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4. října 2022, kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze: mše svatá k zahájení nového akademického roku, z památky sv. Františka z Assisi. 

4th October 2022, the Church of St. Salvator in Prague: Holy Mass for the start of the new academic year, from the Memorial of St. Francis of 

Assisi. 

Foto Zuzana Tomková Lazarová 
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Kostel Nejsvětějšího Salvátora: 
zahájení akademického roku 2022/23 

 

Na svatého Františka z Assisi v úterý 4. října 2022 v 18.00 se v přeplněném kostele Nejsvě-

tějšího Salvátora v Praze naproti Karlovu mostu konala slavnostní bohoslužba k zahájení no-

vého akademického roku, pro učitele, studenty a zaměstnance pražských vysokých škol. 

Mši svatou slavil Mons. Tomáš Halík, nositel Templetonovy ceny, spolu s ostatními kněžími 

akademické farnosti a učiteli nejrůznějších vědních oborů na pražských vysokých školách, kteří 

jsou kněžími. Mši doprovodila Salvátorská schola. 

Kázání Mons. Halíka si lze poslechnout na stránkách Akademické farnosti: https://www.far-

nostsalvator.cz/kazani. 

Po skončení bohoslužby si účastníci ještě dvě hodiny povídali na Studentském nádvoří Kle-

mentina při připraveném pohoštění za doprovodu hudby. 

Fotografie ze slavnostní bohoslužby jsou k dispozici na adrese: https://www.flickr.com/pho-

tos/131423870@N02/albums/72177720302636559. 

 

 
Samuel Prívara SJ, Jiří Rajmund Tretera OP a Marek Orko Vácha během slavnostní bohoslužby. 

 

Foto Zuzana Tomková Lazarová 

https://www.farnostsalvator.cz/kazani
https://www.farnostsalvator.cz/kazani
https://www.flickr.com/photos/131423870@N02/albums/72177720302636559
https://www.flickr.com/photos/131423870@N02/albums/72177720302636559
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Biblické hodiny na YouTube pokračují 
 

V sobotu 8. října 2022 jsme po prázdninové pauze opět zahájili vysílání biblických hodin vý-

kladem 11. kapitoly Skutků apoštolů. Tedy pokračujeme tam, kde jsme v posledním týdnu 

v červnu skončili. Dá-li Pán, budeme pokračovat v přenosech každý týden. 

Záznam naleznete na adrese: http://spcp.prf.cuni.cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/. 

 

 

 

 
 

Vedení SPCP na konferenci o kaplanské službě 
 

Ve čtvrtek 13. října 2022 se v refektáři emauzského kláštera v Praze uskutečnila konference 

SPOLEČNĚ: Profesní prostředí kaplanské služby v České republice. 

Konferenci pořádala Česká křesťanská akademie (ČKA) ve spolupráci s Českou biskupskou 

konferencí (ČBK), Ekumenickou radou církví, Asociací nemocničních kaplanů, Katolickou 

asociací nemocničních kaplanů v ČR, Vězeňskou duchovní službou, Fórem kaplanských slu-

žeb, Duchovní službou Armády ČR a Duchovní službou Policie České republiky. 

Konferenci moderovali viceprezident ČKA Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy a koordinátor nemocničních kaplanů František Zakopal z Prostějova. 

Úvodní slovo pronesli prezident ČKA Tomáš Halík a Mons. Jan Graubner, předseda ČBK, 

český primas a pražský arcibiskup katolické církve. Mezi představiteli církví byli na konferenci 

přítomni patriarcha CČSH Tomáš Butta, plzeňský katolický biskup Mons. Tomáš Holub a ge-

nerální vikář pražského arcibiskupa Mons. Zdenek Wasserbauer. 

Podrobnou zprávu a fotodokumentaci přineseme v příštím čísle Zrcadla církve. 

 

 

 

Revue církevního práva odeslána včera do tisku 
 

Včera, 14. října 2022, jsme spolu s autorem sazby a zlomu panem Antonínem Plickou vložili 

poslední korektorské úpravy letošní Trojky a poslali sazbu to tiskárny TOMOS a. s. v Praze 4. 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 

 

http://spcp.prf.cuni.cz/biblicke-hodiny-nejen-pro-pravniky/
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Pozvánka na konferenci 
Tisíc a padesát let pražského biskupství 

 

Arcibiskupství pražské, Univerzita Karlova a Akademie věd České republiky Vás zvou na slav-

nostní zahájení mezinárodní konference Tisíc a padesát let pražského biskupství, která se usku-

teční ve středu 9. listopadu 2022 v 10.00 hod. ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 

– Staré Město. Program je na pozvánce přiložené k tomuto číslu Zrcadla církve. 

 

 

Těšíme se na oslavu Dne válečných veteránů 
 

Kdy: ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v 17.00 hod. 

Kde: kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 

 

V předvečer dne, symbolizovaného vlčími máky v klopách, vzpomeneme spolu s národy našich 

západních spojenců 104. výročí ukončení strašlivé první světové války. Současně si připome-

neme 83. výročí mučednické smrti MUC. Jana Opletala, člena CČSH, v roce 1939, po níž na-

cisté zlikvidovali všechny české vysoké školy a odstartovali svůj pokus o vyhubení veškeré 

české inteligence. 

Celou slavnostní bohoslužbou nás provedou patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, Th.D., 

pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., a olomoucký biskup Mgr. Tomáš Chytil. 

K účasti byli pozváni zástupci Armády ČR, Československé obce legionářské, Společnosti 

Milana Rastislava Štefánika a široká veřejnost. 

Na pozvánce, kterou jsme obdrželi, je zobrazena první četa první roty prvního pluku Mistra 

Jana Husa na Ukrajině 1917–1918. 

Máme radost, že již po řadu let Církev československá husitská připomíná celé naší národní 

pospolitosti Den válečných veteránů. Nezapomínáme, slavíme společně se všemi svými přáteli 

v celé západní Evropě a rádi se zúčastníme. 

 

 

 
 

 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 
 

JUDr. Miloslav Franc, zakládající člen Společnosti pro církevní právo, právník Biskupství krá-

lovéhradeckého, oslaví 19. října 2022 své 65. narozeniny. 

P. ICLic. Mgr. Štefan Vančo, PhD., z farnosti Martin-Sever (Slovensko), katolický kněz, oslaví 

19. října 2022 své 40. narozeniny. 

Vladimír Kulich z Liberce, úředník, oslaví 23. října 2022 své 40. narozeniny. 
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Odhalení pamětní desky P. Jiřímu Hájkovi 
 

V sobotu 8. října 2022 byla v kostele Všech svatých ve Stříbře slavena poutní mše svatá, kterou 

celebroval Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, a koncelebrovali Miroslav 

Martiš, farář ve Stříbře a v Kladrubech, člen Společnosti pro církevní právo, farní vikář ve 

Vohenstraussu Ronald Liesaus, farář z Nýřan u Plzně ThLic. Robert Jasiulewicz OSPPE a ještě 

jeden polský kněz z Bavorska. 

 

 
 

Zprava Robert Jasiulewicz, Mons. František Radkovský, Miroslav Martiš, Ronald Liesaus 

a polský kněz z Bavorska. 

 

Po bohoslužbě Mons. Radkovský slavnostně odhalil pamětní desku k nedožitým 30 letům kněž-

ské služby ve Stříbře arciděkana Jiřího Hájka, zakládajícího člena Společnosti pro církevní 

právo, který odešel na věčnost 29. srpna 2021. 

O zhotovení pamětní desky, která je umístěna vedle portálu děkanského kostela Všech sva-

tých ve Stříbře, se zasloužil P. Miroslav Martiš a paní Michaela Wolfinger z bavorského Vo-

henstraussu. 
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A ještě přiblížení pamětní desky: 
 

 
 

Text a foto František Kratochvíl 

 

 

 

 

Slovo Boží pod oblohou 

Mons. Jaroslav Škarvada a posvěcení kapličky ve Velkých Chvalovicích 

Přinášíme milou vzpomínku na požehnání kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkých Chvalovicích 

30. září 1992. Zachycuje kouzlo okamžiku a Mons. Jaroslava Škarvadu (1924–2010), titulárního bis-

kupa litomyšlského a duchovního správce českých emigrantů, posléze auxiliárního biskupa pražského 

a generálního vikáře pražské arcidiecéze, laskavého člověka.  
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Neděle 20. září [1992] se stala svátkem pro všechny věřící i celou veřejnost Velkých Chvalovic. 

Z nadšení několika lidí a za podpory místního zastupitelstva se podařilo v krátké době pře-

krásně zrekonstruovat kapličku sv. Jana Nepomuckého z roku 1833. K jejímu vysvěcení přijel 

světící biskup pražský Jaroslav Škarvada. Při uvítání řekl: „Přicházím sem velice rád. Moje 

maminka se narodila tady nedaleko, v Radimi, takže přicházím vlastně ke svým kořenům. Cítím 

se tu trošku doma.“ Slova muže, který strávil přes čtyřicet let v exilu, zněla přesvědčivě. 

Ke stovkám shromážděných věřících, pro něž se modré nebe stalo pro tuto chvíli chrámem, 

pak pronesl kázání, v němž mimo jiné zazněla i tato slova: „Sešli jsme se u kapličky, na ulici, 

má to svoje kouzlo, je v tom něco velikého. Vy jste vítali mě, ubohého biskupa, ale my tu 

společně uvítáme samotného Syna Božího – Pána Ježíše, který přijde mezi vás, aby zde posvětil 

vás, vaši práci, vaše obydlí, váš život, vaše radosti, celé vaše bytí. Před třemi lety by to nebylo 

možné. 

Taková kaplička se nedá do ,parádyʻ sama od sebe, musíme proto děkovat i těm, kteří přilo-

žili ruku k dílu, kteří se o to zasloužili, zejména rodině Švandových. 

Podařilo se vám kapličku krásně obnovit, je taková krásná a čistá. Je ale třeba, aby i naše 

srdce byla tak krásná a čistá. Dnes už je snadné si koupit evangelium v knihkupectví, ale kolik 

lidí si ho koupí, kolik lidí ho čte? Všichni ale čtou to naše evangelium žité, všichni, když o nás 

vědí – ano, on je křesťan, on chodí do kostela – oni se na nás dívají. A jestli vidí, že nemáme 

tu pravou lásku k lidem, tu pravou dobrotu, tak si řeknou – než tak žít, tak je lépe o křesťanství 

neslyšet. My máme odpovědnost, protože Krista hlásáme svým životem. Proto právě obnovit 

takovou kapličku je první krok, ale teď je třeba, aby každý z nás obnovil a okrášlil a udělal 

živou tu kapli vlastního srdce.  

Dovolte, abych vám pogratuloval k obnovení vaší kapličky, ale také vám přeji, aby celé vaše 

společenství bylo také tak krásnou kaplí, která by zářila jako září ta kaple postavená z kamenů.“ 

Po mši byla kaplička slavnostně posvěcena. Stala se tak nejen architektonickým klenotem 

uprostřed návsi, ale především hodnotou duchovní. Svědectvím vítězství víry po letech nábo-

ženské nesvobody.  

 

Převzato z týdeníku Nymbursko, List občanů okresu Nymburk, 1. října 1992, ročník 33, číslo 40. 

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkých Chvalovicích. 
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Zakončujeme seriál o významu služby farních hospodyň posledním sedmým dílem článku 

Mons. Ladislava Simajchla. 

Živá fara – srdce živé farnosti (7. díl) 

Jak ženy pomáhají k oživení fary na centrum farnosti 
 

7. Jak se stát farní sestrou 

Spisovatel Josef Dirnbeck napsal inzerát: 

 

„Hledá se žena, 

jedna mezi desetitisíci. 

Věk, velikost, vzhled – nedůležité. 

Nabízí se zajímavá činnost. 

Požaduje se nelidsky mnoho: 

víc naslouchat než mluvit, 

víc chápat než soudit, 

víc pomáhat než kritizovat. 

Žádná záruka na vděčnost za vykonanou práci. 

Hledá se sestra – sestra celé farnosti. 

Máte-li do této práce chuť, 

přihlaste se co nejdříve.“ 

 

Není to jen humorná nadsázka, co se od farní hospodyně požaduje. Vždyť má vést farní domác-

nost tak, aby umožňovala knězi plné pracovní nasazení. Má využít všech svých vloh, aby uči-

nila z fary živý dům setkání, srdce farnosti. 

Kdo může tuto službu dělat? 

– Kdo věří v Pána Ježíše a chce pomáhat na straně dobra. 

– Kdo je optimista, není mrzout. 

– Kdo má radost ze styku s lidmi – není samotář. 

Věk není rozhodující, ale zájemkyně o službu farní hospodyně by měly mít určitou míru 

zralosti, smysl pro zodpovědnost. 

Stav také nerozhoduje. Mohou se tu uplatnit dívky svobodné i vdovy. Znám i vdané, které 

po svatbě dostaly s mužem byt na faře bez kněze. Manželka pečuje o kostel a styk s farní obcí. 

Manžel dělá kostelníka v kostele a údržbáře na faře. 

Předběžné vzdělání není předepsáno, ale čeká se ochota k dalšímu sebevzdělávání a sebevý-

chově pod duchovním vedením kněze. 
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Mladé dívky, které si toto povolání zvolí za svou celoživotní profesi, získávají kvalifikaci 

v diecézním kursu. Také zaškolovací pobyt na živé faře jim prospěje. Dobrou předběžnou prů-

pravu mají i dívky, které pracují s farní mládeží, absolvují kurs katechetek, charitní kurs pečo-

vatelek o nemocné, účastní se v děkanátech školení animátorů, vedení farní kanceláře. 

To vše je užitečné, ale není to předchozí podmínka. Podmínkou je jen chuť pomáhat kněžím 

v jejich práci, snaha o duchovní život a dobrá povaha. V ostatním se postupně zapojí a doškolí 

podle svých vloh a schopností. 

O sestry, které už na farách jsou, pečuje diecézní svaz farních hospodyní: 

– organizováním měsíčních rekolekcí, tj. setkání hospodyní z určité oblasti za vedení zkušeného 

kněze. 

– Rozvíjí možnosti a příležitosti k dalšímu vzdělávání. 

– Připravuje duchovní cvičení – exercicie a rekreace. 

– Stará se o otázky platové a o sociální zabezpečení. 

– Vede evidenci kněží, kteří hospodyni hledají a žen ochotných jít na faru. 

– Zprostředkuje kontakt s biskupstvím. 

Kdo tohle všechno uvede do života? 

Biskup? Ten má úkolů nad hlavu i bez nás. Kněží z diecese? Ti jsou na tom podobně jako 

biskup. Toto je dílo laiků a na vás je – tohle dílo rozjet. Biskupové, kněží, rádi poradí. – Najdou 

se v diecézi čiperné ženy, které se do toho pustí? 

Po válce, tuším hned roku 1946, se do tohoto úkolu pustilo pár nadšených žen pod vedením 

dominikána Dr. Skácela. S podporou tehdy ještě biskupa Trochty zřídily v Litoměřicích Institut 

blahoslavené Zdislavy – a než je komunisté rozehnali, vychovali několik desítek výborně vy-

školených farních sester a katechetek. V současné době institut už zase začal čile působit a bude 

jistě dobrým pomocníkem v rozvíjení péče o farní hospodyně v diecézích. 

Končím řádek informativních článků o situaci našich far a našich farních hospodyní. Probudí 

ve vás, sestry, ženy, chuť přidat se k těm, kteří nechtějí zůstat jen u hubování na mládež, na 

národ, ale chtějí něco – byť jen něco málo – přispět k nápravě? 

Staré přísloví říká, že lépe než nadávat na tmu, je rozsvítit třeba jen malinkou svíčku. Chceš-

li svou svíčku zapálit, obrať se na své biskupství. Tam tě už napojí na ty, kteří se také pokoušejí 

zaplašit tmu. 

A sestry, které už na faře jsou? Ta, která mi ty články opisovala, řekla zděšeně: „Mám chuť 

z fary utéct! Ani jsem si neuvědomovala, že je to tak náročná a zodpovědná práce!“ Když jsem 

jí řekl o té malé svíčce, řekla: „Tak to jo! Malou svíčičku dělat budu dál a ráda. Ať si mne tedy 

Duch svatý zapaluje a postrkuje tam, kde na to stačím.“ 

Ano, lepší než hubovat na tmu, je zapálit svíčku. 

 
Mons. Ladislav Simajchl 

Převzato z http://knihovna.net/KNIHA/0015_t.htm 

 

 

 

 

http://knihovna.net/KNIHA/0015_t.htm
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