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Vážení čtenáři,

přinášíme rozhovor s  Mgr.  Hanou 
Imlaufovou, která se svým man-
želem Petrem pořádá skvěle hod-
nocené kurzy pro snoubence i  se-
zdané páry. Působení organizace 
Likvidace lepry, patřící již deset let 
do působnosti pražského arcibisku-
pa, nám představí její ředitel, Lubo-
mír Hajas. A generální vikář pražské 
arcidiecéze, Mons. Jan Balík, nás 
provede novou koncepcí organiza-
ce a hospodaření naší arcidiecéze.

Stanislav Zeman
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Editorial

našim světem poslední rok hýbe epidemie malého smrtícího viru, původem 
odněkud z Číny. Přes všechna způsobená negativa nám tento mikroorgani-
smus připomíná, jak jsme jako lidstvo zranitelné. Nemoci nás doprovázely 
odjakživa, a jinak tomu nebude ani přes pokrok dosažený díky rozvoji dostup-
né zdravotní péče, vynálezu penicilínu a celoplošného očkování. Na našem 
kontinentě se díky pokroku v  medicíně s  některými nemocemi setkáme už 
v podstatě jenom v literatuře. Přesto však denně mrzačí a zabíjejí stovky lidí. 
Jednou z takových nemocí, v Bibli často zmiňované, je malomocenství, zná-
mé také jako lepra.
Jazyk Bible nám na příkladu malomocenství ukazuje sílu Božího milosrden-
ství: očištění, odpuštění a obrácení. Usmíření s Bohem přináší trpícím touto 
nemocí nový rozměr svobody, skutečné uzdravení. Proto byl také Kristus pr-
votní církví nazýván jako „jediný lékař“. Z Matoušova evangelia známe příběh 
malomocného, který prosí Krista o pomoc. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl 
se ho a řekl: „Chci, buď čist“ (Mk 1,4n). Milosrdenství je také silou, která přimě-
je sv. Františka z Assisi seskočit z koně a obejmout malomocného, byť v něm 
zprvu vzbuzoval odpor. Záhy si uvědomil, že Boží lásku zažije jen natolik, na-
kolik jí bude schopen on sám k těm nejposlednějším na této zemi. V moderní 
historii nám pak podobný příběh svým příkladem připomíná sv. Matka Tereza 
z Kalkaty, na kterou se v budoucnu bude bezpochyby vzpomínat jako na jed-
nu z největších žen 20 století.
Chtěl bych vás na  příkladu zmíněných světců vyzvat – nebuďme lhostejní 
k utrpení druhých, jednejme v duchu Kristových slov: cokoliv jste učinili jed-
nomu z mých bratří, mně jste učinili. Díky organizaci Likvidace lepry, založené 
v  roce 1992 Jiřím Holým můžeme projevit náš křesťanský soucit v praxi. Že 
i přes epidemii koronaviru nejsme slepí k  těm, kteří v Brazílii, Střední Africe 
Indii trpí nemocí, na kterou jsme my v Evropě již téměř zapomněli.

Dominik kardinál Duka

arcibiskup pražský

Text byl uveřejněn v Katolickém týdeníku

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Liturgie.cz – Institut pro liturgickou 
formaci pořádá on-line formační se-
tkání pro laiky, kteří podávají svaté při-
jímání nebo je donášejí nemocným. 
Smyslem setkání je připomenout 

Posynodní apoštolskou 
exhortaci Christus vivit vy-
dalo audionakladatelství 
Slyš.to s.r.o. ve spolupráci 
s  Asociací křesťanských 
spolků mládeže, z.s., jako 
audioknihu, kterou mů-
žete zdarma poslouchat 
nebo si ji stáhnout na: 
slys.to v sekci Audioknihy.

Středisko pro katechezi a  výuku ná-
boženství připravilo od 1. března 2021 
na  adrese https://katechete.apha.cz/ 
(nejen) pro katechety a učitele nábo-
ženství nové přehledné webové strán-
ky. Najdou zde kompletní nabídku pro 
svou službu: přehled pořádaných akcí 
včetně možnosti přihláše-
ní na  ně, nově vytvářené 
jednotlivé pomůcky i  celé 
cykly, přehled vydané lite-
ratury, katalogy půjčovny, 
formuláře a legislativní do-
kumenty a mnoho dalšího.
Všem zájemcům pak 
stránky nabízí přehled 
činnosti střediska, aktua-
lity a  po  registraci rovněž 

Při Arcibiskupství pražském již del-
ší dobu funguje kurz pro amatérské 
varhaníky. Kurz probíhá v dvouletém 
intervalu. Jelikož stávající běh bude 
ukončen v tomto červnu závěrečnou 
zkouškou absolventů, pro příští škol-
ní rok bude možno přijmout dalších 
cca 20 nových zájemců o liturgickou 
hudbu a službu při liturgii.
Kurz je určen jak varhaníkům, kteří při 
liturgii již hrají, tak i zájemcům, kteří by 
tímto způsobem ve svých farnostech 
teprve chtěli působit a  nemají zatím 
s hrou na varhany žádné zkušenosti. 
Podmínkou je určitá zručnost ve hře 
na  klavír, aby bylo možno započít 
s výukou varhanní hry, zájem o liturgii 
jako takovou a  ochota po  absolvo-
vání kurzu skutečně prakticky sloužit 
ve farnostech Arcidiecéze. Kurz nemá 
být alternativou výuky varhan na hu-
debních školách. Cílem kurzu je po-
skytnout frekventantům komplexní 
formaci, aby následně mohli samo-
statně zastávat funkci regenscho-
riho, ne pouze varhaníka. Proto ob-
sahem výuky je nejen výuka varhan, 
ale i  zpěvu, liturgiky, gregoriánského 
chorálu, sbormistrovství, organologie 
a  dalších souvisejících oborů. Výuka 
je od začátku směrována pro praxi. 
Přijímací zkoušky se budou konat 
v  sobotu 22. května 2021. Protože 
však je nutné, aby se případní zájem-
ci ke  zkouškám adekvátně připravili, 
dovoluji si tuto informaci poskytnout 
již nyní. Další informace a podmínky 
k přijímacím zkouškám (vč. formuláře 
přihlášky) je možné získat na  adrese 
psenicka@apha.cz. 
Srdečně Vás zvu, milí varhaníci, přijď-
te prohloubit své znalosti a zdokonalit 
své schopnosti. I  touto svou hřivnou 
můžete přispět ve  svém farním spo-
lečenství k  jeho zvelebení a ke kráse 
liturgie.

MgA. Miroslav Pšenička, 
vyučující kurzu pro varhaníky

ON-LINE FORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO PODÁVAJÍCÍ EUCHARISTII

AUDIOKNIHA 
CHRISTUS  
VIVIT

NOVÝ KATECHETICKÝ WEB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉKURZ PRO VARHA-
NÍKY PŘIJÍMÁ NOVÉ 
FREKVENTANTY

Na webových stránkách farnosti a v případě příznivých vládních 
usnesení i v prostorách Galerie kostela sv. Gotharda bude pro vás 
připravena výstava od 8. 3. do 11. 4. 2021
Čekají vás zajímavá, atraktivní místa. Cestovat s námi můžete 
kdykoliv, neztrácíte čas balením ani očkováním a navíc - 
 - S NÁMI NEZCHUDNETE!

Virtuální výstavní "kancelář" Farnosti Český Brod
si vás dovoluje pozvat na několikadenní cestu

více informací na www.farnostbrod.cz

praktické úkoly mimořádných podá-
vajících, nauku církve a eucharistickou 
spiritualitu. Přednášejícími jsou Mons. 
Jan Vokál, Mons. Jan Mráz a P. Pavel 
Frývaldský. Setkání se koná v úterý 16. 

března ve 20.00 hod. prostřednictvím 
platformy zoom a youtube. Bližší in-
formace na  http://www.liturgie.cz/
skola-liturgiky/a/sluzba-podavajicich-
-eucharistii.

možnost bezplatného přístupu k po-
můckám, které je možno využít v ro-
dinách, ve školách nebo pro soukro-
mou potřebu. Nabídka se bude dále 
rozšiřovat i  podle podnětů a  zpětné 
vazby, za kterou správci stránek pře-
dem děkují!

Sestry a bratři,
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První kostel svatého Víta na Pražském 
hradě založil kníže sv. Václav (+935), 
a to patrně roku 929. Zasvěcení svaté-
mu Vítu, sicilskému mučedníkovi, kte-
rý položil svůj život pro Krista roku 303 
za Diokleciánova pronásledování, bylo 
zvoleno díky daru východofranckého 
krále Jindřicha Ptáčníka, který daroval 
rameno či paži sv. Víta knížeti Václa-
vovi. 
Po  smrti svatého Václava, zavraždě-
ného ve Staré Boleslavi roku 935, bylo 
jeho tělo převezeno do rotundy svaté-
ho Víta a  tím získalo toto místo další 
rozměr posvátnosti. Když bylo za pa-
nování knížete Boleslava II. (972–999) 
a  díky diplomatické misi jeho sestry 
Mlady založeno roku 973 pražské bis-
kupství, stal se kostelík sv. Víta biskup-
ským kostelem, katedrálou. Po  smrti 
svatého Vojtěcha (+997) sem bylo pře-
neseno i jeho tělo, uloupené v Hnězd-
ně vojskem českého knížete.
Rotunda svému účelu zdaleka nesta-
čila, a  tak v  roce 1060 zahájil kníže 
Spytihněv (1055–1061) stavbu nové-
ho, většího kostela, který měl podobu 
baziliky s dvěma apsidami na východě 
a na západě. Ve Spytihněvově bazilice, 
jejíž fragmenty můžeme vidět v  pod-
zemí současné katedrály, se kromě 
hrobů světců, prvních českých patro-
nů, nacházely i  hroby českých knížat 
a králů, a dalších členů rodu Přemys-
lovců a i jejich nástupců – Lucembur-
ků. Kromě toho byla svatovítská bazili-
ka i místem korunovací českých králů, 
čímž se jí dostalo ještě dalšího roz-
měru posvátnosti. I  tato bazilika pře-
stávala pomalu odpovídat rostoucímu 
významu místa a nárokům na prostor.
Impulzem pro novostavbu katedrály 
bylo v  roce 1344 povýšení pražského 
biskupství na  arcibiskupství papežem 
Klementem VI. Pražský arcibiskup se 
stal metropolitou, jemuž byli podříze-
ni biskupové olomoucký a litomyšlský, 
a mimoto byl nositelem titulu „legatus 
natus“ pro sobě podřízené diecéze, 
a dále diecézi řezenskou, bamberskou 
a míšeňskou, což kromě prestiže zna-

menalo právo vizitace a tedy i nema-
lou zodpovědnost za tyto diecéze.
21. listopadu obdržel první pražský 
arcibiskup Arnošt z  Pardubic ve  sta-
ré svatovítské bazilice pallium, a  ten-
týž den byl položen základní kámen 
nové katedrály. Slavnosti byl přítomen 
český král Jan Lucemburský, jeho syn 
Karel, a pochopitelně i mnoho dalších 
významných církevních i  světských 
osobností.
Prvním stavitelem katedrály byl Ma-
tyáš z  Arrasu, jehož povolal do  Pra-
hy král Jan Lucemburský z Avignonu. 
Ten přinesl do Prah vzor francouzské 
katedrální architektury. Když v  roce 
1352 Matyáš z Arrasu zemřel, povolal 
na  tuto stavbu Karel IV. Petra Parléře, 
pocházejícího z Gmündu ve Švábsku. 
Z  nadějného mladého muže se vy-
vinul geniální stavitel, kameník a  so-
chař. Jeho činnost se neomezovala 
jen na katedrálu, ale působil na mno-
ha místech Prahy i Českého království. 
Praha byla v době Karlově staveništěm 
Evropy a současně mimořádným inte-
lektuálním, náboženským, kulturním 
a uměleckým centrem. Praha se stala 
sídlem římského císaře Karla IV. a řím-
ského krále Václava IV., a tím byla prá-
ce pražské katedrální huti v celé Svaté 
říši římské tou nejvýznamnější.
Pražská katedrála je mimořádná ne-
jen svým uspořádáním a kvalitou prá-
ce, ale také svou polohou. Katedrály 
se v  té době stavěly uprostřed měst, 
pražská katedrála ční nad městem. Je 
tomu tak proto, že v  sobě obsahuje 
ono dědictví posvátného místa, spoje-
né s hrobem svatého Václava, dalších 
svatých a současně je královskou ne-
kropolí. Karel IV. soustředil do  svato-
vítského pokladu nesmírné množství 
vzácných relikvií a  dalších křesťan-
ských památek, katedrála se tak sou-
časně stala poutním místem. Její po-
loha nad městem a současně její úzká 
symbióza s  palácovým komplexem 
panovníka utvářela její svébytnou tvář 
i způsob života v ní. To ostatně platí až 
dodnes.

V roce 1385 byl dokončen chór nové 
katedrály a  vysvěcen třetím pražským 
arcibiskupem Janem z  Jenštejna, jak 
o  tom svědčí nápis na kamenné des-
ce umístěné na  jižní bráně katedrály: 
„Léta Páně 1385 v předvečer sv. Mar-
kéty po  12. hodině dokončena byla 
klenba Pražského kůru za  mešních 
slavností. Také léta Páně 1385 o svát-
ku sv. Remigia posvěcen byl Pražský 
kůr ke cti blahoslavené Marie a sv. Víta 
ctihodným otcem Panem Janem, ar-
cibiskupem pražským třetím, druhým 
legátem apoštolské stolice, kdysi mí-
šeňským biskupem.“
Stavba katedrály pokračovala dál až 
do  začátku husitských bouří v  roce 
1419. V  době husitské revoluce byla 
katedrála a  její vybavení postiženy jak 
husitským obrazoborectvím, tak císa-
řem Zikmundem. Následovala vláda 
jagellonské dynastie. Ta přinesla ka-
tedrále výmalbu Svatováclavské kap-
le a  královskou emporu. Pokračovat 
ve stavbě katedrály se však nepodařilo.
V roce 1541 vyhořel Pražský hrad i velká 
část Malé Strany. Tehdy byla katedrála 
velmi citelně zasažena. Po požáru byla 
postavena varhanní empora, dílo Bo-
nifáce Wolhmuta, dále kaple nad hro-
bem sv. Vojtěcha, která se nedochova-
la, a královský náhrobek od Alexandra 
Collina.
Mnoho z vzácného vybavení katedrály 
bylo zničeno za  vlády Fridricha Falc-
kého, kdy byl na katedrálu učiněn pod 
vedením kazatele Sculteta obrazobo-
recký nájezd.
Další pokus o  dostavbu katedrály byl 
učiněn po třicetileté válce. V roce 1673 
byl položen za přítomnosti císaře Leo-
polda I. základní kámen k nové části ka-
tedrály. I tento pokus ovšem ztroskotal.
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ROK SVATÉ LUDMILYSVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

Dějiny katedrály

Christianizace českých zemí v  době 
knížete Bořivoje měla specifickou po-
dobu. „Část lidí měla ještě stále blíže 
ke kultům svých předků“, říká historik 
Martin Wihoda, „část se možná ne-
chala pokřtít, ale příliš nějakou inten-
zivní zbožností tito lidé asi nevynikali.“  
V žádných pramenech se však nena-
lezly zmínky o tom, že by v Čechách 
docházelo k násilným křtům a vyvra-
žďování pohanů jako tomu bylo v  ji-
ných zemích. 
České země se totiž setkaly s  křes-
ťanstvím již na počátku 9. století pro-
střednictvím biskupství v  bavorském 
Regensburgu, odkud se duchovní im-
pulsy šířily do Čech ještě před tím, než 
se Bořivoj s Ludmilou objevili na scéně. 
V roce 845 zde přijali křest čeští vlady-
kové - nějaká zkušenost o vzájemném 
soužití s  pohany zřejmě v  Čechách 
musela existovat. V Kristiánově legen-
dě se přesto objevuje zpráva o pohan-
ské vzpouře namířené proti Bořivojovi, 
v jejímž čele měl stát do Bavorska kdysi 
vyhnaný kníže Strojmír. 
Podle Martina Wihody si však lze je-
nom těžko představit, že by Strojmír 
v  Bavorsku mohl vyznávat kult svých 

předků. „Nejspíš i  tento Strojmír mu-
sel být pokřtěn. Pohanské povstání tak 
mělo do  svého čela dosadit člověka, 
který byl podle všeho také křesťan.“ 
Naďa Profantová je navíc toho názoru, 
že povstalcům nešlo o faktické přijetí 
nebo nepřijetí křesťanství. „Více vadi-
la některým velmožům, kteří se přidali 
na Strojmírovu stranu, Bořivojova sna-
ha upevnit své postavení a centralizo-
vat moc ve svých rukou.“  
O  tom, že vzbouřenci měli úspěch, 
svědčí opětovná cesta Bořivoje na Vel-
kou Moravu, nyní společně s Ludmilou, 
kde coby exulanti žádali Svatopluka 
o pomoc. A bylo by s podivem, kdyby 
Svatopluk svému strategicky důležité-
mu partnerovi nepomohl. Dokladem 
může být podle Kristiánovy legendy 
Bořivojův návrat do Čech, přesněji ře-
čeno do  Prahy, což by si v  opačném 
případě asi těžko mohl dovolit. 
Proč se Bořivoj s  Ludmilou rozhodli 

k  přesídlení ze zabydleného Levého 
Hradce do Prahy je otázkou. Pražský 
hrad byl v  té době zcela neobydlen, 
na jeho nejvyšším místě, kde dnes stojí 
Plečnikův obelisk, se pouze scházely 
pohanské kmeny ke  svým kultovním 
obřadům. Podle Kristiánovy legendy 
měl proto Bořivoj mezi dnešním II. 
a  IV. nádvořím založit kostel Panny 
Marie, nikde se však nehovoří o tom, 
kde knížecí manželé bydleli.    
Nejpravděpodobnější verzí pobytu je 
Malá Strana, kde bylo doloženo osíd-
lení již v polovině 9. století, navíc šlo 
o oblast s již rozvinutým mezinárod-
ním obchodem. V porovnání s Levým 
Hradcem tak musela být pražská kot-
lina pro Bořivoje s  Ludmilou důvo-
dem, ne-li přímo výzvou, pro vytvo-
ření hlavního knížecího sídla.

Vít Hájek
Pokračování příště  

Druhý díl textu o  svatovítské katedrále připravil  
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.

V 19. století byl konečně učiněn úspěš-
ný pokus k dostavbě pražské katedrály. 
Nejprve byla obnovována stará část. 
Práce započaly 21. listopadu 1844, 
tedy pět set let od položení základní-
ho kamene. Vyvrcholením díla obnovy 
byla konsekrace nového hlavního ol-
táře sv. Víta a bočního oltáře sv. Kříže 
pražským arcibiskupem Bedřichem 
kardinálem Schwarzenbergem 30. 
srpna 1873.
V  rámci oslav 900. výročí založení 
pražské diecéze byl 1. října 1873 po-
ložen základní kámen k dostavbě ka-
tedrály. Dílo se podařilo uskutečnit 
a dokončená stavba byla v květnu roku 
1929 slavnostně vysvěcena.
Konsekrace dokončené katedrály ov-

šem neznamenala konec prací. Sva-
tovítský dóm byl postupně vybavován 
dalšími a  dalšími uměleckými díly. 
Mezi ně patří vitráže či sochařská vý-
zdoba, jejíž pořízení trvalo ještě dlou-
ho do  doby po  druhé světové válce. 
Varhany byly pořízeny ještě před vál-
kou, ale pro různé vlivy se staly torzem 
původního plánu. Ani nejnovější doba 
nebyla ke katedrále skoupá. Úprava li-
turgického prostoru, nové zvony, sou-
soší svatého Vojtěcha a další umělecká 
díla jsou toho dokladem. 
Historie se netvoří v  dávné minulosti, 
ale v současnosti. K ní patří dlouhole-
tý spor o vlastnictví katedrály po roce 
1990 zakončený společnou správou 
státu a církve. Do současnosti potom 

zasahuje právě probíhající stavba var-
han na západní kůr katedrály.
Dějiny katedrály sv. Václava, Víta a Voj-
těcha jsou svědectvím o slavné minu-
losti nejen této stavby, ale i  velkory-
sosti, rozmachu a uměleckého nadání 
našich předků. Toto dědictví je potře-
ba chránit. Katedrála je však také živým 
organismem, proto je zcela na místě, 
aby její dějiny pokračovaly a aby život 
v  ní, a  tím i  umění – stejně tak užité 
jako to vysoké – bylo v katedrále pří-
tomno. Sakrální umění je nejen svěd-
kem příslušné doby, ale je také jakýmsi 
vtělením křesťanského života do hmo-
ty tohoto světa. Jaké svědectví o naší 
době vydáme my?

Stanislav Přibyl

Pokračujeme třetí částí textu o svaté  
Ludmile u příležitosti výročí 1100 let  
od její mučednické smrti.

Počátky křesťanství v Čechách
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Jak probíhá příprava snoubenců 
na manželství, kterou se svým man-
želem organizujete?
Příprava na manželství, které se s man-
želem věnujeme, se nazývá „Snou-
benecká setkání v  rodině“. Je určena 
nejen zasnoubeným, ale párům s váž-
nou známostí, které chtějí prohloubit 
svůj vztah. Probíhá v  rodině vedou-
cího manželského páru. Setkává se 
zpravidla skupina 5 párů snoubenců 
po  dobu jednoho školního roku. Do-
stávají od  nás tematické otázky, kte-
ré mají v mezidobí společně on a ona 
prohovořit. Tedy co nejvíce by jim tato 
forma měla pomoci k  budování dob-

všichni společně zasmát. A v této chvíli 
je upozorňujeme na to, že jejich první 
společné Vánoce možná budou také 
prvním větším pohádáním se v  man-
želství. 

Jak je to s  nepokřtěným snouben-
cem, případně pokřtěným v  jiné 
církvi?
Našich setkání se zúčastňují páry věří-
cí, ale i páry, ve kterém je věřící jen je-
den. Máme radost, že naše setkání se 
snoubenci, jsou mnohdy pro nevěřící 
první příležitostí k nahlédnutí do života 
křesťanské rodiny. Je to také příležitost 
k diskusi nad tématy, která by třeba ten 
„věřící“ neměl odvahu sám otevřít. Pro 
mnohé mladé, kteří nejsou součástí 
církve, to bývá také první zážitek spo-
lečenství. 
A  protože se vždy mezi námi všemi 
vytvoří hezké a otevřené vztahy, je to 
vlastně úžasný prostředek evangeli-
zace. Vzpomínám na  jednu nevěřící 
dívku, která nám při závěrečné zpětné 
vazbě řekla: „Bylo pro mě osvobozují-
cí, že jsem se mohla kdykoli na cokoli 
zeptat a necítila jsem se trapně.“  
Obzvlášť duchovní témata jsou pro 
smíšené páry potřebná. Vybízíme je 
k  hledání a  objevování duchovní jed-
noty, která je jiná, než „kostelová“. Ať už 
to bude společné žasnutí nad krásou 
přírody, společné naslouchání hudbě, 
dojetí při četbě knihy či obdivování 
krásy výtvarných děl apod. Pokud jsme 
někdy měli ve skupině snoubenců ně-
koho z  jiné církve, bylo to vždy obo-
hacením pro celé společenství a  pro 
nás vlastně jakýmsi oceněním. Vždy se 
totiž jednalo o mimořádné osobnosti.  
Aktuálně k  nám domů chodí „úplně 
nevěřící“ chlapec a dívka. Úmyslně to 
dávám do uvozovek. Prostě se o naší 
přípravě dozvěděli od  svých věřících 
kamarádů a našli odvahu se nám ozvat 
a požádat, zda by i oni něco podobné-
ho nemohli zažít. Setkáváme se s nimi 
sami, mimo společenství, jsou to úžas-
né večery, protože oni prožívají lásku 
a díky tomu jsou vlastně Bohu blízko, 
i když to nevědí. 

Aniž bychom děsili snoubence, s ja-
kými problémy se na Vás obracejí ti, 
kteří už v manželství žijí?
Ano, jak říkáte, nechceme je děsit. Ale 
je potřeba upozorňovat na úskalí a po-
tíže, které v manželství mohou nastat.  
Manželé přicházejí s různými problémy 
ať už za mnou do poradny, nebo nás 
vyhledávají jako manželský pár, se kte-

ré otevřené komunikace v  budoucím 
manželství. 
Při následném setkání celé skupiny 
o těchto otázkách společně diskutuje-
me. Mladí tak mají možnost sdílet své 
zkušenosti, otázky či nejistoty s ostat-
ními páry, které jsou v podobné životní 
situaci a mají možnost slyšet také naše 
zkušenosti. Ke  každému tématu pří-
padně s manželem v diskusi doplňuje-
me to, co považujeme za užitečné, aby 
se mladí dozvěděli. Scházíme se večer, 
je to celkem 10 setkání. Jak jsem již 
zmínila, potkáváme se v průběhu jed-
noho školního roku, protože na man-
želství se nelze připravit rychlokurzem. 

rým se třeba někde setkali. Nejčastější 
problémy jsou špatná či téměř žádná 
komunikace, konflikty ohledně výcho-
vy dětí, nepohoda v sexuálním soužití, 
která je však mnohdy pouze následkem 
celkově špatné komunikace ve vztahu, 
duchovní prázdnota, nevěra. 
Právě proto, že se snoubenci navážeme 
hlubší vztahy, ozývají se pak s důvěrou 
v  situacích, kdy v  manželství potřebují 
nějakou radu nebo pomoc. Mnoho-
krát nám někteří po  letech říkali, že si 
v  manželství připomínali „Pamatuješ, 
co nám tehdy Hanka s Petrem říkali?...“  
Moje práce v Křesťanské pedagogicko-
-psychologické poradně se mi propoju-
je i s manželským poradenstvím. Je mi 
líto, že nemáme v každé diecézi man-
želské křesťanské poradny, kam by se 
mohli věřící manželé bezplatně obrátit 
o radu v obtížných situacích či krizích. 

Co je pro vzájemnou lásku a harmo-
nii v rodině podstatné?
Tato otázka by vyžadovala hodně roz-
sáhlou odpověď. Ale pokud mám od-
povědět krátce, zmínila bych otevře-
nou a pravdivou komunikaci manželů. 
Zní to jednoduše, ale je to mnohdy až 
nepochopitelné, jak to některým man-
želům nejde. Je potřeba hovořit spolu, 
mít na  to vyhrazený čas, společně se 
modlit, spolupracovat při chodu do-
mácnosti, chodit do přírody, číst spo-
lečně duchovní literaturu, mít se spolu 
na  co těšit. Pokud manželé prožívají 
porozumění a  jednotu, je to nejlepší 
klima pro zdravý vývoj jejich dětí. Není 
to fráze, je to moje dlouholetá osobní 
i poradenská zkušenost.

A jak v rodinném „provozu“ žít více 
s Bohem?
Být do  Boha „zamilovaní“. Když jste 
zamilovaný, stále na  milovanou oso-
bu myslíte, jakoby tak nějak byla po-
řád s vámi. A to vás naplňuje vnitřním 

A vztahy těch párů se v průběhu toho-
to času neuvěřitelně proměňují a  do-
zrávají, jak nám mnozí při závěrečném 
večeru říkají. 

Co páry většinou překvapí?
To je zajímavá otázka...  Překvapí je asi 
to, že se těmto setkáním věnujeme již 
tolik let, že to děláme ve svém volném 
čase, že nás to stále těší a že s nadše-
ním mluvíme o manželské lásce, i když 
už jsme pro mnohé ve věku jejich ro-
dičů. Snad je příjemně překvapí i to, že 
se s  nimi dělíme nejen o  své znalosti 
a zkušenosti, ale také o náš domov, kde 
se s nimi setkáváme.

Do  jaké míry je důležité, aby se po-
dobaly zvyklosti, které si snoubenci 
přinášejí ze svých rodin?
Protože klademe velký důraz na to, aby 
se dvojice učila spolu otevřeně a prav-
divě komunikovat, vybízíme je k tomu, 
aby spolu hovořili například o tom: „Jak 
to bylo u vás doma? Jak to bylo u nás 
doma? A  jak bychom to chtěli v  bu-
doucnu mít spolu my dva….?“. A v du-
chu těchto otázek si povídat o  všech 
možných tématech – jak se doma sto-
lovalo, zda se rodina společně modlila, 
jak se doma uklízelo, jak se řešily kon-
flikty, jak se slavily narozeniny, jak v ro-
dině prožívali neděli atd. Tyto otázky 
velice pomáhají ke  slaďování představ 
o společném budoucím životě. 
Díky tomu jsme také několikrát zažili, 
že se v průběhu našich setkání některý 
pár rozešel. Zjistili, že jejich představy 
o manželství se různí a není možné je 
sjednotit. I když to bylo jistě bolestné, 
rozhodně lepší, než trpké zjištění této 
pravdy po  svatbě. Oblíbená otázka 
mého muže při setkání se snoubenci, 
které máme před Vánocemi je násle-
dující:  „Jaký budete jednou mít doma 
vánoční stromeček? A co bude k večeři 
– kapr nebo řízek?“ Rozvine se vždy tak 
„vášnivá“ debata, až se tomu musíme 

štěstím. Je důležité mít pevné body 
v  průběhu dne k  zastavení s  myšlen-
kou na Boha. Ráno, před jídlem, večer. 
S  malými dětmi jsou výborné střelné 
modlitby, do kterých se snadno mohou 
zapojit. Společná modlitba v  rodině je 
nesmírně důležitá, ale rodiče musí pa-
matovat na to, že děti rostou a  je po-
třeba vynalézavost v proměnách mod-
liteb či jiných rodinných bohoslužeb. 
Velkým darem je liturgický rok, který 
opět může být motivací k  tomu v  ur-
čitém období něco v rodině dělat jinak. 
A to je možné jak s malými dětmi před-
školního věku tak s dospívajícími. A učit 
děti žasnout nad Božím řádem, to mů-
žeme nejen ve spoustě každodenních 
situací, ale i na výletě či procházce. 

Papež František v  březnu vyhlásí 
Rok rodiny, jaká témata jsou z toho-
to pohledu podle Vás klíčová?
Široké srdce papeže Františka je neu-
věřitelné. Protože se s manželem více 
zajímáme o témata, související s man-
želstvím a  rodinou, vidíme, že papeži 
leží na srdci. Jenže ten, kdo se věnuje 
jiným oblastem, zase vidí, jak papeži 
leží na srdci další a další témata! Je to 
velký dar. Pokud bych měla nějaká té-
mata označit za klíčová, asi by to byla: 
Potřeba jasného pojmenování identity 
ženy a  identity muže, důležitost role 
matky a  otce pro zdravý vývoj identi-
ty dítěte. Podpora rodičů v  jejich ná-
ročné, ale nezastupitelné roli. Mimo 
jiné v  tom smyslu, aby si matky dětí 
v  předškolním věku uvědomovaly, že 
se jedná o  nenahraditelný čas, který 
se nikdy nevrátí, a díky podpoře svých 
mužů neodcházely do zaměstnání, ale 
byly s dětmi doma. Dále také výchova 
mládeže ke  vztahům, kvalitní příprava 
na manželství, formace a  trvalé vzdě-
lávání kněží v  tématech souvisejících 
s partnerskými a rodinnými vztahy.

Stanislav Zeman

Mgr.  Hana Imlaufová, speciální pedagog, rodinný psychoterapeut, 
manželský a rodinný poradce.

Pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze. Kromě poradenské 
praxe se věnuje přednáškám pro rodiče a pedagogy. Za totality se podílela na přípravě 
samizdatového časopisu pro mládež - Čtení do krosny. Nyní spolupracuje s několika 
křesťanskými periodiky, kde především odpovídá na dotazy z oblasti vztahů, sexuality 
a výchovy dětí. Je členkou Asociace manželských a  rodinných poradců. Společně se 
svým manželem Petrem se již přes 30 let věnuje přípravám snoubenců na manželství 
v programu: Snoubenecká setkání v rodině. Také spolu přednášejí mládeži a manželům 
o lásce, partnerských vztazích a sexualitě. Je 34 let vdaná, má tři dospělé děti. 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮPŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

Být do Boha „zamilovaní“  
i v manželství

O  přípravě snoubenců na  manželství i  o  lásce a  harmonii 
v rodině jsme si povídali s Mgr. Hanou Imlaufovou.

Duchovní obnova pro manžele Přednáška na duchovní obnově pro manžele v Koclířově
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„O vlastní sídlo usilujeme už minimál-
ně deset let,“ říká Daniela Laloučková, 
ředitelka Charity Vlašim.  „Práci nám 
komplikuje to, že máme prostory 
na  pěti různých místech ve  městě. 
To nevyhovuje ani nám, ani těm, kteří 
naše služby využívají. Nehledě na fi-
nanční náklady spojené s nájemným.“

Rekonstrukce v plném proudu
Vlašimská Charita proto loni zakoupila 
dům v Tovární ulici v centru města po-
blíž vlakového nádraží. Nyní je v plném 
proudu kompletní rekonstrukce. Hoto-
vé jsou všechny vnitřní příčky, rozvo-
dy elektřiny a vody. Na řadě bude nyní 
štukování a  rekonstrukce sociálních 
zařízení. 
Jednotlivé služby vlašimské Charity 
se již těší na  nové zázemí. V  přízemí 
rozsáhlé dvoupodlažní budovy budou 
služby pro veřejnost:  komunitní cen-
trum, charitní obchůdek, občanská 
poradna a  sklad kompenzačních po-
můcek. V  patře pak zázemí pro pra-
covníky  pečovatelské služby, osobní 
asistence a aktivizace seniorů a  lidí se 
zdravotním postižením.
Iveta Macháčková, má na starosti půj-
čovnu kompenzačních pomůcek. „Věcí 
přibývá, protože přibývá klientů. Tím 

pádem potřebujeme víc pomůcek, 
které ale nemáme kde skladovat,“ po-
pisuje těžkosti, s  kterými se půjčovna 
v současné době potýká. „Část pomů-
cek, jako jsou chodítka či toaletní židle, 
máme nyní ve  stísněných prostorech 
našeho skladu. Polohovací lůžka mu-
síme mít ve  skladě u  kostela, protože 
by se k  nám nevešly. Pendlovat mezi 
dvěma místy není ideální. Už se tě-
ším, až budeme mít dostatek prostoru 
a všechny pomůcky pohromadě.“

Charita Vlašim je díky Tříkrálové sbírce o krůček blíž k vlastnímu objektu, 
který zastřeší stávající sociální služby i  nové komunitní centrum. Část 
výtěžku sbírky totiž podpoří rekonstrukci domu v  Tovární ulici, kam 
vlašimská Charita plánuje přestěhovat všechny své aktivity.

U příležitosti nedávného Světového dne nemocných jsme 
si povídali s  Lubomírem Hajasem, ředitelem organizace 
Likvidace lepry.

Charita Vlašim staví 
komunitní centrum

Vše začalo jako  
myšlenka při modlitbě
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V novém objektu najdou zázemí stávající služby Charity Vlašim, mezi nimi i charitní obchůdek. 
Na snímku ředitelka vlašimské Charity Daniela Laloučková.

POMÁHEJTE PŮSTEM, ZAPOJTE SE DO POSTNÍ ALMUŽNY
Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. 

Motto tradiční duchovně-formační akce vyzývá k milosrdenství s potřebnými lidmi. 
Během půstu můžete do  papírové pokladničky, tzv. postničky, odkládat peníze za  požitky, které si během půstu 
odepřete. Tyto peníze potom Arcidiecézní charita Praha využije na podporu sociálně potřebných rodin, které se na ni 
nyní ve velkém počtu obracejí se žádostí o pomoc.

Postničku si můžete vyzvednout:

• v kontaktní kanceláři Arcidiecézní charity Praha v Jugoslávské 27 v Praze 2 v pracovní dny od 10 do 15 hodin 
(kontaktní osoba: Antonín Zajíček, zajicek.antonin@praha.charita.cz, tel.: 734 630 956)

• na recepci Arcibiskupství pražského, Hradčanské náměstí 16, Praha 1 Hradčany.

Pomůže veřejnost
Na  nákup a  rekonstrukci objektu, 
který se veřejnosti otevře v  létě to-
hoto roku, získala Charita evrop-
skou dotaci. Velkou část nákladů 
však musí zaplatit ze svých zdro-
jů. Obrací se proto na  dárce, nejen 
v  Tříkrálové sbírce.  Nové komunitní 
centrum můžete podpořit darem 
na  bankovní účet veřejné sbírky: 
4854305359/0800. 

LIKVIDACE LEPRY

Jak vypadá dnešní působení organi-
zace Likvidace lepry?
Základní poslání a  smysl organiza-
ce se za celé ty roky, kdy LL existuje, 
nezměnily. Jsme křesťanská nezis-
ková organizace, naším nadřízeným 
kontrolním orgánem je Arcibiskupství 
pražské. Snažíme se získávat finanční 
dary, kterými podporujeme léčbu le-
pry, tuberkulózy a vředů buruli. Šíříme 
osvětu proti diskriminaci nemocných 
a  sociálnímu vyloučení. Pomáháme 
lidem v  Indii, Libérii, Brazílii, Kolumbii, 
Bolívii a Tanzanii. V našich projektech 
vždy spolupracujeme s místní církví či 
charitativními organizacemi. Naší prací 
je přispět k  životu ve  světě bez lepry 
a diskriminace nemocných.

Jaký byl příběh Jiřího Holého, který 
organizaci založil?
Tento příběh znám jen z doslechu. Pan 
Holý byl jedním z  členů modlitební-
ho společenství, scházeli se v  kostele 
sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. 
Myšlenka na založení organizace, která 
bude pomáhat malomocným, vznikla 
roku 1992. Pan Holý často vzpomínal, 
že při adoraci uslyšel: „Bůh si přeje, 
abychom pomohli malomocným.“

Likvidaci lepry vždy považoval za Boží 
dílo a připomínal, že bez pomoci Boží 
by LL nemohla mít  úspěch. Jeho nej-
bližším spolupracovníkem byla jeho 

manželka paní Sybila Holá, ale dílo LL 
se mohlo opírat o mnoho dobrých lidí, 
kteří chtěli pomáhat potřebným.

Co k této službě přivedlo Vás?
Když v roce 2011 předával pan Holý Li-
kvidaci lepry do rukou pražského arci-
biskupa, byla tato organizace svěřena 
otci Vojtěchu Eliášovi. Ten mě oslovil 
a  nabídl mi možnost pracovat v  této 
organizaci. Moje upřímná motivace 

byla, zkusím to na rok a najdu si něco 
jiného. Hlavně jsem si říkal: existuje 
ještě lepra? Nic o tom nevím. Studoval 
jsem na  škole ekonomiku v  nezisko-
vém sektoru, a  tak mě lákalo propojit 
teorii s praxí. Ale že se to pro mě stane 
posláním, jsem netušil.

Které nejčastější překážky musíte 
překonávat?
Nevím, zda se jedná o  překážky, ale 
máme před sebou několik výzev. 
Na první pohled není lepra přitažlivou 
nemocí. Stále tedy musíme přemýšlet 
o tom, jak oslovit především mladší ge-
neraci. Jak zvýšit povědomost o  naší 
organizaci a práci. Příští rok máme vý-
ročí 30 let od založení Likvidace lepry. 
Mluvíme tu o  třech desetiletích, kdy 
čeští a  slovenští dárci podporují dílo, 
které pomáhá potřebným. Nevím, jaká 
bude nálada a situace ve společnosti, 
ale pokusíme se toto výročí oslavit tím, 
že oslovíme co nejvíce lidí.

Co se Vám naopak dobře daří?
Dovolím si tvrdit, že se nám daří dob-
ře komunikovat s dárci. V současnosti 
není snadné, nebo je téměř nemožné 
se potkávat při různých přednáškách, 
besedách a  setkáních ve  farnostech. 
Tato setkání v posledních letech tvořila 
jakousi páteř naší komunikace s  po-
tenciálními dárci. Rád bych upřímně 
poděkoval všem, kteří nám pomáhají 
tím, že nás přijímají ve svém společen-
ství a umožňují nám tak předávat myš-
lenku díla Likvidace lepry.
Naší silnou stránkou je i  fakt, že jsme 
malá organizace. Vedle Mons. Jana 
Balíka, který je prezidentem LL, tvoří 
celý tým LL tři lidé, sestra Žofia Rusňá-
ková CJ, paní Marie Dvořáková a  já. 
Máme úzce definovaný cíl naší čin-
nosti: hlavním posláním je získávat 
prostředky pro léčbu malomocenství, 
tuberkulózy a vředů buruli. Opíráme se 
o  spolupráci se spolehlivými partnery 
především v Německu. To vše nám po-
máhá budovat tvář LL.

Co byste řekl těm, kteří mají velko-
rysý nápad, ale bojí se ho realizovat?
Říká se: odvážnému štěstí přeje. To je 
tak trochu i příběh díla Likvidace lepry. 
Vše začalo jako myšlenka při modlitbě, 
tím to také bylo zasvěceno pánu Bohu. 
Následně se hledali spolupracovníci 
a  lidé dobré vůle, kteří pomáhali svou 
prací toto dílo lásky dále rozvíjet. Leh-
ko se to říká, uskutečnit to, je věc jiná. 

Stanislav Zeman

Lubomír Hajas (1985)

Narodil se v  Praze, ale celá jeho 
rodina pochází se Slovenska. Při 
bakalářském studiu na  teologické 
fakultě začal studovat ekonomi-
ku neziskového sektoru. Zajímá se 
o cestování, sport a historii.

Sestry Terezínky, Libérie

Libérie

Otec kardinál Dominik Duka a manželé Sybila 
a Jiří Holých
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

28. 2. – 6. 3.
Velehrad / exercicie ČBK

13. 3. / 9.00
Veliš / kostel sv. Josefa / rekolekce 
pro farnost

14. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

14. 3. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

21. 3. 
Výlet s bohoslovci 

28. 2. – 6. 3.
Velehrad / exercicie ČBK

28. 3. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
(Květná neděle)

28. 2. – 6. 3. 
Velehrad / exercicie ČBK

19. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
– slavnost sv. Josefa

21. 3. / 16.00
Praha-Nové Město / kostel sv. 
Apolináře / mše svatá s biřmováním 
(italsky)

26. 3. / 17.00
Praha-Staré Město / kostel sv. Haštala / 
mše sv.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a  situace v  souvislosti s  epidemií Covid-19.  
V jejím důsledku byla zrušena velká část biskupských programů. Některé z nich se mohou uskutečnit 
online formou. 

Antisemitismus ve francouzské spo-
lečnosti nevymizel, jeho projevy stá-
le sílí a začíná dosahovat extrémních 
podob. Jako křesťané na  to nemů-
žeme přistoupit a  nesmíme tomu 
uvykat - říká biskup Didier Berthet 
na  okraj deklarace francouzského 
episkopátu proti antisemitismu. Po-
depsána byla začátkem února za pří-
tomnosti hlavních představitelů ži-
dovské komunity v této zemi.
Biskup Berthet zodpovídající v rámci 
francouzské biskupské konference 
za  vztahy s  judaismem poukazuje 
na skutečnost, že Židé se stávají pra-
videlně oběťmi rasově motivovaných 
útoků a  dokonce i  vražd. Deklarace 
biskupů není bezprostřední reakcí 
na  určitý konkrétní útok, ale pou-
kazuje na  všeobecný problém ros-

Deklarace proti antisemitismu ve Francii
toucího antisemitismu. Církev chce 
dát v této věci jednoznačné svědec-
tví a  potvrdit své úzké vztahy s  ju-
daismem - říká biskup Berthet.
“Naše deklarace je velmi solidně teo-
logicky podložená. Ukazuje, že jsme 
bratři. Židé jsou pro nás starší bratři 
a my pro židy mladšími. Proto jsme 
navzájem úzce provázáni. To, co se 
děje naším bratřím Židům nás ne-
jen zajímá, ale bezprostředně se nás 
o dotýká. Osobně pociťujeme na na-
šem těle veškeré násilí namířené 
proti našim bratřím Židům. Spojuje 
nás s nimi smlouva, při úctě ke všem 
rozdílům a různé roli v této smlouvě. 
Nevím nakolik je to teologicky nové, 
ale věřím, že takováto slavnostní 
deklarace bratrství vždycky přináší 
něco nového. Je to deklarace vy-

cházející ze srdce, která nalezla mís-
to v srdci našich židovských bratří. Je 
to tedy nový krok v našem bratrství, 
je to dílo Boží.”

Zdroj: Vatican News

Zákonem o majetkovém narovnání stá-
tu s církvemi vstoupila církev do nové 
etapy svého života. Před pražskou ar-
cidiecézí tím vyvstaly úkoly, na  jejichž 
zvládnutí závisí další fungování našich 
farností. Hlavní poslání církve – hlásání 
evangelia, katecheze dětí a  mládeže, 
podpora lidí na cestě víry, pomoc ro-
dinám, doprovázení starých a nemoc-
ných osob atd. – se totiž neobejde bez 
dostatečného materiálního zázemí. 
Činnost církve jako hlasatelky evange-
lia je také doprovázena starostí o velké 
kulturní bohatství, jehož jsme dědici. 
Sakrálních objektů si vážíme, přesto 
hustá síť kostelů pocházející ještě z jo-
sefínských dob, spolu s  řadou nevyu-
žívaných far, hřbitovů a dalších objek-
tů, spotřebovávají energii našich kněží 
a připravují je nejednou o síly potřebné 
k lidské blízkosti, která je zákalem hlá-
sání evangelia. 
Kromě toho je nutné intenzivně vyko-
návat hospodářskou činnost, jež má 
do  osmi let nahradit státní příspěvek 
na  činnost, který se už nyní každým 
rokem snižuje. Je nutné zajistit služ-
né duchovních, mzdy profesionálního 
personálu, bez něhož se žádná fungu-
jící instituce neobejde, a  základní ná-
klady na režii.

Nové fondy solidarity
Na podzim 2019 schválila ekonomická 
rada arcidiecéze hospodářskou strate-
gii arcibiskupství pražského podle které 
krok za krokem postupujeme. V návaz-
nosti na to jsme od 1. ledna letošního 
roku přijali „Opatření ohledně hospo-
dářské činnosti na roky 2021 až 2025“, 
která kněžím i aktivním laikům umožní 
nahlédnout, v jaké situaci se arcidiecé-
ze nalézá a  jaké jsou naše společné 
potřeby. Hospodaření diecéze se to-
tiž netýká jen arcibiskupství samotné-
ho, ale i  jednotlivých farností a  kapi-
tul. Některé subjekty jsou obdarovány 
majetkem, který je možné výhodně 

zhodnotit pro dobro celku, jiné si bez 
subvence samy neporadí. Proto je tře-
ba pohlížen na  arcidiecézi jako celek. 
Jen díky vzájemné solidaritě může-
me finanční osamostatnění od  státu 
zvládnout. Ano, významná musí být 
hospodářská činnost arcibiskupství, ale 
odpovědnost máme všichni. Jedním 
z  nástrojů jsou i  nově vzniklé fondy, 
které Opatření od ledna 2021 zavádějí. 
Prvním z nich je fond mzdové podpory 
(služného) duchovních. Od  letošního 
roku do něj poplynou veškeré finanční 
prostředky, které arcibiskupství vybere 
z farností a také výtěžek dvou sbírek ur-
čených na tento účel. Věříme ve štěd-
rost našich věřících, kteří pochopí, že 
se bez nich neobejdeme a dobrovolně 
na své kněze přispějí. Dále bude fond 
plněn z  hospodářských výsledků ar-
cibiskupství. Stav tohoto fondu bude 
každoročně zveřejňován. Tak se ukáží 
ty farnosti, které budou se svým ma-
jetkem efektivně zacházet a vygenerují 
zisk i pro farnosti jiné – méně majetné.   
Druhým fondem je fond podpůrný 
a  transformační. Bude pomáhat těm 
farnostem, které potřebují vybudovat 
či obnovit zázemí, které jim prozatím 
chybí. Plnit ho bude arcibiskupství ze 
svých vlastních zdrojů.
Třetí fond bude pokrývat mzdy pracov-
níků pro farnosti, který bude sanovat 
Arcibiskupství z výsledků hospodářské 
činnosti. Nevylučuje se do  budoucna 
i účast farností.

Jak dál?
Zlepšit hospodářské výsledky arci-
diecéze můžeme do  budoucna dvo-
jím způsobem: jednak se vydat cestou 
úspor a pak se pokusit o zvýšení výno-
sů z našeho majetku. 
Kde ušetřit? Začít lze tím, že se pokusí-
me „odbřemenit“ farnosti od zbytného 
majetku. Předpokládá to v  prvé řadě 
bezúplatný převod hřbitovů na  obce, 
které se o  ně už teď starají. Dalším 

krokem je optimalizace nesídelních 
far, které budou rozdělené na  ty, kte-
ré potřebujeme, a tedy si je ponechá-
me, a na ty zbytné, které dlouhodobě 
pronajmeme nebo přímo prodáme. 
Výtěžek by byl investován ve prospěch 
farnosti.
Nakonec jsou tu nepoužívané sakrální 
objekty, které představují pro mnoho 
kněží velikou zátěž. Vzhledem k  de-
mografickým a  náboženským promě-
nám v naší vlasti už nemohou mnohé 
kostely plně sloužit svému posvátnému 
charakteru a  chátrají. Je třeba hledat 
cestu, jak kulturní i duchovní bohatství 
zachovat pro budoucí generace. Jed-
ním z řešení je předání obcím. Přichází 
v  úvahu i  svěření do  péče donátorovi 
nebo vznik právnické osoby, která by 
se o ně starala. Kostely se neodsvěcují, 
ale novému vlastníkovi zůstává povin-
nost umožnit slavení mší svatých a vy-
užívat je v  duchu s  jejich posvátným 
charakterem.  
Mohu poctivě říci, že na arcibiskupství 
bylo v uplynulém roce v hospodářské 
činnosti vykonáno mnohé. Zvýšila se 
efektivita oddělení, které mají za  úkol 
spravovat majetek, zásadně se posu-
nuly některé arcidiecézní developer-
ské projekty. Bylo vykonáno mnoho 
mravenčí práce, která stála naše za-
městnance velmi potu. Díky Božímu 
požehnání a velké námaze mých spo-
lupracovníků se podařilo i přes veške-
ré těžkosti, které nám všem způsobil 
v  uplynulém roce COVID-19, dosáh-
nout v  roce 2020 daleko vyrovnaněj-
šího ekonomického výsledku, než jsme 
očekávali. Už se těším, až ho budu 
moci s  konečnou platností ve  výroční 
správě zveřejnit a okomentovat. 

Mons. Jan Balík,  
generální vikář pražské arcidiecéze

Čtěte také leták „Dobré hospodaření 
pro dílo Boží“, který najdete na apha.cz

HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE

Rok nové koncepce

V lednu 2020 rozhodl kardinál Dominik Duka o organizačních 
změnách na pražském arcibiskupství. Co nového se za rok 
od  těchto změn podařilo na  pražském arcibiskupství 
uskutečnit? 
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DOMINIKÁNSKÁ 8
 Postní punkta 2021 Na  YouTube 

kanálu Dominikánské 8 je od  Pope-
leční středy až do  Velikonoc každý 
den přinášeno krátké zamyšlení nad 
prvním čtením dne. 

 8. března od  19.30 LIVE STREAM 
na  youtube kanálu Dominikánské 8 
– Victor White. Debata nad novým 
číslem Salve věnovaném postavě an-
glického dominikána a  tomistického 
teologa Victora Whitea (1902–1960), 
blízkého přítele C. G. Junga a  jeho 
mnohaletému dialogu s tímto zakla-
datelem analytické psychologie. Whi-
te se se svým úsilím o  porozumění 
modernímu světu řadí po  bok kato-
lických myslitelů, kteří již před II. va-
tikánským koncilem usilují o nalezení 
cesty k překonání rozporů mezi vírou 
a  modernou, mezi tradiční teologií 
a vědou. Jaké výzvy, dilemata a úskalí 
dialog křesťanské teologie s moderní 
psychologií přináší? Co může mo-
derní jungovská psychologie přinést 
křesťanské tradici? Kde leží limity 
tohoto dialogu? Debata se uskuteč-
ní v  rámci tematického okruhu Re-
vue Salve. Hosté: Tomáš Halík, David 
Bouma; moderuje Martin Bedřich.
                         www.dominikanska8.cz  

ONLINE KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY V KOSTELE SV. KATEŘINY
 21. března se koná koncert du-

chovní hudby bez účasti publika 
v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Onli-
ne koncert se koná u příležitosti 336. 
výročí narození J. S. Bacha. Záznam 
koncertu bude ke zhlédnutí na adrese 
www.svkaterina.info. Program: vo-
kální a instrumentální díla J. S. Bacha. 
Účinkující: Barbora de Nunes-Cam-
braia – alt, Andrea Rysová – flétna, 
Adriana Lisá – flétna, Pavel Verner 
– violoncello, Jan Kalfus – varha-
ny. Koncert pořádá Společnost pro 
duchovní hudbu, Pravoslavná církev 
a Vedení Všeobecné fakultní nemoc-
nice. Projekt probíhá za  podpory hl. 
města Prahy a MČ Praha 2.

NOVÁ ABATYŠE MNICHOVSKO-
-PRAŽSKÉHO OPATSTVÍ VENIO
 Dne 2. ledna 2021 byla sr. Fran-

cesca Stanislava Šimuniová OSB zvo-

lena na  12 let abatyší opatství Venio 
v  Mnichově a  v  Praze. Sr. Franesca 
byla oficiálně uvedena do služby aba-
tyše mnichovským kardinálem Rein-
hardem Marxem dne 13. února 2021 
v Mnichově.

USTANOVENÍ
 Mgr.  Jan Gerndt byl s  účinností 

od  1. února 2021 uvolněn z  funkce 
vyšetřujícího soudce Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské 
a z funkce výpomocného duchovní-
ho Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Václava Praha-Smíchov.

 Mgr. Karol Laburda byl s účinnos-
tí od 1. února 2021 uvolněn z funkce 
výpomocného duchovního Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Zbraslav.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 14. března Výchova dětí ve  víře 
video-přednáška – o  své zkušenos-
ti se s  vámi podělí ThLic.  Ing.  Marie 
Zimmermannová Th.D., vedoucí Pe-
dagogického centra Arcibiskupství 
pražského. Více na https://www.apha.
cz/akce/vychova-deti-ve-vire.

 13. dubna – 1. června Společná pří-
prava na  život v  manželství – vzhle-
dem k  epidemické situaci kurz pro-
běhne distanční formou. Snoubenci 
se přihlašují na  http://www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.

 16. – 18. dubna Jak naplnit prázd-
né hnízdo – víkendové setkání pro 
rodiče, kterým odcházejí děti z  do-
mova. Přihlášky na e-mailu info@pan-
skydumrozmital.cz nebo na  telefonu 
734 435 295.
                                     www.apha.cz/ps

KOMUNITA CHEMIN NEUF 
Jestli chcete prožít váš všední den ji-
nak, tak vám nabízíme:

 ONLINE duchovní cvičení „v  běž-
ném životě“ – březen 2021

 ONLINE duchovní cvičení „v  běž-
ném životě“ – duben 2021
Více informací a registrace na webo-
vých stránkách komunity.  
                                  www.chemin-neuf.cz

Vzhledem k současné epidemii nemoci Covid-19 a se souvisejícími vládními opatřeními je možné, že některé níže 
uvedené akce budou zrušeny. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
 3. března od 17.30 Třetí přednáš-

ka PhDr.  Věry Smolové „Leopold I. 
a Matouš Ferdinand Sobek“ – Lidé ze 
svatohorských vín, spojená s ochut-
návkou vín. Vstupné činí 100 Kč včet-
ně degustace (1x 0,2 l).  Prosíme, re-
zervujte si místa v prodejně na Svaté 
Hoře nebo na tel. čísle 318 429 943. 
(místo konání – refektář)

 6. března od  10.00 a  od  14.00 
Malé postní obnovy vedené P.  Da-
videm Horáčkem, CSsR a  P.  Janem 
Kuníkem, CSsR. Program: katecheze, 
adorace s  možností přijetí svátosti 
smíření, mše svatá. Délka cca 2 ho-
diny, přihlášky emailem (prohlidka@
svata-hora.cz) nebo telefonicky (731 
619  800). Tyto obnovy nebudou 
přenášeny internetovým přenosem, 
v případě velkého zájmu budou do-
plněny další termíny.  

 13. března od 9.00 Postní duchov-
ní obnova, vede P.  Jozef Andrejčák, 
O.Cr. Začátek duchovním slovem, 
následuje adorace Nejsvětější svá-
tosti, možnost přijetí svátosti smíření. 
Zakončení v 10.00 mší svatou.

 19. března Slavnost sv. Josefa, do-
poručený svátek. 

 25. března Slavnost Zvěstování 
Páně, doporučený svátek.

 28. března Květná neděle, mše 
svaté od 9.00 a 11.00 začínají průvo-
dem s  ratolestmi z  náměstí. Hudba 
při liturgii v 9.00 a v 11.00: P. Šmolík 
- Nové Markovy pašije.

E-shop Svaté Hory: https://svata-ho-
ra.cz/internetovy-obchod
                               www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA MATKY BOŽÍ PŘED 
TÝNEM 
„Čiňme dobré, dokud máme čas“ 
(P. Josef Toufar)
Pobožnosti Křížové cesty v  postní 
době

 5. března od 15.00 Matka Ježíšova, 
útočiště naše (postavení ženy nejen 
v naší církvi). Malé poděkování ženám, 
které tak málo zaznívá právě v koste-
le. (chrám Matky Boží před Týnem)

 12. března od  12.00 O  ztrátách 
a nálezech v covidu. Různá svědectví 
a pohledy na naše životy v rámci pan-
demie Covid-19. (kostel sv. Havla)

 19. března od  14.45 Patris corde. 

Doprovází úvaha papeže Františka 
nad postavou sv. Josefa. (chrám Mat-
ky Boží před Týnem)

 26. března od  12.00 Jeho ranami 
jsme uzdraveni (Iz 53,5). (kostel sv. Havla)

Texty pobožností budou zveřejněny 
vždy v předstihu na www.tyn.cz. Sle-
dujte aktuální protiepidemická ome-
zení počtu účastníků v kostele.   
                                              www.tyn.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO 

 Každý první pátek v měsíci po mši 
svaté sloužené od  18.00 následuje 
hodinová moderovaná adorace s  re-
likvií sv. otce Pia z Pietrelciny. 

 Každou středu od 18.00 (pokud se 
neslaví památka či svátek) je sloužena 
mše svatá ke cti sv. Josefa, jehož rok 
právě prožíváme.   
                                     www.kapucini.cz

BOSÉ KARMELITKY – DRASTY 
Bosé karmelitky z  Drast mají nový 
e-shop. Kněží si zde mohou před Ve-
likonocemi objednat paškály, věřící 
velikonoční a křestní svíce a také kře-
stní roušky. Adresa e-shopu: https://
galerie.karmeldrasty.eu.   
                             https://karmeldrasty.eu/

Kontakt

Vás srdečně zve naPostní
duchovní obnovu

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
261 80 Příbram II – Svatá Hora 591, tel.: 318 429 930
e-mail: basilica@svata-hora.cz, internet http://www.svata-hora.cz

v sobotu 
     13. března 2021

P. Jozef Andrejčák O.Cr. 
   9.00  Katecheze a kající pobožnost
   9.30  Adorace, možnost přijetí  

svátosti smíření
10.00 Mše svatá  

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci 
 IOP Projekt CZ.1.06/5. 1. 00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“

Římskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Pravidelná mše v 9.00 v tento den nebude  Celý program obnovy bude přenášen online
Maximální kapacita baziliky dle aktuálních vládních nařízení

vede 
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 Dr.  Ondřej Salvet byl s  účinností 
od 15. února 2021 do 30. června 2021 
jmenován a ustanoven výpomocným 
duchovním Římskokatolické akade-
mické farnosti Praha.

 P. ThLic. Ing. Petr Šimon Vacík SJ 
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s  účinností od  1.  února 2021 
uvolněn z  funkce farního vikáře Řím-
skokatolické akademické farnosti Praha.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P.  RNDr.  Mgr.  Josef Šplíchal SDB, 

výpomocný duchovní v  Praze-Pod-
skalí, 1. 3. 1937 (84 let)

 Mons. doc.  Ing.  Aleš Opatrný, 
Th.D., probošt, prelát Jeho Svatosti, 
3. 3. 1944 (77 let)

 Mgr.  Jaroslav Sosnovec, trvalý já-
hen pražské arcidiecéze na odpočin-
ku, 6. 3. 1941 (80 let)

 Mgr.  Dipl.techn. Petr Váňa, trvalý 
jáhen v Dobříši, 12. 3. 1946 (75 let)

 Mgr.  Pavel Žák, výpomocný du-
chovní I. pražského vikariátu, 18. 3. 
1956 (65 let)

 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., emeritní 
kanovník, rektor in spiritualibus filiál-
ního kostela sv. Jiří na Pražském hra-
dě, 20. 3. 1941 (80 let)

 P. Matěj Jaroslav Baluch O.Praem., 
farní vikář v Říčanech u Prahy, 21. 3. 
1976 (45 let)

 Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., 
Dr.  h. c., probošt, kaplan Jeho Sva-
tosti, 26. 3. 1938 (83 let)

 MUDr.  Jiří Slabý, emeritní kanov-
ník, osobní děkan, výpomocný du-
chovní u  kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně v Praze-Vinohradech, 26. 3. 
1934 (87 let)

 doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., ka-
novník, výpomocný duchovní v Klad-
ně-Rozdělově, 29. 3. 1956 (65 let)

 Josef Jonáš, výpomocný duchovní 
vikariátu Beroun, 31. 3. 1946 (75 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 František Klíma, kněz pražské ar-

cidiecéze ve  výslužbě, 26. 3. 1956 
(65 let)

ÚMRTÍ
 Mgr.  Krzysztof Lach, kněz kato-

vické arcidiecéze, zemřel po  dlouhé 
nemoci v Polsku v nemocnici v Kato-
vicích dne 27. ledna 2021 ve věku 55 
let, v 30. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 29.  led-
na 2021 ve  farnosti sv. Anny v  obci 
Pruchná, pohřben byl na  místním 
hřbitově. R.I.P. 

RADIO PROGLAS

 7. 3. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)

 14. 3. (9.00) Katedrála sv. Petra 
a Pavla v Brně (P. Tomáš Koumal)

 21. 3. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 28. 3. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Šumperku (Květná neděle)

Aktuální program: www.proglas.cz/
program

TELEVIZE NOE

 6. 3. (18.00) Mše svatá s  nedělní 
platností

 7. 3. (10.00) Mše svatá
 13. 3. (18.00) Mše svatá s  nedělní 

platností
 14. 3. (10.00) Mše svatá
 20. 3. (18.00) Mše svatá s nedělní 

platností
 21. 3. (10.00) Mše svatá
 27. 3. (18.00) Mše svatá s  nedělní 

platností
 28. 3. (10.00) Mše svatá (Květná 

neděle)

Aktuální program: www.tvnoe.cz/program
Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Evangelizační úmysl      
Svátost smíření: Modleme se, aby-
chom prožívali svátost smíření s ob-
novenou vroucností a mohli zakoušet 
nekonečné Boží milosrdenství.

Národní úmysl
Děkujeme za dar postní doby a prosí-
me o požehnané využití darovaného 
času, abychom poznali, co všech-
no ke  svému štěstí nepotřebujeme 
a v čem je pravá radost.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Od 4. března do 7. března
Postní exercicie / P.  Ondřej Salvet / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Od 11. března do 14. března
Exercicie „Zastavení s  Ježíšem krá-
čejícím“ / P.  Josef Čunek, SJ / Svatá 
Hora / www.svata-hora.cz

Od 12. března do 14. března
Duchovní cvičení pro kostelníky 
a akolyty / P. Pavel Hofírek / Stojanov / 
http://stojanov.cz

Od 18. března do 21. března
Exercicie pro zdravotníky a  ty, kteří 
pečují o  druhé „Co jsme pochopi-
li v  koronavirové krizi“ / Mons. Aleš 

Opatrný / Svatá Hora / www.svata-
-hora.cz

Od 19. března do 21. března
Duchovní cvičení / P. Ladislav Heryán 
SDB / Hostýn / http://hostyn.cz

Od 22. března do 24. března
Duchovní cvičení pro kostelníky 
a akolyty / P. Pavel Hofírek / Stojanov / 
http://stojanov.cz

25. března
Duchovní obnova pro zaměstnance 
Charity / Mons. Vojtěch Šíma / Stoja-
nov / http://stojanov.cz

Od 31. března do 4. dubna
Duchovní obnova zaměřená na veli-
konoční obřady / P. Josef Stuchlý SJ / 
Hostýn / http://hostyn.cz  

Vzhledem k  epidemické situaci mo-
hou nastat změny, proto doporuču-
jeme sledovat webové stránky pořa-
datelů. 

František Zloch
 HK

Michal Hladík 
PHA

Jeroným Pelikovský 
HK

P. Christian Pšenička, O. Praem
VICEREKTOR

Mons. Josef Žák
SPIRITUÁL

P. Jaroslav Brož
SPIRITUÁL

P. Jan Kotas
REKTOR

Tomáš Moučka 
HK

Jan Hála 
PHA

Prokop Šilhavý 
PHA

Ondřej Kříž 
PHA

Pavel Jelínek 
HK

Karel Vrana 
PHA

Lukáš Němeček 
LTM

Ondřej Šimer 
PHA

Antonín Matys
 PHAVojtěch Razima 

ČBLukáš Houška 
ČB

Vojtěch Poppr 
PHA

MODLETE SE ZA NÁS,
MY SE MODLÍME ZA VÁS...

2021
NADACE 
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
www.seminar-praha.cz
rektor@seminar-praha.cz
číslo účtu: 162795379/0800

Milosrdný Otče, děkujeme Ti, 
že každého z nás voláš jménem.
Prosíme, dej nám odvahu přijmout 
Tvé pozvání k životu pro Boží království.
Všem seminaristům žehnej 
v rozhodnutí sloužit Tobě a lidem.
Amen

Malé postní

www.svata-hora.cz

duchovní obnovy

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován  
Evropskou unií v rámci IOP Projekt CZ.1.06/5. 1. 00/24.09583  

„Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“

Sobota 20. února 2021
10.00–12.00  Malá postní obnova I. (P. J. Kuník, CSsR)
14.00–16.00  Malá postní obnova II. (P. J. Kuník, CSsR)

Sobota 6. března 2021
10.00–12.00  Malá postní obnova III. (P. D. Horáček, CSsR)
14.00–16.00  Malá postní obnova IV. (P. D. Horáček, CSsR)

Program obnovy
Dopoledne     Odpoledne

10.00           14.00  Katecheze a kající pobožnost
10.30           14.30  Adorace, možnost přijetí svátosti smíření
11.00           15.00  Mše svatá

Účast na obnově je podmíněna závaznou přihláškou, zaslanou e-mailem na pro-
hlidka@svata-hora.cz. V přihlášce uveďte, prosím, vaše jméno ( jméno účastníka), 
datum a čas Malé postní obnovy, které se chcete účastnit a ideálně též telefonický 
kontakt na Vás (není podmínkou). Přijetí Vaší přihlášky Vám potvrdíme.

V případě velkého zájmu budou doplněny další termíny
Tyto obnovy nebudou přenášeny svatohorskou internetovou televizí

•

www.svata-hora.cz
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

6. března 1606
Zemřel 10. arcibiskup pražský 
Zbyněk Berka z Dubé.

7. března 1296
Byla založena svatopetrská ka-
pitula v  Brně. Dnes nese název 
Královská stoliční kapitula sv. 
Petra a Pavla v Brně.

7. března 1951 
Státní bezpečnost internovala 
pražského arcibiskupa Josefa 
Berana v Roželově u Rožmitálu 
pod Třemšínem. 

11. března 1641
Indiánské milice zorganizova-
né jezuity z  Guaraníú porazily 
přesilu portugalských otrokářů 
v bitvě na řece Mbororé (dnešní 
Argentina). Díky tomu přestaly 
systematické nájezdy otrokářů 
na jezuitské redukce. 

15. března 1996
Papež Jan Pavel II. vyhlásil pro 
katolíky byzantsko-slovanského 
obřadu v České republice Apoš-
tolský exarchát.

19. března 1586
V  Českém Krumlově byl po-
ložen základní kámen jezuit-
ské koleje, kterou založil Vilém 
z Rožmberka. 

25. března 31
Dle Dionysia Exigua, tvůrce 
křesťanského letopočtu, měl 
tento den vstát Ježíš Kristus 
z mrtvých.

25. března 1631
V Praze na Hradčanech byla po-
svěcena Loreta.

25. března 2016
V  České republice se popr-
vé slavil Velký pátek jako státní 
svátek.

27. března 1991
Papež Jan Pavel II. jmenoval 
biskupa Miloslava Vlka praž-
ským arcibiskupem.

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

CHRISTUS VIVIT
Papež František 
Audiokniha, zdarma 

DESATERO 
PŘIKÁZÁNÍ 
Brož., 64 str., 145 Kč

ODVAHA 
KE SVOBODĚ
Jan Sokol, Josef 
Beránek 
Váz., 336 str., 349 Kč

9 DNÍ RUKU V RUCE 
SE SVATÝM JOSEFEM
Milada Jiřina 
Burgerová OCD
Brož., 72 str., 95 Kč 

UTRPENÍ PÁNĚ 
PODLE JANA
Ctirad Václav Pospíšil
Brož. 161 Kč

STÍN OTCE 
Jan Dobraczyński
Brož., 272 str., 215 Kč

PRVNÍ POMOC PRO 
VYSOCE CITLIVÉ 
Åsa-Saga 
Hammarstedt 
Brož., 144 str., 269 Kč

DOSPĚLÉ DĚTI 
ALKOHOLIKŮ
Janet Geringer 
Woititz
Brož., 200 str., 339 Kč

ÚŽASNÝ PŘÍBĚH 
O JEŽÍŠOVI
Stefano Gorla
Brož., 179 Kč

10 MINUT DENNĚ 
PRO VÁŠ VZTAH 
Barton Goldsmith
Brož., 184 str., 299 Kč 

10 MINUT DENNĚ 
NA MODLITBU 
A RELAXACI
Brož., 179 Kč

OMLUVY, KTERÉ 
ZAŘVEŠ, SE 
NEPOČÍTAJÍ
David Finch 
Brož., 264 str., 369 Kč 

SALVE 3/2020
Téma: Psychologie 
a teologie – Victor 
White OP
Brož., 144 str., 100 Kč

9 DNÍ K NAVÁZÁNÍ 
PŘÁTELSTVÍ 
S DUCHEM SVATÝM 
Raniero 
Cantalamessa
Brož., 80 str., 95 Kč 

NOVÉNA 
K SVATÉMU 
JOSEFOVI
Josef Prokeš 
Brož., 32 str., 35 Kč 

NÁVRAT 
ZTRACENÉHO SYNA
Henri J. M. Nouwen 
Brož., 200 str., 
229 Kč
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