy před 

devadesáti lety na  základě dohody historiků vzpomínala naše republika 

na  tisícileté výročí umučení svatého Václava, a  při této příležitosti byla 

současně předána veřejnosti dostavěná katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha 

a Panny Marie. Rovněž tak jsme si připomněli desáté výročí návštěvy papeže 

Benedikta XVI., který s námi ve Staré Boleslavi spolu s mládeží oslavil našeho 

národního patrona. 

Měsíc září znovu přivedl do školních budov žáky základních a středních škol. 

S radostí jsem konstatoval, že na mnoha místech byl tento den zahájen mší sv. 

a biskupové se účastnili otevření nově upravených a vyzdobených školních 

budov. To je také i  výzva, abychom nezapomněli připomenout rodičům 

a vedení škol, že i v tomto roce chceme pokračovat a pokud možno rozšířit 

výuku katechezí, které mají pomáhat formaci žáků a  studentů a uvádět je 

do tajemství dějin spásy. Je to náročný úkol, který vyžaduje osobní nasazení 

a příklad života. To je vodítkem pro výběr těch, kterým svěřujeme výchovu 

naší mladé generace. Úkol hlásání evangelia je jeden ze tří základních úkolů 

poslání církve, a proto musí být naší prioritou. Nestačí si stěžovat na přežívání 

předsudků, ale je třeba je odstraňovat, a katecheze je tou nejlepší cestou. 

Všem vám přeji, aby se katecheze předškolního a  školního věku rozvíjela 

jak kvantitativně, tak kvalitativně. Výsledky naší práce budou pak hodnotit 

čísla sčítání účastníků bohoslužeb, které nás čeká v sobotu 5. října a v neděli  

6. října. 

Přeji vám sílu a světlo Ducha Svatého, zápal a trpělivost. 

Dominik kardinál Duka OP
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Editorial

Pražský chrám Matky Boží před Tý-
nem se podzimním cyklem prohlídek, 
bohoslužeb a hudby představuje jako 
místo díkůvzdání a  nikoliv rozděle-
ní. Všichni jsou srdečně zváni, vstup 
na uvedené akce je zdarma.

PROGRAM:
Pátek 17. 10. v 14:00 hod. 
Sv. Lukáš a  cechovní oltáře v  době  
barokní v Týnském chrámu 
Komentovaná prohlídka chrámu 

Sobota 2. 11 v 11:00 hod.
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
Zazní při bohoslužbě v Týnském chrá-
mu v podání sboru Notre Dame v den 
Vzpomínky na všechny věrné zemřelé.

Neděle 3. 11. v 9:30 hod. 
James Whitbourn (nar. 1963): Requi-
em Canticorum
Zazní při bohoslužbě v Týnském chrá-
mu v podání sboru Notre Dame v den 
101. výročí stržení Mariánského slou-
pu na Staroměstském nám.

Neděle 3. 11. v 11:00 hod. 
Mariánský sloup jako kaple pro ob-
raz Madony Rynecké - „Staroměstské 
Palladium“   (místo díkúčinění nikoliv 
rozbrojů). Komentovaná prohlídka 
chrámu (prof.  PhDr.  Ing.  Jan Royt, 
Ph.D.,)

Neděle 17. 11. v 11:00 hod. 
Mimořádná prohlídka Týnského chrá-
mu jako místa, kde naši předkové opa-
kovaně děkovali Bohu za dar svobody. 
(Štěpán Filipec, pastorační asistent)

Více informací najdete na www.tyn.cz

Noví jáhni pražské  
arcidiecéze
V  sobotu 7. září 2019 přijali v  pražské 
katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 
jáhenské svěcení pro pražskou arci-
diecézi bohoslovci Mgr.  Miroslav Auxt 
a Mgr. Ing. Robert Benno Štěpánek. Svě-
titelem byl Mons. Václav Malý, pražský 
pomocný biskup. V  následujících mě-
sících budou noví jáhni působit ve far-
nostech naší arcidiecéze a  dá-li Bůh, 
přijmou v červnu 2020 kněžské svěcení.

Mgr.  Miroslav Auxt se narodil  
6. května 1986 ve Zvoleně na středním 
Slovensku. Po  maturitě na  místním 
gymnáziu Ľudovíta Štúra byl v  roce 
2005 přijat na  Přírodovědeckou fa-
kultu Univerzity Karlovy v  Praze. Zde 
v roce 2010 úspěšně absolvoval obor 
Molekulární biologie a genetika euka-
ryot. Až do svého nástupu do Teolo-
gického konviktu v roce 2012 pracoval 
v Institutu molekulární genetiky AV ČR 
v  pražské Krči. Svá teologická studia 
dokončil letos v  červnu na  Laterán-
ské Univerzitě v Římě. Celý svůj pobyt 
v Praze prožíval ve farnosti sv. Prokopa 

Sestry a bratři, Duchovní i kulturní 
program v Týnském 
chrámu

na  Žižkově. Díky místním duchovním 
a aktivní farnosti právě zde našel svůj 
druhý domov. Také proto se rozho-
dl nastoupit do  kněžského semináře 
právě v Praze. Jáhenskou službu bude 
vykonávat v pražských Kunraticích.

Mgr.  Ing.  Robert Benno Štěpánek 
se narodil 18. 3. 1980 v Brně. Po ab-
solvování gymnázia tamtéž vystudo-
val obor Veřejná ekonomie a  správa 
na Ekonomicko-správní fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně. Poté pracoval 
na Ředitelství silnic a dálnic a později 
též v diecézním archivu Biskupství br-
něnského a  u  České pošty jako do-
ručovatel. Mezitím vstoupil do  Řádu 
kazatelů (dominikánů), kde však bě-
hem studia ve Francii rozlišil, že jeho 
cesta se má ubírat jiným směrem. 
Do kněžského semináře se přihlásil v r. 
2013 za  pražskou arcidiecézi a  jeho 
domovskou farností se stala Praha-
-Strašnice. Ze studií v cizině si přinesl 
znalost francouzského jazyka, kterou 
využil při svých četných kontaktech 
s  pražskou frankofonní komunitou. 
Jáhenskou službu bude vykonávat 
v Kralupech nad Vltavou.

pro turisty
a poutníky 
pražskou arcidiecézí

Kalendář 2020 

www.cirkevnituristika.cz
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Kolegium katolických lékařů pražské 
arcidiecéze srdečně zve na přednáš-
ky, které se konají vždy v 18:30 hodin 
ve středu jednou měsíčně v knihovně 
(přízemí) III. interní kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice, U  nemocnice 1, 
Praha 2. Více na www.katlek.cz.
23. října Prenatální vývoj pohlav-
ního systému a  jeho patologie – 
Doc. MUDr. Jana Kaprová
27. listopadu Anežka nám otevřela 
dveře ke  svobodě – Doc.  Mgr.  Ja-
roslav Šebek, Ph.D., Historický ústav 
akademie věd ČR, Praha
11. prosince Rizika v rodinné interak-
ci – Mgr.  Hana Imlaufová, Speciální 
pedagog, manželský a  rodinný po-
radce, Křesťanská pedagogicko-psy-
chologická poradna, Praha

LIFT, formační kurz 
pro mladé v pražské 
arcidiecézi

Dvouletý formační program LIFT, 
který je určený mladým lidem od 16 
let, začne na  konci října 2019. Cí-
lem kurzu (jehož název znamená 
„pozvednout“ nebo „povznést“) je 
to, aby Bůh pozvedl život mladých 
lidí a  oni mohli udělat další kroky 
k dospělejšímu a zralejšímu křesťan-
skému životu. Program, sestávající 
z dvanácti víkendových setkání a let-
ního týdenního pobytu, má pomoci 
mladým více objevit vlastní identitu, 
nalézt či prohloubit skutečně osobní 
víru, uvědomit si obdarování a  mo-
tivovat ke  službě druhým, zejména 
v rámci farností a společenství církve 
vůbec. Více informací a přihlašování 
na http://www.adcm.cz nebo přímo 
na http://www.lift.mozello.com.

Zapojte své spole-
čenství do Červené 
středy!

Ve středu 27. listopadu 2019 se u nás 
již podruhé uskuteční mezinárodní 
iniciativa Červená středa (#RedWed-
nesday), jejímž smyslem je připome-
nout si všechny, kdo jsou ve  světě 
pronásledováni pro svou víru. 
Česká biskupská konference spo-
lu s  Ekumenickou radou církví v  ČR 
a Federací židovských obcí v ČR se tak 
chce připojit k iniciativě organizace Aid 
to the Church in Need. Akce se v ten-
týž den koná v několika zemích světa.
Zapojit se může každý - je možné 
např. uspořádat společnou modlitbu 

Přednášky nejen 
pro lékaře

Kurz symptotermální
metody přirozeného
plánování
rodičovství
pro manžele, snoubence a další zájemce

Místo konání:
Fara Praha-Strašnice,
Ke Strašnické 10

Termíny (4 navazující setkání):
10. 10., 31. 10., 7. 11. 
a 21. 11. 2019 (čtvrtky)
vždy od 19 do 21.30 hodin

Lektorský pár: 
Miroslav a Jitka Novákovi
novakovi@lpp.cz, 775 358 911

Pro další informace a přihlášení se do kurzu nás kontaktuje. 
Kurzovné je dobrovolné. Více o PPR, Lize pár páru a kurzech 
najdete na www.lpp.cz a www.lpp.sk.

Kurz nabízí:
S  moderní vědecké poznatky 

o lidské plodnosti
S  praktickou dovednost 

spolehlivě rozpoznávat vlastní 
plodná a neplodná období

S  pomoc při předcházení 
i docílení těhotenství

S  principy ekologického kojení
S  vhled do morálních otázek 

manželství a sexuality
S  způsob, jak prohloubit svůj 

vztah
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v v kkatedráleatedrále
Přijďte na modlitbu večerních chval do katedrály sv. Víta, Václava a VojtěchaPřijďte na modlitbu večerních chval do katedrály sv. Víta, Václava a VojtěchaPřijďte na modlitbu večerních chval do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

každou neděli v 17.00 od října do červnakaždou neděli v 17.00 od října do červnakaždou neděli v 17.00 od října do června...
www.katedralasvatehovita.cz

Vstup volný.

plakat nespory tisk.indd   1 28.8.2019   8:18:18

pouť
Zdravotníků

ke sv. Lukášovi

Arcibiskupství pražské srdečně zve 
lékaře, lékařky, zdravotní sestry a bratry
a všechny pracovníky ve zdravotnictví na

Mše svatá se koná ve čtvrtek

17. října 2019  v 18 hodin
v pražské katedrále sv. Víta,  Václava a Vojtěcha.

Mši svatou bude celebrovat 
Mons. Zdenek Wasserbauer,

generální vikář a pomocný biskup 
pražský a předseda Rady 

pro zdravotnictví ČBK.

Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1
220 392 100, bvd@apha.cz, www.apha.cz

foto: Jana Havlová a Michal Havel, www.clovekavira.cz

BIBLICKÉ TANCE PRO ŽENY 
„Setkání v zahradě“
s Monikou Podkalskou

Ubytování s plnou penzí: jednolůžkový pokoj – 2 580 Kč / dvoulůžkový pokoj – 2 180 Kč za osobu
Pokoje s příslušenstvím, TV, WiFi. / Parkování zdarma v uzavřeném dvoře.
Přihlášky: Lenka Trčková / info@panskydumrozmital.cz / +420 734 435 295 / www.panskydumrozmital.cz

8.–10. 11. 2019
penzion Panský dům   

Rožmitál pod Třemšínem

za  pronásledované pro víru, přečíst 
texty informující o tomto tématu, ad. 
Symbolem akce je rozsvícené červe-
né světlo symbolizující krev trpících 
pro víru – můžete tedy v tento den 
např. zapálit svíčky při setkání či 
v průvodu nebo nasvítit významnou 
budovu ve Vaší obci červeným svět-
lem (kostel, sloup, sochu, ad.)
Centrální aktivitou v  Praze bude 
od  18:00 hod. křesťansko-židovská 
modlitba v  Karolinu a  poté v  18:30 
hod. vyjde od Karolina průvod s čer-
venými svícemi přes Staroměstské 
náměstí.
Materiály k  akci a  více informací 
o tom, jak se zapojit, bude postupně 
uveřejňováno na: www.facebook.
com/cervenastreda. Budeme rádi, 
když poté na tento profil zašlete fo-
tografie z Vašich aktivit.
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a ochránci české země, Historická vý-
ročí a Významné osobnosti. Je zamě-
řen na objevování hodnot, pro které žili 
a nasazovali životy naši předkové. Na-
hlížíme na  některé historické události 
z pohledu sociálních dějin a objevuje-
me v nich spirituální rozměr. Snažíme 
se rozvíjet pozitivní vztah žáků k našim 
dějinám a k významným osobnostem, 
abychom v nich podpořili vědomí sou-
náležitosti, které mělo napříč genera-
cemi význam pro důvěru a naději v bu-
doucnost. 
V letošním školním roce budeme věno-
vat zvláštní pozornost 30. výročí svato-
řečení princezny Anežky České. Obje-
vili jsme zvláštní shodu s  datem jejího 
svátku 13. listopadu se Světovým dnem 
laskavosti, který podpořila OSN a  za-
hrnuje projevy laskavosti skupin dětí 
z  různých škol na  celém světě. Školy 
v České republice se připojily před dvě-
ma lety. Právě Anežka je světice, která 
reagovala laskavými skutky na výzvy, jež 
ve svém okolí rozpoznávala.  

Společenská témata
Téma jsme rozdělili do  sekcí: Životní 
styl, Společné dobro a Solidarita a cha-
rita. Jejich účelem je poznávat a  za-
koušet, jaký vliv mají vztahy a hodnoty 
na  kvalitu našeho života. Jsou to té-

Při procházce Malou Stranou může-
te v  monumentálním chrámu sv. Mi-
kuláše nejen vyslechnout zajímavý 
koncert (program na www.stnicholas.
cz) ale v prostoru před placeným vstu-
pem i přispět na novou logopedickou 
školu Dona Bosca. Návštěvu Starého 
Města pražského můžete zakončit 
podobně smysluplně v sídle UniCredit 
Bank na náměstí Republiky. Na obou 
místech najdete bezdotykové chari-
tativní kiosky, díky kterým svou kartou 
podpoříte stavbu školy pro žáky s po-
ruchou řeči. Ta nyní sídlí v  naprosto 
nevyhovujících prostorách na  Praze 
8. Svůj příspěvek můžete poslat také 
na číslo účtu 1387701438 / 2700.
Zřizovatelem logopedické školy Dona 
Bosca je od  roku 1996 Arcibiskup-

ství pražské, které připravuje výstav-
bu nové školy na církevním pozemku 
v Klecanech.
„Je za námi 75 let práce, radosti i smut-
ků, pomoci stovkám dětí. Škola žije na-
vzdory materiálním a prostorovým pře-
kážkám a existenční nejistotě. Žije díky 
lidem, kteří ji s velkým osobním nasaze-

ním tvoří, díky dětem, které neustále in-
spirují a překvapují. A snem všech ma-
lých i  velkých ze školy Dona Bosca je 
vybudovat moderní komplex pro výuku 
dětí a  žáků s  poruchami komunikace. 
Prosíme lidi dobré vůle, aby nám tenhle 
sen pomohli uskutečnit.“ říká Mgr. Da-
niela Špinková, ředitelka školy.

mata, jejichž uchopení je obtížné, ne-
boť odborná ani široká veřejnost dnes 
nedokáže pojmenovat hodnoty patřící 
ke společnému dobru a v oblasti soli-
darity a charity u nás převládá ve veřej-
nosti smýšlení, že se má v  první řadě 
o  potřebné starat stát. Musíme pro-
to volit metody, které žáky podněcují 
k přemýšlení a utváření vlastních názo-
rů a postojů. 
V loňském školním roce se nám osvěd-
čily programy s  tvořivými prvky, kde 
děti samy ztvárňují, jak chápou dobro 
pro všechny. Zvlášť úspěšný byl pro-
gram A  to je ta krásná země, ale také 
programy o  obraně země a  cestách 
k míru. Školy využily i programy orga-
nizací, jejichž programy zprostředko-
váváme a uvádíme na našich stránkách. 

Prosba k věřícím
Nabídku našich programů šíříme větši-
nou plošnou cestou rozesíláním letáč-
ků, e-maily apod. Snažíme se získávat 
spolupracovníky pro osobní oslovování 
učitelů, letáčky můžeme poskytnout. 
Dosud jsme se setkali se zájmem škol 
přiměřeným našim možnostem. Spočí-
tali jsme, že během prvním dvou škol-
ních let jsme nabídli 120 tematických 
programů a většinu z nich jsme realizo-
vali pro 602 skupin žáků z mateřských, 
základních i  středních škol. Celkem 
jsme se setkali s téměř 14 tisíci žáky ze 
142 škol z Prahy a Středočeského kraje.
Činnost, kterou vykonáváme, se věnují 
i  některé farnosti pražské arcidiecéze. 
Snažíme se o kontakt a vzájemnou vý-
měnu podnětů nebo materiálů, jsme 
ochotni nabídnout i proškolení lektorů. 
Pro tento typ spolupráce jsme vytvo-
řili na  výše zmíněných internetových 
stránkách sekci SPOLUPRÁCE. 
Co nám schází, je pravidelná duchov-
ní podpora některého řeholního spo-
lečenství, modlitební skupiny či jed-
notlivců. V  tom mají velkou výhodu 
farnosti, kde jsou si lidé bližší a jednot-
livá díla považují za  společná. Pokud 
tato prezentace osloví někoho, kdo je 
ochoten přispět k našemu dílu takovou 
modlitbou, budeme za ni vděčni. 

Marie Zimmermannová

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 

Hodnotová 
výchova v projektu 
Pedagogického 
centra AP

šovo odsouzení a  smrt v  obrazech. 
Na základě porovnávání tří starých vy-
obrazení Ježíšovy smrti z 8. a 10. sto-
letí jsme hledali symboly, které ukazují 
na bolest a zradu, a také symboly na-
děje pro ty, kdo věří, že dobro je silnější 
než zlo. Děti pak tvořily obrázky s po-
užitím fragmentu některého z obrazů. 

Křesťanské kulturní dědictví
Do druhého okruhu jsme zařadili sek-
ce: Program o nebo v kostelech, Pro-
hlídky a  výlety a  Písemné a  umělecké 
památky. Jejich účelem je otevřít žá-
kům dveře budov či stránky knihy knih, 
abychom mohli nahlédnout do  světa 
krásy, ticha a myšlenek, jež povznášely 
ducha našich předků a  inspirují i  sou-
časné tvůrce. Kromě nového poznání 
je důležitou součástí programu prostor 
pro pozorování, vlastní prohlídku a zti-
šení a zamyšlení. Programy tak podpo-
rují rozvíjení přirozené spirituality žáků. 
Fotografie ukazuje práci dětí ze základ-
ní školy v Uhlířských Janovicích, které 
v kostele sv. Aloise ztvárňovaly symbo-
ly vztahující se k jeho životu dle vlastní 
fantazie a  s  velkým zájmem. Na  ob-
rázku je výzdoba k sérii 200 let starých 
ilustrací k  životní etapě Aloise, kdy se 
rozhodl stát se řeholníkem a pomáhat 
těžce nemocným lidem ve špitálech. 

Historická výročí a osobnosti 
Tento okruh obsahuje sekce: Světci 

na velmi bohatý zdroj poznání koncen-
trující krásu, umění i lidskou zkušenost, 
a  tím je kulturní dědictví inspirované 
křesťanskou vírou. Jedná se o  písem-
né památky jako jsou Bible, legendy či 
literární tvorba inspirovaná Biblí, umě-
lecké obrazy, sochy a architekturu kos-
telů. Umožňujeme žákům prohlédnout 
si pro ně často úplně neznámé prosto-
ry, a také jim lépe porozumět a nahléd-
nout do  jazyka znamení, který otevírá 
nové možnosti nahlížení na naše bytí, 
jednání a sounáležitost. 

Slavení svátků
První tematický okruh obsahuje sekce 
Advent a Vánoce, Velikonoce a Vzpo-
mínka na  zemřelé. Tyto programy lze 
využít v  rámci jakéhokoliv společens-
kovědního předmětu, jsou zaměřeny 
především na  umění být a  slavit hod-
noty, které jsou s  ním spojeny: život, 
důstojnost a jedinečnost každého člo-
věka, rodina, společenství, obdarování, 
soucit, odpuštění, dědictví a  mnoho 
dalších. Se žáky objevujeme poselství 
biblických příběhů, uměleckých ob-
razů, lidových betlémů a  velikonoční 
výzdoby. Pracujeme se symboly a při-
bližujeme dětem a  mladým lidem ja-
zyk znamení, který je navenek názor-
ný a střídmý, ale odkazuje na hloubku 
a přesah. 
K  tomuto okruhu se vztahuje obrázek 
vytvořený dětmi při programu Ježí-

Projekt Výchova a hodnoty
Na internetu a sociálních sítích lze na-
lézt různé projekty, které kladou dů-
raz na výchovu k hodnotám.  Některé 
jsou tematicky zaměřené a žáci se jich 
účastní jednorázově, jiné jsou krátko-
dobé nebo dlouhodobé a mohou na-
bídnout určitou systematičnost. Pro-
jekt Pedagogického centra Výchova 
a hodnoty se zatím věnuje jednorázo-
vým programům, které jsou vytvářeny 
systematicky tak, aby tvořily i  určité 
cykly. Učitelé, kteří mají zájem je vyu-
žívat opakovaně, tak mají z čeho vybí-
rat. Každé téma se snažíme pojmout 
i po didaktické stránce několika rozma-
nitými způsoby, proto nabízíme nejen 
výukové hodiny, ale také tvořivá dopo-
ledne, společnou hru, programy v kos-
telech, výlety a procházky. 
Programy jsou rozděleny do  čtyř te-
matických okruhů a každý z nich do tří 
dalších sekcí, a tak jsou i prezentovány 
na  internetových stránkách www.vy-
chova-hodnoty.cz. Tematický záběr je 
poměrně široký, abychom oslovili uči-
tele a žáky všech společenskovědních 
předmětů. Naše programy proto mo-
hou sloužit i jako východisko pro pro-
jektové vyučování. V letošním školním 
roce chceme věnovat více pozornosti 
tomuto typu výuky a přípravě metodic-
kých materiálů pro učitele. 
Specifikem našeho projektu, které 
ho odlišuje od  ostatních, je zaměření 

Hodnotová výchova patří k poměrně frekventovaným pojmům našeho školství, hovoří se 
o  její potřebnosti a hledají se cesty, jak ji pojmout a realizovat. Je nutné předeslat, že se 
nejedná pouze o  mravní či etickou výchovu. Vodítko k  obsahu nabízejí cíle formulované 
ve světové vzdělávací chartě UNESCO pro 21. století: učit se poznávat, učit se jednat, učit 
se žít společně, učit se být. První cíl se souvisí s  objektivním světem, jehož poznávání je 
věnována v našich školách největší pozornost. Další tři se týkají subjektivního světa, jehož 
součástí jsou hodnoty, které člověk zakouší. Tímto uměním se zabývá i hodnotová výchova. 
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Pomáháme nejnuznějším 
seniorům v Bělorusku

„Bělorusko je nám velmi blízké. Díky 
programu Adopce na  dálku®, který 
podporuje sociálně slabé rodiny, jsme 

poznali, v  jak obtížných podmínkách 
zde lidé žijí,“ říká ředitel Arcidiecézní 
charity Praha Jaroslav Němec. „Ná-

vštěva Domova pro seniory a nemocné 
ve městě Kryčev mě ale šokovala. Lidé 
zde žijí neskutečně nuzně.“

Domovu chybí vybavení. Jeho oby-
vatelé si nemohou přinést téměř žád-
né osobní věci, protože chybí skříně, 
do  nichž by si je uložili. Na  pokojích 
nejsou židle. Senioři, ani ti upoutaní 
na  lůžko nemají polohovací poste-
le a  potřebné kompenzační pomůcky. 
Budova potřebuje opravy. Koupelnám 
chybí bezbariérový přístup. Velkým 
přáním je zřízení odpočinkové míst-
nosti, aby senioři nemuseli trávit celý 
den na pokoji. Velkou pomocí by bylo 
zavedení rozvodů vody do jednotlivých 
pokojů. 

V zimě je Domov azylem 
pro chudé

Tím potřeby Domova nekončí. Vedení 
se potýká s  nedostatkem provozních 
financí. Chybí peníze na  hygienické 
pomůcky, jako jsou jednorázové pleny, 
toaletní papír a další potřeby. Rozpočet 
neumožňuje přijmout další personál, 
který je potřeba.
V Domově přebývá 35 seniorů. V zim-
ních měsících pravidelně přibude něko-
lik přistýlek pro lidi z okolí, kteří nemo-
hou zaplatit topení a nemají příbuzné, 
kteří by pomohli. Ve svých obydlích by 
zmrzli. Domov se jim snaží pomoci, 
protože je pro ně jedinou záchranou.

První dar již Charita 
seniorům předala

Arcidiecézní charita Praha kryčev-
ský Domov podpořila v  minulém roce 
materiálním darem. Věnovala oble-
čení, teplou obuv, hygienické potřeby 
i  vánoční dárky pro seniory. „Domovu 
chceme nadále pomáhat, protože se 
nás velmi dotkla chudoba, v níž zde lidé 
žijí a  kterou nelze srovnat s  ničím, co 
známe u  nás,“ vysvětluje Jaroslav Ně-
mec. 

Za  hranicemi naší země se Charita často setkává s  extrém-
ní chudobou. V  subsaharské Ugandě. Na  indickém venkově. 
V zambijských slumech. Málokdo by však čekal extrémní chu-
dobu na evropském kontinentu. Pracovníci Arcidiecézní cha-
rity Praha ji objevili v Domově pro seniory a nemocné v bělo-
ruském Kryčevě. Nemohli zůstat lhostejní a vyzývají k podpoře. 

Právě zkušenost s  provozem podob-
ných zařízení v  Česku může být pro 
kryčevský Domov velkým přínosem. 
„Jedním z  důvodů, proč jsme se roz-
hodli nad kryčevským Domovem pře-
vzít patronát, je přístup místního perso-
nálu,“ říká Jaroslav Němec. „Mají zájem 
a motivaci Domov zlepšovat. A to je pro 
nás důležité. Můžeme totiž nabídnout 
stáž v našich zařízeních.“

Místní kněz: Jsem vděčný
za vaši podporu

První pracovní stáž se uskutečnila už 
během loňského roku. Dvě zdravotní 
sestry z kryčevského Domova navštívily 
zařízení Arcidiecézní charity Praha a se-
známily se s  tím, jaká je úroveň péče 
o seniory, nemocné a postižené v naší 
zemi. Získaly nejen nové poznatky, ale 
i inspiraci a motivaci do další práce.

Místní kněz Pavel, který Arcidiecézní 
charitu Praha na  kryčevský Domov 
upozornil, kvituje pomoc s povděkem: 
„Město Kryčev je velmi chudé. Mnoho 
lidí zde žije na  hranici chudoby. Ob-

čas se snažíme organizovat sbírky pro 
Domov, ale naše pomoc je omezená. 
Jsem vděčný lidem v  Česku za  jejich 
štědrost a otevřené srdce.

CHARITA

DOMOV V KRYČEVĚ MŮŽETE PODPOŘIT FINANČNÍM DAREM  

na číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 205 70. Děkujeme! 

Biskup Mons. Zdenek Wasserbauer 
požehnal nový dům Charity v  Kra-
lupech nad Vltavou. Objekt v  cent-
ru města, v němž dříve sídlila herna 
a  restaurace, zaplnila Charita svými 
sociálními službami pro potřeb-
né a  také novou kavárnou zvanou 
Rígrovka.  „Je to symbolické,“ říká 
Barbora Kovářová, ředitelka Charity 
Kralupy nad Vltavou. „Mnoho na-
šich klientů řeší dnes zadluženost. 
Tímto se nám jeden zdroj hazardu 
v Kralupech podařilo zlikvidovat. Bo-
hužel není zdaleka jediný. Je hezké, 
že místo, kde se odehrálo nejedno 
lidské neštěstí, je teď proměněno 
ve zdroj pomoci.“

Charitní 
služby 
místo herny
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

9. 10. 
Praha / Křesťanské gymnázium, MŠ 
a ZŠ sv. Augustina / školské vizitace

9. 10. / 18.00
Zruč nad Sázavou / Hotel Zruč / 
Křeslo pro hosta

12. 10. / 8.30 
Praha-Břevnov / bazilika sv. Markéty / 
mše sv. (Sympozium Opus bonum)

15. 10. / 14.00
Praha-Karlín / kostel sv. Cyrila 
a Metoděje / mše sv. (25. výročí 
Křesťanské pedagogicko-
psychologické poradny) 

16. 10. / 17.30 
Strážnice / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / přednáška pro ČKA

17. 10.
Praha / VOŠ JABOK, Dívčí katolická 
SŠ / školské vizitace

20. 10. / 10.30 
Praha-Bubeneč / kostel sv. Gotharda / 
 mše sv. s biřmováním

21.  – 23. 10.
Svatý Hostýn / plenární zasedání ČBK

25. 10. / 18.00
 Praha-Holešovice / kostel sv. Antonína / 
 mše sv. (105. výročí posvěcení kostela)

28. 10. / 15.00
Praha-Nové Město / kostel sv. Klimenta / 
 Modlitba za domov 2019

29. 10. / 19.00 
Drážďany / Haus der Kathedrale / 
Katholische Akademie (panelová 
diskuze)

30. 10. / 18.00 
Karlovy Vary / Divadlo Husovka / 
přednáška pro ČKA

31. 10. / 19.00
 Praha-Staré Město / Obecní dům / 
28. benefiční koncert Arcidiecézní 
charity Praha

1. 10. 
Zruč nad Sázavou / vizitace farnosti

2. 10. / 16.00 
Praha-Hradčany / vojenský kostel 
sv. Jana Nepomuckého / Bohoslužba 
vyslání nového vojenského kaplana 
kpt. Zdeňka Havránka

9. 10. / 14.00 
Všetaty / otevření rodného domku 
Jana Palacha – ekumenická modlitba

12. 10. 
Praha-Staré Město / klášter dominiká-
nů / Setkání dominikánské rodiny

17. 10. / 14.00
 Ivančice u Brna / otevření Muzea 
armádního generála Emila Bočka

19. 10. / 12.00 
Praha-Hradčany / katedrála / 
Rekviem za oběti Heydrichiády

20. 10. / 10.30 
Čistá u Litomyšle / kostel sv. Mikuláše / 
mše sv. se svěcením zvonů

21. 10. / 10.00 
Praha / Senát PČR / Konference 
k 100. výročí narození kardinála 
Tomáše Špidlíka

21. – 23. 10.
Svatý Hostýn / plenární zasedání ČBK

26. 10. / 13.00
 Praha-Troja / ZOO Praha / Setkání 
s dětmi z hnutí Na vlastních nohou – 
Stonožka

27. 10. / 20.00
 Praha-Hradčany / katedrála / 
Ekumenická modlitba za vlast  
a koncert

28. 10. 
Praha – památník Vítkov, Pražský 
hrad / účast na oslavách Dne vzniku 
samostatného československého 
státu

31. 10. / 19.00
Praha-Staré Město / Obecní dům / 
28. benefiční koncert Arcidiecézní 
charity Praha

2. 10. / 7.30 

Velehrad / bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Cyrila 

a Metoděje / mše sv.

3. 10. / 7.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

4. 10. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 

 mše sv.

6. 10. / 9.00
Příbram-Březové Hory / kostel  

sv. Vojtěcha / Svatohubertská mše sv.

9. 10. / 9.00  

Stará Boleslav / mše sv.

9. 10. / 15.15 

Stará Boleslav / Charitní domov  

pro kněze / mše sv.

10. 10. / 7.00 

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

17. 10. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / Pouť 

zdravotníků – mše sv.

20. 10. / 8.30
 Kladno-Rozdělov / kostel sv. Václava / 

 mše sv. s biřmováním

24. 10. / 7.00 

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

27. 10. / 8.00 

Sedlčany / kostel sv. Martina / mše sv. 

s biřmováním

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

 2. října od  9.30 Setkání maminek 
s dětmi. DS

 9. října od  9.30 Akademie nejen 
pro seniory. Pplk. Mgr. Vladimír Hu-
dousek, trvalý jáhen:
Duchovní služba v Armádě ČR. PS

 16. října od 9.30 
Setkání maminek s dětmi. DS

 18. října od 20.00 
Modlitba Taizé. DS

 24. října od 19.00 
Modlitba chval. PS

 8. – 9. listopadu Eucharistie – 
zdroj lásky, odvahy a radosti života – 
rekolekce s p. Józefem Augustynem 
SJ. Kromě přednášek bude možnost 
osobní modlitby před Nejsvětější 
svátostí, svátost smíření či duchovní 
rozhovor s  knězem. Program bude 
zahájen v  pátek v  18.00 registrací 
a  v  18.30 slavením eucharistie. Při-
hlašujte se nejpozději do  31. října 
prostřednictvím formuláře na http://
www.apha.cz/pastoracni-stredisko 
v  článku „Eucharistie – zdroj lásky, 
odvahy a  radosti života“. Po  zaslání 
přihlášky obdrží dotyčný podrobněj-
ší informace (a  případnou složen-
ku) k uhrazení nákladů na  rekolekce 
250 Kč. Pozor – PS ubytování neza-
jišťuje!

Vstup do místa konání akcí je z Kolej-
ní ulice č. 4
PS – Pastorační středisko 
DS – Duchovní správa u  kostela  
sv. Vojtěcha
                                          www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 
 

 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-
-snoubenci-aktualni-nabidka. Kapa-
cita kurzu je omezená.

 19. října od  9.00 do  16.00 So-
bota pro ženy. Programem provází 
P. Vojtěch 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 Im-
laufová. Více na  http://www.apha.
cz/2019/cpr-novinky/rozvod-a-deti.

 3. listopadu od  15.00 do  18.00  
Setkání manželů do  pěti let. Pouze 
pro pozvané absolventy kurzů po-
řádané PS-CPR, akce se koná v sále 
Pastoračního střediska.

 30. listopadu od  15.00 do  18.00 
Zastavení nad manželským slibem – 
příprava na obnovu manželských sli-
bů na  svátek Svaté rodiny. Provázet 
bude P.  Mgr.  Ing.  Michal Němeček. 
Akce se koná v  sále Pastoračního 
střediska. Přihlášky na  http://www.
apha.cz/cpr-adventni-zastaveni-ak-
tualni-nabidka.
                                        www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 4. října – 6. října Tematická víken-
dovka pro mladé 11 – 15 let. Přihla-
šování na webu ADCM.  

 1. listopadu – 3. listopadu Tema-
tická víkendovka pro mladé od cca 15 
– 19 let. Přihlašování na webu ADCM. 

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

KOMUNITA CHEMIN NEUF

 4. října – 6. října Víkend pro mladé 
18 – 30 let v  klášteře v  Tuchoměři-
cích. Téma: Citový život (vztahy). 

 12. října – 13. října Víkend pro 

mladé 14 – 18 let v klášteře v Tucho-
měřicích. Téma: Live, LOVE and Pray 
(s  P.  Vojtěchem Kodetem, Th.D., O. 
Carm.). 

 3. listopadu – 10. listopadu Du-
chovní cvičení v tichu podle sv. Igná-
ce v klášteře v Tuchoměřicích. 

 Každé úterý od  19.30 (kromě  
1. úterý v měsíci) Modlitební setkání 
v klášteře v Tuchoměřicích.

 První úterý v  měsíci od  19.00 
Modlitební setkání v kostele sv. Bar-
toloměje v Praze.
                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM  
SV. PROKOPA 

 5. října od  9.00 do  14.00 Bazar 
dětského zimního oblečení v Komu-
nitním centru sv. Prokopa.

 13. října od  15.00 Houslový kon-
cert – sólový recitál Ludmily Pavlové 
v  kostele sv. Jakuba. Na  programu 
skladby Bacha, Paganiniho, Bibera, 
Telemanna a  Ysaÿe. Více na: www.
ludmilapavlova.net.

 19. října od  9.00 do  13.00 Pod-
zimní brigáda u  kostela sv. Prokopa 
a Komunitního centra. Je možné při-
jít kdykoli, pracovní oblečení s sebou.

 20. října od 17.30 do 19.30 Dušič-
kové zpovídání v kostele sv. Prokopa.

 1. listopadu od 17.30 do 19.30 Du-
šičkové zpovídání v  kostele sv. Pro-
kopa.

 2. listopadu od  16.00 Mše sva-
tá u  kaple na  stodůleckém hřbitově 
v  rámci Památky zesnulých. Večerní 
mše od 18.00 s nedělní platností zů-
stává beze změny.

 3. listopadu od  16.00 Mozartovo 
Requiem. Koncert souboru Piccola 
orchestra a  komorního smíšeného 
sboru Piccola cora pod taktovkou 
Marka Valáška v kostele sv. Prokopa.  
                        www.centrumbutovice.cz 

 
DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 6. října od  17.00 Koncert pěvec-
kého sboru Lamberti z  německé-
ho  Oldenburgu pod vedením To-
biase Göttinga, na  programu: J. S. 
Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy a A. 
Bruckner. (Kostel sv. Rodiny)

 8. října od 15.00 Koncert studentů 
Pražské konzervatoře pod vedením 
prof.  Hany Forsterové, účinkují: Jo-
hanna Vocetková, Karolína Žáková, 
Natálie Trávníčková a David Pěruška. Fo
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Na  programu J. S. Bach, D. Popper, 
C. Saint-Saëns, B. Martinů a  další. 
(Refektář)

 10. října od 15.30 Koncert Vokální-
ho společenství CANTIO, na progra-
mu mariánské písně. (Refektář)

 13. října od  15.30 Koncert muž-
ského pěveckého sboru Beseda 
z  Valašského Meziříčí pod vede-
ním Stanislava Machance, na  pro-
gramu: lidové písně, staré skladby 
s  latinskými texty a klasická hudba. 
(Refektář)

 20. října od  15.30 Víly a  Rusalky, 
účinkují: Duo Dacapo (Kateřina Ma-
courková Hlaváčová – flétna, Michal 
Macourek – klavír). Na programu: A. 
Dvořák, F. Liszt a C. Reinecke. (Refek-
tář)

 24. října od  15.30 Beseda s  auto-
rem výstavy fotografií Země zamyšle-
ná Josefem Czwartynskim. (Refektář)

 28. října od  15.00 Koncert folko-
vé  skupiny Vrak (Zdeněk Kopřiva – 
kytara, foukací harmonika a zpěv, Jan 
Baptista – kytara a  zpěv, Eva Jend-
řejasová – klávesy, rytmické nástroje 
a  zpěv, Adéla Kopřivová – zobcové 
flétny a  zpěv, Jan Zikán – basová 
kytara a  zpěv, Ladislav Roy Nodl – 
zvuk). (Refektář)

 3. listopadu od  17.00 Dušičkový 
koncert v  podání smíšeného Sboru 
sv. Jiří z  Vraného nad Vltavou pod 
vedením Alfonse Limpoucha. (Kostel 
sv. Rodiny)

 1. října – 25. října Země zamyšle-
ná – výstava fotografií Josefa Czwar-
tynského, inspirovaných trilogií Ladi-
slava Stehlíka. (Refektář)   
                             www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 18. – 19. října Břízovské slavnosti. 
První ročník dvoudenního festivalu 
se uskuteční ve svatohorské bazilice 
a přilehlých prostorách. Akce si kla-
de za cíl zpřístupnit publiku duchovní 
hudbu. Festival bude zahájen dne 14. 
října v 17.00 zádušní mší za P. Karla 
Břízu, CSsR. Při ní zazní hudba to-
hoto autora. Pestrý program festi-
valu nabídne posluchačům možnost 
vhledu do pokladnice duchovní hud-
by a bude doplněn cyklem krátkých 
přednášek. Návštěvníci se mohou 
těšit také na  liturgické provedení fi-
gurální mše v  interpretaci Kolegia 
pro duchovní hudbu Klatovy, poled-
ní varhanní matiné nebo koncert Tria 
Triniti. Festival pořádá Matice Svato-
horská za  finanční podpory města 
Příbram. V  sobotu zároveň se slav-
nostmi proběhne XVI. Festival pěvec-
kých sborů Příbram. Podrobný pro-
gram na www.brizovskeslavnosti.cz.

 2. listopadu od  17.00 Všech věr-
ných zemřelých – mše svatá. Bě-
hem ní zazní pohřební responzoria 
od Karla Břízy, poté následuje dušič-
ková pobožnost.    
                                      www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA MATKY BOŽÍ PŘED 
TÝNEM

 17. října od 14.00 Sv. Lukáš a ce-
chovní oltáře v době barokní v Týn-
ském chrámu. Komentovaná pro-
hlídka chrámu.

 2. listopadu od  11.00 Wolfgang 
Amadeus Mozart: Requiem. V  den 

Vzpomínky na všechny věrné zemře-
lé zazní při bohoslužbě v  Týnském 
chrámu v podání sboru Notre Dame.

 3. listopadu od 9.30 James Whit-
bourn (nar. 1963): Requiem Cantico-
rum. Při bohoslužbě v Týnském chrá-
mu zazní v podání sboru Notre Dame 
v den 101. výročí stržení Mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí.

 3. listopadu od  11.00 Mariánský 
sloup jako kaple pro obraz Madony 
Rynecké – „Staroměstské Palladi-
um“ (místo díkůčinění nikoliv rozbro-
jů). Komentovaná prohlídka chrámu 
(prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.).
                                             www.tyn.cz 

ŘKF U KOSTELA SV. VÁCLAVA

 5. října od  9.00 Mše svatá v  pro-
boštském kostele Zvěstování Panny 
Marie v Mariánské Týnici v rámci Ma-
riánského putování rozdělovské far-
nosti. Po bohoslužbě následuje pro-
hlídka areálu s  odborným výkladem 
PhDr.  Ireny Bukačové, ředitelky mu-
zea. V poledních hodinách proběhne 
přesun do  nedalekých Plas, kde by 
měla po obědě následovat prohlídka 
kláštera. Odjezd autobusu je v  7.15 
od  rozdělovského kostela. Zájemci 
se nahlásí v  sakristii, cena zájezdu 
činí 100 Kč (děti zdarma). Všechny 
podrobnosti budou ještě upřesněny. 
                           www.farnostrozdelov.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO

 4. října od 18.00 mše svatá v kláš-
terním kostele sv. Josefa na náměstí 
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Republiky. Po  ní následuje od  18.45 
hodinová moderovaná adorace před 
vystavenou Nejsvětější Svátostí oltář-
ní. Zároveň je zde přítomna relikvie 
sv. otce Pia z Pietrelciny s možností 
osobního uctění. Po adoraci se koná 
pravidelné setkání modlitební skupi-
ny sv. otce Pia. 
                                         www.kapucini.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ  
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA  
NA VYŠEHRADĚ

Dušičkové dny na Vyšehradě 
 31. října od 18.00 mše svatá v ba-

zilice sv. Petra a Pavla. Při ní se bude 
společně prosit a děkovat za zesnulé 
rodiče.

 2. listopadu od  17.00 Slavnostní 
bohoslužba věnovaná památce ze-
snulých v  bazilice svatých apoštolů 
Petra a Pavla. Předsedat jí bude kardi-
nál Dominik Duka OP. Po ní následuje 
pobožnost za zemřelé na Slavíně. 

 3. listopadu od  17.00 Dušičkový 
koncert v podání souboru Bach Co-
llegium v bazilice sv. Petra a Pavla.
                                              www.kkvys.cz

SVATÁ LUDMILA 1100 LET
        

 24. října od 8.30 do 16.00 Konfe-
rence Kněžna sv. Ludmila ve Středo-
českém muzeu v Roztokách u Prahy. 
Seminář se letos koná ve spolupráci 
se Středočeským muzeem v  Rozto-
kách u Prahy a Středočeským krajem. 
Informace o programu jsou k dispo-
zici na webových stránkách spolku. 
                             www.svataludmila.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 19. října od 11.00 Sobotní památka 
Panny Marie, celebruje P. Filip Štěpán 
Boháč OP. 
                                      www.hajek.ofm.cz

PENZION PANSKÝ DŮM ROŽMITÁL 
POD TŘEMŠÍNEM

 25. – 27. října Fotokurz „Hledání 
světla“ s Petrem Janžurou pro vážné 
zájemce o  fotografii. Více informací 
na webových stránkách penzionu.

 8. – 10. listopadu Biblické tance 
„Setkání v  zahradě“. Víkend biblic-
kých a  izraelských tanců pro ženy 
s Monikou Podkalskou.

 22. – 24. listopadu Řezbářský kurz. 
(Nejen) Chlapi vyřezávají 4 – Betlé-
my 2019, řezbářský kurz s Ondřejem 
Drábkem.
                    www.panskydumrozmital.cz

CÍRKEVNÍ TURISTIKA

K dispozici je dalšího ročník stolního 
Kalendáře 2020 pro turisty a poutní-
ky pražskou arcidiecézí. Zakoupit jej 
je možné na: https://eshop.apha.cz. 
                         www.cirkevnituristika.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Koncert duchovní hudby v  kostele 
sv. Kateřiny
                                                                
V  pondělí 7. října od  16.00 se koná 
koncert duchovní hudby v kostele sv. 
Kateřiny (Praha 2). Program: T. Suro-
víková, G. Verdi, Z. Lukáš, G. Forbes, 
P.  Koronthály, W. A. Mozart.  Účin-
kuje Foerstrovo komorní pěvecké 
sdružení, Jaroslav Brych – sbormi-
str, Kvarteto Apollon. Koncert pořá-
dá Společnost pro duchovní hudbu, 
Pravoslavná církev a  Vedení Všeo-
becné fakultní nemocnice. Projekt 
probíhá za podpory hl. města Prahy 
a MČ Praha 2.

Bohoslužba Veni Sancte Spiritus
                                                                
Ve středu 9. října od 20.00 zve Aka-
demická duchovní správa ČVUT 
v  Praze na  slavnostní bohoslužbu 
Veni Sancte Spiritus. Mši svatou ce-
lebruje v  kostele sv. Bartoloměje 
na Starém Městě pražském novokněz 
P.  Ing.  Václav Novák, absolvent Fa-
kulty elektrotechnické ČVUT v Praze, 

spolu s dalšími kněžími. Po mši sva-
té následuje v kryptě kostela beseda 
s  rektorem ČVUT doc.  Vojtěchem 
Petráčkem, otcem Václavem a další-
mi vzácnými hosty. Bližší informace 
na http://ads.cvut.cz. 

Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
                                                                
V  pondělí 21. října od  17.00 bude 
v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-
tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: J. S. Bach, B. Mar-
tinů, P. Eben. Účinkuje Jiří Bachtík – 
trubka, Linda Sítková – varhany. Mís-
to konání: řádový kostel Panny Marie 
pod řetězem,  Lázeňská ulice, Praha 
1. Koncert pořádá Suverénní Rytířský 
a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, 
Rhodu a Malty a Společnost pro du-
chovní hudbu za  finanční podpory 
MČ Praha 1. 

Ekumenická bohoslužba 
a ekologická beseda
                                                                
V úterý 8. října od 18.00 zve Ekolo-
gická sekce České křesťanské akade-
mie k  účasti na  ekumenické boho-
službě vděčnosti za stvoření. Slavena 
bude v  kostele evangelického sbo-
ru u  Klimenta v  Praze 1 – Novém 
Městě. Kazatelem bude Milan Ho-
rák z  Obce křesťanů. Po  bohosluž-
bě (cca od  19.00) následuje beseda 
s  Jakubem Kašparem, náměstkem 
ředitele Krkonošského národního 
parku, na téma „Klima se mění. A co 
my s tím?“ 

PROGRAMY
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ŘÍM
11. – 13. 11. 2019

Generální audience s papežem Františkem

Národní mše svatá 
českých a moravských biskupů a kněží

v bazilice sv. Petra ve Vatikánu 
a v dalších římských bazilikách

PRAHA
16. 11. 2019

Hlavní bohoslužba v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha za účasti 

papežského legáta, biskupů, kněží a hostů 
z našich diecézí i zahraničí

NÁRODNÍ POUŤ KE 30. VÝROČÍ KANONIZACE
SV. ANEŽKY ČESKÉ (1989 – 2019)

Podrobné informace – program – přihlášky
www.bihk.cz

Narodni pout do Rima 2019_sep.indd   1 18.03.19   17:51

Z ACT CURIAE

JÁHENSKÁ SVĚCENÍ
 Dne 28. srpna 2019 přijal v  kostele 

sv. Františka z  Assisi v  Praze-Starém 
Městě jáhenské svěcení pro Rytířský 
řád křižovníků s  červenou hvězdou 
Tomáš Gregůrek O.Cr. Světitelem byl 
Mons. Jozef Nuzík, olomoucký po-
mocný biskup.
 V sobotu 7. září 2019 přijali v praž-

ské katedrále sv. Víta, Václava a  Voj-
těcha jáhenské svěcení pro praž-
skou arcidiecézi Mgr.  Miroslav Auxt 
a  Mgr.  Ing.  Robert Benno Štěpánek. 
Světitelem byl Mons. Václav Malý, 
pražský pomocný biskup.

JMENOVÁNÍ
 David Vopřada, Dr., úspěšně obhájil 

habilitační práci na Katolické teologic-
ké fakultě Univerzity Karlovy a s účin-
ností od  1. srpna 2019 byl jmenován 
docentem pro obor katolická teologie.

USTANOVENÍ
 Mgr.  Miroslav Auxt byl s  účinností 

od 7. září 2019 uvolněn z funkce pas-
toračního asistenta Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha-Kunratice a  s účinností od  té-
hož data byl ustanoven k  jáhenské 
službě v  Římskokatolické farnosti 
u  kostela sv. Jakuba Staršího Praha-
-Kunratice.
 P.  Juraj Begany SVD byl na  žá-

dost svého řeholního představeného 
s účinností od 15. srpna 2019 jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela Všech 
svatých PrahaUhříněves.
 ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel 

byl s  účinností od  1. září 2019 uvol-
něn z  funkce farního vikáře Římsko-
katolické farnosti Uhlířské Janovice 
a s účinností od téhož data byl jme-
nován a  ustanoven farním vikářem 
Římskokatolické farnosti Řevnice.
 P. ThLic. Ing. František Hylmar SJ byl 

na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. září 2019 jme-
nován a  ustanoven farním vikářem 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Štěpána Praha-Nové Město.
 P.  Mgr.  Jiří Kovář SJ byl na  žádost 

svého řeholního představeného 
s  účinností od  1.  září 2019 uvolněn 
z  funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u  kostela sv. Štěpána 
Praha-Nové Město.
 P.  Mgr.  Jindřich Martin Poláček OP 

byl se souhlasem svého řeholního 
představeného s  účinností od  1.  září 
2019 jmenován a  ustanoven kapla-

nem Veselé školy – církevní základní 
školy a základní umělecké školy
 P.  Krystian Paweł  Socha MIC byl 

na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. září 2019 jme-
nován a  ustanoven farním vikářem 
Římskokatolické farnosti u  kostela 
Stětí sv. Jana Křtitele Praha-Hostivař.
 Ing.  Robert Benno Štěpánek byl 

s  účinností od  7.  září 2019 uvolněn 
z funkce pastoračního asistenta Řím-
skokatolické farnosti Kralupy nad Vl-
tavou a s účinností od téhož data byl 
ustanoven k  jáhenské službě v  Řím-
skokatolické farnosti Kralupy nad Vl-
tavou.
 P.  ThLic.  Norbert František Vehov-

ský, PhD., O.Praem. byl se souhla-
sem svého řeholního představeného 
s účinností od 1. srpna 2019 uvolněn 
z  funkce kaplana Veselé školy – cír-
kevní základní školy a základní umě-
lecké školy.
 JCLic. Mgr.  Eva Vybíralová, PhD., 

byla s účinností od 1. července 2019 
jmenována a ustanovena advokátkou 
Metropolitního církevního soudu Ar-
cidiecéze pražské.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P. Mgr. František Kroczek OFMCap., 

výpomocný duchovní u  klášterního 
kostela sv. Josefa v  Praze-Novém 
Městě, 3. 10. 1969 (50 let)
 František Blažek, kněz pražské arci-

diecéze působící v Kanadě, 7. 10. 1943 
(76 let)
 Jan Fexa, kněz litoměřické diecéze 

na odpočinku ve Staré Boleslavi, 7. 10. 
1944 (75 let)
 RNDr.  Matúš Kocian, Ph.D., kanov-

ník, farář u  sv. Matěje v  Praze-Dejvi-
cích, 11. 10. 1969 (50 let)
 Libor Bulín, probošt kapituly, okrs-

kový vikář, farář ve Staré Boleslavi, 15. 
10. 1959 (60 let)
 Ing.  Karel Mráček, trvalý jáhen, 27. 

10. 1943 (76 let)
 JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, soudní vi-

kář a děkan kapituly, 30. 10. 1969 (50 
let)
 Jindřich Krink, kněz pražské arci-

diecéze na odpočinku v Mukařově, 31. 
10. 1944 (75 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 P. Mgr. Bonaventura Josef Rosa OF-

MConv., výpomocný duchovní v Do-
mově sv. Karla Boromejského, 2. 10. 
1994 (25 let)
 P. Tomáš Pavel Genrt OFM, působící 

v Praze, 21. 10. 1968 (51 let)

ÚMRTÍ
 Mgr.  Pavel Hraba zemřel v  Praze 

dne 8. srpna 2019 ve věku 75 let, v 48. 
roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo 14.  srpna 2019 
v  kostele sv. Mikuláše v  Jincích, po-
hřben byl na místním hřbitově. R.I.P.

 P.  Michal František Pometlo OFM 
zemřel v  Praze dne 20. srpna 2019 
ve věku nedožitých 84 let, v 46. roce 
své kněžské služby. Poslední rozlou-
čení se konalo 2. září 2019 v kostele 
Panny Marie Sněžné v Praze, pohřben 
byl do hrobu bratří františkánů na Ol-
šanech. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 6. 10. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský) 

 13. 10. (9.00) Kostel Panny Marie 
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf 
Smahel) 

 20. 10. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 27. 10. (9.00) Duchovní centrum 
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

 6. 10. (10.00) Bazilika sv. Petra 
v Římě, mše sv. na zahájení biskupské 
synody o Amazonii (papež František)
13. 10. (10.00) Bazilika sv. Petra 
v Římě, mše sv. spojená s obřadem 
svatořečení (papež František)
20. 10. (10.30) Kostel Narození 
Panny Marie ve Štípě u Zlína  
(P. František Sedláček)
27. 10. (10:00) Bazilika sv. Petra 
v Římě, mše sv. na zakončení biskupské 
synody o Amazonii  (papež František)

Změna vyhrazena.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 Od 21. do 25. října Exercicie 

„Ježíš uzdravuje z okultismu“ /  
P. Josef Michalčík, CSsR / Svatá Hora / 
 www.svata-hora.cz  

 Od 25. do 27. října Duchovní 
obnova s P. Jiřím Pleskačem / Hostýn / 
http://hostyn.cz

 Od 8. do 10. listopadu Duchovní 
obnova pro všechny / P. Pavel 
Hofírek / Stojanov / www.stojanov.cz

 Od 10. do 15. listopadu Duchovní 
obnova s P. Jiřím Pleskačem / Hostýn /  
http://hostyn.cz

 Od 14.  do 17. listopadu Exercicie 
pro zdravotníky a ty, kteří pečují 
o druhé „Zdroje útěchy pro trpící 
a pomáhající“ / Mons. Aleš Opatrný / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 19. do 23. listopadu 
Ignaciánské exercicie / P. František 
Lízna SJ / Hostýn / http://hostyn.cz 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Evangelizační úmysl   
Misijní jaro církve: Aby inspirace 
Ducha Svatého vedla církev k novému 
rozkvětu misií.

Národní úmysl
Ať svatost kněží a tichost a obětavost 
všech Bohu zasvěcených svědčí světu 
o tom, že Bůh stačí pro naplnění 
života.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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KNIŽNÍ NOVINKY

O TROJICI 
V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský 
Brož., 332 str., 400 Kč

CHRISTUS VIVIT – 
KRISTUS ŽIJE
Papež František  
Brož., 128 str., 99 Kč

V BOŽÍ REŽII. ROZHOVOR 
S FRANTIŠKEM RADKOVSKÝM 

Tomáš Kutil
Váz., 224 str., 329 Kč

TEOLOGIE TĚLA
Papež Jan Pavel II.

Brož., 600 str., 
380 Kč

SNY PRO DUŠI
Bruno Ferrero

Váz., 88 str., 149 Kč

SÍLA POVOLÁNÍ – 
ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES
Papež František
Brož., 120 str., 135 Kč

MIKE A LILI
Lenka Češková
Brož., 256 str., 299 Kč

O SVÁTOSTECH 
V TEOLOGICKÉ SUMĚ

Tomáš Akvinský
Brož., 174 str., 220 Kč

MODLITBA OTČENÁŠ
Papež František

Brož., 80 str., 135 Kč

PÁN SE STARÁ 
Josef Prokeš

Brož., 144 str., 225 Kč
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SVATÝ AUGUSTIN. 
PROMLUVY O MODLITBĚ 

PÁNĚ • David Vopřada
Brož., 108 str., 130 Kč

MILOVAT 
DOOPRAVDY 

Pierre-Hervé Grosjean
Brož., 96 str., 189 Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

9. – 16. října 1729
V Praze proběhly oslavy kanoni-
zace sv. Jana Nepomuckého.

11. října 1414
Mistr Jan Hus se vypravil na kon-
cil do Kostnice.

14. října 1949
Národní shromáždění republiky 
Československé přijalo tzv. cír-
kevní zákony. Prvním byl Zákon, 
kterým se zřizuje Státní úřad 
pro věci církevní (č. 217/49 Sb.) 
a  druhým Zákon o  hospodář-
ském zabezpečení církví a  ná-
boženských společností státem  
(č. 218/49 Sb.). 

14. října 1949
Olomoucký arcibiskup Josef 
Matocha tajně vysvětil Františka 
Tomáška na biskupa.

17. října 1979
Matka Tereza obdržela Nobelovu 
cenu míru.

18. října 1009
Zničena bazilika Svatého hrobu 
v  Jeruzalémě kalifem al-Háki-
mem.

19. října 1984
Polského katolického kněze 
Jerzyho Popiełuszka, nazývané-
ho knězem Solidarity, zavraždili 
příslušníci komunistické tajné 
policie.

19. října 1994
Zemřel Mons. Kajetán Matoušek, 
pomocný biskup pražský.

24. října 1919
Československo a Vatikán navá-
zaly diplomatické styky.

26. října 1919
František Kordač byl vysvěcen 
na  biskupa a  intronizován jako 
arcibiskup pražský.

26. října 1919
Na  církevním sněmu v  Trnova-
nech vznikla Německá evange-
lická církev v Čechách, na Mora-
vě a ve Slezsku.

Vít Kochánek


