
O Hnutí Křesťan a práce (KAP) 
 
 
Hnutí bylo založeno v roce duchovní obnovy věnovanému evangelizaci a sv. Cyrilu a 
Metoděj i. Ti jsou také spolupatroni hnutí spolu s P.Marií, královnou apoštolů, sv.Josefem 
- dělnikem a bl. Marcelem Callem. KAP je laickým apoštolátem, jehož hlavním posláním 
je šířit soc. nauku Církve. Je začleněno do evropských a světových struktur organizací 
křesťanských zaměstanců se sídlem v Bruselu. 
 
Ve farnosti není zcela neznámé.  Např. zde  iniciovalo vznik sněmovního kroužku. Po 
vydání listu biskupů k soc. otázkám "Pokoj a dobro:" bylo hl. organizátorem tzv. postních 
čtvrtků. Byla to v  Praze jediná akce takového rozsahu a obsazení, která byla  listu Pokoj 
a dobro věnována. Zahájil ji pan biskup Malý, ukončil otec biskup Škarvada a v 6ti 
večerech vystoupili autoři jednotlivých kapitol dokumentu. Farníci mohli slyšet a i 
diskutovat např.  s profesorem Mlčochem, Sokolem, Trojanem, Rychetníkem, senátorem 
JEžkem,  s otci  Skoblíkem a Fialou, se zástupci Kolpingova hnutí, hnutí Fokoláre a Unie 
katolických žen. 
 
Chci ještě zmínit  dvě současné akce.  Vloni začal cyklus věnovaný význačným 
křesťanským osobnostem. Dvě přednášky ročně pořádá Společnost pro etiku v 
ekonomice ČR spolu s hnutím Křesťan a práce ve farním sále v Karlíně, přednášky 
natáčí P.Cúth na DVD a probíhá jednání, aby se tato DVD dostala do katolických škol.  
 
V právě uplynulých dnech se hnutí připojilo k celoevropské akci  zachování neděle jako 
svátečního dne. 16.12. bude evropský parlament projednávat směrnici EU z r. 2003 
upravující den odpočinku v týdnu. Jde o to, aby byl přijat dodatek, že minimální čas 
odpočinku je zásadně určen na neděli, což bylo v r. 2003 vypuštěno. Hnutí se obrátilo 
na naši europoslankyni MUDr.Zuzanu Roithovou, aby se zasadila o přijetí onoho 
dodatku, vybídlo i další křesťanská sdružení k podpoře požadavku a požádalo o 
podporu i českou biskupskou konferenci. Konečným cílem těchto snah je zamezení 
stále většího porušování nedělního odpočinku, tolik potřebného pro zdravý rozvoj rodin i 
jednotlivců. 
 
Naše farnice paní Marie Dvořáková, kterou mnozí znáte, je předsedkyní celopražské 
skupiny. 
Hnutí má webové stránky, kde se dozvíte více informací www.hkap.cz. 
 

(Stanislava Jechová) 

http://www.hkap.cz

