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Vážení čtenáři, 

v  čísle, které se vám dostává 
do  rukou, se zaměřujeme na  far-
ní média. Je to další téma, které je 
společné mnoha farnostem praž-
ské arcidiecéze. Jak se lze dočíst 
v  článku Františka Reichela, svůj 
časopis vydává téměř polovina 
farností. Mnohé z  těch ostatních 
ale provozují webové stránky, 
popř. jsou přítomny v  prostředí 
sociálních sítí. Tím se zabývá stať 
Josefa Nerušila. Součástí přípra-
vy čísla bylo setkání s  redaktory 
farních časopisů a  farních webů, 
které se setkalo s  obrovským zá-
jmem. Velmi nás to potěšilo. Dou-
fáme, že i  ono přispěje k  dalšímu 
přiblížení se tohoto časopisu vám, 
našim čtenářům. 

Aleš Pištora

CÍRKEV A MÉDIAEDITORIAL

Milí čtenáři,

doby, kdy po  obci chodil bubeník 
a  vyhlašoval zprávy, kdy lidé ve  měs-
tech četli obecní vyhlášky na nárožích 
a  kdy si návštěvník kostela poměrně 
snadno pamatoval to, co z  kazatelny 
slyšel, jsou dávno za námi. Jsme zasa-
hováni přívalem slov, a proto mnohdy 
jen těžko udržíme slyšená slova v pa-
měti. Potřebujeme mít sdělení napsa-
ná. A nejen to. Žijeme v době elektro-
nických médií, která jsou zejména pro 
střední a nejmladší generaci nejen ne-
zbytnou výbavou, ale v  podstatě sou-
částí jejich života, bez které se neobe-
jdou. Je dobré, že se ani tištěných, ani 
elektronických médií církev nestraní, 
že je používá a je v nich přítomna.  

Dostáváme se ale k  množství otázek: 
Na  koho se to které médium obrací? 
Komu je především určeno? Jakou má 
mít náplň? Má se zabývat jen strikt-
ně otázkami víry a zbožnosti, nebo se 

má také věnovat otázkám a  tématům, 
které jsou ve společnosti důležité? Ko-
lik prostoru v nich má být pro různé, 
nikoliv jen oficiální názory? Zde se 
mínění a  postoje různí. Nemělo by 
ale záležet jen na  osobních libostech 
a  nelibostech. Jde v  zásadě o  to, jak 
kteří křesťané chápou církev. Pokud 
je pro ně „opevněným městem“, ne-
bude je zajímat, co se děje „za  hrad-
bami“. Pokud s  koncilem vyznávají, 
že „Radost a  naděje, smutek a  úzkost 
lidí naší doby, zvláště chudých a všech, 
kteří nějak trpí, je i  radostí a  nadějí, 
smutkem a  úzkostí Kristových učed-
níků, a  není nic opravdu lidského, 
co by nenašlo v  jejich srdci odezvu.“ 
(GS 1), potom budou přesvědčeni, že 
ani církevní médium nemůže být uza-
vřeno světu a  nemůže míjet radosti 
i bolesti, kterými lidé žijí. 

Mons. Aleš Opatrný 
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VELIKONOCE 
V KATEDRÁLE
KVĚTNÁ NEDĚLE – 13. DUBNA 2014
• 8.30 pravidelná mše sv.
• -

zilice sv. Jiří, poté vyjde liturgický průvod do katedrály, 
kde bude slavnost pokračovat. Zazní zpívané pašije podle 
sv. Matouše.

• 15.00 pašijové hry v transeptu katedrály v provedení sou-
boru Chorea Bohemica

ZELENÝ ČTVRTEK – 17. DUBNA 2014
• 

• 
 Getse-

manské zahrady v kostele Všech svatých a půlhodinovou 
adorací

VELKÝ PÁTEK – 18. DUBNA 2014
• 8.00 zpívané ranní chvály
• celý den možnost rozjímání v kostele Všech svatých
• 15.00 modlitba křížové cesty k kostele Všech svatých
• 18.00 obřady Velkého pátku, během kterých budou zpí-

vány Janovy pašije a zazní Saety, tradiční andaluské velko-
páteční zpěvy. Mistr Alfréd Strejček bude předčítat úryvky 
z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170  po Kristu 
biskup Melitón ze Sard.

BÍLÁ SOBOTA – 19. DUBNA 2014
• 8.00 zpívané ranní chvály
• celý den možnost rozjímání u „Božího hrobu“ v kostele 

Všech svatých

VELIKONOČNÍ VIGILIE – 19. DUBNA 2014
• 20.30 liturgie Veliké noci začne žehnáním ohně před ka-

 hlav-
ních světových jazycích a dospělým bude udělena svátost 
křtu a biřmování 

NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 20. DUBNA 2014
• 8.30 pravidelná mše sv.
• , během níž bude proveden

výkrop lidu křestní vodou a zazní skladby G. F. Händela, 
J. Sehlinga a L. Sluky

• 17.00 zpívané slavnostní nešpory

+420 220 392 111 / apha@apha.cz / www.apha.cz

VELIKONOCE V KATEDRÁLE
29. BŘEZNA – KVĚTNÁ NEDĚLE

    10.00  Průvod s ratolestmi z baziliky sv. Jiří do katedrály, následuje mše sv. 
Budou provedeny Markovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololá-
níka a Responsorium Jana Dismase Zelenky „In monte Oliveti“.

     19.00 Pašijové hry
     Upravenou verzi Hořických pašijí představí na  Květnou neděli tři herecké 

osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald. Zazní hud-
ba Jaroslava Krčka v provedení souboru Musica Bohemica.

2. DUBNA – ZELENÝ ČTVRTEK

      9.30 Missa chrismatis
     18.00 Mše sv. na památku Poslední večeře Páně, následuje průvod do Get-

semanské zahrady, která bude v  kostele Všech svatých, adorace (do  21.00). 
Kardinál Dominik Duka OP během mše sv. umyje nohy dvanácti mužům.

3. DUBNA – VELKÝ PÁTEK

      8.00 Ranní chvály, následuje celodenní modlitba v  kostele Všech svatých 
(do 17.55), příležitost ke svátosti smíření, modlitba křížové cesty (v 15.00)

     18.00 Obřady Velkého pátku
      Během obřadů budou provedeny Janovy pašije Františka Holíka v  úpravě 

Zdeňka Pololáníka a vedle improperií a lidového zpěvu zazní také Saety, tra-
diční andaluské velkopáteční zpěvy. Herec Jiří Bartoška bude předčítat úryvky 
z díla Peri Pascha biskupa Melitóna ze Sard.

4. DUBNA – BÍLÁ SOBOTA 

      8.00 Ranní chvály, následuje celodenní modlitba u Božího hrobu v kostele 
Všech svatých (do 19.20), příležitost ke svátosti smíření (do 16.00)

     20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE     
      Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení v hlav-

ních světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování.

5. DUBNA – NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  10.00  Pontifikální mše svatá
     Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan kardi-

nál udělí jménem římského velekněze. Při liturgii zazní Missa Solem-
nis in C pro Festo Resurrectionis od  Jakuba Jana Ryby. Novodobá pre-
miéra tohoto díla bude uvedena při příležitosti 250. výročí narození 
a 200. výročí úmrtí tohoto skladatele.

     17.00  Slavnostní nešpory

KLÍČNÍCI PODPOŘÍ NOVÉ VARHANY 
PRO KATEDRÁLU
U  příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. římským císařem se 10. dubna 
ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály opět po krátké době sejdou držitelé 
klíčů od  Korunní komory, aby společně oznámili svůj záměr podpořit projekt 
nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Kvůli němu loni vznikl 
nadační fond, který má na  starosti financování nových varhan. Dosavadní ro-
mantické varhany od Josefa Mölzera na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí 
jsou zvukově dostačující pouze pro starou část katedrály. 
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Foto: archiv Arcidiecézní charity Praha

DUBNOVÝ KALENDÁŘ

DO ČESKA DORAZILI KRAJANÉ Z UKRAJINY

U ž dvě skupiny krajanů z Ukrajiny, kteří se rozhodli kvůli obavám z bezpeč-
nostní situace v  zemi přestěhovat, dorazily do  Česka. Krajanům se indivi-

duálně věnují sociální pracovníci Střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha, 
kteří mají zkušenosti se sociálním poradenstvím a integrací migrantů.  Arcidiecéz-
ní charita Praha shromažďuje nabídky na zaměstnání a ubytování krajanů, které 
přicházejí doslova z celé republiky. Nabídky je možné zasílat na e-mailovou adresu 
krajane@praha.charita.cz             

Jarmila Lomozová

DEN ZVONÍKŮ

J iž počtvrté se letos 30. dubna koná Den 
zvoníků pražské arcidiecéze. Zvoníci 

a přátelé zvonů si nejprve v 15.00 hodin 
poslechnou zvonkohru na pražské Loretě, 
poté v 16.00 hodin účastníky setkání po-
zdraví v  Arcibiskupském paláci kardinál 
Dominik Duka OP. Následuje přednáška 
o staré polské zvonařské dílně „Jan Felc-
zyński“ (1808), vzpomínka na  návštěvu 
Milána a  informace o dalších aktivitách. 
Den zvoníků bude zakončen mší svatou 
ke cti sv. Zikmunda, kterou bude ve sva-
tovítské katedrále od 18.00 hodin sloužit 
kardinál Duka.

František Skopec

SETKÁNÍ REDAKTORŮ FARNÍCH ČASOPISŮ

F arní časopisy, weby, sociální sítě a všechna možná další média byla tématem se-
tkání, které se na pražském arcibiskupství konalo 17. března. Smyslem setkání 

bylo zejména prohloubení vzájemné spolupráce, výměna zkušeností a představe-
ní nových projektů. Diskutovalo se nejen o klasických farních časopisech, ale také 
o elektronických médiích a zejména o webových stránkách farností. Téměř sedm-
desát účastníků, kteří si v úterní podvečer udělali čas, se shodlo na tom, že podobná 
setkání budou i do budoucna velmi přínosná.

Aleš Pištora

 2. 4. 10. výročí úmrtí sv. Jana Pavla II.
  Zelený čtvrtek, Missa chrismatis (katedrála 9.30)
 3. 4. Velký pátek – památka Umučení Páně, den přísného postu,
  velkopáteční sbírka na Svatou zemi
 4. 4. Bílá sobota
 5. 4. Boží hod velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 6. 4. Pondělí velikonoční
 11. 4. 25. výročí biskupské konsekrace kardinála Miloslava Vlka (katedrála 10.00)
 12. 4. svátek Božího milosrdenství 
 23. 4.  svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona arcidiecéze, 
  setkání neofytů s arcibiskupem (katedrála 18.00)
 24. 4. svátek sv. Jiří, patrona skautů (bazilika sv. Jiří 18.00) 
  Mezinárodní den skautů a skautek
 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské
 30. 4. svátek sv. Zikmunda, setkání zvoníků (katedrála 18.00)

NEJEN BACH  
ČI MOZART

U sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze 
se téměř každý den pořádají kon-

certy duchovní hudby. Někteří lidé mají 
za to, že jde jen o další atrakci pro turis-
ty, kde se hraje pouze Bach či Mozart. 
Ve  skutečnosti jsou ale koncerty určeny 
všem, kdo si rádi poslechnou duchovní 
hudbu v odpovídajícím prostředí. Letoš-
ní koncertní sezóna začíná v sobotu před 
Květnou nedělí (tedy 28. března) a končí 
již tradičně 2. listopadu. V  jejím průbě-
hu zazní celkem 195 koncertů. Koncerty 
(kromě adventních a  vánočních) začí-
nají v 18.00 hodin. Abychom vyšli vstříc 
domácím posluchačům, připravili jsme 
možnost zakoupení abonentní vstupen-
ky za výrazně zvýhodněnou cenu. Abo-
nentku lze využívat po  dobu 12 měsíců 
od jejího zakoupení, a to celkem k deví-
ti vstupům na koncert. Cena abonentky 
je 900,- Kč a může sloužit i jako vhodný 
dárek. Programy jednotlivých koncertů 
najdete na www.stnicholas.cz. 

Vladimír Koronthály
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NIKOLI MEDIÁLNÍ  
STRATEGIE,  
ALE PŮSOBENÍ 
DUCHA SVATÉHO
V rozhovoru s emeritním pražským arcibiskupem, 
kardinálem Miloslavem Vlkem spojujeme dvě témata 
– jeho výročí 25 let v biskupské službě a téma tohoto 
čísla, totiž média. Jak se bývalý pražský arcibiskup 
dívá na vývoj médií u nás po pádu komunismu 
a na proměny masové komunikace vůbec?

 V těchto dnech slavíte 25 let v bis-
kupské službě. K  médiím jste byl 
často velmi kritický. Co pro vás v po-
týkání se s  nimi bylo za  ta léta nej-
obtížnější a kdy jste měl naopak ze 
spolupráce radost?
Narážel jsem velmi často na  neinfor-
movanost, ale i  na  jisté nepřátelství 
vůči církvi. Jeden z  čelních politiků 
na  počátku nového období naší spo-
lečnosti řekl, že nelze dopustit, aby se 
církev stala politicky a ekonomicky sil-
nou. Tuto mentalitu sdíleli i mnozí no-
vináři. Zejména v  90. letech byla naše 
společnost reprezentována pragmatiky, 
kteří usilovali o dosažení blahobytu, ale 
nedbali na základní duchovní hodnoty, 
na  kterých by společnost mohla stát. 
Konfrontace s  mentalitou, kde chyběl 
smysl pro právo a  spravedlnost, pro 
mě byla obtížná. A potom tu byla řada 
vnitřních témat, které bylo třeba řešit: 
podzemní církev, fundamentalistické 
tendence (zejména lefebvristé), kato-
lická teologická fakulta a potom samo-
zřejmě restituce a spor o katedrálu.

 A ty pozitivní okamžiky?
Jisté souznění v médiích nastávalo vždy 
v  momentech návštěvy papežů, zvláště 
Jana Pavla II. Média jako by se promě-
nila. Novináři se skutečně snažili za-
chytit co nejvíce z té hezké atmosféry.

 Hodně se mluví o novém způsobu 
komunikace současného papeže. 
Myslíte si, že za  ním stojí mediální 
mág Greg Burke, anebo samotná 
osobnost papeže Františka?
Myslím si, že je to spíše základní orien-

tace současné církve k  druhým lidem, 
i  přes hranice církve, ono „uscire“, vy-
cházet z  vlastního ghetta. Není to nová 
strategie, ale nové objevování působení 
Ducha svatého v církvi a ve světě, o kte-
rém začal mluvit především Jan Pavel II., 
ale které se prosazuje zejména za  sou-
časného papeže Františka, v jeho osobní 
spiritualitě, v  jeho stylu práce a  v  napl-
ňování jeho „papežského poslání“.

 Od  roku 1994 do  roku 2009 jste 
byl členem Papežské rady pro sdě-
lovací prostředky. Čím jste se nejví-
ce zabývali?
Naše setkávání v  plénu papežské rady 
mělo především za  úkol vzájemné in-
formování se o  stavu médií v  různých 
koutech světa a o práci církve v této ob-
lasti. Vícekrát jsem mluvil o našich cír-
kevních médiích, o rádiu Proglas a TV 
Noe, což vzbuzovalo obdiv, že my, tako-
vá malá země, máme svá církevní mé-
dia. Kolegové z ostatních zemí také oce-
ňovali, že je u nás církev tolik přítomna 
i ve veřejnoprávním vysílání.

 A jak se díváte na proměnu kon-
cepce náboženského vysílání v  ob-
lasti náboženských témat, s  níž 
na  začátku letošního roku přišel 
Český rozhlas?
Už dříve se mluvilo o  tom, že by toto 
vysílání nemělo být pouze pro věřící, 
ale že by mělo být více orientováno 
i  na  hledající. Celosvětovým trendem 
je totiž jakýsi obnovený zájem o  du-
chovní témata. O tom mluví např. kni-
ha „Bůh se vrací“ vydaná loni i  česky 
v nakladatelství Triton.

 Jak tomuto trendu, o kterém mlu-
víte, vyjít co nejlépe vstříc?
Je především nutné svědectví živo-
ta z  víry věřících lidí, protože dnešní 
sekularizovaná společnost chce pře-
devším „vidět“, dotknout se, nestačí 
jen nějaká mediální kampaň. Budou-li 
věřící žít, jak to stále zdůrazňuje papež 
František, ve  vzájemné lásce, ve  spo-
lečenství, pak lidé pochopí, že církev 
není jen instituce, ale také „rodina“, 
společenství.

 Jak se díváte na naše diecézní mé-
dia? Co je podle vás hlavním úkolem 
např. farních časopisů?
Jejich hlavním smyslem je vytváření 
společenství. A protože církev je spole-
čenství, je význam diecézních a farních 
časopisů skutečně veliký.

 Mohu se na  závěr zeptat, čím se 
dnes nejvíce zabýváte? Cestujete, 
přednášíte, píšete paměti?
Jako důchodce jsem osvobozen od pra-
videlné pastorační práce a  od  „diecéz-
ních starostí“. Jsem zván do  farností 
a  do  různých společenství v  celé re-
publice, na  přednášky, na  exercicie. 
Často pobývám i  v  cizině, poněvadž 
z  let 1993 až 2001, kdy jsem byl před-
sedou Rady evropských biskupských 
konferencí, mi zůstalo mnoho kontak-
tů. Zaměstnává mě také aktivita v rám-
ci Hnutí fokoláre. Moji přátelé mě často 
vybízejí, abych psal paměti, ale to jde 
velmi pomalu. Jsem rád, že mám od ro-
dičů pevný fyzický fundament a že tak 
mohu lidem ještě sloužit...

Aleš Pištora

25 let biskupské
služby emeritního
arcibiskupa pražského
si připomeneme

11. DUBNA 2015
OD 10.00 HODIN

v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.

Biskupské svěcení přijal
kardinál Miloslav Vlk
31. března 1990.

KARDINÁL VLK

25 LET
BISKUPEM



TÉMA6

FARNÍ ČASOPISY V NAŠÍ DIECÉZI

N aprostou většinu tvoří měsíč-
níky, nejčastěji formátu A5. 
Mnohé vycházejí ve značném 

nákladu (například Zpravodaj od sv. Ig-
náce v nákladu 900 kusů, Kobylístek 750 
kusů, měsíčník akademické farnosti Sal-
vatore 700 kusů, Sněženka farní či Zpra-
vodaj farnosti sv. Václava po 500 kusech), 
často s možností stáhnout si časopis z far-
ního webu, případně si jej nechat zasílat 
elektronickou poštou. 
Souhrnný náklad farních měsíčníků 
v naší diecézi činí přes 8 000 výtisků. Při 
průměrném rozsahu výtisku deset stran 
A5 (kvalifikovaný odhad) pak celá diecé-
ze disponuje tiskovým potenciálem přes 
80 000 stran, které se každý měsíc distri-
buují mezi věřící. To je nepředstavitelné 
množství, kterému žádná jiná (profesio-
nální) tiskovina nemůže konkurovat. Pro 
srovnání: Zpravodaj Arcidiecéze pražské 
(šestnáct stran A4) vychází v  nákladu 
přes 2 000 kusů. Celostátní Katolický tý-
deník, jehož větší část je distribuovaná 
na Moravě, má celkový náklad asi 42 000 
kusů. Zmíněný potenciál – v  souvislosti 
se skutečností, že farní časopisy před-
stavují prakticky nulové počáteční i pro-
vozní investice, neboť jsou redigovány 
nadšenými dobrovolníky, kteří farní listy 
vydávají ve  svém volném čase, zdarma 
a  často s  mimořádným osobním nasa-
zením. Jediným nákladem je tak tisk za-
jišťovaný svépomocí či externě, který se 
obvykle při distribuci listu vrátí – je nejen 
ohromující svým rozsahem, ale i dostup-

V pražské arcidiecézi vychází 56 farních zpravodajů (údaje z let 2012/2013), téměř polovina farností má 
tedy s vydáváním farního listu nějakou zkušenost.

ností a činí z něj jeden z nejefektivnějších 
pastoračních prostředků.
Redakce časopisů tvoří někdy jen jed-
na osoba, obvykle však tým dvou až tří 
osob. V naprosté většině se jedná o laiky, 
zejména pastorační asistenty, často ženy. 
Farář s  redakcí obvykle aktivně spolu-
pracuje, autorsky i organizačně, někdy je 
redaktorem jediným, jindy naopak farní 
zpravodaj spíše toleruje. Z  listů je patr-
né, že jsou tvořeny obětavými amatéry, 
kteří nedostatek zkušeností či erudice 
kompenzují elánem a snahou být farnosti 
prospěšní, což je vhodnější poloha, než 
formálně dokonalý věstník mdlého obsa-
hu redigovaný z příkazu církevní autority. 
Farnosti na  sebe vzaly roli mediálních 
tvůrců, čímž se současně staly i předmě-

tem legislativních norem. Ne vždy jsou si 
ale této skutečnosti vědomy. Drtivá větši-
na vydavatelů farních časopisů (tj. farnos-
ti) nesplňuje ohlašovací povinnost, která 
se dle zákona č. 46/2000 Sb. vztahuje 
na veškerý periodický tisk včetně farních 
zpravodajů. Redakce farních listů se často 
nesprávně domnívají, že uvedený zákon 
se na nízkonákladový amatérský tisk ne-
vztahuje.
Často heroické nasazení redaktorů nuce-
ných sladit požadavky pracovní i rodinné 
s  výrobní lhůtou listu je třeba ocenit – 
řada farních plátků je na této obětavosti 
existenčně závislá. V tom smyslu jsou po-
chopitelná sporadická postesknutí redak-
torů na  pocit nedocenění pastoračního 
přínosu jejich práce, kterou vnímají jako 
službu farnosti, podobnou službě akoly-
tů, katechetů či varhaníků. Poskytování 
zpětné vazby redakci, společné hodno-
cení výtisků a  vzhledem k  dobrovolnic-
kému rázu farních časopisů též ocenění 
a  podpora redakčního úsilí je nezane-
dbatelnou – leč často zanedbávanou – 
úlohou farářů. Možná by stálo za úvahu, 
zdali výše uvedené kvantitativní údaje 
nenaznačují podceňování pastoračního 
významu farních periodik ze strany far-
ních i  diecézních autorit. Vydávání far-
ního zpravodaje je svébytnou pastorační 
činností a  jeho tvůrci, obvykle laici, si 
ocenění i formační podporu zaslouží.            

František Reichel

Foto: archiv Arcibiskupství pražského

Foto: archiv Arcibiskupství pražského



TÉMA 7

FARNÍ ČASOPISY V NAŠÍ DIECÉZI FARNOSTI VE VÍRU 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Sociální sítě hýbou světem a církev by neměla stát opodál – tedy chce-
li se udržet v hlavním proudu komunikace. Jejich zřízení a spravování 
je natolik snadné, že to zvládne každý mírně pokročilý uživatel 
počítače. Přesto je ale třeba při prezentaci farnosti na sociálních sítích 
postupovat obezřetně.

 

•  Arcibiskupství se prezentuje 
webem apha.cz, facebookem 
Arcibiskupství pražské, 
na novináře zaměřeným 
twitterem @apha_cz 
a youtube kanálem 
Arcibiskupství pražské. 
Informace (nejenom) 
o kontaktech a bohoslužbách 
v diecézi pak nabízí web 
k.apha.cz. 

•  Otázkám víry se věnují projekty 
vira.cz, pastorace.cz a deti.
vira.cz, doplněné facebooky 
Víra.cz, Děti.víra.cz 
a twitterem @wwwViraCz. 
Speciálním projektem je  
„Linka víry“.

•  Potřebám praktikujících 
věřících slouží weby 
modlitba.cz a liturgie.cz, 
včetně facebooku Liturgie.cz 
a youtubu Liturgie.cz, 
obsahující např. instruktážní 
videa pro ministranty.

•  Další projekty se zaměřují 
na určité věkové skupiny, jako 
třeba manzelstvi.cz, nebo 
mládežnický web adcm.cz. 

•  Na síti nalezneme i pražské 
biskupy: kardinál Duka 
provozuje web dominikduka.cz 
a svůj facebookový profil. 
Na facebooku nalezneme 
i biskupa Malého.

ARCIBISKUPSTVÍ
NA SÍTI

V současnosti se v  souvislos-
ti se sociálními sítěmi nej-
častěji skloňují slova jako 

Facebook, Twitter a  Youtube, poslední 
dobou na oblibě získává i platforma pro 
sdílení fotografií nazvaná Instagram. 
Zmínit je také zapotřebí křesťanskou síť 
Signály, která slouží zvláště pro komuni-
kaci mezi mládežnickými spolky.

Přes všechny výhody sociálních sítí je 
třeba farní společenství varovat před 
bezhlavým zakládáním profilů. Špatně 
zvládnutá komunikace v  ja-
kékoliv podobě je totiž 
spíše ke  škodě věci. 
Základem dobré 
elektronické ko-
munikace far-
nosti s veřejností 
je pravidelně 
aktualizovaný 
web, v  ideál-
ním případě 
s  moduly pro 
pravidelné za-
sílání newsle-
tteru, a  funkční 
RSS kanál. Webové 
stránky pak mohou 
sloužit jako nástěnka 
pro správu farnosti, úložiště 
fotografií nebo i  jako jednoduchý 
rozcestník pro náhodné „kolemjdoucí“. 
Sociální sítě by potom měly umět přilá-
kat návštěvníky na web, vlastně posloužit 
jako jakási pozvánka. 

Nejvhodnější pro potřeby farností je 
zcela jistě facebookový profil. Facebook 
sice doporučí založení firemní stránky, 
ale farnostem dobře poslouží i  osobní 
profil, který na rozdíl od toho firemní-
ho umožňuje aktivní oboustrannou ko-
munikaci. Twitter je vhodný spíše pro 
komunikaci organizací a větších farních 
celků zejména s  novináři. Youtube lze 

doporučit pouze tehdy, jestliže se ve far-
nosti nachází farník, jehož hobby spo-
čívá v  práci s  kamerou. Nemusí jít jen 
o výrobu a sdílení videí, ale i o streamo-
vání farních aktivit a bohoslužeb.

Jednou ze zákonitostí internetu je jeho 
absolutní otevřenost. Každý názor může 
zaznít, kdekdo se může vyjadřovat k če-
mukoliv, byť by o  tématu nic nevěděl. 
S takovou možností je zapotřebí počítat 
i při správě farních profilů. Sociální sítě 
sice umožňují protivné diskutéry z dis-

kuze vyloučit, správce sítě by 
se ale měl nejprve pokusit 

dát takovému člověku 
šanci. Velice se nám 

na  Arcibiskupství 
osvědčilo napsat 
takovému „in-
ternetovému 
trollovi” sou-
kromou zprá-
vu upozorňu-
jící na pravidla 

slušného cho-
vání, popřípa-

dě i  s  odkazem 
na dokumenty, kde 

by se dotyčný mohl 
o  tématu (zpravidla 

tzv. církevní restituce, nebo 
téma inkvizice) dozvědět více. 

Sociální sítě mohou být velmi užiteč-
ným pomocníkem při šíření evangelia. 
Obrazně řečeno se jedná o neprobádaný 
kontinent, na kterém se každý den zdr-
žuje více než jedna miliarda lidí. Byl by 
ale veliký omyl si myslet, že se sociální 
sítě a internet postarají o šíření křesťan-
ské myšlenky samy. Sebelépe spravova-
ný web a  profil na  Facebooku přijdou 
vniveč, pokud za  nimi nebude kvalitní 
obsah v  podobě živého farního spole-
čenství.

Josef Nerušil



TÉMA8

P řed rokem 1989 vycházel jako 
arcidiecézní periodikum „Oběž-
ník pražské arcidiecéze“ (dnešní 

Acta curiae archiepiscopalis pragensis). 
Po  sametové revoluci bylo rozhodnuto, 
že informace určené laické veřejnosti 
by měly mít vlastní časopis, odlehčený 
od informací určených zejména kněžím. 
V  červnu 1992 proto vyšlo první číslo 
Zpravodaje pražské arcidiecéze.

PROMĚNY ARCIDIECÉZNÍHO ZPRAVODAJE
Za 23 let své existence prošel Zpravodaj pražské arcidiecéze mnohými proměnami. Do jeho historie 
nám dává nahlédnout jeho někdejší dlouholetá šéfredaktorka Kristina Veselá, tehdy ještě Hrušková, 
která je v současné době na mateřské dovolené.

1992

1997 2009

PAŠIJOVÉ HRY
NA ZBRASLAVI

REPORTÁŽ
O ZVONÍCÍCH 
Z PYŠEL

O ZVONECH
S PETREM VÁCHOU

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
ZPRAVODAJ

číslo 4        ročník 22        duben 2014

PRAžské ARcidiecéze

ZPRAVODAJ

číslo 1       ročník 23       leden 2015

Přibývá Lidí  
bez domova 

nejsem tak   
stRAšná mámA

o domově  
A bezdomovcích

Redakce byla tehdy v péči Pastoračního 
střediska a  prvním šéfredaktorem byl 
P. Aleš Opatrný. Po něm se pak v roli od-
povědného redaktora vystřídalo několik 
lidí, z nichž nejdéle časopis vedla Kristi-
na Veselá. Dnes za jeho vydávání odpo-
vídá Odbor vnějších vztahů, jeho redak-
tory jsou Aleš Pištora a Erika Kroupová.

Během let se vyvíjel nejen rozsah (zpo-
čátku to bylo sedm stran, od roku 2009 
se Zpravodaj rozrostl na šestnáct stran), 
ale také grafika a obsah časopisu. Krys-
talizovaly se jednotlivé rubriky a  zvět-
šoval se okruh přispěvatelů a externích 
spolupracovníků redakce. Náklad první-
ho ročníku není znám, nyní je to 2100 
kusů měsíčně. Všem, kdo do Zpravodaje 
za ta léta bez nároku na odměnu přispě-
li, patří veliký dík.

V  září 2013 vyšlo první barevné číslo 
ve zcela proměněné grafice. Objevily se 
nové rubriky. Každé číslo má dnes hlav-
ní téma, které je pojednáno v rozhovoru, 
obsáhlejším článku a v reportáži. Od le-
tošního roku Zpravodaj vychází na kří-
dovém papíře. Rozsah zatím zůstává 
stejný, ale pro neustálý nedostatek místa 

se uvažuje o jeho rozšíření, i s ohledem 
na  to, jak velký význam má toto perio-
dikum v  pastoraci pražské arcidiecéze. 
Zpravodaj je k dispozici také na interne-
tu, kde si ho každý měsíc přečte dalších 
téměř tisíc čtenářů.

Kristina Veselá

20152014
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MODLITBA ZA PRAHU 
A ZA DNY VÍRY
Na začátek letošního června jsou všichni křesťané v Praze 
pozváni, aby se připojili ke Dnům víry – k týdennímu projektu, 
v rámci kterého se chceme podělit o naši zkušenost s Bohem 
s lidmi, kteří jej neznají nebo neuznávají. Na základě mnoha 
zkušeností z městských misií v Česku i v zahraničí si chceme 
při přípravách Dnů víry připomínat, že prostor pro Boží 
působení se rodí hlavně skrze modlitbu.

S vatý Pavel říká: „Jen Boží mi-
lostí jsem to, co jsem“ (1Kor 
15,10). Apoštol si je vědom, že 

jeho obrácení nezapříčinila jeho vůle 
a  horlivost, ale Boží milost. Svou misii 
svatý Pavel zakládá na modlitbě a  roz-
lišování. V  jubilejním roce 2000 svatý 
Jan Pavel II. vyzval při setkání mláde-
že v  Římě mladé a  farnosti, aby zajeli 
na hlubinu, a vybídl ke konání adorací. 
Na  papežovu výzvu začala nepřetržitá 
adorace v  kostele sv. Anastasie poblíž 
Circa Massima, která trvá dodnes. Stá-
lý výstav Nejsvětější svátosti vznikl ješ-
tě v dalších čtyřech římských kostelech 
a rozšiřuje se po celé Itálii. 

Pokud chceme, aby jakékoliv naše du-
chovní, pastorační či evangelizační ak-
tivity byly účinné, je potřeba, aby od za-
čátku vycházely z  Boží aktivity, kterou 
zakoušíme v modlitbě. Aby snahy těch, 
kdo se letos v červnu zapojí do Dnů víry, 
nebyly prázdné a  neúčinné, je potřeba 
se za ně již dopředu modlit. Zveme vás 
proto ke společné modlitbě za přípravu 

Foto:  Honza Čermák / Člověk a víra

Foto: David Sís / Člověk a víra

Foto: Štěpán Rek / Člověk a víra

Foto: Honza Čermák / Člověk a víraFoto: Dominik Novák / Člověk a víra

Dnů víry v Praze i za všechny lidi, kteří 
v tomto městě žijí:

Před misií: 
  adorace za  požehnání a  pomoc při 

přípravách a  v  průběhu Dnů víry 
v kostele sv. Bartoloměje každé pon-
dělí od 13 hodin

  společná modlitba v kostele sv. Vojtě-
cha v Dejvicích každou poslední stře-
du v měsíci od 19 hodin

  možnost rozdělit si ve farnostech jed-
notlivé ulice vaší čtvrti a  modlit se 
za  lidi, kteří v  těchto místech bydlí 
a pracují

Během misií:
  možnost zapojit se do „nonstop“ ado-

race u sv. Josefa na Malé Straně
  modlitba v  ulicích (růženec, tichá 

modlitba, jakákoliv jiná)

Způsobů, jak se modlit, je mnoho a vy-
nalézavosti se meze nekladou. Díky 
za vaši ochotu a spolupráci. 

br. Jakub F. Sadílek OFM



Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ10 

Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná se o výčet celé náplně 
jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z DIÁŘE BISKUPA HERBSTA

Z DIÁŘE KARDINÁLA DUKY

Z DIÁŘE BISKUPA MALÉHO

  2. 4.    9.30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
  3. 4.  17.00 Jirny, kostel sv. Petra a Pavle – obřady Velkého pátku
  4. 4. 19.30 Jirny, kostel sv. Petra a Pavla – Velikonoční vigilie
  5. 4. 10.30 Jirny, kostel sv. Petra a Pavla – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  6. 4. 10.30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jakuba – mše sv.
  8. 4. 18.00 Tuchoměřice, kostel sv. Víta – mše sv. s udílením akolytátu
11. 4. 10.00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. u příležitosti 25. výročí biskupské konsekrace 

kardinála Miloslava Vlka
 13.30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – setkání Mariiny legie
12. 4.    8.30 Čestlice, kostel sv. Prokopa – mše sv.
19. 4.    9.30 Nové Strašecí, kostel Narození Panny Marie – mše sv.
23. 4. 18.00 Praha-Nové Město, kostel sv. Vojtěcha – poutní mše sv.
24. 4. 18.00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – mše sv. se skauty
26. 4. 10.00 Dolní Kralovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele – mše sv. 

  2. 4.    9.30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
 18.00 Prha-Hradčany, katedrála – mše sv., liturgie Zeleného čtvrtku
  3. 4. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku
  4. 4.  20.30 Praha-Hradčany, katedrála – velikonoční vigilie 
  5. 4. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně
10. 4.    9.30 Praha-Malá Strana, Senát PČR – Konference o Mistru Janu Husovi
11. 4. 10.00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. u příležitosti 25. výročí biskupské konsekrace 

kardinála Miloslava Vlka
12. 4. 10.00 Krásná Hora n. Vltavou – mše sv. a žehnání zvonu
15. 4. 16.00 Choceň – vyslání vojenských kaplanů
19. 4.  15.00 Hora Říp – poutní mše sv. ke cti sv. Vojtěcha a sv. Jiří
22. 4. 17.00 Broumov – mše sv. ke cti sv. Vojtěcha a otevření kláštera po opravě
23. 4. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost sv. Vojtěcha
24. 4. 19.30 Praha-Hradčany, katedrála – připomínka výročí 100 let arménské genocidy
26. 4. 10.00 Polsko; Hnězdno – mše sv. ke cti sv. Vojtěcha
30. 4.  18.00 Praha- Hradčany, katedrála – mše sv. ke cti sv. Zikmunda; setkání zvoníků

  2. 4.    9.30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
 18.00 Stará Boleslav, Charitní domov pro kněze – mše sv.
  3. 4. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku
  4. 4. 20.00 Praha-Nové Město, kostel P. M. Sněžné – velikonoční vigilie
  5. 4. 9.00 Praha-Košíře, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše sv.
 17.00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory 
  8. 4. 16.30 Ústí nad Orlicí, Malá scéna – festival Jeden svět
11. 4. 10.00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. u příležitosti 25. výročí biskupské konsekrace  

kardinála Miloslava Vlka
12. 4.    9.30 Nymburk, kostel sv. Jiljí – mše sv.
 11.00 Nymburk, Náměstí Přemyslovců – žehnání obnoveného Mariánského sloupu
15. 4. 10.00 Svatý Jan pod Skalou, VOŠ pedagogická – vizitace 
 18.30 České Budějovice, studentský klub Biskupského gymnázia – beseda Bez vytáček o křesťanství
18. 4. 16.00 Slaný, kostel Nejsvětější Trojice – mše sv., setkání farností kladenského vikariátu
19. 4. 14.00 Praha-Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora – mše sv. s biřmováním
25.–26. 4.  Brusel – návštěva krajanské komunity, biřmování 
29. 4. 16.30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – setkání učitelů náboženství státních škol
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps 

 1. 4.    9.30 Setkání maminek; DS
 7.  4. 19.30 Příprava na manželství*; CPR
 8. 4.   9.00 a  10.00 Akademie nejen pro 

seniory*; PS
 8. 4.   19.00 Čtyři večery o  evangelizaci;  

P. Pavel Semela: Kurzy Alfa a jejich ovo-
ce. PS

 13. 4. 20.00 Pražský orloj, ČKA Praha 6
  14. 4. 19.30 Příprava na manželství*; CPR
   15. 4. 9.30 Setkání maminek; DS
   17. 4. 20.00 Modlitba Taizé; DS
   18. 4. 9.00 Kurz pomocníků v pastoraci 

5/6*; PS
  20. 4. 20.00 Pražský orloj, ČKA Praha 6
   21. 4. 19.30 Příprava na manželství*; CPR
  22. 4. 9.30 Akademie nejen pro seniory; 

Dr. Jan Kopecký: Česká diplomacie. PS
    22. 4. 19.00 Modlitba za  Dny víry Praha 

2015; PS
 25. 4. 9.00 Kurz pro lektory; PS
  28. 4. 19.30 Příprava na manželství*; CPR

*  jen pro přihlášené; vstup na akce je z Kolejní 
ulice č. 4

PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela 
sv. Vojtěcha
 

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz

 st 19.00–20:00 nebo čt. 16.45–17.45: Cvi-
čení (nejen) pro seniory (klubovna KCMT). 
Více informací: tel. 242 485 826 nebo e-mail: 
fried@kcmt.cz

 8. dubna od 19.00 – vernisáž obrazů akad. 
malíře Karla Solaříka k 100. výročí jeho na-
rození (KCMT)

 9. dubna od  19.00 – z  cyklu Zastavení 
u  Matky Terezy: Má dnes manželství ještě 
šanci? Přednáší Doc. Aleš Opatrný Th.D. (sál 
KCMT)

 12. dubna od 18.00 – koncert dívčího vo-
kálního tria MAKABARA. Kostel sv. Fran-
tiška na Chodově, vstupné dobrovolné 

 12.–15. dubna – Burza pro charitu. Pří-
jem 12. 4. 8.00–11.00 hod., 13.–15. 4. 16.00–
19.00 hod. Uvítáme dobrovolníky na  pří-
jem, balení a  banánové krabice (farní sál 
u sv. Františka)

 13. dubna od  16.00 – Sdružení křesťan-
ských seniorů: Evropa snů a skutečnost. Před-
náší Ing. Josef Škrábek (klubovna KCMT)

KOMUNITA CHEMIN NEUF

www.chemin-neuf.cz 

 2.–5. dubna – Velikonoce pro mladé 16–30 
let v  Tuchoměřicích. Společenství, modlitba, 
křížová cesta, vzkříšení, slavení

 3.–5. dubna – Velikonoce pro mládež 12–16 
let v  Bartošovicích v  Orlických horách. Svě-
dectví, ztišení, chvála, přátelství, přednášky

 11.–12. dubna – Něžnost a sexualita: víkend 
pro manželské páry v  Tuchoměřicích. Pro-
gram zaměřený k prohloubení jednoty v páru 
a rodině. (možnost přijet i s dětmi do 13 let)

MINISTRANTI

www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

11. dubna od 9.30 v kostele sv. Jakuba v Be-
rouně (pro mladší kluky cca od 7 do 15 let). 
Téma: Církev. Program: nácvik ministrant-
ské služby, mše svatá, hry, soutěže, fotbá-
lek. S  sebou: 70 Kč na  jídlo, oblečení a  obuv 
do  tělocvičny a  pokud možno ministrant-
ské oblečení. Ukončení v  16.00. Bližší info: 
P.  Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz;  
tel: 724 209 774).

Starší ministranti

17. – 18. dubna od 18.00 v kostele sv. Jaku-
ba v Praze-Kunraticích (pro starší kluky cca 
od  15 do  25 let). Program: mše svatá, příle-
žitost ke svátosti smíření, duchovní program, 
fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, spor-
tovní a  ministrantské oblečení. Bližší info: 
P. Benedikt Hudema (tel: 724 209 774;
benedikthudema@atlas.cz)

Tábor pro mladší ministranty 

Týdenní pobyt pro mladší ministranty (cca 
od 8 do 14 let) v Hrádku u Vlašimi. Termíny: 
16.–22. 8. a 23.–29. 8. Cena: 1800 Kč, souroze-
necká sleva 500 Kč. Program: Dobývání Svaté 
země IV. Dobrodružství, liturgie, soutěže, noč-
ní výprava, příroda, bojové hry, spaní pod „ši-
rákem“. Přihlášky a info.: P. Benedikt Hudema, 
724 209 774, ministranti@apha.cz 

Maria Rast 2015

Jsi ministrant mezi 14 a  25 lety? Chceš za-
žít dobrodružství v  rakouských Alpách se 

svými vrstevníky? Tak právě tahle akce je 
pro tebe! Alpská usedlost na  poutním mís-
tě Maria Rast, skvělá kuchyně, výšlapy 
do  hor, fotbálek v  údolí, koupání, kvalit-
ní duchovní program a  mnoho dalšího tě 
čeká, pokud najdeš odvahu vyrazit. Termín:  
1.–11. 7. Přihlášky a  info.:P.  Benedikt Hude-
ma, 724 209 774, ministranti@apha.cz

 
KOMUNITNÍ CENTRUM 

SV. PROKOPA

www.centrumbutovice.cz

Třináctého na třináctce 

13. dubna od  19.30 vzpomene na  Zuzanu 
Navarovou. Pražská malířka a  písničkářka 
Martina Trchová a brněnský kytarista Adam 
Kubát spojili své síly v  pozoruhodném pro-
jektu připomínajícím život a  tvorbu před-
časně zesnulé zpěvačky, textařky a skladatel-
ky. Více na webových stránkách:
http://www.trinactnatrinact.blog.cz

Prokopské zastavení

21. dubna od  18.30 jste zváni na  přednáš-
ku Prof.  Ctirada Václava Pospíšila, ThD.:  
Jan Hus – svědek křesťanské víry. V Komunit-
ním centru sv. Prokopa.

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

www.farnostdobris.cz

Hedvábné obrazy

Od  15. dubna se bude konat výstava Hed-
vábné obrazy od  akademické malířky Svět-
lany Hart. V PC sv. Tomáše.

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

www.ads.cvut.cz

Pravidelný program v  kostele sv. Bartolomě 
začíná ve 20.00.

 1. 4. Doc. Stanislav Přibyl:  Katolický rozvod? 
Ale něco takového přece neexistuje…

 8. 4. plk. Eduard Stehlík: Češi na frontách 
1. a 2. světové války

 15. 4. Dr.  Milan Novotný: Chybějící otec, 
chybující syn 

 22. 4. Prof. Martin C. Putna: Obrazy z kul-
turních dějin ruské religiozity… 

 29. 4. Dr. M. Svatošová: Až k prolití krve… 
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PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR
LORETA

www.kapucini.cz; wwwloreta.cz

 1. dubna od  19.00 – Večery u  kapucínů. 
S komponovaným pořadem slova a hudby vy-
stoupí Alfred Strejček a vokální soubor Can-
tica. Výtěžek benefice podpoří středisko Rané 
péče EDA o.p.s.

 11. dubna od 18.00 přivítáme pěvecký sbor 
Prácheň Horažďovice pod vedením sbormis-
tra Stanislava Smítky. Po mši svaté je krátký 
koncert duchovní hudby

ČESKÁ PROVINCIE ŘÁDU
SV. AUGUSTINA

www.augustiniani.cz

XVII. Augustiniánský týden  
20.–25. dubna sv. Augustin řeholník

 20. dubna: od  18.15 – Zahájení augusti-
niánského týdne, otevření výstavy: „Sv. Au-
gustin řeholník očima dětí“; 18.45 modlitba 
nešpor; 19.00 mše sv. 

 21. dubna: od  18.00 – Přednáška: 
PhDr.  William Faix, OSA: „Řeholní život 
v době sv. Augustina“ 

 22. dubna: od  18.00 – Přednáška: 
ThDr.  Angelo Leme OSA: „Sv. Augustin ře-
holník: Vliv Písma svatého“ 
 23. dubna: od  18.00 – Přednáška: 

P.  Ing Jozef Ržonca OSA, PhD. „Augusti-
niánský řeholník: Sv. Tomáš z  Villanova 

 24. dubna, obrácení sv. Augustina: od 18.00 
mše sv. a diskuze 

 25. dubna: od 19.00 – Kulturní akce, ukon-
čení augustiniánského týdne 

ŘKF PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU

www.lhoteckafarnost.cz

Pravidlené akce, na které jste zváni:
 Společenství mužů a  otců, každých  

14 dnů, vždy v pondělí od 20.00 na faře 
 Chrámový sbor přijímá nové členy, zkouš-

ka každé úterý od 20.00 v kostele 

Křížové cesty:

 29. března od 15.00 jsou zvány především 
rodiny s dětmi na Křížovou cestu do Krčské-
ho lesa. Sraz u restaurace Na tý louce zelený 
(pod IKEMem)

 3. dubna od 13.00 je zvána především mlá-
dež na  Křížovou cestu do  Krčského lesa. Sraz 
u restaurace Na tý louce zelený (pod IKEMem)

 4. dubna od  14.00 jsou zváni ti, kteří se 
považují za duchovně hledající nebo dokonce 

za „bezvěrce“. Nabízíme civilní formou poda-
ný výklad jedinečné Křížové cesty od mistra 
Karla Stádníka, která je umístěna v  našem 
kostele (Ve Lhotce 36)

ŘKF U KOSTELA
SV. FILIPA A JAKUBA

www.centrumbarrandov.cz

Pěkné stáří

V rámci projektu Pěkné stáří jste zváni na se-
tkávání seniorů na  zlíchovské faře, Na  Zlí-
chově 221/8 Praha 5, od 9.00 do 12.00.

 3. dubna – P.  Jakub Jírovec: Poslední dny 
Kristovy 

 17. dubna – Petruška Šustrová: Normali-
zace a postkomunistický svět

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz

Fair trade – spravedlivý obchod

12. dubna od  16.00 zveme na  přednášku Da-
niela Kolského, zakladatele sítě kaváren Ma-
macoffee. Bude vyprávět o projektu Fair trade, 
o  účinné pomoci drobným farmářům z  Af-
riky, Asie, Latinské Ameriky, o  spravedlivém 
obchodě se spravedlivou odměnou, zákazem 
dětské práce a  ochranou přírody a  životní-
ho prostředí, i  možnostech zapojení farností 
do těchto aktivit. Přednáška se koná ve video-
sále v  I. patře zadního traktu kostela (vchod 
přes zahrádku). 

O kontemplaci

Vždy od  19.30 (zadní vchod) vás zveme 
na cyklus přednášek o kontemplativní mod-
litbě. Součástí je možnost pravidelných spo-
lečných tichých meditací v kryptě kostela. 

 13. dubna – P. František Hylmar SJ: Vztah 
mezi kontemplací a  rozjímáním v  teorii 
a praxi.  Kontemplativní modlitba a ctnosti

 27. dubna – S. Benedicta Hübnerová OP: 
Co to jsou ctnosti? Jaký je vztah kontempla-
tivní modlitby a ctností?

DOMINIKÁNSKÁ 8

www.dominikanska8.cz
Dominikánská 8 – místo vzdělání a  kultury 
při klášteře sv. Jiljí v Praze. Vchod Jilská 7A, 
Praha 1 – Staré Město. 
 9. dubna od  19.30 zveme na  večer v  rámci 

cyklu Rozprav o církvi nazvaný Svatí nebo zby-
teční? Zasvěcený život v  církvi. Hosty budou 
Benedicta Hübnerová OP a Jan Poříz OCD

 16. dubna od  19.30 uvedeme reprízu 

divadelního představení František blázen 
o životě a smrti sv. Františka z Assisi. V roli 
světce se představí autor, Jan Horák

 23. dubna od 19.30 proběhne debata nad 
tématem Až na věky věků – církev a věčnost. 
Pozvání přijali Jaroslav Brož a Jan Sokol

 30. dubna od 19.30 se uskuteční autorské 
čtení Anny Háblové a dalších vybraných sou-
časných básníků s  názvem Spiritualita sou-
časné poezie, doprovázené debatou na  téma 
duchovní poezie

ŘKF U KOSTELA 
SV. PETRA  A PAVLA

www.farnostbohnice.cz

 5. dubna od  19.00 – Modlitba se zpěvy 
z Taizé v kostele sv. Petra a Pavla 

 8. dubna od 19.30 – Židovské housle Ale-
xandra Shonerta – koncert z  cyklu Kulturní 
Osmičky. Vstupné dobrovolné, vstup je bezba-
riérový. Více na www.osmicky.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

 6. dubna od  17.00 – Velikonoční koncert 
Břevnovského chrámového sboru pod ve-
dením Adolfa Melichara, kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné

 9. dubna od 16.00 – Benefiční koncert pro-
fesorky Virginie Walterové a studentů z Gym-
názia a Hudební školy hl. města Prahy, refektář, 
vstupné dobrovolné

 12. dubna od 17.00 – Koncert skupiny Ca-
mael, na programu netradiční aranže morav-
ské, slovenské a romské lidové hudby, kostel sv. 
Rodiny, vstupné dobrovolné

 14. dubna od 10.00 – Taneční skupina Ma-
rietta pod vedením Lídy Prouzové, denní staci-
onář, vstup volný

 17. dubna od 17.00 – Flétna a klavír – jarní 
koncert žáků Zuzany Hrbkové, refektář, vstup-
né dobrovolné

 19. dubna od  17.00 – Žhavá současnost. 
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením 
Michala Macourka, kostel sv. Rodiny.

 26. dubna od  17.00 – Vesna Cáceres 
quartet, na  programu swingové melodie, 
šansonové a  brazilské písně (pod záštitou 
Nadačního fondu T-Soft Eternity), kostel  
sv. Rodiny

 2. května od  10.00 – Koncert japonského 
sboru WADACHI. Kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné. Následuje vernisáž výstavy Mari-
ne World „Sea Shells“ – obrazy Moniky Mottl 
s tématikou mořských mušlí  (do 30. 6.)
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POZVÁNKY

OZNÁMENÍ

Modlitba podle sv. Terezie

6. dubna od 18.00 jste zváni do kostela sv. Be-
nedikta, Hradčanské nám., Praha 1 na setkání 
o  modlitbě. Téma: Kontemplace Boží tváře. 
Vrcholy modlitby. Přednáší P. Jan Poříz OCD.

Ekologická sekce ČKA

14. dubna od  17.30 jste zváni na  besedu 
s  dlouholetým ředitel Ekologické sekce ČKA 
RNDr.  Jiřím Nečasem o  vzniku a  významu 
Dne země s  názvem „John McConnel a  Den 
Země“. Přízemí kláštera Emauzy v  Praze 2, 
Vyšehradská 49.

Pozvání na konferenci 

17.–18. dubna pořádá NR SFŘ konferen-
ci: Dr.  František Nosek – terciář a  politik 
v  roce sv. Ludvíka IX. V  Klubu u  koste-
la P.  M. Sněžné, Jungmannovo nám. 18,  
Praha. Přihlášky na: f.reichel@volny.cz; 
tel.: 241  950  251; 725  939  385. Více na 
www.sfr.cz; www.frantiskani.cz; info@sfr.cz 
www.facebook.com/sfr.cz

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska

do  Poříčí nad Sázavou následuje 18. dubna  
odpoledne. V  15.30 mše sv. v  kostele  
sv. Havla (u  řeky), celebruje biskup Jiří Pa-
ďour OFMCap. Více: tel. 272  765  083 nebo 
732 744 953; muller.miloslav@centrum.cz

Pouť na Říp

19. dubna se uskuteční pouť farností vikari-
átu Podřipsko na  Říp. Hlavním celebrantem 

mše svaté, která začne v 15.00 před rotundou, 
bude pražský arcibiskup Dominik kardinál 
Duka. Kontakt: klasterroudnice@gmail.com

Zlatá Praha

19. dubna od  16.00 pořádá Hnutí fokoláre 
komentovanou prohlídku kostela sv. Cyrila 
a  Metoděje v  Praze-Karlíně. Sraz účastníků 
je v  16.00 před vchodem do  kostela na  Kar-
línském náměstí. Doprovází Helena Filcíková 
a P. Miroslav Cúth. 

Varhanní nešpory u maltézských rytířů

21. dubna od  17.00 jste zváni do  kostela 
Panny Marie Pod řetězem v  Lázeňské ulici 
v  Praze 1 – Malé Straně na  čtvrtý koncert 
cyklu duchovní hudby. Na programu díla: J. 
Fily, J. S. Bacha, Z. Zahradníka, A. Vivaldi-
ho. Účinkuje: Dorothea Solničková – hoboj, 
Drahoslav Gric – varhany. Vstup na  kon-
cert je volný.

Ekologická sekce ČKA

21. dubna od 19.00 jste zváni k účasti na eku-
menické bohoslužbě ke Dni Země, která bude 
v  pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora 
(u  Karlova mostu). Kázáním poslouží kněz 
Obce křesťanů Mgr.  Milan Horák, zpěvem 
pěvecký sbor Gabriel.

Kolegium katolických lékařů 

22. dubna od  18.30 zve KKL na  přednášku 
P. Marka Váchy PhD.: Věda, víra, Darwinova 
teorie a stvoření podle knihy Genesis.

Kurz pro lektory

25. dubna od 9.00 do 13.00 nabízí Pastorač-
ní středisko AP školení lektorů, které pove-
dou P. Michal Němeček a MgA.  Jan Horák. 
Součástí programu je výuka správného 
přednesu biblických textů a  objasnění li-
turgických předpisů pro přednášení Božího 
slova při liturgii a  ve  společenství. K  účasti 
na  školení jsou zváni všichni, kdo se svou 
lektorskou službou podílí na  slavení mše 
svaté, i  všichni, kdo ve  společenstvích, ale 
i  soukromě pracují s  Božím slovem. Před-
chozí přihlašování není nutné.

Kurz pro hlavní vedoucí táborů

15.–17. května organizuje Asociace křes-
ťanských sdružení mládeže, o. s. (AKSM) 
spolu se Sekcí pro mládež ČBK Kurz pro 
hlavní vedoucí táborů či jiných prázdnino-

V  knihovně (přízemí) III. Interní kliniky 
VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Výroba biblických postaviček

24.–26. dubna jste zváni do  Střediska Eljon 
na  kurz výroby biblických postaviček. Sou-
částí kurzu je i  praktická práce s  vybra-
ným úryvkem z  Bible. Lektor:  PhDr.  Marie 
Klašková. Více informací a  přihlášky: Stře-
disko Eljon, 543  51 Špindlerův Mlýn 33;  
info@eljon.cz; www.eljon.cz

Cyrilometodějská pouť 

25. dubna: IV. etapa – Petrovice-Milevsko-
-Sepekov-Opařany, 24 km.
26. dubna: Opařany-Stádlec-Roudná, 23 km.
Odjezd do  Petrovic autobusem z  Prahy, 
Na  Knížecí 8.00–9.38. Nocleh pod střechou 
(spacáky s  sebou). Odjezd z  Roudné vlakem 
přes Tábor (17.42–18.05, busem Praha 18.05–
19.20) nebo Soběslav (18.31–18.37 Soběslav, 
18.39–20.30 Praha).
Informace na  tel. 731  604  392; www.sfr.cz 
nebo na www.poutnik-jan.cz 

SKAM

Od  19. do  20. června zveme všechny mladé 
a jejich společenství na sportovní akci SKAM 
(Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která 
se bude konat Praze Dolních Počernicích.

Přihlašování probíhá od  20. 4. do  31. 5. (při 
včasnější registraci týmu je výhodnější star-
tovné) na: www.iskam.cz

vých pobytů pro děti (AKSM je držitelem 
oprávnění MŠMT pro pořádání tohoto ško-
lení). Koná se v Praze 4 – Kunraticích.
Náplní kurzu jsou právní předpisy pro práci 
s  dětmi, včetně hygienických, základy prv-
ní pomoci, bezpečnostní pravidla činností 
s  dětmi a  mládeží, táborové hospodaření, 
organizační příprava tábora a  další, je za-
končen testem; účastníci dostanou osvěd-
čení. 
Přihlášku obsahující jméno, adresu trvalé-
ho bydliště, datum narození, e-mail, telefon 
a  označení organizace, pod kterou se pořá-
dá tábor (farnost, spolek…) – zašlete do 30. 
dubna na email svetnickova@cirkev.cz nebo 
na adresu: Sekce pro mládež ČBK, ing. Ma-
rie Světničková, Thákurova 3, 160  00 Praha 
6 – Dejvice. Přihlášeným budou zaslány po-
drobné informace a studijní materiály.

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně 
pedagogická a teologická

Studijní obor: 
Sociální pedagogika a teologie (3 roky)
denní i kombinovaná forma, možnost baka-
lářského studia. Přihlášky do 15. 8. 2015.
Další kurzy:
Pedagog volného času (120 hod., 17.–28. 8.)
Úvod do sociálního zemědělství 
(24 hod., 17.–19. 4.)
Komunikace s nemotivovaným klientem
(16 hod., 18. a 25. 5.)
Hodnocení situace ohroženého dítěte 
a rodiny (8 hod., 19. 5.)
Vztah mezi klientem a pomáhajícím 
(7 hod., 22. 5.)
Nabízíme také profesní výuku jazyků pro or-
ganizace.
Více na www.jabok.cz
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OZNÁMENÍ

JUBILEÁŘ 

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

  Setkání neofytů s biskupem
    Arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP zve všechny nově pokřtěné své ar-

cidiecéze ke  společnému slavení liturgie o  svátku sv. Vojtěcha, ve  čtvrtek 23. dubna 
2015 od 18.00 hod. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Zváni jsou všichni 
neofyté se svými kmotry. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

USTANOVENÍ

  Rozhodnutí o změně kvazifarnosti na farnost
    Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, rozhodl dne 18. února 2015 o  změ-

ně Římskokatolické kvazifarnosti u  kostela sv. Alžběty Praha-Kbely na  farnost. V  té 
souvislosti se mění její název na Římskokatolická farnost u kostela sv. Alžběty Praha-
-Kbely. Ostatní náležitosti (sídlo, začlenění do  IV. vikariátu a  svěření Provincii bratří 
františkánů) zůstávají beze změny.

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  3. 4.  – Velký pátek (19.00):  
kostel Nejsv. Salvátora,  
Praha-Staré Město

RADIO PROGLAS

  2. 4. – Zelený čtvrtek (17.30):  
kostel sv. Augustina, Brno  
(P. Pavel Šenkyřík)

  3. 4. – Velký pátek (17.30):  
kostel sv. Augustina, Brno  
(P. Pavel Šenkyřík)

  4. 4. – Velikonoční vigilie (21.00): 
kostel sv. Augustina, Brno  
(P. Pavel Šenkyřík)

  5. 4. – Boží hod velikonoční (9.00): 
kostel Panny Marie Sněžné, Praha

  12. 4. – 2. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Panny. Marie Pomocnice, Olo-
mouc (P. Rudolf Smahel)

  19. 4. – 3. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  26. 4. – 4. neděle velikonoční (9.00): 
duchovní centrum Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  2. 4. – Zelený čtvrtek (9.30):  
bazilika sv. Petra, Vatikán (František I.)

     (18.00): kostel sv. Václava, Ostrava 
(Mons. František Václav Lobkowicz 
O.Praem.)

  3. 4. – Velký pátek (17.00):  
bazilika sv. Petra, Vatikán (František I.)

     (21.15): Koloseum, Řím – Křížová cesta
  4. 4. – Velikonoční vigilie (20.30): 
bazilika sv. Petra, Vatikán (František I.)

  5. 4. – Boží hod velikonoční (10.15): 
Náměstí sv. Petra, Vatikán (František I.) 

  12. 4. – 2. neděle velikonoční (9.30): 
kostel sv. Václava, Ostrava  
(Mons. Jan Plaček)

  19. 4. – 3. neděle velikonoční (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava  

Změna vyhrazena

  P.  Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arci-
děkan, administrátor u  sv. Františka 
z Assisi v Praze-Starém Městě, 5. 4. 1928 
(87 let)

  Ing. David Seifert, Th.D., jáhen u vika-
riátu Vlašim, 5. 4. 1975 (40 let)

  P. Pavel Šimůnek SDB, rektor u sv. Kří- 
že v  Praze-Novém Městě, 10. 4. 1970  
(45 let)

  RNDr.  Mgr.  Miloš František Převrátil, 
administrátor v Praze-Petrovicích,  
22. 4. 1960 (55 let)

  Mons. ThLic.  Josef Vojtěch Šach, kněz 
pražské arcidiecéze na  odpočinku,  
22. 4. 1919 (96 let)

  P.  Mgr.  ThLic.  Ladislav Nosek SJ, farní 
vikář u sv. Štěpána v Praze-Novém Měs-
tě, 26. 4. 1975 (40 let)

  P.  Mgr.  Milan Pastierčin OFMCap., 
rektor poutního kostela Narození Páně 
v Praze-Hradčanech, 9. 4. 2005 (10 let)

  P.  ThLic.  Jan Regner SJ, farní vikář 
Akademické farnosti v  Praze, 9. 4. 2005  
(10 let)

  P.  Pavel Pola OCD, duchovní rádce 
mládeže ve vikariátu Kladno, 11. 4. 2010  
(5 let)

  P.  Václav Jiří Snětina OSB, administrá-
tor v Praze-Břevnově, 23. 4. 2010 (5 let)

  P. Mgr. Marek Martiška MIC, administ-
rátor v Hrádku, 26. 4. 2005 (10 let)

  P. ThLic. Pavel Čáp SDB, administrátor 
v Praze-Dolních Počernicích, 29. 4. 1995 
(20 let)

  P. Andrea Barbero FSCB byl od 1. břez-
na 2015 jmenován a  ustanoven diecéz-
ním církevním asistentem Fraternity 
Comunione e Liberazione.

  Ing.  Vojtěch Benda byl od  5. března 
2015 na  dobu pěti let jmenován a  usta-
noven členem Ekonomické rady Arci-
diecéze pražské.

  Libor Bulín byl od  5. března 2015 
na  dobu pěti let jmenován a  ustanoven 
členem Ekonomické rady Arcidiecéze 
pražské.

  Mons. ThLic.  Tomáš Holub, Th.D., 
byl na  základě návrhu Mgr.  Jana Kota-
se, S.L.L., faráře ŘKF u kostela sv. Petra 
a Pavla Praha-Vyšehrad, po dobu překá-
žek na  straně jmenovaného, tj. s  účin-
ností od 1. března 2015 do 31. července 
2015 jmenován a  ustanoven administ-
rátorem ŘKF u  kostela sv. Petra a  Pavla 
Praha-Vyšehrad. 

  P. Mgr. Cyril František Molnár OP byl 
od 1. února 2015 jmenován a ustanoven 
farním vikářem Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Jiljí Praha-Staré Město.

  JUDr.  Pavel Müller byl od  5. března 
2015 na  dobu pěti let jmenován a  usta-
noven členem Ekonomické rady Arci-
diecéze pražské.

  P.  Pio David Oláh OP byl od  1. února 
2015 uvolněn z  funkce farního viká-
ře Římskokatolické farnosti u  kostela  
sv. Jiljí Praha-Staré Město.

  Mons. Anton Otte byl od 1. ledna 2015 
uvolněn z funkce rektora in materialibus 
kaple sv. Anny v Kosoři v ŘKF Třebotov.

  P.  Jacques VU Van Hanh OP byl od   
1. března 2015 zproštěn pověření du-
chovní péčí o  vietnamsky hovořící ko-
munitu pobývající v Arcidiecézi pražské.
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ÚMYSL VŠEOBECNÝ: 
Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět 
a chránili ho jako dar od Boha.

ÚMYSL NÁRODNÍ: 
Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.

ÚMYSL EVANGELIZAČNÍ: 
Za pronásledované křesťany, aby pociťovali 
utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána 
a sounáležitost celé církve.D

U
B

EN

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výbě-
rové řízení na místo:

Referent/ka stavebního odboru

Požadavky: VŠ, SŠ – stavební obor, mi-
nimálně 5 let praxe ve  stavebním oboru, 
případně v oblasti památkové péče, mana-
žerské schopnosti, eventuální doporučení 
duchovního správce, řidičský průkaz sk. B.
K přihlášce přiložte strukturovaný životo-
pis, motivační dopis a  souhlas s  nakládá-
ním s  poskytnutými osobními údaji pro 
účely tohoto výběrového řízení ve  smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Možný nástup ihned, strukturovaný živo-

8.–11. 4. DO pro nemocné, trpící, 
nesoucí kříž

DC sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 
www.dc-vranov.cz

17.–19. 4. Velikonoční duchovní obnova P. Petr Šabaka Dcery Božské Lásky Jiřetín pod Jedlovou 
kdbl.jiretin@volny.cz

21.–25. 4. Iganciánské exercicie P. František Lízna SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn 
www.hostyn.cz

24.–26. 4. Modlitba a služba 
(dívky 15-35 let)

sestry boromejky Dům sv. Antonína Moravské Budějovice 
www.boromejky.cz

27. 4. – 1. 5. DO pro seniry  
a animátory seniorů

P. Ing. Miloslav Fiala OPraem. Marianum Jánské Lázně
www.dcshk.cz

30. 4 – 3. 5. Modlitba a služba  
(dívky 15-35 let)

P. Jan Mikeš,  
sestry boromejky

Hospic Prachatice Prachatice  
www.boromejky.cz

4.–8. 5. DC Modli se a pracuj P. Karel Satoria ŘKF Svatá Hora,  
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora 
www.svata-hora.cz

7.–10. 5. Velikonoční DO  
(dívky 16-30 let) 

P. Robert Mayer OFMConv., 
sestry boromejky

Havlíčkova Borová vincenta@boromejky.cz 
www.boromejky.cz

topis posílejte do 6. dubna 2015 e-mailem: 
vankova@apha.cz

Účetní finančního oddělení (především 
dodavatelské faktury)

Požadavky: SŠ, VŠ se zaměřením na ekono-
miku, minimálně 5 let praxe v oblasti kom-
plexního zpracování účetnictví, účtování 
DPH, majetku, závěrkových prací a  sesta-
vování výkazů, Znalost problematiky hos-
podaření neziskových organizací výhodou 
(v oblasti dotací, účetnictví, rozpočtu, daní, 
apod.). Práce na PC (MS Excel, MS Word), 
výhodou zkušenosti zejména v oblasti eko-
nomických agend neziskových organizací. 
Pečlivost, spolehlivost, samostatnost a dob-

NABÍDKA PRÁCE

ré komunikační schopnosti, morální a ob-
čanská bezúhonnost.
K  přihlášce přiložte strukturovaný životo-
pis, motivační dopis a  souhlas s  nakládá-
ním s  poskytnutými osobními údaji pro 
účely tohoto výběrového řízení ve  smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Možný nástup dle dohody, strukturova-
ný životopis posílejte do  6. dubna 2015  
e-mailem: vankova@apha.cz

Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo 
prodloužit výběrové řízení, případně ne-
obsadit pracovní pozici, pokud uchazeči 
nenaplní očekávání organizace.



Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 

Modlitba usebrání 
    

Cynthia Bourgeault 
Brož., 192 str., 299 Kč

bůh je větší 
než naše srdce

Johannes Brantschen
Brož., str. 112, 179 Kč

Knižní novinky

  K
A

R
M

EL
IT

Á
N

I
  P

A
U

LÍ
N

K
Y

  

  P
O

R
TÁ

L

e-
kniha

 
spravedlivý riskuje 
Alberto Tronchin
Brož., 144 str., 199 Kč

 
 oheň lásky 

José Luis Olaizola
Váz., 160 str., 259 Kč

4. DUBEN 1655
Pražský světící biskup Josef de Corti v koste-
le Panny Marie Vítězné na Malé Straně slav-
nostně korunoval sošku milostného Praž-
ského Jezulátka.

8. DUBEN 1815
Zemřel Jakub Jan Ryba, hudební sklada-
tel, osvícenský pedagog, spisovatel, autor 
duchovních a  světských textů, varhaník 
 u sv. Salvatora v Praze. Od května 1788, až 
do své smrti působil jako kantor v Rožmitá-
le pod Třemšínem. Jeho nejslavnější dílo je 
Česká mše vánoční „Hej mistře“ z roku 1796.  
(*26. 10. 1765)

9. DUBEN 1905
Slavnostně vysvěcen kostel sv. Vojtěcha 
v  Praze-Libni. Původně postaven jako dře-
věné provizorium se životem na 6 let. Toto 
provizorium stojí však dodnes. Roku 1987 
vyhlášen kulturní památkou.

10. DUBEN 1695
Pražský světící biskup a  strahovský pre-
monstrátský opat Vít Seidl slavnostně vy-
světil Loretánské zvony. V  letech 1683 až 
1691 zvony vyrobil Claudius Frémy z  Am-
sterodamu. Všech 27 různě velkých zvonků 
sestavil r. 1694 pražský hodinář Petr Neu-
mann. Poprve se rozezněly 15. srpna 1695.

13. DUBEN 1995
Česká biskupská konference vydala cír-
kevní schválení na  Katechismus katolické 
církve.

13. DUBEN 1995
Zemřel Hugo Vaníček, katolický kněz, jezu-
ita, vojenský kaplan, publicista. Za 2. sv. vál-
ky působil jako vojenský kaplan ve  Francii 
a  Anglii. Po  válce byl internován v  Želivě 
a  Hájku u  Kladna. V  letech 1956 až 1968 
byl ustanoven administrátorem v  Roudnici 
nad Labem a poté v Liblicích nad Vltavou. 
Vyznamenán Čs. válečným křížem a  Čs. 
vojenskou medailí za  zásluhy II. stupně, 
v  roce 1995 povýšen do  hodnosti generá-
majora in memoriam. (*26. 6. 1906)

Arnošt Kelnar

LIDOVÁ PAŠIJOVÁ HRA
 
18. DUBNA OD 14.30 HODIN

Před kostelem sv. Jakuba staršího 
PRAHA 5, ZBRASLAV

 
 od večeře ke kříži

Lorenzo Zani
Brož., 183 str., 198 Kč

 
Milosrdenství
Papež František
Brož., 102 str., 105 Kč

 
tvůj křest

barevné fotografie 
Váz., 48 str., 149 Kč

bible k prvníMu 
svatéMu přijíMání
Marion Thomasová
Váz., 160 str., 269 Kč
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 duchovní deník 

Gabriela Bossisová

Brož., 256 str., 289 Kč


