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PROGRAM 
9:00   mše svatá 

 

kostel sv. Jana Nepomuckého 

9:45    1. promluva 

 

kostel sv. Jana Nepomuckého 

11:00  2. promluva a diskuse 

 

fara 

12:30  oběd 

 

fara 

13:00  promítání filmu Devátý den  

 a moţnost svaté zpovědi 

 

fara 

15:00   Krátká eucharistická adorace  kostel sv. Jana Nepomuckého 

 

 

 



O PŘEDNÁŠEJÍCÍM 
 

P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., 

JCD. se narodil 18. 11. 1966. Roku 1989 

vystudoval civilní právo na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1990 

vstoupil do semináře. Studoval v Římě, na 

koleji Nepomucenum Na kněze byl 

vysvěcen roku 1996 a následně působil ve 

farnostech Praha-Lhotka, Praha-Holešovice 

a od roku 2005 Praha-Smíchov, kde je nyní 

rektorem kostela sv. Gabriela. Na 

Lateránské univerzitě v Římě vystudoval postgraduálně kanonické právo a 

v současnosti působí též jako soudce Metropolitního církevního soudu v Praze a 

jako docent církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Je též koncertním varhaníkem, autorem několika 

odborných publikací a přispěvatelem časopisu RC Monitor a dalších periodik. 

 

Otce Přibyla je možné se během společné diskuse i při soukromém rozhovoru ptát 

též na témata z oblasti katolického manželského práva.  

 
 

O FILMU  

 Devátý den (Der Neunte Tag)  

 Německo/Lucembursko/Česko, 2004  

 režie V. Schlöndorff 

 

Abbého Kremera propustí nacisté z 

koncentračního tábora v Dachau a pošlou 

domů do Lucemburku. Po pár dnech na 

svobodě ale zjistí, že nedostal milost, ale 

má devět dní na to, aby přesvědčil 

lucemburského biskupa ke spolupráci s německými okupanty. Mladý důstojník 

Gestapa Gebhart se snaží přimět abbého Kremera, aby vyvolal rozpor mezi 

lucemburskou církví a Vatikánem. Zvítězí v knězi hlas svědomí nebo hrůza z 

návratu do koncentráku? Scénář se opírá o skutečné události a o autobiografické 

zápisky lucemburského kněze - abbého Jeana Bernarda. 

 

V německém  znění s českými titulky. 


