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Výročí 100 let…

Vážení čtenáři,

ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaro-
slav Němec nám řekne, kolika dětem 
za 25 let pomohl ke vzdělání program 
Adopce na dálku®, a upozorníme 
vás i na benefiční koncert pro Čes-
kou nemocnici v Ugandě. Programy 
Pedagogického centra Pastoračního 
střediska, které se dětem snaží předat 
dědictví předků, představí Pavla Edita 
Herciková. A příběh kostela Panny Ma-
rie Královny míru na Lhotce pokračuje 
záměrem vybudovat duchovní a spo-
lečenské centrum.

Stanislav Zeman
Výročí, slovo, které v roce 2018 zaznívá často. Událostí, na které lze vzpo-
mínat, se odehrálo mnoho, ale nejvýznamnější bude beze sporu vznik nové 
Československé republiky v roce 1918.

Co ovšem slavíme jako křesťané 28. října? Pro církev události před sto lety 
nepřinesly žádné ulehčení. Mnohé důvody nepříznivého vnímání církve byly 
tehdy zapříčiněny končící válkou, do které bylo zapojeno přes šedesát milio-
nů vojáků, stála deset milionů životů, občanů naší země padlo asi 150 až 180 
tisíc a nebyla rodina, z níž alespoň někdo nestál na frontě a neviděl strašlivý 
nelítostný masakr. Nejstrašidelnějším faktem však byla skutečnost, že proti 
sobě stáli na obou stranách konfliktu křesťané. 

Po sto letech od konce války a padesáti letech od chvíle, kdy naposledy naší 
zemí projížděly tanky okupačních armád, je možno děkovat za mír. Možná 
nikdy v dějinách naše země tak dlouhý mír nezažila. Zároveň žijeme skoro 
třicet let ve svobodné zemi a patříme mezi bohaté regiony světa, kde nemu-
síme řešit ohrožení hladem či nedostatkem základní lékařské péče. Je tedy 
mnoho důvodů k díkům a slavení. 

Možná nás napadne, že církev stojí v tomto slavení trochu stranou. Ovšem 
není to úplně pravda. Možná církev jako instituce nedokázala či vůbec ne-
mohla v určitých etapách učinit mnoho, ale k tomuto výročí svobody, míru 
a rozvoje přispěla řada křesťanů. Byli to jednotlivci, ale jejich význam je zá-
sadní, např. Petr Eben, Jiří Mrázek, Bohuslav Reynek, Drahoslav Říčný, Eduard 
Haken, Radovan Lukavský, Václav Vaško, Václav Benda, z kněží Oto Mádr, 
Jan Evangelista Urban, Anastáz Opasek a mnoho a mnoho dalších. Opřeni 
o víru v Krista přinášeli Boží požehnání do této země. Možná širší veřejnosti 
byli málo známí, ale přesto významní ve svých oborech posouvali naši zemi 
z  bídy, rezignace a  lhostejnosti ke  kvalitní a  naději nesoucí budoucnosti. 
I  díky nim žijeme v  nádherné zemi. Nepředznamenali tito křesťané cestu, 
po které bychom měli jít v následujících desetiletích i my?

 P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska
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Zahájení akademického roku

K atolická teologická fakulta zahájí akade-
mický rok mší svatou Veni Sancte v úterý 

2. října od 10.30 hodin v kostele Panny Marie 
před Týnem. Celebruje kardinál Dominik Duka, 
arcibiskup pražský.
V úterý 2. října od 18.00 hodin zahájí akade-
mický rok také akademická farnost. Mši sva-
tou v kostele Nejsvětějšího Salvátora celebruje 
Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí Sal-
vátorská schola. Po  mši svaté následuje ne-
formální setkání na Studentském nádvoří Kle-
mentina. Více na www.farnostsalvator.cz.
Ve  středu 10. října od  20.00 hodin zve Aka-
demická duchovní správa ČVUT na slavnostní 
zahájení akademického roku za účasti rektora 
ČVUT doc.  Vojtěcha Petráčka bohoslužbou 
Veni Creator Spiritus do kostela sv. Bartolomě-
je na Starém Městě pražském. Celebruje P. Vla-
dimír Slámečka, rektor ADS ČVUT v Praze.

Světový den misií

M isijní neděle – 21. října. Světový 
den misií organizovaný dílem 

pro šíření víry je vhodnou příležitostí 
pro to, aby misijní srdce křesťanských 
společenství vycházelo vstříc nalé-
havým a rozsáhlým potřebám evan-
gelizace svou modlitbou, svědectvím 
života a společenstvím majetku.

Výročí sv. Pia z Pietrelciny

50 let od přijetí do domu Otce
100 let od obdržení stigmat
Program 18. a 19. října v kostele sv. Josefa,
náměstí Republiky – Praha 1:

 15.00  korunka k Božímu milosrdenství, 
adorace před Nejsvětější svátostí

 16.00  první přednáška, 
možnost uctění ostatků P. Pia

 17.30 modlitba růžence
 18.00 mše svatá a nešpory
 19.00 pohoštění v klášteře
 20.00  druhá přednáška, adorace, 

uctění ostatků P. Pia, noční bdění.

Pouť zdravotníků 

D ominik kardinál Duka, arcibiskup 
pražský, zve 18. října od 17.00 ho-

din do katedrály sv. Víta, Václava a Voj-
těcha všechny lékaře, lékařky, zdravot-
ní sestry a bratry a všechny pracovníky 
ve  zdravotnictví na  pouť zdravotníků 
ke sv. Lukášovi. Po mši svaté následuje 
setkání v Arcibiskupském paláci a před-
náška P. Mgr. et Mgr. Marka Váchy, Ph.D.

Fotokurz sakrální architektury 

P rvní kurz focení pro organizátory Noci kostelů z  pražské arcidiecéze 
uspořádalo 14. a  15. září Arcibiskupství pražské. Kurz proběhl pod ve-

dením renomova-
ných fotografů Petra 
Janžury (zcela vle-
vo) a  Vojtěcha Vlka 
(zcela vpravo). Každý 
z  účastníků si kromě 
obohaceného pohle-
du na svět okolo sebe 
a nových praktických 
zkušeností s focením 
sakrální architektury 
v  interiérech a  exte-
riérech odnášel i svou 
nejzdařilejší vytisknu-
tou fotografii.
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Benefiční koncert pro Českou nemocnici v Ugandě

U ž 27. benefiční koncert Arcidiecézní charity Pra-
ha se uskuteční tradičně 31. října od 19.00 hodin 

ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. 
Koncertem bude provázet moderátor Vladimír Kořen. 
V úvodu budou slavnostně uděleny ceny Charity Čes-
ká republika osobnostem, které se významně zasloužily 
o rozvoj charitního díla. Poté vystoupí Dětský pěvecký 
sbor Rolnička, který letos slaví jubilejní 40. koncertní se-
zonu, a sopranistka Lucie Silkenová. Vrcholem hudeb-
ního programu bude Symfonie č. 5 „Osudová“ Ludwiga 
van Beethovena v  podání Symfonického orchestru 
hl. m. Prahy pod vedením Tomáše Braunera.
Benefiční koncert je součástí veřejné sbírky pro Českou 
nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě. 100 % z ceny kaž-
dé zakoupené vstupenky podpoří veřejnou sbírku. Vstu-
penky můžete zakoupit na webu www.praha.charita.cz 
a v prodejní síti Ticketportal.
Koncert se uskuteční pod záštitou a za účasti pražského 
arcibiskupa kardinála Dominika Duky.

Dobrovolníkem
v Kalkatě

V e čtvrtek 18. října od 19.15 hodin 
jste zváni do sálu pod kostelem sv. 

Anežky na Spořilově na povídání o Indii 
s promítáním. Terezie Kudrnová by se 
ráda podělila o svoje zkušenosti a zá-
žitky z Kalkaty, kde se sestry Matky Te-
rezy společně s dobrovolníky z celého 
světa starají o ty opravdu nejchudší z 
chudých. Ze světa, kde je všechno ji-
nak. Kde věci, které řeší lidé západních 
civilizací, ztrácejí všechen smysl, kde 
jedinou spiritualitou je láska.

Sestry boromejky

N árodní knihovna ČR a  Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského vás zvou na výsta-

vu s názvem „Sestry boromejky, 180 let od příchodu 
boromejek do českých zemí“. Výstava se koná v Galerii 
Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1. Otevře-
no je úterý–neděle, 10.30–18.00 hodin, do 28. října 2018.

Výstava připomíná výročí příchodu sester boromejek z  Francie do  českých 
zemí a přibližuje jejich působení, jehož prioritou je péče o  sirotky, nemoc-
né a  umírající, tedy všechny potřebné bez rozdílu. Návštěvníci se mohou 
seznámit s  jednotlivými etapami vývoje kongregace sv. Karla Boromejského 
a prohlédnout si unikátní exponáty, související s poutavou historií řádu i jeho 
bohatou činností v současnosti. Výstava je pořádána pod záštitou Dominika 
kardinála Duky, arcibiskupa pražského.
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Hledej mír! 

V neděli 4. listopadu od 17.00 hodin se bude v poutním areálu 
Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře konat ekumenická modlitba 

– Hledej mír!
Letošní rok je rokem 400. výročí začátku války, která o 30 let poz-
ději skončila uzavřením vestfálského míru v Münsteru. Je také ro-
kem 100. výročí konce první světové války a vůbec rokem osmič-
kovým, které mají v naší historii mnoho významů a vždy nějakým 
způsobem souvisejí se ztrátou a novým (těžkým) hledáním míru. 
Je tedy dostatek důvodů pro to, zaměřit modlitbu na toto téma. 
Modlitbu povedou: Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup 
pražský, a Pavel Pokorný, farář ve Střešovicích, první náměstek sy-
nodního seniora ČCE. Více na www.benediktinky.cz.

Jak překonávat strach láskou 

P astorační středis-
ko pořádá ve dnech 

23.–24. listopadu 2018 
rekolekce s P. Józefem 
Augustynem SJ, tentokrát 
na téma „Jak překoná-
vat strach láskou“ (1 Jan, 
4,18). Kromě přednášek 
se nabízí možnost osob-
ní modlitby před Nejsvě-
tější svátostí nebo využití 
nabídky svátosti smíření 
či duchovního rozhovoru 
s knězem. Program bude 
zahájen v pátek od 18.00 registrací a v 18.30 slavením eucharistie. Po za-
slání přihlášky dotyčnému pošleme podrobnější informace (a případnou 
složenku) k uhrazení nákladů na rekolekce 250 Kč. Pozor – ubytování ne-
zajišťujeme! Přihlašujte se písemně nejpozději do 19. listopadu prostřed-
nictvím formuláře na http://www.apha.cz/jak-prekonavat-strach-laskou.

Letní škola liturgiky

N a konci srpna se v klášteře v Želivi 
uskutečnila první Letní škola litur-

giky. Program byl naplněn společnou 
modlitbou, dopoledním blokem před-
nášek o mši svaté a odpoledne volitel-
ným programem. Hlavními přednášející 
byli P. Radek Tichý (na snímku), P. Jan 
Kotas a P. Petr Soukal.
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  Byli jste první, kdo s  tímto pro-
gramem v Česku začal?
Arcidiecézní charita Praha byla prv-
ní organizací, která v  České repub-
lice zahájila program sponzorství 
chudých dětí v  rozvojových zemích. 
Pojmenovali jsme jej Adopce na dál-
ku®, což je u  obdobných programů 
ve světě docela výjimečné. Bylo nám 
totiž od začátku jasné, že dárce si vy-
tvoří k  dítěti vztah. Proto ten název.  

Podporujeme kvalitu vzdělávání, in-
vestujeme do  škol. Šíříme osvětu 
ve  zdravotních otázkách, financuje-
me rozvoj zdravotní péče. Naše uni-
kum je také práce s  komunitou lidí, 
kam naše pomoc míří. Podporujeme 
rodiče v tom, aby si našli nějaký zdroj 
příjmů. Připravujeme projekty jako 
svépomocné skupiny, rekvalifikační 
kurzy, mikrofinancování. Nelze odtrh-

nout dítě a jeho vzdělávání od života 
celé komunity.

  Kolika dětem program pomohl?
Od založení programu Adopce na dál-
ku®  se podařilo podpořit ve vzdělávání 
už 32 tisíc dětí. Jsou to dívky a chlapci 
ze sociálně slabých rodin, což v pod-
mínkách rozvojových zemí znamená, 
že by do  školy buď vůbec nechodili, 
nebo by školní docházku nedokon-
čili. Díky programu Adopce na dálku®  
mohou chodit do školy, mají uhraze-
né školné, dostanou školní pomůcky, 
školní uniformu, často organizujeme 
i  mimoškolní aktivity, v  naléhavých 
případech hradíme zdravotní výlohy.

Program se stal brzy po svém založení 
velmi populární. Díky štědrosti českých 
dárců jsme mohli pomoc velmi rychle 
rozšiřovat. Začínali jsme v  roce 1993 

v indické Kalkatě. Dnes pomáháme jen 
v  Indii na  třiceti místech. Dále máme 
stálou misi, tedy české pracovníky, 
kteří chod projektu kontrolují a  řídí, 
v  Ugandě a  v  Zambii. S  chudobou 
a  nedostatečným vzděláním jsme se 
ale nevypořádali ani na  našem konti-
nentu. Provozujeme proto i evropskou 
verzi programu Adopce na  dálku®  
v  Bělorusku. Na  rozdíl od  ostatních 
cílových zemí se mohou dárci s bělo-
ruskými dětmi setkávat buď na letních 
pobytech v Česku, které pro děti pořá-
dáme, nebo během výjezdu do Bělo-
ruska, který také plánujeme.

  Zmínil jste, že součástí Adopce 
na dálku®  je podpora celých komu-
nit. Jaké jsou konkrétní výsledky 
této pomoci?
V rámci programu Adopce na dálku®  
jsme podpořili desetitisíce dospě-
lých k  větší soběstačnosti. Postavili 
jsme devět škol a  jednu nemocnici 
– v  ugandském Buikwe, kde kvalitní 
zdravotní péče chyběla. Česká ne-
mocnice v  Ugandě ročně zachrání 
životy a zdraví víc než 20 tisícům pa-
cientů. Je plně vybavena, má operač-
ní a porodní sál, 86 lůžek, mobilní or-
dinaci. Její chod by nebyl možný bez 
podpory českých dárců. 

25 let pomoci dětem ke vzdělání 

Od založení programu Adopce na dálku®  
podpořila Arcidiecézní charita Praha 
ve vzdělávání už 32 tisíc dětí. Čtvrt 
století pomoci dětem ve vzdělávání 
představuje Jaroslav Němec, ředitel 

Arcidiecézní charity Praha. 
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  K  jakému datu se 25. výročí 
Adopce na dálku®  přesně váže?
Rokem zahájení programu Adopce 
na dálku®  jsou léta Páně 1993. Přesné 
údaje (měsíc či den zahájení) nemá-
me, evidence se tenkrát vedla v papí-
rové podobě. Elektronická databáze 
s přesnějšími údaji existuje až od roku 
1997. Od té doby máme přesné údaje 
o tom, který den začala „adopce“ kaž-
dého konkrétního dítěte.

  Jaké státy si lidé vybírají nej- 
častěji?
Indii, Ugandu a  Zambii. A  také zmí-
něné Bělorusko. V  těchto zemích 
bychom program Adopce na  dálku®  
chtěli v budoucnu rozvíjet. Máme zde 
dobré zázemí a  spolupráci s  místní-
mi partnery. Oblasti jsou bez konflik-
tů. Aktuálně je v  programu Adopce 
na dálku®  podporováno 7 784 dětí.

  O  jaké částky se typicky ročně 
jedná?
Lidé jsou často překvapeni, že podpo-
ra vzdělání dítěte v  těchto zemích je 
otázkou několika stovek korun měsíč-
ně. Například podpora dítěte ve ško-
le stojí v  Indii 410 korun, v  Ugandě 
a  Zambii 584, respektive 667 korun. 
Dárce platí po celou dobu školní do-
cházky dítěte stejnou částku. Pocho-
pitelně náklady na vzdělání jsou nižší 
u  mladších dětí a  rostou na  vyšších 
školách. V  rámci programu Adopce 
na  dálku®  dokážeme zajistit, že má 
dítě díky daru svého „adoptivního“ 
rodiče možnost studovat i vyšší ško-
lu nebo nějaký učňovský obor, který 

mu v budoucnu zajistí pracovní pří-
ležitosti.

  Kolika dětem se to podaří? A ko-
lik je těch, které školu i přes pomoc 
nakonec nedostudují?
Statistika ukazuje, že 70 % dětí úspěš-
ně dokončí vzdělání. Z toho 6 % dětí 
absolvuje základní školu, největší po-
díl – 52 % dětí – dokončí nějaké od-
borné učiliště, tzn. vyučí se konkrét-
nímu řemeslu. 27 % dětí pak končí se 
střední školou jiného než učňovské-
ho zaměření (ekonomické, veřejně-
-správní, pedagogické, zdravotnické, 
sociální obory atd.). To považujeme 
za úspěch, protože děti většinou po-
cházejí z vesnických oblastí a řemes-
lo nebo konkrétní odborná kvalifika-
ce je cesta ke  stabilní práci v  místě 
jejich bydliště.

Studijně nadané děti mají možnost 
pokračovat na  vyšších školách. 12 % 
dětí absolvuje VOŠ a 3 % vysoké školy.
Necelá třetina „adoptovaných“ dětí 
školní docházku nedokončí. Důvo-
dy jsou různé. Ne vždy to znamená 
nezájem o  studium. Někdy se dítě 
odstěhuje mimo působnost našeho 
programu. Stává se, že dívka otěhotní 
a založí rodinu. V podmínkách rozvo-
jových zemí to není nic výjimečného. 
Špatné studijní výsledky či nezájem 
rodiny o vzdělání dítěte jsou bohužel 
důsledkem nízkého povědomí o  dů-
ležitosti vzdělání. Rodiče „našich“ dětí 
jsou většinou sami negramotní. Když 
je potřeba obdělávat pole nebo zajis-
tit příjem rodiny, někdy odvolají dítě 

ze školy a  pošlou ho namísto toho 
na pole. I s tím se setkáváme. Snažíme 
se tento přístup změnit.

Jsme přesvědčeni, že i  u  dětí, které 
školu nakonec nedokončí, má každý 
rok strávený ve škole smysl. Gramot-
ný člověk se ve  společnosti dokáže 
lépe prosadit, umí si spočítat útratu 
v obchodě, přečíst jízdní řád nebo no-
viny. Kromě toho má takové dítě delší 
dětství. Pokud totiž nechodí do školy, 
je obvykle od  útlého věku zapojeno 
v pracovním procesu.

  Jaký je aktuální trend v „adopto-
vání“ dětí na dálku?
V posledních třech letech jsme svěd-
ky oživení zájmu o  program Adopce 
na  dálku®  ze strany dárců. Zatímco 
v  předchozích letech našlo své dár-
ce nově v  průměru 400 dětí ročně, 
v roce 2015 to bylo 560, v roce 2016 
podpořili Češi 839 dětí a v roce 2017 
dokonce 997 dětí.

Lidé tedy programu Adopce na dálku®  
věří. Stále je pro ně dobrou volbou, 
pokud se rozhodnou podpořit roz-
vojovou pomoc v zahraničí. Podporu 
vzdělávání dětí vnímají ale jako záva-
zek na  řadu let. Není však v žádném 
případě povinností dárce podporovat 
dítě až do ukončení vzdělávání. Každý 
rok podpory je velkou pomocí, a po-
kud to již dále není možné nebo to 
není vůlí dárce, postaráme se o  to, 
aby podporu převzal někdo další.

 Jarmila Lomozová
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Můžeme být ještě křesťanským národem, nebo alespoň 
společností, kde platí základní křesťanstvím nesené hod-
noty? Kolik dětí (mimo křesťanské rodiny) v této zemi tuší 
něco víc o křesťanství a jeho pozitivech, nikoliv jen o před-
sudcích? Přispět k zachování „dědictví otců“ je úkol nás 
všech. A proto je velmi důležitá i spolupráce na tomto díle.

Programy Pedagogického centra se 
snaží interaktivní formou zprostředko-
vat setkání dětí s tím, co křesťané chá-
pou jako důležité, a to od „sezónních“ 
programů seznamujících s  důvody 
slavení a  s  poselstvím křesťanských 
svátků přes programy otvírající cestu 
k  pochopení života českých světců 
a  dalších významných křesťanských 
osobností po  programy vyzdvihující 
morální a  humánní hodnoty ve  spo-
lečnosti, jež tuto společnost pomá-
hají budovat. Poslední jmenované 
jsou programy o  ceně míru, odvaze, 
cti, odpovědnosti, vnitřní pravdivosti 
a hodnotě lidského života.

Programy jsou nabízeny buď přímo 
ve školách či v edukačních sálech, ane-
bo ve významných objektech, v někte-
rých kostelech a na historicky důleži-
tých místech. Délka programů často 
respektuje délku běžné vyučovací ho-

diny, u  některých programů se však 
délka přizpůsobuje jejich formě, obsa-
hu, věku účastníků a  dalším podmín-
kám, např. chladnému prostoru apod.

Od  jara tohoto roku se stávají sou-
částí nabídky Pedagogického centra 
také provázené celodenní pěší cesty 
na  historicky a  křesťansky významná 
místa. Pěší putování hraje při zmíně-
ných programech důležitou roli, slou-
ží zejména k pozvolné přípravě skupi-
ny dětí na vyvrcholení cesty na daném 
místě. Jedná se vlastně o určitý druh 
pouti s  odhalováním skutečností 
a souvislostí spojených s cílovým mís-
tem výletu. Prvním cílem takto kon-
cipovaných cest se stal Tetín s osob-
ností kněžny Ludmily a s pronikáním 
do  dalších souvislostí jejího života 
a doby, včetně potřebného propojení 
se zkušenostmi dětí a s aktualizací to-
hoto setkání pro jejich život.

Postupně jsou zpracovávány podob-
né cesty na  další přemyslovská hra-
diště s  jejich osobnostmi, sakrálními 
stavbami a hlavně s jejich svědectvím 
a  dědictvím pro dnešní dobu a  pro 
naši dnešní identitu, kterou musíme 
s  naší nejmladší generací nejen hle-
dat, ale také nově aktivně vytvářet.

V  nabídce Pedagogického centra se 
v blízké době objeví také semináře pro 
učitele, vychovatele a lektory.

Nyní bychom na  tomto místě ovšem 
také rádi vyslovili dík za veškerou po-
moc a spolupráci, které se nám při vy-
tváření a realizaci programů na mno-
ha místech dostalo. Současně velmi 
oceňujeme práci všech dalších lektorů 
při některých farnostech, kde existují 
programy pro místní školy. Je to ne-
jen neocenitelná práce, ale i  společ-
ná cesta k  předání vzácného dědic-
tví, které jsme jako křesťané od svých 
předchozích generací obdrželi.

 Pavla Edita Herciková

Dědictví předků – podaří se nám 
ho předat nejmladší generaci?

P 
racovní tým Pedagogického 
centra Pastoračního středis-
ka začíná letos svůj druhý rok 

činnosti a přichází s poměrně širokou 
nabídkou programů pro školy, zve-
řejněnou na  internetových stránkách 
http://www.apha.cz/pedagogicke-
centrum. Programy, připravované pro 
různé věkové kategorie, od dětí v ma-
teřských školách až po středoškoláky, 
mají v tomto školním roce přispět uči-
telům a vychovatelům zvláštním způ-
sobem také k propojení oslav 100. vý-
ročí vzniku Československé republiky 
s  hodnotami, které naši společnost 
formovaly od  raného období jejího 
vývoje na našem území.
Naše děti, vychovávané a  žijící v  plu-
ralitní společnosti, by se měly alespoň 
dozvědět o významu křesťanského po-
selství v základech našich dějin a státu 
a také o životě i odkazu osobností, kte-
ré křesťanské hodnoty přijaly za své. 



9TÉMA

Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36

 13. června – byly posvěceny zákla-
dy stavby,

 6. listopadu – proběhla kolaudace 
stavby,

 7. listopadu – pražský arcibiskup 
kardinál Kašpar kostel vysvětil (19. vý-
ročí stržení sloupu).

Současně probíhalo intenzivní vyba-
vování kostela: tři zvony, lavice, var-
hany atd., a  to díky mnoha štědrým 
dárcům a  podporovatelům. V  roce 
1939 převzala duchovní správu kon- 
gregace salvatoriánů – byla pro ně 
zde vystavena i obytná budova. 
V  roce 1942 byla ustavena farnost. 
Další rozvoj kostela i  farnosti nastal 
s  příchodem P.  Vladimíra Rudolfa 
v  roce 1967: kostel byl modernizo-
ván podle požadavků II. vatikánského 
koncilu, byla vybudována kaple a spo-
lečenská místnost. Těmito úpravami, 
které proběhly v  letech 1970–1973, 
byl pověřen architekt Václav Dvořák.  
V závěru této etapy zde v  roce 1973 
(když se slavilo 1 000leté výročí praž-
ského biskupství) byla instalována 
netradiční křížová cesta od  sochaře 
– jáhna Karla Stádníka, která připomí-
ná lidské utrpení v posledním období. 
Další rozšíření a přestavby pokračova-

Kostel Panny Marie 
Královny míru

Prosíme o materiální i duchovní podporu 

V kostele Panny Marie Královny míru dodnes uchováváme 
hvězdu ze strženého Mariánského sloupu ze Staroměstského 

náměstí. Po 80 letech z ní vyrostla živá farnost, která však potřebuje 
místo pro další růst. Tak jsme se rozhodli rozšířit kostel a postavit 
farní dům. Dali jsme mu jméno Centrum Lhotka, protože má být 
spolu s kostelem středem, srdcem zdejšího života – jak duchovní-
ho, tak společenského. Velké díky za jakoukoliv pomoc a modlitbu!

 P. Jiří Korda, lhotecký farář
Informace a kontakt:
ŘKF u kostela Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 330/36,
Praha 4 – Lhotka. Číslo účtu: 260 068 5014/2010, VS 118.
Více na: www.centrumlhotka.cz.

ly od 90. let a pokračují i nyní, tak aby 
zajistily provoz a  také konání velmi 
rozsáhlých aktivit farního společen-
ství. Více na www.lhoteckafarnost.cz; 
www.centrumlhotka.cz.

 Dr. František Reichel

M 
alá vesnice Lhotka byla v roce 
1922 začleněna do  úze-
mí Prahy. V  dalších letech 

zde probíhal značný stavební rozvoj 
– ve  třicátých letech rodinné domky 
a  vily, v  šedesátých a  sedmdesátých 
letech velká sídliště. Výstavba však po-
kračuje i nyní. Je tedy přirozené, že již 
v roce 1932 se začalo uvažovat o vý-
stavbě kaple nebo kostela. A tak v roce 
1933 vznikl „Spolek pro výstavbu kaple 
pro Prahu-Lhotku“ Tento spolek inici-
oval velké množství podpůrných finan- 
čních aktivit a měl i podporu pražského 
arcibiskupa kardinála Kašpara. Prvním 
krokem bylo zakoupení pozemku pro 
výstavbu v  roce 1934. V  následujícím 
roce kardinál Kašpar navštívil Lhotku 
a schválil název kostela a  instalaci re-
pliky sochy Panny Marie ze strženého 
sloupu na  Staroměstském náměstí. 
Zhotovení repliky se v  roce 1936 ujal 
sochař Břetislav Benda, plány kostela 
vypracoval architekt Rudolf Svoboda. 

Rok 1937 byl pak rozhodujícím rokem 
výstavby:

 1. dubna – navštívil Lhotku kardinál 
Kašpar a schválil plán výstavby,

 31. května – byl posvěcen pozemek,
 1. června  – stavba kostela zahájena,
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

7. 10. / 10.00
Praha-Dejvice / kostel sv. Matěje /
mše svatá

13. 10. / 10.30
Dub nad Moravou / mše svatá / 
Evropská myslivecká pouť

14. 10. / 8.30
Praha-Hloubětín / kostel sv. Jiří / 
mše svatá

20. 10. / 12.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá / rekviem za oběti Heydrichiády

25. 10. / 18.00
Praha-Holešovice / kostel sv. Antonína / 
mše svatá

27. 10. / 10.00
Dolní Hbity / kostel sv. Jana Křtitele na 
poušti / mše svatá

28. 10. / 10.30
Praha-Bubeneč / kostel sv. Gotharda / 
mše svatá / biřmování

4. 10.
Praha-Hostivař / Křesťanské 
gymnázium / vizitace /Praha-Krč / 
MŠ a ZŠ sv. Augustina / vizitace 

6. 10. / 10.45
Chelčice / Dny Petra Chelčického / 
ekumenická bohoslužba / beseda

6. 10. / 17.00
Lomec / kostel Jména Panny Marie / 
mše svatá

7. 10. / 9.15
Praha-Kbely / kostel sv. Alžběty / 
mše svatá 

13. 10. / 8.30
Praha-Břevnov / bazilika sv. Markéty / 
mše svatá 

14. 10. / 9.30
Praha-Karlín / kostel sv. Cyrila 
a Metoděje / mše svatá / biřmování 

 14. 10. / 17.00
Praha / Václavské náměstí / Veřejné 
setkání na podporu čínských křesťanů 
žádajících v ČR o azyl

16. 10. / 9.00
Kolín / kostel sv. Bartoloměje / mše 
svatá / Kolín / Dvouletá katolická 
SŠ a MŠ / vizitace 

18. 10. / 17.00
Praha – Nové Město / kostel Panny 
Marie a sv. Jeronýma / mše svatá / 
25. výročí založení VOŠ JABOK

20. 10. / 10.00
Praha-Strašnice / kostel 
Neposkvrněného Početí Panny Marie / 
mše svatá

2. 10. / 10.30
Praha – Staré Město / kostel Panny 
Marie před Týnem / mše sv. pro KTF UK

2. 10. / 15.00
Zvíkovec / Výsadba sponzorského 
stromu 

3. 10. / 15.00
Praha-Hlubočepy / Azylový dům 
Gloria / oslava 15. výročí Azylového 
domu pro matky s dětmi 

6. 10. / 18.00
Kuks / Hospitál / mše svatá /
25. Svatohubertské slavnosti

7. 10. / 11.00
Slivice-Milín / kostel sv. Petra a Pavla / 
mše svatá 

8. 10. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv Ludmily / 
mše svatá / žehnání varhan

12.–15. 10.
Itálie / Řím

   

16. 10. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá / výročí volby papeže Jana Pavla II.

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

20.10. / 11.00
Litoměřice / katedrála sv. Štěpána / 
mše svatá

31. 10.  / 19.00
Praha / Obecní dům / Charitní koncert

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 

 3. 10. / 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 9. 10. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

 10. 10. / 9.30
Akademie nejen pro seniory. P. Marek 
Pučalík: Michelangelo Merisi Cara- 
vaggio (1571–1610), první barokní 
malíř. PS

 16. 10. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

 17. 10. / 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 19. 10. / 20.00
Modlitba Taizé. DS

 20. 10. / 9.00
Sobota pro ženy*. CPR

 23. 10. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

 24. 10. / 9.00–12.00
Akademie nejen pro seniory.
Malý výlet – Levý Hradec. PS

 30. 10. / 19.30
Příprava na manželství*. CPR

vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 3. října – 12. prosince
Devatero pro rodiče: zážitkově vzdě-
lávací kurz pro rodiče o výchově dětí 
předškolního věku. Devět lekcí 18.30–
20.30 hod., přihlášky na http://www.
apha.cz/cpr-devatero-pro-rodice-
-kurz. Kapacita kurzu je omezená.

 9. října – 27. listopadu
Společná příprava na život v manžel-

ství: Vždy v  úterý 19.30–21.30  hod. 
(Kolejní 4, Praha-Dejvice). Snoubenci 
se přihlašují na  http://www.apha.cz/ 
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.
Myslete na přípravu včas, kapacita 
kurzu je omezená.

 20. října od 9.00
Sobota pro ženy. Programem prová-
zí P. Petr Beneš CSsR, více na http://
www.apha.cz/cpr-soboty-aktualni-
-nabidka. 

                                   www.apha.cz/cpr

MINISTRANTI

 13. října od 9.00
v  kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v  Praze-Modřanech: Mladší minist-
ranti (pro mladší kluky do 15 let).
Více: P. B. Hudema tel.: 724 209 774 
(ministranti@apha.cz). 

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

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 Od 2. října od 19.00
každé úterý otevřené  modlitební 
setkání  v  kostele sv. Bartoloměje 
(Praha 1, metro Můstek).

 5.–7. října
Víkend pro mládež ve věku 14–18 let 
na téma Be brave (Být odvážný).

 12.–14. října
Ora et Labora (modli se a pracuj). 

 19.–21. října
Víkend pro mládež ve věku 18–30 let.  

 18.–25. listopadu
Duchovní cvičení v  tichu podle 
sv. Ignáce.  Všechny akce se konají 
v klášteře v Tuchoměřicích.

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY  

 6. října
Chodovská pouť ke  sv. Františkovi. 
Farní den pro farníky od 10.00.    

 7. října 15.00–18.00
odpolední taneční čaj s  kapelou 
Hvězdný prach. (KCMT).

 8. října od 16.00
Přednáška SKS: Doc.  PhDr.  Michal 
Pehr. Sto let Československa (KCMT).

 5.–9. října
burza dětského oblečení a  sportov-
ních potřeb MC Domeček
(www.mc-domecek.cz).

 11. října od 19.00
Zastavení u Matky Terezy: Doc. PhDr. Ma-
rek Šmíd, PhD. Vatikán a nacismus.

 18. října od 19.00
Robinson Crusoe. Divadelní předsta-
vení Víti Marčíka (KCMT).

 20. října 8.30–13.00
Dobroden. Přiložme ruku k  dílu, aby 
nám tu bylo hezky. KCMT a kostel 
sv. Františka na Chodově.

 21. října 15–18.00
odpolední taneční čaj s  kapelou 
Hvězdný prach (KCMT).

 31. října 17.00–19.00
Tvoříme pro radost (tvořivá dílna 
s Danielou v kavárně Café Terezie).

 2. listopadu od 17.00
dušičková pobožnost na  chodov-
ském hřbitově.

                                         www.kcmt.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

 4. října od 18.00
Lectio divina. Společné čtení a  roz-
jímání evangelia z  liturgie následující 
neděle. Určeno pro všechny (16+), kdo 
touží intenzivněji naslouchat Božímu 
slovu. Fara u kostela sv. Jakuba St.

 6. října 9.00–14.00
Bazar dětského oblečení. V KC.

 7. října
zpívání dětí po  mši sv. (ta začíná 
v 9.30). V KC sv. Prokopa.

 13. října od 9.30
Farní den u příležitosti posvěcení kos-
tela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách.

 13. října od 18.00
13 na  13: Večer na  rozloučenou. 
Účinkují S. Klecandr a hosté (J. Smrž, 
R. Dostál, P. Linhart, P. Střešňák).

 18. října od 16.00
Křesťané III. věku: Otevřené společen-
ství nad Písmem. V KC sv. Prokopa.

 1. listopadu
Slavnost Všech svatých. Bohoslužby: 
v 7.15 v kostele sv. Jakuba St.; v 15.30 
v KC sv. Prokopa.

 2. listopadu
Památka všech věrných zemřelých. Bo-
hoslužby: v 6.45 a ve 12.00 v KC sv. Pro-
kopa; v 18.00 v kostele sv. Jakuba St..

 3. listopadu od 16.00
mše sv. na stodůleckém hřbitově

 4. listopadu od 16.00
Koncert Mozartova Requiem. Soubor 
Piccola orchestra a  komorní smíše-
ný sbor Piccola cora pod taktovkou 
M. Valáška. V kostele sv. Jakuba St.

                           www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE

 14. října od 10.00
zahájení výstavy obrazů Michaely 
Leglerové s  názvem Okolo cest 
– náměty přírody a  Prahy zachycené 

převážně olejovými barvami. V PC sv. 
Tomáše, výstava potrvá do 9. listopadu. 

 Třikrát o manželství – pro začína-
jící i  pokročilé. Tři přednášky  Mons. 
Aleše Opatrného vždy od 19.00: 
3. října – Manželské etapy.
17. října – Manželství a rodina nebývá 
procházkou růžovým sadem. 
31. října – Křesťanské manželství a ro-
dina ve světě.

                           www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 28. října od 16.00
Modlitba za vlast. Zveme k poděkování 
za sto let existence samostatného stá-
tu a prosbu za budoucnost této země. 

 31. října od 18.00
mše svatá za zesnulé rodiče. 

 2. listopadu od 17.00
Památka zesnulých. Mši svaté předse-
dá kardinál Dominik Duka. Následuje 
pobožnost za  zemřelé na  Vyšehrad-
ském Slavíně.

 4. listopadu od 16.00
Oratorium Stabat Mater, provede 
soubor MáTa. 

              www.kkvys.cz/farnost-vysehrad

ŘKF U KOSTELA 
SV. JAKUBA STARŠÍHO

 21. října od 8.00 a 9.30
mše svatá, slavnost posvěcení kostela

 Ve  vybrané středy vždy od  19.00 
jste zváni na  tematické večery z dějin 
církve i světa. Přednáší jáhen J. Mrňa:
3. října – Církev jako společenství 
a instituce.
10. října – Mnišství-kláštery jako cen-
tra vzdělanosti a kultury.
24. října – Papežský úřad – boj o in-
vestituru, schizma.

                       www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 5. října od 19.00
Svatováclavský koncert Českých 
madrigalistů. V  kostele sv. Václava 
v areálu PN Bohnice.
Více na www.osmicky.cz.

                         www.farnostbohnice.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 2. října od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 
Vtělení. Odpovídá Hyacint Ullman 
OP. Foyer barokního refektáře, vstup 
Jilská 5.

 3. října od 19.30
Koncert: Minulost v  dnešku. Nové 
skladby mladých autorů inspirova-
né starou hudbou. Foyer barokního 
refektáře, vstup Jilská 5. 

 9. října od 19.30
Psí život (o duchovním životě s domi-
nikány pro mladé): O modlitbě chval. 
Moderuje Hyacint Ullman OP. Prosto-
ry kláštera, vchod Jalovcová 2.

 9. října od 19.30
Česko-slovenský koncert z  cyklu 
Hudba bez hranic. Barokní refektář 
vchod Jilská 5.

 16. října od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 
Kristovo poznání a  vůle. Odpovídá 
Kliment Mikulka OP. Foyer barokního 
refektáře, vstup Jilská 5.

 23. října od 19.30
Psí život (o duchovním životě s domi-
nikány pro mladé): Kdy a proč se mod-
líme? Moderuje K.Mikulka  OP. Foyer 
barokního refektáře, vstup Jilská 5.

 30. října od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 
Bohorodička. Odpovídá Benedikt 
Mohelník OP. Foyer barokního refek-
táře, vstup Jilská 5.

                          www.dominikanska8.cz

OKOLO CEST 

VÝSTAVA OD 14. 10. 2018 DO 16. 11. 2018 
 
 

Michaela Leglerová   
 
 

 
Výstava obrazů – náměty přírody a Prahy 
zachycené převážně olejovými barvami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vernisáž výstavy v neděli 14. října 2018 v 10.00 
 

v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši 
Na Nábřeží 1650  

 
Otevřeno: po-pá 10-12, po a čt 14–17, út 14-18, pá 14-15  

a kdykoliv po domluvě na tel. 602 308 881 
Pořádá Římskokatolická farnost Dobříš, www.farnostdobris.cz 
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PROGRAMY

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO 

 1.–31. října
Vzpomínky na Vysočinu: Výstava foto-
grafií Josefa Czwartynského. Refektář.

 7. října od 17.00
Kolem světa za  80 minut: koncert 
skupiny Bardolino. Kostel sv. Rodiny. 

 14. října od 17.00
Smyčcové kvarteto Sirius. Kostel 
sv. Rodiny.

 21. října od 15.30
Flétnové romance – Duo Dacapo. 
Refektář.

 28. října od 17.00
Slavnostní koncert k  100. výročí za-
ložení republiky, zazní skladby W. A. 
Mozarta, J. Suka, A. Dvořáka a dalších. 
Kostel sv. Rodiny. 

 4. listopadu od 15.30
Slavné muzikálové písně a  šansony 
v podání Markéty Martiníkové. Refektář.

                              www.domovrepy.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 
 

 8.–11. listopadu
Literatura a duchovní život – duchov-
ní cvičení pro všechny s  P.  Petrem 
Benešem CSsR.

 16.–18. listopadu
Háčkujeme hračky jako dárek pod 
stromeček pod vedením M. Jungové.

 23.–25. listopadu
(Nejen) Chlapi vyřezávají 3 – Betlémy 
2018, řezbářský kurz s O. Drábkem.

 7.–9. prosince
Adventní duchovní obnova pro všech-
ny s Mons. Michaelem Slavíkem. 

 14.–16. prosince
Adventní duchovní obnova pro všech-
ny s P. Janem Pořízem OCD.
Přihlášky na: 734 435 295,
info@panskydumrozmital.cz. 

                 www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Koncert v kostele sv. Kateřiny
                                                                
1. října od 16.00 zve Společnost pro 
duchovní hudbu, Pravoslavná církev 
a Vedení VFN do kostela sv. Kateřiny 
v  zahradě Neurologické a  Psychia-
trické kliniky VFN v Praze 2. Účinkuje 
Jaroslav Tůma – varhany, Foerstrovo 
komorní pěvecké sdružení, sbormistr 
Jaroslav Brych.

Ekologická sekce ČKA
                                                                
9. října od 18.00 zve Ekologická sekce 
ČKA k účasti na ekumenické bohosluž-
bě vděčnosti za stvoření ve sboru CČSH 
v Praze 2 (kostel sv. Václava Na Zderaze, 
Praha 2, Resslova 300/6). Kázáním po-
slouží J. Nečas z ČCE, dlouholetý ředitel 
Ekologické sekce, zpěvem sbor Josef 
z Malostranského gymnázia. Po boho-
službě následuje beseda o křesťanských 
environmentálních aktivitách s předse-
dou České křesťanské environmentální 
sítě Markem Drápalem.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
15. října od 17.00 jste zváni na koncert 
duchovní hudby. Účinkují: M. Šrůmo-
vá – soprán, L. Hilscherová – alt, Lin-
da Sítková – varhany. V kostele Panny 
Marie pod řetězem, Praha – Malá Strana.

Likvidace lepry
                                                                
Přijměte pozvání na setkání s laickým 
misionářem  Manfredem Göbelem, 
působícím téměř 40 let mezi malo-
mocnými v Brazílii.
15. října od 18.00 – Městská knihov-
na, Hostivice.
16. října od  18.45 – kostel Povýšení 
sv. Kříže, Praha-Vinoř.
17. října od 17.45 – kostel sv. Josefa 
(Josefská ul.), Praha – Malá Strana.

18. října od  18.45 – kostel Stětí 
sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař.

Zlatá Praha
                                                                
21. října od 16.00 v rámci cyklu Zlatá 
Praha pořádá Hnutí fokoláre komen-
tovanou prohlídku kostela Neposkvr-
něného početí Panny Marie v  Praze-
-Strašnicích. Sraz účastníků je před 
vchodem do kostela, Ke Strašnické 10, 
Praha 10. Doprovází autor projektu to-
hoto kostela, architekt Jindřich Synek.

OZNÁMENÍ

50 let Humanae vitae
                                                                
20. října se uskuteční v  Arcibiskup-
ském gymnáziu v  Kroměříži Konfe-
rence k 50. výročí encykliky Humanae 
vitae. Více na www.lpp.cz/hv.

XI. celostátní katechetický kongres 
                                                                
26.–28. října se uskuteční XI. celo-
státní katechetický kongres v  Třešti 
u  Jihlavy. Ústředním tématem kon-
gresu je  Misijní dimenze církve. Při-
hlášky a aktuální informace naleznete 
na http://www.cirkev.cz/katecheze. 

Konference k  apoštolské exhortaci 
Amoris laetitia
                                                                
9.–10. listopadu zve Pracovní skupina 
pro sociální otázky při ČBK ve spoluprá-
ci s TF JČU v Č. Budějovicích na Kon-
ferenci k  Apoštolské exhortaci Amoris 
laetitia. Více na www.socialninauka.cz.

Konference o evangelizaci
                                                                
23.–24. listopadu se uskuteční v Olo-
mouci konference o  evangelizaci. 
Na programu: přednášky, workshopy, 
svědectví, čas modlitby, večer chval. 
Více na www.evangelizce.eu.
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JÁHENSKÁ SVĚCENÍ
 Dne 28. srpna 2018 přijal v  kostele 

sv. Františka z Assisi v Praze – Starém 
Městě jáhenské svěcení pro Rytířský 
řád křižovníků s  červenou hvězdou 
MUDr.  Martin Moravec O.Cr. Světite-
lem byl Mons. Karel Herbst SDB, eme-
ritní pražský pomocný biskup.  

 Dne 8. září 2018 přijali v  katedrále 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha v  Praze 
jáhenské svěcení pro pražskou arci-
diecézi František Čech, Ing.  Ondřej 
Kapasný, PhDr.  Mgr.  Jaroslav Mrňa, 
Ph.D., a  Mgr.  Václav Revenda. Světi-
telem byl Mons. Václav Malý, pražský 
pomocný biskup.

POVÝŠENÍ KLÁŠTERA 
NA OPATSTVÍ A VOLBA ABATYŠE

 Komunita Naší Paní nad Vltavou 
Řádu cisterciáků přísnější observance 
byla dne 29. července 2018, na  slav-
nost posvěcení jejich kostela, povýše-
na do stavu opatství. Dne 30. července 
2018 zvolila svou první abatyši, kterou 
se stala Sr. Lucie Paola Tartara OCSO. 

BENEDIKCE 
STRAHOVSKÉHO OPATA

 Na Slavnost Nanebevzetí Panny Ma-
rie dne 15. srpna 2018 přijal ve strahov-
ské bazilice z rukou kardinála Dominika 
Duky opatskou benedikci 71. strahov-
ský opat P.  ThLic.  PhDr.  Daniel Peter 
Janáček O.Praem, Ph.D.

SUSPENZE
 Justin Petr Dvorský uzavřel civilní 

sňatek, tzn., že upadl do suspense a byl 
propuštěn z  řeholního společenství 
Řádu bratří kazatelů.

UPOZORNĚNÍ
 Na  území pražské arcidiecéze 

aktuálně pobývá Robert R. Kuzmann, 
bývalý kněz diecéze Allentown, který 
pozbyl v r. 2015 duchovní stav. Nesmí 
vysluhovat svátosti (vyjma nebezpe-
čí smrti), vystupovat na veřejnosti jako 
kněz a užívat oslovení a tituly, kterými 
bývá obvykle kněz oslovován.  

USTANOVENÍ
 P.  Mgr.  Artur Bilyk CSsR byl od 

1. září 2018 jmenován a  ustanoven 
nemocničním kaplanem Oblastní ne-
mocnice Příbram. 

 Doc. ThLic.  Jaroslav Brož, Th.D., 
S.S.L., byl od  1. října 2018 jmenován 
a  ustanoven sídelním kanovníkem 
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě.

 ThLic.  Prokop Brož, Th.D., byl 
na základě své rezignace 1. října 2018 
zproštěn úřadu sídelního kanovníka 
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě a od téhož data 
byl ustanoven nesídelním – čestným 
kanovníkem téže kapituly. 

 František Čech byl od  9. září 2018 
uvolněn z  funkce pastoračního asis- 
tenta ŘKF u  kostela sv. Vojtěcha 
Praha – Nové Město a od téhož data 
byl ustanoven k jáhenské službě v téže 
farnosti. 

 P.  ThLic.  Marek František Drábek 
O.Praem., DiS., byl dne 21. srpna 2018 
jmenován členem Výboru Katolické 
asociace nemocničních kaplanů. 

 Mgr. Jan Gerndt byl od 1. září 2018 
jmenován a  ustanoven výpomocným 
duchovním ŘKF u kostela sv. Václava 
Praha-Smíchov, od 1. října 2018 uvol-
něn z funkce rektora filiálního kostela 
Narození Panny Marie Praha – Malá 
Chuchle v ŘKF u kostela sv. Filipa a Ja-
kuba Praha-Hlubočepy. 

 Mgr.  Martin Janata byl od  1. říj-
na 2018 do  30. září 2021 jmenován 
a ustanoven okrskovým vikářem vika-
riátu Benešov. 

 Ing.  Ondřej Kapasný byl od  9. září 
2018 uvolněn z  funkce pastorační-
ho asistenta ŘKF Kralupy nad Vltavou 
a  od  téhož data byl ustanoven k  já-
henské službě v této farnosti.  

 Marek Mikuláštík FSCB byl od 
1. září 2018 ustanoven k  jáhenské 
službě v  Křesťanském gymnáziu Pra-
ha-Hostivař.  

 PhDr.  Mgr.  Jaroslav Mrňa, Ph.D., 
byl od 9. září 2018 uvolněn z  funkce 
pastoračního asistenta ŘKF u  kostela 
sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice 
a  od  téhož data byl ustanoven k  já-
henské službě v téže farnosti.  

 Mgr.  Ing.  Michal Němeček byl od 
1. října 2018 jmenován a  ustanoven 
administrátorem ŘKF u kostela sv. Pe- 
tra a Pavla Praha-Vyšehrad.  

 Mgr.  Pavel Alois Porochnavec byl 
od 1. září 2018 jmenován a ustanoven 
vězeňským kaplanem věznice Jiřice se 
sídlem Ruská cesta 404, 289 22 Lysá 
nad Labem. 

 RNDr. Mgr. Miloš František Převrá-
til byl od 1. září 2018 uvolněn z funk-
ce administrátora ŘKF u  kostela sv. 
Jakuba Staršího Praha-Petrovice 
a od  téhož data jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním téže 
farnosti.  

 Mgr. Václav Revenda byl od 9. září 
2018 uvolněn z  funkce pastorační-

ho asistenta ŘKF u kostela sv. Václava 
Praha-Smíchov a  od  téhož data byl 
ustanoven k  jáhenské službě v  téže 
farnosti.  

 Pavel Semela byl od  1. října 2018 
do 30. září 2021 jmenován a ustano-
ven okrskovým vikářem IV. pražského 
vikariátu.  

 Ing.  Mgr.  Miroslav Verčimák byl 
od 1. září 2018 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘKF u  kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Petrovice a  od  téhož 
data byl jmenován a ustanoven admi-
nistrátorem téže farnosti.  

ÚMRTÍ
 Mgr. František Martínek, trvalý jáhen, 

zemřel dne 26. července 2018 ve věku 
84 let, v 22. roce své jáhenské služby. 
Poslední rozloučení se konalo v koste-
le Panny Marie Královny míru v Praze 4 
-Lhotce, pohřben byl v  Praze- 
Nebušicích. R.I.P. 

 P. Mgr. Marek Martiška MIC zemřel 
dne 20. srpna 2018 ve  věku 38 let, 
v 14. roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo ve farním kostele 
v rodném Omšení (Slovensko). R.I.P. 

 Oldřich Gengela zemřel dne 4. září 
2018 ve  věku nedožitých 92 let, 
v 65. roce své kněžské služby. Posled-
ní rozloučení se konalo 10. září 2018 
v  kostele Panny Marie pod řetězem 
v Praze – Malé Straně. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 P. Tomáš Pavel Genrt OFM, působící 

v Praze, 21. 10. 1968 (50 let)
 Mons. prof.  PhDr.  Tomáš Halík, 

Th.D., Dr.  h. c., prelát Jeho Svatosti, 
farář ŘK akademické farnosti, 
21. 10. 1978 (40 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P. Jarosław Andrzej Batóg SVD, ad-

ministrátor v Praze-Uhříněvsi, 1. 10. 1968 
(50 let)

 František Blažek, kněz pražské arci-
diecéze působící v Kanadě, 7. 10. 1943 
(75 let)

 Mgr. Jiří Zeman, farní vikář v Praze-
-Stodůlkách, 7. 10. 1988 (30 let)

 Lukáš Eduard Nosek, Th.D., jáhen 
u  katedrály sv. Víta, Václava a  Vojtě-
cha v Praze-Hradčanech, 11. 10. 1978 
(40 let)

 P. Michael František Pometlo OFM, 
působící v Praze, 18. 10. 1935 (83 let)

 Mgr. Jan Rückl, trvalý jáhen v Praze-
-Vršovicích, 20. 10. 1978 (40 let)

 Ing. Karel Mráček, trvalý jáhen praž-
ské arcidiecéze, 27. 10. 1943 (75 let)

Z ACT CURIAE
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ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  7. října 
27. neděle v mezidobí (9.00): 
katedrála sv. Ducha, Hradec Králové 
(P. František Hladký)

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

  4. listopadu  
31. neděle v mezidobí (9.00):  
kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov 
(P. Vít Uher)

RADIO PROGLAS

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

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

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

  28. října 
30. neděle v mezidobí (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesná 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  7. října 
27. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel Panny Marie Růžencové, 
Popovice u Uherského Hradiště 
(P. Robert Pokrywka)

  14. října 
28. neděle v mezidobí (10.15): 
náměstí sv. Petra, Vatikán, 
svatořečení papeže Pavla IV. 
a arcibiskupa Oscara Romera 
(papež František)

  28. října 
30. neděle v mezidobí (10.00): 
bazilika sv. Petra, Vatikán, zakončení 
biskupské synody (papež František)

Změna programu vyhrazena

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl

Poslání zasvěcených osob. Aby u mužů a žen zasvěcených 
Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, 
vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.   

Národní úmysl

Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se 
na něj spoléhat (srov. Žl 23/22). 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  4.–7. 10. DO pro manžele 
P. Martin Sedloň OMI / Středisko Eljon / Špindlerův Mlýn / www.eljon.cz 

  8.–12. 10. Exercicie o mši svaté 
P. Krzystof Strzelczyk CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá 
Hora / www.svata-hora.cz 

  18.–21. 10. DO pro zdravotníky 
MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová / DC sv. Františka z Pauly / 
Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz 

  21.–24. 10. Úvod do křesťanské meditace 
P. Jindřich Kotvrda / DC sv. Františka z Pauly / Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz

  22.–26. 10. DC Život s Kristem v moderním světě 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz 

  25.–28. 10. DC o mši svaté 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz 

  5.–9. 11. DC Ježíš, uzdravující světlo našich duší 
P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz 

  8.–11. 11. DC Literatura a duchovní život 
P. Petr Beneš CSsR / Penzion Panský dům / Rožmitál pod Třemšínem / 
www.panskydumrozmital.cz 

  9.–11. 11. DO pro ženy a dívky (15-37 let) 
Sestry - Grohova, Brno / Brno / pokojadobro@frantiskanky.cz 

  11.–16. 11. DC Vnitřní uzdravení 
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / www.hostyn.cz 

  12.–16. 11. Poustevnický pobyt na Eljonu 
P. Günther Ecklbauer OMI / Středisko Eljon / Špindlerův Mlýn / www.eljon.cz

  18.–25. 11. DC podle sv. Ignáce 
Klášter Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz 

  26.–30. 11. Exercicie o králi Davidovi 
P. Václav Hypius CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům / Příbram – Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

  30. 11.–2. 12. Adventní DO 
P. František Blaha SDB DC / sv. Františka z Pauly  / Vranov u Brna / 
www.dc-vranov.cz 

  30. 11.–2. 12. Adventní víkend ticha 
P. Jiří Šlégr / Středisko Eljon / Špindlerův Mlýn / www.eljon.cz 

  7.–9. 12. Adventní DO pro všechny 
Mons. Michael Slavík / Penzion Panský dům / Rožmitál pod Třemšínem / 
www.panskydumrozmital.cz

  7.–9. 12. Adventní víkend ticha 
P. Jiří Šlégr / Středisko Eljon / Špindlerův Mlýn / www.eljon.cz

  14.–16. 12. Adventní DO pro všechny 
P. Jan Poříz OCD / Penzion Panský dům / Rožmitál pod Třemšínem / 
www.panskydumrozmital.cz



HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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Král DaviD

Louis de Wohl

Brož., 328 str., 399 Kč

Ztracené náDobKy

Maria Grace Dateno FSP

Brož., 80 str., 99 Kč

Pečujte o svůj vZtah 
… DoKuD se ještě máte ráDi

Mattias Stølen Due
Brož., 176 str., 325 Kč 

velKý Diář na roK 
2019 

Váz., 392 str., 200 Kč

Denní moDlitba círKve

– laicKý breviář

(3. dotisk)
Váz., 2248 str., 790 Kč

nejsilnější Zbraň

Roy Wenzl, 
Travis Heying
Brož., 144 str., 239 Kč

leonie martinová

Marie Baudouinová 
Croixová

Brož., 168 str., 249 Kč

neDostuPný otec

Sarah Simms Rosenthal

Brož., 168 str., 299 Kč

člověK, jaKý je

Alfred Adler

Brož., 248 str., 339 Kč

PoKora a ZaKoušení 
boha 

Anselm Grün (dotisk)
Brož., 64 str., 99 Kč
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mše svatá Pro ZačátečníKy 
i mírně PoKročilé

Radek Tichý
Brož., 84 str., 119 Kč

GauDete et exsultate 
(raDujte se a jásejte)

Papež František
Brož., 96 str., 99 Kč

4. říjen 1938
Byl slavnostně posvěcen kostel sv. Fran-
tiška z Assisi na Chodově, který projek-
toval Vojtěch Pospíšil ze Spořilova.

7. říjen 1928
Narodil se Josef Hercl, dirigent a sbor-
mistr. V r. 1951 založil v bazilice sv. Ja-
kuba Svatojakubský sbor a  orchestr, 
od  70. let pod názvem „Cantores Pra- 
genses“. Byl předsedou koncertní sek-
ce Společnosti pro duchovní hudbu. 
( 26. 5. 2005).

8. říjen 1893
Arcibiskup kardinál František de Paula 
Schönborn slavnostně posvětil neo-
gotický chrám sv. Ludmily na Vinohra-
dech, vystavěný podle plánů architekta
Josefa Mockera.

16. říjen 1978
Jan Pavel II. byl zvolen římským pape-
žem. V  r. 1963 byl jmenován krakov-
ským arcibiskupem a kardinálem. Vydal 
13 encyklik a 34 apoštolských listů. Na-
vštívil 129 zemí. Svatořečil i několik Če-
chů: sv. Anežku, sv. Zdislavu z Lemberka 
či sv. Jana Sarkandera. (2. 4. 2005).

18. říjen 1863
Byl slavnostně posvěcen chrám 
sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně pražským 
arcibiskupem kardinálem Bedřichem 
Josefem Schwarzenbergem, za  účas-
ti českobudějovického biskupa Jana 
V. Jirsíka.

26. říjen 1738
Pražský světící biskup Jan Rudolf hrabě 
Špork slavnostně posvětil chrám sv. Ha-
vla. Roku 1627 císař Ferdinand II. chrám 
věnoval Řádu karmelitánů.

28. říjen 1928
Byl slavnostně posvěcen základní ká-
men ke  stavbě kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně na  Vinohradech pražským 
světícím biskupem ThDr.  Antonínem 
Podlahou.

Arnošt Kelnar


