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Svěcení a primice novokněží
Přinášíme tradiční tablo novokněží s termíny svěcení a primičních mší svatých

Pražská
arcidiecéze

Dominik Kovář
Primice v sobotu
3. července v 15.00
v Lidečku.

Kněžské svěcení v sobotu 19. června
od 10.00 ve svatovítské katedrále
v Praze.
Václav Šustr
Primice v neděli
20. června ve 14.00
v Praze na Smíchově.

Michal Staufčík
Primice v sobotu
10. července v 15.00
ve Starém Městě
u Uherského Hradiště.

Václav Škvařil
Primice v úterý
6. července v 10.30
ve Vyškově.

Plzeňská
diecéze

Brněnská
diecéze
Kněžské svěcení v sobotu 19. června
od 9.00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Olomoucká
arcidiecéze
Kněžské svěcení v sobotu 26. června
od 9.30 v katedrále sv. Václava
v Olomouci.
Filip Hochman
Primice v pondělí
5. července v 15.00
v Kyjově.

Milan Werl
Primice v neděli
27. června ve 14.00
v Brně-Obřanech.

Litoměřická
diecéze
Christopher Cantzen
Primice v neděli
4. července v 10.00
v kostele Panny
Marie Bolestné
v Mariánských
Radčicích.

Jak se modlit s 24/7
Podklady ke kurzu „Jak
se modlit“ nabízí hnutí
Modlitby 24/7 nově v češtině.
Společenství věřících zve
k prohloubení víry.
Osmitýdenní kurz, kterého se lze ve skupinkách účastnit naživo i online, přibližuje druhy modliteb, jako je ta přímluvná či chvály,
ale také témata jako nevyslyšená modlitba
nebo duchovní boj. „Věnuje se ale i tématům,
která jsou někdy tabuizována – meditaci či
kontemplaci,“ doplňuje jedna z organizátorek kurzu Kristýna Vaculíková z Církve
bratrské.
Kurz s kolegy připravovala od loňského
léta a uveřejnili ho na webu jaksemodlit.cz.
Obsahuje videa a diskusní podněty na každé
setkání. Původní anglické znění nově dopro-

Viktor Jaković
Primice v neděli
20. června v 10.00
v Písku.

Kněžské svěcení v sobotu 26. června
od 10.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Petr Hruška
Primice v neděli
27. června v 10.00
v Lešné (okr. Vsetín)
v kostele sv. Michaela.

Samuel Privara
Primice v neděli
27. června v 9.00
v kostele
sv. Ignáce v Praze.

Kněžské svěcení v sobotu
3. července od 11.00 v katedrále
sv. Štěpána v Litoměřicích.
Petr Janíček
Primice v neděli
27. června v 15.00
v Újezdě u Uničova.

Kněžské svěcení v sobotu 19. června
od 10.00 v katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích.

Řádoví kněží:
Jezuité

Kněžské svěcení v sobotu 19. června od
10.30 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.
Tomáš Kadlec
Primice v neděli
20. června v 15.00
v Domažlicích.

Diecézněmisijní seminář
Redemptoris
Mater

vází český dabing, který vznikl ve spolupráci
s TV Noe. „Převést sdělení bylo občas těžké
– anglický moderátor a americká moderátorka používají svá specifická gesta,“ směje se Vaculíková. Web nabízí též praktické
„návody“ k modlitbě Otče náš, lectio divina
(rozjímavé četbě Písma), ale i k ignaciánskému zpytování svědomí (examenu), pokání,
půstu i truchlení.
Kurz vychází ze stejnojmenné knihy pastora a zakladatele hnutí Modlitby 24/7 Peta
Greiga (Jak se modlit, vydalo Nakladatelství
KMS v roce 2020). Toto mezinárodní a mezidenominační hnutí má počátky v roce 1999
a v Česku působí 14 let. Jeho specifikem je
nepřetržitý denní a noční štafetový modlitební „řetěz“. Nabízí též pomoc se zřízením tzv.
modlitebních místností, které jsou v Česku už
skoro v 50 městech a zapojují se do nich tisíce
lidí (mapa na webu modlitby24-7.cz/mistnosti). Hnutí mívá také svůj karavan na multižán(tez)
rovém festivalu United ve Vsetíně.

Františkáni
Kněžské svěcení v sobotu 19. června
od 10.30 v katedrále
sv. Bartoloměje v Plzni.
Marek Jan Vilímek
Primice v neděli
20. června od 15.00
v kostele u Panny
Marie Sněžné v Praze.

Slovo na cestu
Bratři drazí, spolu s vámi
a vašimi drahými vyhlížíme
den, na který jste se dlouho
připravovali, den, kdy
budete vysvěceni na kněze
a kdy budete sloužit poprvé
mši svatou. Předcházelo
tomu období rozlišování,
zkoušek, modliteb, studia
a spousta práce.
Osobně jsem směl celou řadu z vás během této
vaší přípravy na kněžství doprovázet a chci vám
říct, že to považuji za privilegium. Chci, abyste
věděli, že ona formace ke kněžství neprobíhala
pouze směrem od nás k vám. I vy jste způsobem, jakým žijete svůj život a svou víru, formovali mě a pomohli jste mi na mé cestě víry.
Pro představené v semináři znamená každý
červen také čas loučení právě s těmi bohoslovci, kteří svá studia již ukončili a jdou dál, „jinam,
aby i tam kázali, neboť proto vyšli“ (srov. Mk
1,38). Z lidské stránky je to vždycky trochu těžké, protože si s sebou každý odnášíte kousek
mého srdce. Ale aspoň se člověk trochu dokáže
vcítit do toho, co prožívali vaši rodiče, když vám
dali potřebnou svobodu a vypustili vás z rodinného hnízda, abyste šli dál po cestách Páně.
Z pohledu víry a naděje je to ale období radosti, protože v každém z vás jsem „získal bratra“
(srov. Mt 18,16). Vítejte mezi svými spolubratry
kněžími. Jdeme do toho společně.
Často býváme vyzýváni anebo sami vyzýváme druhé k prosebným modlitbám za nové
kněze. Nyní je na místě spíše poděkovat. Na
prvním místě Pánu Bohu za to, že nám posílá
vás. Na druhém místě vám, že jste toto jeho
pozvání uslyšeli, přijali a darem sebe sama na
něj štědře odpověděli. Každý z vás je pro nás
viditelnou známkou toho, že „Hospodin se stará“ (srov. Gn 22,14). Díky za vaši odvahu učinit
rozhodnutí na celý život, zvláště v dnešní době,
pro niž je typické spíše „nevaž se, odvaž se!“.
Přeji vám, abyste si v sobě uvnitř uchovali
radost a nadšení ze dne své primiční mše sv.,
radost z Hospodina a z lidí, kteří tam budou
s vámi, především ze svých rodičů. V duchu jim
tisknu ruku s vděčností za to, že vás přivedli
na svět, a za vše, co pro vás až do tohoto dne
vykonali. A chci je ujistit, že tím, že vás nyní lidsky ztrácejí, vás ale skutečně získávají. I takto
lze chápat podobenství Pána Ježíše o pšeničném zrnu, které se ztrácí v zemi právě proto,
aby mohlo přinášet úrodu. Maminka sv. Dona
Bosca svému synu v den kněžského svěcení prý
řekla: „Jsem si jistá, že se za mě každý den budeš modlit, ať budu živá, nebo mrtvá. To mi stačí (…) Od nynějška mysli pouze na spásu duší.“
Místo přání hodně štěstí vás prosím, abyste
se otevírali Duchu Svatému a často ho vzývali.
A ještě malé doporučení (nejen) pro primiční
den: služ mši svatou, jako by byla první, jako by
byla poslední, jako by byla jediná.
P. TOMÁŠ ROULE, spirituál Papežské koleje
Nepomucenum, Řím

Pojďme ještě kousek
Hovory s Jiřím Zajícem o víře, společnosti a výchově
Tereza Zavadilová, Martin T. Zikmund
Skaut, pedagog, mediální analytik a publicista Jiří Zajíc není postava, která by se dala snadno přehlédnout nebo zařadit. Má odvahu jít
proti proudu, a i proto jeho život není žádná idyla. Kde se objeví, tam
přináší svěží vítr, kritičnost i nové výzvy. Přesně tyto rysy má i tato
kniha rozhovorů, v níž nejen upřímně a velmi otevřeně bilancuje svůj
život, své zdary i prohry, ale především dává spoustu podnětů k přemýšlení – třeba o naší nedávné minulosti, o stavu české společnosti
po pádu komunismu, o výchově mládeže, médiích, občanských postojích či křesťanské přítomnosti ve 21. století. Svěží hovory zakončují
Zajícovy vybrané eseje, v nichž tato témata promýšlí do hloubky. „Jiří
má mnoho darů, ale za nejdůležitější pokládám dar věrohodnosti,“
píše v předmluvě Petr Pithart.
248 stran, brož., 319 Kč
KDE KNIHU KOUPIT:
eshop.cirkev.cz – nejširší nabídka knih, liturgických předmětů,
klášterních produktů, devocionálií a mešních vín
Karmelitánské nakladatelství, s.r.o. – zákaznický servis a velkoobchod:
eshop.cirkev.cz/kontakty, tel. 230 233 591, 731 633 355 (9-16.00 hod.), eshop@cirkev.cz
Karmelitánská knihkupectví (eshop.cirkev.cz/prodejny) – České Budějovice, Hradec
Králové, Kostelní Vydří, Litoměřice, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Velehrad, Zlín
P&A Nebojsa – 602 789 568, 517 367 656, pnebojsa@email.cz
Hosana – 732 369 080, hosanavalmez@seznam.cz

