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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Ve čtvrtek 16. září v 17:00 v Bazi-
lice sv. Jiří na Pražském hradě bude 
sloužena Mše svatá ke  cti svaté 
Ludmily. Přenáší ji TV NOE. Ve 20:15 
pak v  katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha začíná Oratotium sv. Lud-
mila od  Antonína Dvořáka. Pořádá 
Mezinárodní hudební festival Dvo-
řákova Praha, přenáší Česká televize.
V  pátek 17. září v  17:30 přenáší 

Staňte se součástí pěšího putování 
za  kněžnou a  světicí - svatou Lud-
milou, které započne začátkem září 
a ukončeno bude slavnostně na Tetíně.

1. den - 2. září – Mělník- 
Mlčechvosty - 14,4  km

2.den - 3. září - Mlčechvosty - 
Nelahozeves - 13,7  km

3.den – 4. září – Nelahozeves - 
Budeč - 12,1  km  

4.den – 5. září – Budeč - Levý 
Hradec – 14 km  

OSLAVY SV. LUDMILY

POUŤ K SVATÉ LUDMILE Z MĚLNÍKA NA TETÍN
probíhající rok sv. Josefa a  rok rodiny ukazuje, jak je důležité, abychom to, co 
získáváme z našeho přebývání s milovaným Ježíšem, šířili kolem sebe. K  tomu 
nás vede i žena, manželka, babička, vychovatelka, státnice, kněžna sv. Ludmila. 
Naši předkové vynikali schopností spojovat Boží s  tímto světem, vtělovali Boží 
krásu do  tohoto světa. Církev zapouštěla kořeny tím, že vytvářela kulturu 
a zušlechťovala pozemské skutečnosti. To je i náš úkol.  

Kromě zmíněného stojí církev v  ČR před výzvou, která souvisí s  pozemským 
životem. Postavit se na  vlastní nohy, najít způsoby, jak hospodářskou činností 
zajistit zdroje na pokrytí základních výdajů. Ano, vždy budeme závislí na Božím 
požehnání, Božím obdarování a na štědrosti věřících a dárců. Avšak to základní 
bychom měli být schopni získat ze zdrojů, kterými v současnosti disponujeme. 
V pražské arcidiecézi se to neobejde bez porozumění a solidarity. Náš majetek 
je tak nerovnoměrně rozvrstven, že se jak kněží, tak i laici musíme učit mít před 
očima dobro celku před pouhými místními představami. Solidarita je jedním 
z klíčových postojů, abychom zvládli do roku 2030 naplnit úkol, který máme. 

Důvody vzniku nadací (Arietinum, školské nadace sv. Ludmily a  nadace pro 
stavbu kostela v Neratovicích) a svěřenského fondu se dají shrnout do několika 
bodů: efektivní správa majetku arcidiecéze s důrazem na obecnou prospěšnost 
hlavní činnosti církve; přehlednost a  transparentnost; omezení rizik a  osobní 
odpovědnost vedoucích pracovníků; diverzifikace majetkového portfolia; 
konkurenceschopné uspořádání, které nebude církev znevýhodňovat, a zavedení 
standardních mechanismů plánování, řízení, reportování a  kontroly. Budovaná 
hospodářská struktura je inspirována nejen naší historií, ale též správou 
rodového majetku a v neposlední řadě zkušeností církve v zahraničí, především 
v anglosaském světě.  

Milí přátelé, stojíme před duchovními i pozemskými úkoly, které nejsou snadné. 
Avšak kráčíme s  důvěrou, že s  Boží pomocí dokážeme být církví střídmou, 
činorodou a usilující o evangelizační poslání. 
Boží požehnání v novém školním roce vyprošuje

Mons. Jan Balík, generální vikář

Sestry a bratři,

TV NOE příjezd relikvie sv. Ludmily 
na Tetín a v 17:45 Svatoludmilské ne-
špory z Tetína. Ve 20:00 začíná slav-
nostní koncert na  náměstí v  Berou-
ně – Má vlast od Bedřicha Smetany. 
V  sobotu 18. září v  11:00 bude 
celebrována slavnostní Mše sva-
tá Národní Svatoludmilské pouti 
na  Tetíně. Celebrovat ji budou i  tři 
kardinálové českého původu – pa-

pežský legát, vídeňský arcibiskup 
kardinál Christoph Schönborn OP, 
kardinál Michael F. Czerny SJ a kardi-
nál Dominik Duka OP. V Komunitním 
centru sv. Ludmily na Tetíně proběh-
ne ve  13:30 Vyhlášení celosvěto-
vého srazu Ludmil a Bořivojů. 
Více na  www.apha.cz, www.svata-
ludmila.cz a  www.facebook.com/
tetin.cz

5. den – 7. září  –  Levý Hradec – 
Pražský Hrad - 16,8  km

6. den – 10. září – Pražský Hrad - 
Barrandov – 11,2  km

7.den – 11. září – Barrandov - 
Černošice – 16,7  km

 
8.den – 12. září – Černošice - 
Karlštejn – 13,5  km

9. den – 13. září – Karlštejn - Tetín 
– 11,2  km

Dotazy a  registrace: Marie Zahnová, 
info@pathways.cz, 603 568 476

ČERVENÁ STŘEDA 
2021 – SETKÁNÍ  
ZÁJEMCŮ
Čtvrtý ročník Červené středy, ve-
řejné připomínky lidí pronásledo-
vaných pro víru, se pomalu blíží 
- 24. listopadu 2021. Srdečně zve-
me ve  čtvrtek  30. září 2021 od 
16 hod. do kostela sv. Vojtěcha v Pra-
ze 6-Dejvicích  na  setkání všech, 
které zajímá problematika nábo-
ženské svobody  a  kteří příp. uva-
žují, že by rádi ve  svých farnostech, 
obcích či společenstvích organizo-
vali aktivitu k  letošní Červené stře-
dě. Z akce bude k dispozici i online 
záznam. Na  programu setkání bude 
zamyšlení nad významem projevo-
vání solidarity s  lidmi pronásledo-
vanými pro víru, inspirativní příklady 
aktivit z minulých let, technické rady 
a  sdílení zkušeností.  Zároveň bude 
na  setkání představena informační 
brožura k  Červené středě 2021. Se-
káním provedou P. Stanislav Přibyl, 
CSsR, za Českou biskupskou konfe-
renci, Petr Jan Vinš za Ekumenickou 
radu církví, Tomáš Kraus za Federaci 
židovských obcí a  Pavel Svoboda 
za  Institut pro křesťansko-demokra-
tickou politiku. Další informace a při-
hlášky na www.cervenastreda.cz
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Mše svatá pro Církevní školy
15. září v 10:00 bude kardinál Dominik Duka celebrovat mši svatou pro církevní školy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  
Zahájí tak arcidiecézní Den církevního školství.

DEN CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ ROK SVATÉ LUDMILY

ťovány; definitivní místo nalezly až 
za vlády Karla IV. v nynější horní boční 
kapli. Přesunům těla odpovídají také 
vzácné textilie, do kterých byly ostat-
ky vždy znovu zabalovány, což svědčí 
o tom, že Ludmila byla považována už 
tehdy za významnou osobnost - pou-
ze takovým se ve středověku podobné 
výsady dostávalo. Nejstarší látka, která 
se nalézala přímo mezi kostmi, je veli-
ce jemná lněná tkanina a mohla odpo-
vídat plátnu, které ve své legendě po-
pisuje Kristián, když přenášeli Ludmilu 
z Tetína do Prahy. Další jsou datovány 
z  období založení Svatojiřského kláš-
tera, jehož se Ludmila stala patronkou, 
ty nejcennější ze 14. stol. z doby Karla 
IV. pocházejí z Byzance.

Vít Hájek

Události po zavraždění Ludmily a jejím 
rychlém pohřbení jsou popsány v Kris-
tiánově legendě. Z místa pohřbení se 
měla linout líbezná vůně, v noci se nad 
místem míhala světla loučí. Drahomí-
ra proto nad hrobem nechala postavit 
kostel zasvěcený sv. Michaelu Arch-
andělovi, aby se případné zázraky při-
suzovaly jemu. Historik Petr Sommer 
nadto hovoří o  možnosti, že jej Dra-
homíra nechala postavit proto, „...pro-
tože podle středověkých představ šlo 
o to nejlepší, co je možné ve prospěch 
pohřbeného učinit.“ Že by se snad 
v  Drahomíře hnulo svědomí?  Nebo 
si chtěla připravit půdu pro svou dal-
ší politickou činnost? Možná by tomu 
nasvědčovalo i  to, že oba žoldnéře 
nechala exemplárně popravit a  jejich 
rodiny poslat do vyhnanství.     
Tetínský kostel sv. Michaela Archandě-
la byl v  baroku přestavěný do  dnešní 
podoby a  zasvěcen sv. Janu Nepo-
muckému. Jenom pro zajímavost, 
v 16. století zde jako farář působil Vác-
lav Hájek z  Libočan, který na  Tetíně 
také psal známou Kroniku českou. 
Uvedením staršího Vratislavova syna 
Václava na  knížecí trůn se mělo vše 
změnit. Svou matku Drahomíru uvěz-
nil Václav na  Budči, a  roku 925, čtyři 
roky po vraždě, nechal s velkou slávou 
převézt ostatky své babičky z  Tetína 
na Pražský hrad, do baziliky sv. Jiří.   
Díky přestavbám baziliky v  důsledku 
několika požárů byly v  průběhu let 
Ludmiliny ostatky několikrát přemis-

Příběh ostatků sv. Ludmily

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

Pravděpodobné místo Ludmilina pohřbení

bazilika sv. Jiří

Foto: Samuel Soukup, Člověk a Víra, z loňské Mše svaté na začátku školního roku pro Arcibiskupské Gymnázium, Praha, 
v kostele sv. Ludmily na Vinohradech.

Tetín Tetín - vstup do kostela sv. Jana Nepomuckého
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Pane doktore, jak jste už za minulé-
ho režimu dospěl k nápadu obnovit 
Mariánský sloup na  Staroměstském 
náměstí?
V květnu roku 1988, který Svatý otec Jan 
Pavel II. vyhlásil Rokem Panny Marie, 
jsme si s rodinami z naší farnosti udě-
lali pouť do Prahy a navštívili jsme pana 
kardinála Františka Tomáška. V progra-
mu měl na nás vymezenou půlhodinu, 
ale setkání se protáhlo na dvě hodiny, 
nově příchozí návštěvy se přidávaly 
k  nám, došlo na  zpěv… pan kardinál 
byl zkrátka také Moravák (úsměv). Vy-
provodil nás se slovy: „Hledejte nejprve 

Výpravná kniha  
MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE

PhDr. Karel Antonín Kavička a Martin Leschinger od kardinála Dominika Duky obdrželi 18. srpna 
2021 stříbrnou Medaili sv. Vojtěcha za práci na obnově Mariánského sloupu a dokumentaci 
celého díla. Díky oběma oceněným, se kterými jsme hovořili, a díky jejich spolupracovníkům 
vychází v  Nakladatelství Flétna výpravná kniha MARIÁNSKÝ SLOUP V  PRAZE u  příležitosti  
1. výročí obnovy tohoto významného uměleckého a duchovního díla. 

Boží království a vše ostatní vám bude 
přidáno.“ Pak jsme se vydali na Staro-
městské náměstí a  modlili se v  místě, 
kde jsme předpokládali bývalou exis-
tenci Mariánského sloupu. A v tu chvíli 
jsem nápad na  obnovu sloupu dostal 
a více než třicet let se ho nepustil.

Což je neuvěřitelné, uvážím-li prů-
tahy a  obstrukce, které jste musel 
překonat.
Máte pravdu, bez jasného vědomí, že 
Panna Maria nás provází svou přímlu-
vou, bych to zřejmě vzdal. Nebyl jsem 
samozřejmě sám, naše moravská sku-

pina se spojila s  podobně smýšlející 
pražskou, kterou vedl Ing.  arch. Pavel 
Nauman. Ve  Společnosti pro obnovu 
Mariánského sloupu, ustavené v dubnu 
1990, byli mnozí odborníci, bez kte-
rých by naše úsilí vyznělo naprázdno. 
Za  všechny si dovolím jmenovat na-
příklad akademického sochaře a  re-
staurátora Jana Bradnu. Duchovně 
nás vedl nejdříve pan kardinál Tomášek 
a po jeho smrti (nevhodně se přiznám, 
že na  můj návrh) v  této roli pokračo-
val strahovský opat Mons. Michal Josef 
Pojezdný, O.Praem.

Jak obtížné bylo získat všechna po-
třebná povolení?
Nesmírně obtížné a vysilující. Z těch asi 
sedmnácti povinných souhlasných vy-
jádření si mnozí vyžádali ještě stanovis-
ko té komise a oné komise… Podrob-
nosti, včetně zdůvodnění zamítavých 
stanovisek, najdete v naší knize. Trvalo 
to mnoho let, u  všech porevolučních 
pražských primátorů jsme se objednali, 
náš projekt jim představili a požádali je 
o podporu.

Vyšel Vám nějaký z nich vstříc?
Jediný z  nich nás opravdu konkrét-
ními kroky podporoval – byl jím pan 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Ale 
na pražském magistrátu mnohé odpra-
coval i radní a později zastupitel Ing. Jan 
Wolf, který před hlasováním v  lednu 
2020 obešel zastupitele a  přesvědčo-
val je k podpoře obnovy sloupu. Jejich 
kladné rozhodnutí byl pro nás v  dob-
rém smyslu šok. Přiznám se, že jsem byl 
tehdy skeptický, je mi přes osmdesát, už 
jsem obnovu Mariánského sloupu viděl 
jako úkol pro další generaci.

Promiňte mi přízemnost té otázky, 
ale jak se Vám na  Mariánský sloup 
sháněly finance?
Nečekaně dobře. Mnoho lidí u nás při-
spělo, během několika let jsem navštívil 
i  naše krajany v  Německu, Švýcarsku, 
Kanadě, USA… celkem jsme vybrali pět 
a půl milionu korun, ovšem podle kva-
lifikovaného odhadu celý projekt stál 
přes 60 milionů. Mnoho lidí - autoři re-
šerší, návrhů a studií, nebo akademický 
sochař Petr Váňa a jeho tým kameníků 
- totiž pracovalo zadarmo. Mimocho-
dem Petra Váňu si pamatuji z výběro-
vého řízení jako černovlasého mladíka 
s pokorou ale i charismatem.

Jaké máte ohlasy na  uměleckou 
a urbanistickou rovinu Mariánského 
sloupu?
Historici umění se liší – od zamítavé-
ho postoje nebo rozpaků po nadšenou 
podporu. Ale říkalo mi i  několik ne-
věřících lidí, že se jim sloup na  tomto 

místě líbí, že na Staroměstské náměstí 
patří. Je skvěle komponován například 
na pohled z Celetné ulice. Husův po-
mník v  tomto prostoru tvoří horizon-
tálu a  Mariánský sloup vertikálu, patří 
k sobě.

Tak jako k našim dějinám patří i du-
chovní tradice, které reprezentují?
Samozřejmě, Jan Hus byl katolický kněz 
a ctitel Panny Marie. Na Týnský chrám 
se vrátil utrakvistický kalich a přáli jsme 
si, aby i Mariánský sloup byl symbolem 
smíření. V  knize dáváme prostor i  kri-
tikům Mariánského sloupu, například 
panu ThDr. Pavlu Černému, Th.D., eme-
ritnímu předsedovi Ekumenické rady 
církví a kazateli církve bratrské. 

Jaké plány má vaše Společnost 
do budoucna?
Rádi bychom obnovený Mariánský 
sloup ještě více přiblížili jeho původní 
podobě doplněním o  sousoší andě-
lů a přispěli také k celkové revitalizaci 
Staroměstského náměstí. Tedy k  ná-
vratu Krocínovy kašny, 
jejíž podstatná část se 
zachovala v  Lapidáriu 
Národního muzea, že-
lezných osvětlovacích 
kandelábrů z  poloviny 
19. století a  případně, 
po široké odborné dis-
kusi možná i k dostav-
bě radnice.

Pane Leschingere, 
kdy Vy jste vstoupil 
do  příběhu Marián-
ského sloupu?
Vlastně až v roce 2013, 
ačkoli do té doby jsem 
snahu o  obnovu slou-
pu několik let se sym-
patiemi sledoval. K ak-
tivnější roli mě vtáhlo 
intenzivní půldenní se-
tkání se jmenovaným 
akademickým socha-
řem a  restaurátorem 
Janem Bradnou.

Předpokládám, že Vaše rodinné na-
kladatelství nežije z  grantů nebo 
sponzorských darů, jaký ohlas měly 
některé Vaše knihy s duchovní tema-
tikou?
Žádného mecenáše opravdu nemáme, 
ale k  našemu příjemnému překvapení 
byl velký zájem například o životopis-
nou monografii o  české stigmatizo-
vané mystičce z našeho podorlického 
kraje – Aničce Tomanové z  Pastvin 
– „Chudobka z  Orlických hor“. Kniha 
měla dobrý ohlas dokonce u komerč-
ních televizí. Výborně se dařilo i knize 
„V Duchu Pravdy“ s myšlenkami tehdy 
královéhradeckého biskupa Dominika 
Duky, kterou jsem vydal coby jeho die-
cezán. A v roce 2016 jsme vyhráli an-
ketu Katolického týdeníku Kniha čte-
nářů s titulem „Děcka valíme do nebe!“ 
o  tragicky zesnulém knězi Robertu M. 
Mayerovi. Aktuální novinka od Karla A. 
Kavičky a kolektivu spoluautorů „Mari-
ánský sloup v Praze“ je dosavadním vr-
cholem Nakladatelství Flétna.

Stanislav Zeman

Zleva K. A. Kavička, M. Leschinger

PhDr. Karel Kavička se narodil roku 1940 v Prostějově, je český archivář a publicista, který se věnuje křes-
ťanskému umění a církevní architektuře. Vystudoval střední Pedagogickou školu v Olomouci a Pedagogický in-
stitut v Olomouci. Do roku 1970 učil, mezi léty 1970–1990 však z politických důvodů nemohl vyučovat a živil se 
jako dělník. Až v roce 2003 získal titul PhDr. Po sametové revoluci byl ředitelem Městského kulturního střediska 
v Prostějově. Od roku 1997 pracoval na Arcibiskupství olomouckém nejprve jako kancléř a v letech 2000-2012 
jako vedoucí Arcidiecézního archivu.

Martin Leschinger se narodil ve Vysokém Mýtě v roce 1969, je píšící nakladatel a pěstoun šesti dětí. Vystu-
doval železniční průmyslovku v České Třebové, pracoval u Československých státních drah a později jako stroj-
vůdce u Českých drah. V roce 1992 si s manželkou otevřeli kamenné Knihkupectví Flétna v Brandýse nad Orlicí, 
o rok později v Ústí nad Orlicí. Od počátku kombinovali prodej křesťanské literatury s prodejem ostatní knižní 
produkce. Knihy také vydává v rodinném Nakladatelství Flétna. V květnu 2012 se na knižních pultech objevila 
jeho novela Zázrak v Praze. 

MOŽNOST 
VÝHODNĚ OBJEDNAT

do 30. září 2021
za 1000 Kč + poštovné

 
Dosud nejrozsáhleji zpracovaná 

kniha o příběhu

Mariánského sloupu v Praze. 
 

Pevná vazba s přebalem, 
210 x 297 mm (A4), 

560 stran křídového papíru, 
stovky obrázků, 

reprodukcí a dokumentů, 
každý výtisk zatavený ve fólii, 

váha knihy 2,8 kg, 
doporučená cena 1495 Kč.

 
Vychází k 1. výročí 

obnovy sloupu 15. srpna 2021.
 

Za zvýhodněnou cenu 
objednávejte u nakladatele: 

www.� etna.cz, 
� etna@� etna.cz, 

736 681 735

www.�letna.cz

NOVÁ VÝPRAVNÁ KNIHA 
O NÁVRATU MARIÁNSKÉHO SLOUPU

na Staroměstské náměstí v Praze
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„Začínáme novou etapu života Ar-
cidiecézní charity Praha. Dílo, které 
koná, je nejen lidské, ale především 
Boží,“ uvedl při předání kostela jeho 
rektor P.  Stanislav Přibyl, generální 
sekretář České biskupské konferen-
ce a  člen kongregace redemptoris-
tů, kteří jako majitelé kostela svěřili 
na začátku srpna jeho provoz praž-
ské Charitě. „Člověk potřebuje pro 
své konání Boží pomoc, proto jsem 
přesvědčen, že kostel není pro Cha-
ritu žádný luxus, ale naopak nutnost. 
Přeji pracovníkům Charity, aby se 
na tomto místě setkávali s Boží po-
mocnou rukou, která jim dá dostatek 
sil k tomu, aby dokázali v tomto lid-
ském, nejistém světě účinně pomá-
hat a reprezentovat Božího Syna.“

Sociální a duchovní rozměr 
Charity
Klienti, dárci a pracovníci Arcidiecé-
zní charity Praha se budou v  kos-
tele pravidelně setkávat nejen při 
významných událostech. „Naše 

Arcidiecézní charita Praha nově provozuje kostel sv. Kajetána 
a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v pražské Nerudově ulici. 
Získala tak duchovní zázemí pro charitní dílo v pražské arcidiecézi.  

Arcidiecézní charita Praha 
provozuje kostel sv. Kajetána  
v Nerudově ulici
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práce nemá jen sociální, ale i  du-
chovní rozměr,“ vysvětluje ředitel 
Arcidiecézní charity Praha Jaroslav 
Němec. „Jsme poskytovatelem pro-
fesionálních sociálních služeb a zá-
roveň jsme společenstvím lidí, kteří 
se chtějí společně modlit za  svou 
práci, prosit o  Boží požehnání pro 
lidi, o  které pečujeme, sloužit mše 
svaté za zemřelé klienty, slavit svátky 
svatých patronů našich projektů, se-
tkávat se s dárci, pro které je důležitý 
křesťanský rozměr Charity, scházet 
se při duchovních obnovách a mno-
ho dalšího.“

Charita také zpřístupnila kostel ve-
řejnosti. Pravidelné  mše svaté se 
v  kostele sv. Kajetána slaví  každé 
úterý v  17 hodin.  Kostel je otevřen 
pro soukromé modlitby každé úterý 
a čtvrtek od 13 do 17 hodin. Od pod-
zimu Charita otevírací dobu rozšíří 
a plánuje také slavit mše svaté s ne-
dělní platností v sobotu večer.

Charita je poskytovatelem profesionálních sociálních služeb, ale i společenstvím lidí,  
kteří se chtějí za účinnou pomoc bližním modlit.

Kostel z přelomu 17. a 18 století je barokním 
skvostem, na jehož návrhu si podílel i architekt 

Jan Blažej Santini Aichel.

Náklady na provoz kostela bude Ar-
cidiecézní charita Praha hradit z darů 
od dárců, kteří mají zájem podpořit 
duchovní rozměr Charity a kteří po-
ukázali dar na provoz kostela.

Modlitba za návštěvníky kostela
Úvodní mši svatou celebroval v úte-
rý 3. srpna rektor kostela P.  Stani-
slav Přibyl. „Chceme se dnes modlit 
za  Boží požehnání pro naše konání 
při  správě tohoto kostela, chceme 
se modlit i  za  ty, kteří tento kostel 
spravovali před námi. Chceme prosit 
o  Boží požehnání za  ty, kdo vchá-
zejí do  tohoto svatého domu Boží-
ho a  kdo se zde s pokorou a bázní 
shromažďují,“ vyzval P.  Přibyl při 
první mši svaté, která otevřela novou 
etapu Arcidiecézní charity Praha. 

„Představa ‚úniku do čistého učení‘ se 
mi zdá zcela nereálná.“  říká Benedikt 
XVI. „Především je tedy věřící člověk 
člověkem, který si klade otázky, člo-
věkem, který musí neustále nacházet 
skutečnost této víry za  tísnivou rea-
litou každodenního života i navzdory 
ní. V  tomto smyslu se mi myšlenka 
‚úniku do čistého učení‘ zdá naprosto 
nereálná. Učení, které by existovalo 
pouze jako jakási přirozená zásoba, 
oddělená od každodenního světa víry 
a jejích požadavků, by určitým způso-
bem představovalo zřeknutí se víry sa-
motné. Učení se musí rozvíjet ve víře 
a z víry, ne vedle ní.“ Slova emeritního 
papeže ukazují tvář církve, která mlu-
ví srdcem a duchem, protože církev, 
která mluví pouze svou doktrinální 
oficiálností nebo funkcionalismem 
svých struktur, nakonec spíše vzdalu-
je, než přitahuje.
Již v roce 2001 v knižním rozhovoru 
s Peterem Seewaldem Bůh a svět teh-
dejší kardinál prefekt Kongregace pro 
nauku víry řekl:  „Povaha víry není ta-
ková, že by se od určitého okamžiku 
dalo říci: já ji mám, jiní ne. Víra zůstává 
putováním. V průběhu našeho života 
zůstává cestou, a  proto je víra vždy 
ohrožována a  v nebezpečí. A  je také 
zdravé, že se tak vyhýbá riziku, že se 
stane manipulovatelnou ideologií. Ri-
ziko, že nás zatvrdí a znemožní nám 
sdílet reflexi a utrpení s našimi pochy-
bujícími a  tázajícími se bratry a sest-
rami. Víra může dozrát jen do té míry, 
že v  každé fázi své existence snáší 
a přijímá úzkost i  sílu nevíry a nako-
nec ji překonává, až se znovu stane 
životaschopnou v nové době.“
Tato slova zopakoval Benedikt XVI. 
také v  dialogu s  novináři při letu 
do  Prahy 26. září 2009, když připo-
mněl, že nevěřící a věřící se navzájem 
potřebují. A  že  „katolík se nemůže 
spokojit s  tím, že má víru, ale musí 
hledat Boha, a to ještě více, a v dialo-
gu s druhými se znovu a hlouběji učit 
o Bohu“.

Andrea Tornielli, ediční ředitel Vatican News, píše o tázající se  

a nekompletní víře, jak ji předkládají papežové Benedikt i František.

Emeritní papež a nereálnost  
„útěku do čisté doktríny“

Věřící, který všechno neví, ale klade 
si otázky tváří v  tvář realitě každo-
denního života, víra, která není jed-
nou provždy získaným vlastnictvím, 
ale cestou a  vývojem, vzdáleným 
jakémukoli úniku do  učení, reduko-
vaného na jakousi rezervaci odděle-
nou od světa. Věřící, který potřebuje 
otázky a pochybnosti nevěřících, aby 
svou víru neredukoval na  ideolo-
gii, na  schéma: to jsou témata, kte-
rá Benedikt XVI. několikrát zkoumal 
jako teolog, kardinál a  poté papež. 
A tento názor se opakovaně objevu-
je i  ve  slovech jeho nástupce Fran-
tiška. Například v dialogu, který vedl 
s  kněžími, řeholníky a  řeholnicemi 
v milánské katedrále 25. března 2017, 
kdy vyzval ty, kdo evangelizují, aby 
se oprostili od  výsledků a  nenechali 
se zarmoutit výzvami, kterým církev 
dnes čelí, a  varoval právě před rizi-
kem, že se z víry stane ideologie.

„Je dobře, že existují výzvy  - řekl 
František -  protože nás nutí růst. 
Jsou znamením živé víry, živého 
společenství, které hledá svého Pána 
a  má otevřené oči i  srdce. Měli by-
chom se spíše obávat víry bez výzev, 
víry, která se považuje za  úplnou, 
za zcela kompletní: nepotřebuji dal-
ší věci, vše je hotovo... A považuje se 
za kompletní, jako by bylo vše řeče-
no a vykonáno.“ „Výzvy,“ dodal při té 
příležitosti papež Bergoglio, „nám 
pomáhají zajistit, aby se naše víra 
nestala ideologickou. Ideologie jsou 
vždycky nebezpečné. Ideologie klíčí 
a rostou, když člověk věří, že má víru 
kompletní a ta se pak stává ideologií. 
Výzvy nás zachraňují před uzavře-
ným a vyhraněným myšlením a ote-
vírají nám cestu k širšímu pochopení 
zjevených skutečností.“

CHARITA VATIKÁN
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 9. / 10.00 Praha-Staré Město /
kostel sv. Petra / mše sv. (zahájení 
školního roku Veselé školy)

2. 9. / 19.00 Praha-Staré Město / 
Obecní dům / benefiční koncert pro 
Projekt Šance

4. 9.  / 10.00 Benátky nad Jizerou-
Dražice / kostel sv. Martina a sv. 
Ludmily / mše sv. s obnovením 
původního zasvěcení

5. 9.  / 9.30 Nové Strašecí / kostel 
Narození Panny Marie / mše sv. 
s biřmováním

6. 9. – 8. 9. Jižní Čechy / výlet 
s bohoslovci pražské arcidiecéze

11. 9. / 12.00 Olomouc-Svatý 
Kopeček / bazilika Navštívení Panny 
Marie / mše sv. (Romská pouť)

12. 9. / 11.00 Řež / kaple sv. 
Václava / mše sv. s žehnáním zvonu

12. 9. / 13.30 Řež / kaple sv. 
Václava / beseda s občany

14. 9. 9.30 Praha-Malá Strana / 
Senát PČR / konference o sv. Ludmile

15. 9. / 10.00 Šaštín (Slovensko) / 
mše sv. s papežem Františkem

18. 9. / 11.00 Tetín / mše sv. 
(Národní svatoludmilská pouť)

24. 9. / 17.00 Praha-Břevnov / 
bazilika sv. Markéty / mše sv. (requiem 
za V. Konzala)

26. 9. / 9.30 Kralupy nad Vltavou / 
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Václava / mše sv. s biřmováním

28. 9. / 10.00 Stará Boleslav / 
bazilika sv. Václava / poutní mše sv. 
s požehnáním baziliky po generální 
opravě

1. 9. / 9.00 Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily / mše sv. na zahájení 
nového školního roku Arcibiskupského 
gymnázia

9. 9. – 11. 9. Budapešť / 
Mezinárodní eucharistický kongres

12. 9. Varšava / účast na beatifikaci 
kard. Stefana Wyszyńského

14. 9. / 11.00 Košice / mše sv.  
pro mládež

14. 9. / 17.00 Košice / účast 
na setkání papeže Františka s mládeží

15. 9. / 10.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. pro církevní školy

16. 9. / 17.00 Praha-Hradčany / 
bazilika sv. Jiří / mše sv. ke cti sv. 
Ludmily

17. 9. / 17.45 Tetín / Svatoludmilské 
nešpory

18. 9. / 11.00 Tetín / mše sv. 
(Národní svatoludmilská pouť)

23. 9. / 19.00 Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily / závěr 
svatoludmilských oslav

24. 9. / 18.00 Praha-Vyšehrad / 
bazilika sv. Petra Pavla / mše sv.  
u příležitosti 150. výročí založení 
spolku Vltavan

26. 9. / 10.00 Divišov / kostel sv. 
Bartoloměje / mše sv. u příležitosti 
275. výročí posvěcení kostela

28. 9. / 10.00 Stará Boleslav / 
bazilika sv. Václava / poutní mše sv. 
s požehnáním baziliky po generální 
opravě

28. 9. / 18.00  Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. – sv. Václav

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19. 

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

1. 9. / 10.00 Praha-Hostivař / 
Křesťanské gymnázium / zahájení 
školního roku

1. 9. / 18.30 Praha-Staré Město / 
kostel sv. Jiljí / poutní mše sv.

3. 9. / 16:30 Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily / mše sv. za nová 
povolání

5. 9. / 15.00 Živohošť / kostel 
sv. Fabiána a Šebestiána / mše sv. 
s biřmováním

6. 9. – 8. 9. Jižní Čechy / výlet 
s bohoslovci pražské arcidiecéze

11. 9. – 12. 9. Budapešť / 
Mezinárodní eucharistický kongres

15. 9. / 10.00 Šaštín (Slovensko) / 
mše sv. s papežem Františkem

16. 9. / 17.00 Praha-Hradčany / 
bazilika sv. Jiří / mše sv. ke cti  
sv. Ludmily

17. 9.  Tetín a Beroun / večerní 
duchovní program

18. 9. / 11.00 Tetín / mše sv. 
(Národní svatoludmilská pouť)

19. 9. – 22. 9. Varšava / účast 
na konferenci

26. 9. / 10.00 Praha-Dejvice / 
kostel sv. Matěje / 250. výročí 
posvěcení kostela

26. 9. / 15.00 Praha-Malá Strana / 
klášterní kostel Panny Marie Matky 
ustavičné pomoci (U Kajetánů) / mše sv.

28. 9. / 10.00 Stará Boleslav / 
bazilika sv. Václava / poutní mše sv. 
s požehnáním baziliky po generální 
opravě

8. července - 30. září 2021
Svatá Hora u Příbrami, Plzeňská kaple
www.svata-hora.cz
vstupné dobrovolné

PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 17. – 19. září Jak naplnit prázdné 
hnízdo – víkendové setkání pro ro-
diče, kterým odcházejí děti z domo-
va. Přihlášky na  e-mailu info@pan-
skydumrozmital.cz nebo telefonu 
734 435 295.

 6. října – 8. prosince Devatero pro 
rodiče – zážitkově vzdělávací kurz 
o  výchově dětí předškolního věku. 
Devět lekcí, od  18.30 do  20.30, při-
hlášky na  https://pastorace.apha.cz/
pro-rodinu/devatero-pro-rodice/. 
Kapacita kurzu je omezená.

 12. října – 30. 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  https://www.apha.cz/no-
vinky/spolecna-priprava-na-zivot-v-
-manzelstvi-u-sv-vojtecha/. Kapacita 
kurzu je omezená. 

 16. října od 9.00 do 16.00 Sobota 
pro ženy. Programem provází P. Jo-
sef Prokeš, více viz https://pastorace.
apha.cz/pro-rodinu/duchovni-ob-
novy/soboty-pro-zeny/aktualni-na-
bidka/.
                                     www.apha.cz/ps

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO 
MLÁDEŽ

 24. – 26. září Tematická víkendovka 
v Nazaretě pro mladé (11 – cca 15 let), 
přihlašování na webu ADCM.

 15. – 17. října Tematická víkendov-
ka v Nazaretě pro mladé (cca 15 – 19 
let), přihlašování na webu ADCM. 
                                       www.adcm.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO 
Nedělní varhanní půlhodinky 2021

 5. září – Marie Zahrádková
 12. září – Bernhard Grobbel (DE)
 19. září – Drahoslav Gric
 26. září – František Vaníček

Začátek vždy od  14.00. Koncerty je 
možné navštívit i  osobně, všechny 
budou streamovány prostřednictvím 
Youtube. 

Výstavy
„Cesta je volná! Německý exo-
dus v  roce 1989“ – Plzeňská kaple 
do konce září
„Akce K“ – Mníšecká kaple do 28. lis-
topadu
„Svaté relikvie a jejich kult“ – klenot-

Vzhledem k  epidemii nemoci Covid-19 doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

nice v Proboštství, návštěva je možná 
každý všední den od 14.00 s minimál-
ní účastí 3 osob nebo po  domluvě. 
Začátek prohlídky je v prodejně v am-
bitech pod hodinovou věží, rezervace 
na tel. čísle 318 429 943, vstupné činí 
50 Kč.

Nová expozice: „Varhany nejen sva-
tohorské“ – prostory Svatohorského 
poutního muzea v dolní chodbě ba-
rokní rezidence 

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

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY 

 5. září od 9.30 do 11.00 Modrobí-
lá neděle. Poutní den v  Komunitním 
centru Matky Terezy, kdy si připo-
mínáme svátek patronky sv. Terezie 
z  Kalkaty. Vyjádřeme sounáležitost 
k  našemu domu s  touto světicí tím, 
že si vezmeme na  sebe kombinaci 
modré a bílé (barva sárí, do kterého se 
oblékají Misionář-
ky lásky). Při mši 
svaté v  11.00 bu-
deme pamatovat 
na  všechny, kteří 
zemřeli v  uplynu-
lém covidovém 
roce.

 8. září od 19.00 
Hudební kavár-
na – Duo Naboso 
– Veronika Spie-
gelová a  Matouš 
Hron. Koncert 
na  vlnách folku, 
šansonu a  jazzu. 
Můžete se těšit 
na  písně Zuzany 
Navarové, Hany 
Hegerové, Radůzy 
a dalších.

 8. září od 19.00 
Život z  víry – se-
tkání nad otázka-
mi víry s  jáhnem 
Pavlem Urbanem. 
(farní sál u kostela 
sv. Františka)

 9. září od 19.00 
Zastavení u  Mat-
ky Terezy, pozvá-
ní přijal pan Ilirian 

Kuka, velvyslanec Albánské republiky 
v České republice. V Albánii se narodila 
patronka jednoho ze dvou kostelů naší 
farnosti a také je Albánie zemí, kde se 
prolíná vliv islámu, pravoslaví a  kato-
lictví. S panem velvyslancem budeme 
hovořit o současném vnímání odkazu 
Matky Terezy v Albánii, ale i o tom, co 
obnáší služba ambasadora. (KCMT)

 12. září od  18.00 Koncert Prague 
cello trio, doporučené vstupné činí 
200 Kč. (sál KCMT)

 19. září od  10.00 do  13.00 Prodej 
výrobků chráněné dílny „Inspirace“ 
působící pod Dívčí katolickou střední 
školou. (KCMT)

 19. září od 15.00 do 18.00 Taneč-
ní odpoledne se skupinou „Hvězdný 
prach“. Vstupné pro pár 150 Kč, pro 
jednotlivce 80 Kč; k zakoupení budou 
na místě. Během akce bude otevřena 
kavárna.

 22. září od  17.00 do  18.00 Svá-
tost smíření pro děti po prázdninách. 
Od 18.00 mše svatá na začátek kate-
chetického roku (zahájení výuky ná-
boženství).
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 24. – 25. září Kurz výroby biblic-
kých postaviček. Chcete si vyrobit 
svoji postavičku? Přijďte a vyzkoušíte 
si také, jak s nimi pracovat. Cena kur-
zu 500 Kč, místo: Farní sál u sv. Fran-
tiška. Přihlašování u  Stáni Fuchsové 
(fuchsova@kppp.cz).

 2. října Farní den (chodovská pouť) 
u kostela sv. Františka.

 Od 8. září Výstava obrazů Věry Vy-
čítalové v prostorách KCMT.

Keramika SEN
Keramika pro dospělé v  ateliéru Su.
terrén v KCMT. Školní rok 2021/2022, 
pondělí 10.00 – 12.00. I. pololetí:  
4. 10. 2021 – 24. 1. 2022. Cena: 200 Kč 
za  lekci (120 min.). Začínáme v pon-
dělí 4. října. Přihlašujte se u  lektorky 
Jany Domšové na e-mailu janadom-
sova@gmail.com, nebo na  telefonu 
603 28 18 64. Kapacita kurzu je ome-
zena na 10 osob.  
                                          www.kcmt.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY 
PRAHA-VINOHRADY
Výročí svaté Ludmily
  5. září od  19.00 Velký koncert 
na  náměstí Míru – Koncert pro čes-
kou kněžnu. Součástí koncertu bude 

 18. září od  11.00 Svatá Ludmila, 
P. Filip Boháč OP.
                               wwww.hajek.ofm.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO 

 6. – 10. září Radost z  Boha bude 
Vaší silou – týden evangelizace v kos-
tele sv. Josefa na náměstí Republiky, 
na  který zvou bratři kapucíni a  spo-
lečenství Cestou k  životu. Program: 
13.00–17.00 setkání, kafestánek, in-
fostánek, adorace; od 17.00 přednáš-
ky (s. Anna Mátiková FSP, br. František 
Kroček OFMCap, Kateřina Lachma-
nová, Stanislav Bubík – Církev bez 
hranic, Jiří Bárta – Škola Marie z Na-
zaretu); od 18.00 mše svatá; od 19.30 
večerní programy (modlitební Noc 
světla, divadelní představení Jana 
Horáka, adorace za  vnitřní uzdravení 
s přímluvnou modlitbou, láska v praxi 
– charitativní díla, poděkování zdra-
votníkům za jejich službu). Od páteč-
ních 9.00 do sobotních 20.00 – Da-
vidův stánek – čas modlitby a chvály 
spolu s  dalšími křesťany. Více infor-
mací: www.radostzboha.cz, www.
kapucini.cz, www.ckz2017.wordpress.
com, facebook: klášter kapucínů Pra-
ha Nové Město, kostel sv. Josefa.

 10. září od  19.30 Setkání se zá-
stupci lékařů a zdravotníků. Chceme 
lékařům a  zdravotníkům společně 
poděkovat a ocenit je za  to, co pro 
veřejnost konají. Od  18.00 bude 
sloužena mše svatá pro zájemce. 
Setkání pořádají bratři kapucíni a ka-
tolické společenství „Cestou k živo-
tu“ spolu s  dalšími křesťany. Místo 
konání: kostel sv. Josefa na náměstí 
Republiky.

 Od  září se opět rozběhnou pr-
vopáteční adorace s  relikvií sv. otce 
Pia z  Pietrelciny. Nejbližší adorace 
vychází na  3. září. Od  18.00 bude 
sloužena mše svatá, od 18.45 násle-
duje hodinová moderovaná adorace. 
Přijďte se poklonit eucharistickému 
Ježíši a prožít čas v jeho blízkosti. 
                                     www.kapucini.cz

CHARITA BEROUN 
 9. září Běh pro Charitu Beroun  

(5. ročník) na  Husově náměstí v  Be-
rouně. Od  14.00 budou připravené 
soutěže pro děti, skákací hrad a ma-
lování na  obličej. Od  16.00 vystou-
pí mažoretky Berounské hvězdičky. 
V 16.30 odstartuje rodinný běh (1 km), 
od 17.25 cvičení se Super Kruháčem. 
Od 18.00 je naplánován start 5. chari-

slavnostní rozsvícení originálního 
venkovního osvětlení hlavního scho-
diště kostela sv. Ludmily od  Františ-
ka Křižíka za Meditace na  staročeský 
chorál Svatý Václave od Josefa Suka. 
Účinkují: Dvořákův symfonický or-
chestr vedený dirigenty Jaroslavem 
Vodňanským a  Felixem Slováčkem 
ml., Pěvecký sbor katedrály sv. Víta 
řídí Josef Kšica. Zazní skladby: P.  J. 
Vevanovský – Sonáta Vespertina, Be-
dřich Smetana – Vyšehrad, Bohuslav 
Martinů – Dumka, Antonín Dvořák – 
Žalm 149.  Pořadatelem je MČ Praha 2 
ve spolupráci s farností. 

 16. září od 16.30 Slavnost sv. Lud-
mily v kostele sv. Ludmily.

 19. září od  11.00 Poutní slavnost 
kostela sv. Ludmily. 

 23. září od 19.00 Závěr oslav – Hu-
debně dramatický pořad Vladislava 
Kučíka „Já hledala zář toho jitra“.
                         http://ludmilavinohrady.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ CENT-
RUM SV. TOMÁŠE

 25. září od 10.00 Mše svatá v koste-
le Nejsvětější Trojice v Dobříši při příle-
žitosti dvacátého výročí Pastoračního 
centra sv. Tomáše. Po  skončení mše 
svaté následuje v pastoračním centru 

přátelské setkání.
 Do  17. září Vý-

stava ROK V OSA-
MĚNÍ / fotografie 
Vojtěcha Vozá-
ba. Tu je možné 
zhlédnout v  Pas-
toračním centru 
sv. Tomáše během 
programu pas-
toračního centra 
nebo po  před-
chozí domlu-
vě na  telefonu 
602 308 864. 
        www.farnost-
dobris.cz

ŘKF U KOSTELŮ 
SV. MIKULÁŠE 
A SV. VÁCLAVA 
PRAHA-VRŠO-
VICE

 28. září  Slav-
nost 90. výročí 
posvěcení kostela 
sv. Václava ve  Vr-
šovicích. Jubilej-
ní svatováclavská 
slavnost muse-
la být v  loňském 

tativního běhu (3,7 km).    
                          https://beroun.charita.cz/

MUZEUM BENÁTECKA 
 Do  31. října (každý den kromě 

pondělí od  9.00 do  17.00) Výstava 
„Svatý Jene z  Nepomuku, drž nad 
námi svoji ruku!“. Ta byla upořádána 
k  300. výročí blahořečení Jana Ne-
pomuckého. Výstavu pořádá Muze-
um Benátecka, pobočka Muzea Mla-
doboleslavska, p.  o., více informací 
na webových stránkách a Facebooku 
Muzeum Benátky.
                                www.muzeummb.cz

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
V KOSTELE SV. KATEŘINY

 V pondělí 13. září od 16.00 se koná 
koncert duchovní hudby v  koste-
le sv. Kateřiny (Praha 2). Program: 
Bach, Vivaldi, Clarke, Singer, Händel, 
Telemann, Roubal.  Účinkují: Jan 
Verner – trubka, Vladimír Roubal – 
varhany. Koncert pořádá Společnost 
pro duchovní hudbu, Pravoslavná 
církev a  Vedení Všeobecné fakultní 
nemocnice.

VARHANNÍ NE-
ŠPORY  
MALTÉZSKÝCH 
RYTÍŘŮ

 V  pondělí 20. 
září od  18.00 
bude v  rámci cyk-
lu „Varhanní ne-
špory maltézských 
rytířů“ koncert 
duchovní hudby. 
Program: Bach, 
Poulenc, Saint-
-Saens. Účinkují: 
Hans Kistler – kla-
rinet, Linda Sítková 
– varhany. Místo 
konání: Řádový 
kostel Panny Marie 
pod řetězem,  Lá-
zeňská ulice, Praha 
1. Koncert pořádá 
Suverénní Rytířský 
a  Špitální řád sv. 
Jana z  Jeruzalé-
ma, Rhodu a Malty 
a  Společnost pro 
duchovní hudbu 
za  finanční pod-
pory MČ Praha 1.

roce na poslední chvíli odložena. Slav-
nostní průvod s  koňmi a  hudebními 
vystoupeními, začne v 17.30 u kostela 
sv. Mikuláše na  Vršovickém náměstí 
a  vydá se Moskevskou ulicí směrem 
ke  kostelu sv. Václava. Na  náměstí 
Svatopluka Čecha, kde se odehraje 
hlavní část programu, dorazí kolem 
17:45. Na  akci vystoupí Maranatha 
gospel choir, Gemini Musicales, Milli 
Janatková, Pěvecký sbor při kůru sv. 
Václava a další. Průvod pořádá farnost 
Vršovice, za  finanční podpory Prahy 
10. FB událost: https://fb.me/e/3EN-
XAiBDt, web: https://farnostvrsovice.
cz/event/slavnost-90-vyroci-posve-
ceni-kostela-sv-vaclava-ve-vrsovi-
cich-2021-09-28-1075.
                https://www.farnostvrsovice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA 
PRAHA-BRANÍK

 19. září od 10.30 Branické posvíce-
ní, slavnost při příležitosti 120. výročí 
posvěcení kostela sv. Prokopa. Po mši 
svaté následuje žehnání nového vo-
dovodu a  případně žehnání školních 
tašek a  pomůcek. V  zázemí kostela 
a na přilehlé zahradě bude připraveno 
menší pohoštění. Odpolední program 
bude upřesněn dle počasí a  případ-
ných koronavirových opatření. 
                    http://www.farnostbranik.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STAR-
ŠÍHO PRAHA-KUNRATICE

 5. září od 8.00 a od 10.00 Mše sva-
té s  prosbou o  dary Ducha svatého 
do  nového školního roku. Zároveň 
proběhne přivítání bohoslovce Štěpá-
na Sirovátky.

 11. září Kunratice žijí. Program 
na Kostelním náměstí, prohlídka kos-
tela a odpolední koncert farní kapely 
Jakoband v kostele.

 12. září od 11.00 Mše svatá u kap-
ličky ve Zdiměřicích. 

                        www.farnostkunratice.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 
 12. – 16. září Anamnéza – duchov-

ní cvičení v  tichu podle sv. Ignáce. 
Více informací a registrace na webo-
vých stránkách komunity.          
                                  www.chemin-neuf.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 4. září od 11.00 Hlavní pouť k Na-
rození Panny Marie, P. Daniel Janáček, 
O.Praem., opat strahovský.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ 
PŘEDSTAVENÉ PROVINCIE

 Představenou Provincie kongrega-
ce Dcer Panny Marie Pomocnice byla 
od 25. července 2021 na šestiletí 2021 
– 2027 jmenována S. Mgr.  Zdeňka 
Švédová FMA.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
 V  sobotu 19. června 2021 přijal 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze kněžské svěcení jáhen pražské 
arcidiecéze Václav Šustr. Světitelem 
byl kardinál Dominik Duka OP, arci-
biskup pražský.

SLOŽENÍ FARÁŘSKÉ ZKOUŠKY
 Dne 16. června 2021 proběhla fa-

rářská zkouška. Před komisí řádně 
jmenovanou místním ordinářem ji 
úspěšně složili JCLic. Zoltán Balga 
a Mgr. Tomáš Filip Kábele, DiS.

USTANOVENÍ
 JCLic. Zoltán Balga byl s účinností 

od 1. července 2021 uvolněn z funk-
ce administrátora Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Jindřicha Praha-
-Nové Město a  s  účinností od  téhož 
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data do 30. června 2026 byl jmeno-
ván a  ustanoven farářem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Jindřicha 
Praha-Nové Město.

 Mgr. Martin Brousil byl s účinnos-
tí od  1. září 2021 do  31. srpna 2024 
jmenován a ustanoven okrskovým vi-
kářem vikariátu Podřipsko.

 P. Radek Gottwald SDB byl na žá-
dost svého řeholního představeného 
s účinností od 1. září 2021 jmenován 
a ustanoven farním vikářem Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.

 P.  Mgr.  Jan Maria Vianney Pavel 
Hanáček O. Carm. byl se souhla-
sem svého řeholního představené-
ho s  účinností od  1. července 2021 
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního filiálního kostela sv. Havla 
Praha-Staré Město v Římskokatolické 
farnosti u kostela Matky Boží před Tý-
nem Praha-Staré Město.

 Ing.  Mgr.  Robert Hanačík byl 
s účinností od 1. září 2021 do 31. srp-
na 2024 jmenován a ustanoven okrs-
kovým vikářem vikariátu Beroun.

 P.  Mgr.  Václav Jiráček SDB byl 
na  žádost svého řeholního předsta-
veného s  účinností od  1. září 2021 
jmenován a  ustanoven farním viká-

řem Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Pra-
ha-Kobylisy.

 Mgr.  Tomáš Filip Kábele, DiS., 
byl s  účinností od  1. července 2021 
uvolněn z  funkce administráto-
ra Římskokatolické farnosti Čech-
tice a  s  účinností od  téhož data do   
30. června 2026 byl jmenován 
a ustanoven farářem Římskokatolic-
ké farnosti Čechtice.

 Mgr.  MUDr.  Jiří Korda byl s  účin-
ností od 1. září 2021 do 31. srpna 2024 
jmenován a ustanoven okrskovým vi-
kářem III. pražského vikariátu.

 P. Mgr. Petr Košák SDB byl na žá-
dost svého řeholního představeného 
s  účinností od  1. září 2021 uvolněn 
z  funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u  kostela sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.

 P.  Mgr.  Milan Mihulec SDB byl 
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. září 2021 uvol-
něn z  funkce farního vikáře Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy.

 P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP 
byl na žádost svého řeholního před-
staveného s  účinností od  1. června 
2021 uvolněn z funkce farního vikáře 

Římskokatolické 
farnosti u  kostela 
sv. Jiljí Praha-Sta-
ré Město a s účin-
ností od  téhož 
data byl jmeno-
ván a  ustanoven 
administrátorem 
Římskokatolické 
farnosti u  kostela 
sv. Jiljí Praha-Staré 
Město.

 Mgr. Pavel Alois 
P o r o c h n a v e c , 
ECLJ, byl na  žá-
dost P.  Václava 
Hypiuse CSsR 
s  účinností od   
1. srpna 2021 
uvolněn z  funkce 
rektora klášterní-
ho kostela Pan-
ny Marie Matky 
ustavičné pomoci 
(U  Kajetánů), Pra-
ha-Malá Strana.

 ThLic.  Ing.  Sta-
nislav Přibyl, 
Th.D., byl na návrh 
svého řeholního 
p ř e d s t a v e n é h o 

s účinností od 1. srpna 2021 jmeno-
ván a ustanoven rektorem klášterního 
kostela Panny Marie Matky ustavič-
né pomoci (U  Kajetánů), Praha-Malá 
Strana.

 Ing.  Ludmila Sedláčková byla 
s  účinností od  15. července 2021 
uvolněna z  funkce ekonomky Arci-
biskupství pražského.

 Pavel Semela byl s  účinností od   
1. října 2021 do 30. září 2024 jmeno-
ván a  ustanoven okrskovým vikářem 
IV. pražského vikariátu.

 P. Mgr. Krystian Paweł Socha MIC 
byl na žádost svého řeholního před-
staveného s  účinností od  1. srpna 
2021 uvolněn z  funkce farního viká-
ře Římskokatolické farnosti u kostela 
Stětí sv. Jana Křtitele Praha-Hostivař.

 Václav Šustr byl s  účinností od   
1. července 2021 jmenován a ustano-
ven kaplanem Církevní mateřské školy 
Srdíčko, se sídlem Podpěrova 1879/2, 
155 00 Praha 13 – Stodůlky.

 Václav Šustr byl s  účinností od   
1. července 2021 uvolněn z jáhenské 
služby v Římskokatolické farnosti Kra-
lupy nad Vltavou a s účinností od té-
hož data byl jmenován a  ustanoven 
farním vikářem Římskokatolické far-
nosti u  kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha-Stodůlky.

 Mgr.  Jan Zelenka byl s  účinností 
od 1. srpna 2021 jmenován a ustano-
ven advokátem Metropolitního cír-
kevního soudu Arcidiecéze pražské.

 Mgr.  Radka Zemanová byla 
s  účinností od  1. července 2021 do   
30. června 2026 jmenována a  usta-
novena nemocniční kaplankou Fa-
kultní nemocnice v Motole.

 Mgr.  Pavel Žák byl s  účinností od   
1. července 2021 uvolněn z  funkce 

výpomocného duchovního I. praž-
ského vikariátu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 ThDr.  Jiří Huber, emeritní kanov-

ník, 11. 9. 1932 (89 let)
 Philippe Deroo, kněz pražské ar-

cidiecéze, uvolněn pro Dílo Mariino,  
14. 9. 1946 (75 let)

 Mgr.  et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., 
farní vikář Akademické farnosti Praha, 
14. 9. 1966 (55 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 22. 9. 1928 (93 let)

 Václav Nekolný, osobní arcidě-
kan, kanovník, výpomocný duchovní 
v  Uhlířských Janovicích, 27. 9. 1934 
(87 let) 

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar OFM-

Cap., rektor klášterního kostela Panny 
Marie Královny andělů v Praze-Hrad-
čanech, 7. 9. 1991 (30 let) 

 Mgr.  Ladislav Staněk, trvalý jáhen 
v Praze-Chodově, 24. 9. 2016 (5 let)

 Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasser-
bauer, Th.D., pomocný biskup a ge-
nerální vikář, 30. 9. 1996 (25 let) 

RADIO PROGLAS

 5. 9. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)

 12. 9. (9.00) Kostel Narození Pan-
ny Marie ve Vranově u Brna (P. Martin 
Holík)

 19. 9. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 26. 9. (9.00) Kostel sv. Jana Křtite-
le v Šumperku (P. Slawomir Sulowski)

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

TELEVIZE NOE

 5. 9. (10.00) Mše svatá z kaple 
Telepace

 12. 9. (10.30) Studio Mezinárodní 
eucharistický kongres 2021

 12. 9. (11.30) Mše svatá na závěr 
Mezinárodního Eucharistického kon-
gresu, Budapešť

 13. 9. – 15. 9. V průběhu ce-
lých dnů – přenosy papežské cesty 
na Slovensko a Studia František 
(aktuality na webu a programu TV 
Noe), vše se ještě bude aktualizovat 
dle zpráv z Vatikánu

 16. 9. (17.00) Bazilika sv. Jiří 
na Pražském hradě, mše svatá ke cti 
sv. Ludmily

 17. 9. (17.25) Svatoludmilská pouť 
na Tetíně  –  příjezd lebky sv. Ludmily 
na Tetín, modlitba za vlast a Svato-
ludmilské nešpory             

 19. 9. (10.00) Mše svatá z kaple 
Telepace 

 26. 9. (10.00) Mše svatá z kaple 
Telepace

 28. 9. (10.00) Bazilika sv. Václava 
ve Staré Boleslavi, mše sv. ze Slav-
nosti sv. Václava 
Aktuální program: www.tvnoe.cz/
program nebo na facebookových 
stránkách     Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
Všeobecný úmysl       
Za udržitelný životní styl: Modleme se, 
abychom se my všichni odvážili zvolit 
si skromný životní styl šetrný k přírodě 
a radovali se při pohledu na mladé lidi, 
kteří o to odhodlaně usilují.

Národní úmysl
Děkujeme za  církevní školství a  pro-
síme za stále kva-
litnější prostředí 
v  církevních ško-
lách, kde se tisíce 
dětí mohou po-
prvé setkat s  ži-
vou vírou v Krista.

DUCHOVNÍ 
CVIČENÍ 
 Od 6. září 

do 10. září
Exercicie „Věříme 
v  Boží prozřetel-
nost?“ / P. Jan Ku-
ník, CSsR / Svatá 
Hora / www.sva-
ta-hora.cz

 Od 13. září 
do 15. září
Duchovní obno-
va pro seniory / 
P. Miroslav Jáně / 
Stojanov / http://
stojanov.cz

 Od 13. září 
do 17. září
Exercicie „Král 

David – Hospodinův záměr s člo-
věkem“ / P. Petr Beneš, CSsR / Svatá 
Hora / www.svata-hora.cz

 Od 20. září do 22. září
Duchovní cvičení / Mons. Pavel Posád 
/ Hostýn / http://hostyn.cz 

 Od 20. září do 24. září 
Exercicie „Ježíš nás uzdravuje v  Eu-
charistii“ / P.  Josef Michalčík, CSsR / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
 
 Od 22. září do 25. září

Duchovní cvičení pro všechny /  
P.  Miloslav Kabrda / Stojanov /  
http://stojanov.cz

 Od 30. září do 3. října
Exercicie pro seniory „Pokoj v  srdci 
ve stáří“ / Mons. Aleš Opatrný / Svatá 
Hora / www.svata-hora.cz

 Od 11. října do 13. října
Duchovní cvičení pro seniory / P. Jan 
Mach / Hostýn / http://hostyn.cz 

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

Z ACT CURIAE Z ACT CURIAE

 
RADOST Z BOHA 

BUDE  VAŠÍ  S ILOU.   
(srov. Neh 8,10) 

 
týden evangelizace  

kostel sv. Josefa, náměstí Republiky  
Praha 1 – Nové Město, 

na který zvou bratři kapucíni  
a společenství Cestou k životu 

 
6. – 10. září 2021 

 
13–17 h  setkání, kafestánek, infostánek, adorace 

 
17 h přednášky (s. Anna Mátiková Fsp, br. František 

Kroček OFMCap, Kateřina Lachmanová, Stanislav Bubík – 
Církev bez hranic, Jiří Bárta – Škola Marie z Nazaretu) 

 
18 h  mše sv. 
 
19,30 večerní programy (modlitební Noc světla, divadelní 

představení Jana Horáka, adorace za vnitřní uzdravení 
s přímluvnou modlitbou, láska v praxi – charitativní díla, 
poděkování zdravotníkům za jejich službu) 

 
pátek 9 h – sobota 20 h: Davidův stánek - čas 
modlitby a chvály spolu s dalšími křesťany 

 
Podrobnosti: 
www.radostzboha.cz 
www.kapucini.cz 
www.ckz2017.wordpress.com 
facebook: klášter kapucínů Praha Nové Město  
    kostel sv. Josefa 
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

1. září 1656
Matka Marie Elekta založi-
la společně se sestrami v  Praze 
na  Hradčanech klášter bosých 
karmelitek – Karmel sv. Josefa.

4. září 2016
Matka Tereza byla papežem Fran-
tiškem prohlášena za svatou.

6. září 1791
Arcibiskup Petr Příchovský 
v chrámu sv. Víta korunoval čes-
kým králem Leopolda II. Poprvé 
při korunovaci použil purpurové 
roucho, což byla výsada, kterou 
mu udělil papež. 

7. září 1836
Pražský arcibiskup Ondřej Alois 
Ankwicz ve  svatovítské katedrá-
le korunoval císaře Ferdinanda  I. 
Dobrotivého českým králem. 
Jednalo se o  poslední českou 
královskou korunovaci.

12. září 1316
Petr Žitavský, jeden z  autorů 
Zbraslavské kroniky, jež je cen-
ným zdrojem informací o přemy-
slovském a lucemburském obdo-
bí, se stal opatem zbraslavského 
kláštera.

14. září 1981
Vydána encyklika papeže Jana 
Pavla II. Laborem Exercens (Vy-
konávající práci), která pojedná-
vá o lidské a křesťanské hodnotě 
práce. 

15. září 921
Na  přemyslovském hradišti 
na  Tetíně byla na  popud kněžny 
Drahomíry zavražděna kněžna 
Ludmila. Dle legendy měla být 
uškrcena vlastním závojem.

24. září 1921
Papež Benedikt XV. věnoval jeden 
milion italských lir na  pomoc li-
dem trpícím hladomorem v Rus-
ku.

25. září 1396
Osmanské vojsko rozdrtilo v bit-
vě u Nikopole křižáckou armádu, 
kterou vedl Zikmund Lucembur-
ský.

28. září 1411
Zemřel pražský arcibiskup Zby-
něk Zajíc z Hazmburka.

27. září 1366
V katedrále sv. Víta byla dokonče-
na hrubá stavba Svatováclavské 
kaple. 

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

VELKÝ DIÁŘ NA ROK 
2022 S LITUGICKÝM 
KALENDÁŘEM
Váz., 392 str., 219 Kč 

MŠE SVATÁ PRO 
NEJMENŠÍ
Brož., 24 str., 149 Kč 

KAPESNÍ DIÁŘ 
NA ROK 2022 
S LITURGICKÝM 
KALENDÁŘEM
Brož., 144 str., 95 Kč

KATECHEZE I
Kyrillos z Jeruzaléma
Váz., 208 str., 260 Kč

SVATÁ LUDMILA
Oldřich Selucký
Váz., 32 str., 199 Kč

SVATÝ AUGUSTIN – 
ČLOVĚK PRO NAŠI 
DOBU 
Theodore Tack
Brož., 208 str.,  
249 Kč

MARIÁNSKÝ SLOUP 
V PRAZE
Karel Kavička (ed.) 
Váz., 560 str., 1495 Kč

PSYCHOLOGIE 
ŠTĚSTÍ
Anton A. Bucher
Váz., 348 str., 599 Kč

KARDINÁL STEFAN 
WYSZYŃSKI
Rafał Łatka, Dominik 
Zamiatała, Beata 
Mackiewiczová
Brož., 176 str., 229 Kč 

MARIA, MATKA 
UČEDNÍKŮ PÁNĚ 
Guiseppe Forlai
Brož., 88 str., 149 Kč 

CESTA MALÝCH 
KROKŮ
Chiara Petrillová – 
svědectví nejbližších
Brož., 120 str., 249 Kč

NOVÉNA S BL. 
CARLEM ACUTISEM
Kateřina Lachmanová 
Brož., 16 str., 39 Kč 

EVANGELIUM 
NA KAŽDÝ DEN 2022
Brož., 488 str., 119 Kč

O HABITECH 
V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 96 str., 120 Kč

LITURGICKÝ 
KALENDÁŘ NA ROK 
2022
Brož., 64 str., 55 Kč

PUTOVÁNÍ 
SE SVATÝM 
DOMINIKEM 
Alain Quilici
Brož., 92 str., 120 Kč
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