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„Srdce, ne jen šaty“  
(srov. Jl 2,13)
Pouštím se do úvodníku pro dobu postní a pohled mi 
bezděčně padne na ještě neuklizený betlém. Běž-
ný problém křesťanů současnosti: žijeme poněkud 
zrychleně, jako pasažéři v rychlovlaku, jimž se kraji-
na za okny slévá do několika nezřetelných pruhů. 
Toto zrychlení ovlivňuje i naše vnímání liturgického 
roku. I ten se nám nějak „míhá“ před očima, ubíhá 
kolem nás, takže někdy nestíháme jeho dění včas 
zaznamenat, natož vstřebat. Tím vůbec neprotestuji 
proti liturgickým dobám, ba právě naopak – bez zvnějš-
ku nabízené šance zaměřit se na některé klíčové tajemství 
víry a nechat jím proměnit svůj život bychom si právě v naší 
době asi těžko udrželi směr a smysl pro podstatné. 
„Roztrhněte svá srdce, ne pouze šaty,“ slyšíme na Popeleční 
středu. A máme další potíž: Při bližším ohledání dnešního po-
sluchačstva prorokových slov možná zjistíme, že „trhat šaty“ 
se vlastně nikdo ani nechystal ... Jinak řečeno, mnohdy nám 
chybí i vnější známky pokání, natož pokání ve smyslu obrácení 
srdce k Bohu. A jinak pravdivá kázání o tom, že pokání nespo-
čívá jen ve vnější askezi, např. v omezení televize, cigaret či 
sladkostí, ale má zasáhnout mnohem hlouběji, narážejí na pro-
blém, že se vlastně málokdo chystal vypnout i tu televizi. 
„Roztrhněte svá srdce ...“ Zvláštní obrat! Vždyť jinde Hospodin 
slibuje, že sám obváže naše rány. Nepotřebujeme spíše zace-
lit trhliny, které v srdcích zanechal vlastní hřích i zranění od dru-
hých lidí? Určitě ano. A přece, bez „roztržení srdce“ z naší stra-
ny jako by k nám životodárné Boží milosrdenství ani nemohlo 
vstoupit. 
Zkroušené srdce není totéž co deprese. Jde o bezpodmíneč-
nou kapitulaci tomu, který mne bezpodmínečně miluje. Ote-
vření všeho, co jsem a co mám, dobrého, zlého i bolavého, 
před mým Spasitelem. Jde o kapitulaci plnou naděje, naděje 
v nový život. Po zdařilém pokání mohu směleji vyznávat s apo-
štolem: „A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, kte-
rý si mne zamiloval a sám sebe za mne vydal“ (Gal 2,20).

Kateřina Lachmanová

Březnový kalendářík

 2. 3. Den boje spisovatelů za mír (vyhlásil PEN 
klub v roce 1984)

 8. 3. zakončení svatováclavského roku – 
slavnostní nešpory v katedrále (17:00)

  zakončení výstavy „Svatý Václav – 
ochránce české země“

 19. 3. slavnost sv. Josefa
 21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění 

rasové diskriminace
  Světový den poezie
 22. 3. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
  Světový den vody (vyhlásila OSN)
 25. 3. slavnost Zvěstování Páně
  Den modliteb za úctu k počatému životu 

a za nenarozené děti
 28. 3. Arcidiecézní setkání mládeže
  Den učitelů
 29. 3. změna zimního času na letní (2:00→3:00)
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Sv. Jan Nepomucký –  
280 let od kanonizace
19. března 1729 byl v bazilice svatého 
Jana v Lateráně svatořečen Jan Ne-
pomucký – již 280 let se k němu náš ná-
rod obrací s prosbou o přímluvu ne-
jen jako k patronovi kněží, zpovědníků, 
mostů, lodníků, vorařů, mlynářů ... proti 
pomluvám, za mlčenlivost, za uchová-
ní zpovědního tajemství ..., ale jako k hlavnímu patro-
novi Čech! Jen v naší arcidiecézi je mu zasvěceno os-
matřicet kaplí či kostelů.
Sv. Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1345 v měs-
tečku Nepomuk (v historických pramenech zmiňová-
no i jako Pomuk), ležícím v západních Čechách. Jano-
vo narození a mládí bylo spojeno s mnoha legendami, 
které byly zobrazovány v období baroka. Při naroze-
ní Janově prý rodný domek v Nepomuku zářil a malý 
chlapec byl v nebezpečí života zasvěcen Panně Marii. 
Legendy hovoří o Janově vyučování v cisterciáckém 
klášteře, ležícím pod Zelenou Horou nedaleko měs-
tečka Nepomuku. Podle legend navštěvoval Jan vyšší 
školy v Žatci. V historických dokumentech se objevuje 
Jan poprvé roku 1369, když stvrzuje jako veřejný notář 
pravost opisu buly papeže Urbana V. Do služeb církve 
vstoupil roku 1375, kdy jako notář arcibiskupské kance-
láře asistoval při vyšetřování výroků a skutků církevního 
reformátora Jana Milíče z Kroměříže. Roku 1369 je Jan 
jmenován jako klerik, to znamená, že přijal nějaké niž-
ší svěcení. Působil jako farář u kostela sv. Havla. Krátce 
po svém nástupu sepsal kostelní inventář. Záhy poté za-
čal studovat na pražské právnické fakultě Karlovy uni-
verzity. Byl zřejmě žákem pilným a nadaným, neboť již 
roku 1381 byl prohlášen bakalářem práva a roku 1383 
se vydal na další cestu za vzděláním do italské Pado-
vy, kde byla jedna z nejrenomovanějších evropských 
středověkých univerzit. Zde byl dokonce rektorem ul-
tramontánů. Po svém návratu byl roku 1389 jmenován 
kanovníkem vyšehradským a vzdal se kanonikátu u Sv. 
Jiljí. Kolem roku 1390 se přestěhoval od Sv. Havla na Vy-
šehrad. Vrcholu své církevní dráhy dosáhl Jan z Pomu-
ka v zodpovědném úřadu generálního vikáře.
Narůstající konflikty vyvrcholily na přelomu let 1392-
1393. Václav IV. se rozhodl oslabit arcibiskupovu moc 
tím, že z uprázdněného opatského stolce v zápa-
dočeských Kladrubech hodlal zřídit nové biskupství 
a chtěl na něj dosadit některého ze svých oblíbenců. 
Tomu však arcibiskup odporoval a několik dní po smr-
ti kladrubského opata Racka jmenoval opatem mni-
cha Odolena, zvoleného řádně spolubratřími, což po-
tvrdil také sv. Jan Nepomucký jako generální vikář. Král 
poručil po jednání s arcibiskupem Jana z Nepomuka 
a další svědky zatknout. Podle některých badatelů se 
tak stalo také proto, že Jan odmítl prozradit zpověd-
ní tajemství královny. Jan zemřel na mučidlech a jeho 
tělo bylo shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Podle le-
gend se při tom otevřela nebesa a sestoupili z nich an-
dělé s palmovými ratolestmi a kolem těla svrženého do 
Vltavy se rozzářila tajemná světla. Tělo světce vyplavi-
la hned druhý den voda u cyriackého kostela sv. Kří-
že Většího a bylo v něm dočasně pohřbeno. Po třech 
letech došlo k jeho přenesení do Svatovítské katedrá-
ly, kde bylo pohřbeno před kaplí sv. Erharda a Otýlie. 

O tom, že Jan zemřel v pověsti svatosti, máme zprávu 
od samotného arcibiskupa, který počátkem roku 1393 
odešel do Říma. Jan z Jenštejna totiž čtvrt roku po tra-
gické události psal o Janovi z Pomuka ve stížnostním 
dopise papeži, že byl „iam martyr sanctus“ („již svatý 
mučedník“).
Janova úcta zřejmě žila v 15. a 16. století v okruhu Sva-
tovítské kapituly. K vlastní beatifikaci Jana Nepomucké-
ho došlo v roce 1721. Při ohledání Janových pozůstatků 
byla objevena v jeho lebce měkká tkáň, prohlášená za 
světcův jazyk (dnešní lékařská věda hovoří o mozkové 
tkáni). O osm let později, v roce 1729, pak byl Jan kano-
nizován, což bylo spojeno s velkými slavnostmi. Zobra-
zení sv. Jana Nepomuckého nalezneme nejen v téměř 
každé vísce v Čechách, ale skoro v celém světě.

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 
 Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Ke Dni modliteb za úctu 
k nenarozenému životu
Slavnost Zvěstování Páně (25. března) je rovněž dnem, 
v němž se církev obzvláště modlí za úctu k počatému ži-
votu a za nenarozené děti – téma stále aktuální, čím dál 
víc nepohodlné, pro mnohé diskutabilní, vždy zásadní. 
Maria svým „ano“ změnila dějiny spásy, dějiny světa – 
každý z nás se může dostat do situace, kdy jeho „ano“ 
(či „ne“) změní dějiny konkrétního člověka, konkrétní ro-
diny. Na těch jednotlivých „ano“ (či „ne“) však stojí (či 
s nimi padá) naše společnost, naše budoucnost ...
Nedávno (5. a 6. února) se v Praze konala konference 
v rámci českého předsednictví Evropské rady, která se 
týkala rané péče o děti. Kromě politiků zde vystoupila 
řada odborníků z celého světa, mimo jiné také kardi-
nál Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu. Vět-
šina z nich konstatovala potřebu posílit podporu rodiny 
a její autonomii při volbě formy péče o děti. Vyzvednu-
ta byla právě potřeba ocenit rodiče, kteří vychovávají 
děti a odvádějí skutečnou práci, rovnocennou s jiným 
zaměstnáním. Opřít se je potřeba o funkční rodinu, kte-
rá vytváří nejlepší prostředí pro výchovu dětí. Na evrop-
ské úrovni tak proběhla zcela odlišná debata, než jak 
tomu bývalo v minulosti.
Vzpomněl jsem si při tom na manželský slib, kde si part-
neři slibují lásku, úctu a věrnost. Lásku a věrnost přitom 
pokládáme za ty podstatné, ale až po mnoha letech 
v manželství si člověk uvědomí, jak důležitá je právě 
vzájemná úcta a jak často se proti ní, třeba i nenápad-
ným způsobem, prohřešujeme. Stejné je to i s úctou 
k nenarozenému životu. Nenarozený život se neumí 
bránit, a proto potřebuje zvýšenou ochranu a podpo-
ru. V současné době se ovšem již dávno prolomily ba-
riéry tohoto ohledu a běžná společnost ztratila citlivost 
pro ochranu těch nejslabších a pro úctu k životu, který 
je ještě neviditelný, ale o to více je životem. Probuzení 
této citlivosti se proto musí zaměřit především na hod-
noty rodiny a na úctu k životu ve všech jeho situacích. 
Společnost potřebuje spíše než tvrdé odsouzení nabí-
zet podanou ruku a pomoc. Konat tak podle slov Mat-
ky Terezy, která pronesla při převzetí Nobelovy ceny 
míru: „Snažme se, abychom každé ještě nenarozené 
dítě učinili chtěným.“ 

MUDr. Marián Hošek



3

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
P. Bernardin Mráz – stoletý 
Otec Bernardin Josef Mráz OFMConv. se narodil 5. břez-
na 1909 v Levoči na Slovensku, většinu svého kněžského 
života však prožil v Čechách, v naší arcidiecézi, v kon-
ventu minoritů u Sv. Jakuba Staršího na Starém Městě 
pražském. Pro Zpravodaj je ctí, že může svým čtenářům 
zprostředkovat rozhovor s mužem, který i ve svých sto 
letech vyzařuje hřejivé světlo plného života.

■ Otče, jak se vám daří?
Tak, jsem po operaci šedého zákalu, takže vidím jen 
částečně na jedno oko, na levé nevidím vůbec, a zhor-
šuje se to. A také sluch. Ale jinak se mi daří dobře.
■ Dožíváte se stovky, zažil jste celé jedno století, několik 
státních zřízení, dvě světové války, dva totalitní režimy, 
císaře, deset prezidentů, devět papežů ...
... a vždycky jsem se dostal tam, kde to bylo nejhor-
ší. Jako v třicátém osmém, kdy jsem byl v Sudetech, 
v Českém Krumlově, a v Opavě.
■ ... dá se říct – z těch sta let – která ta doba byla nej-
lepší?
Těžko, protože vždycky byly zmatky. 
■ Za sto let zřejmě člověk poznává, že všechno je stej-
né, věci se opakují, možná už jen tak něco nepřekva-
pí – nebo ano?
Celý život je překvapení! Každý den!
Vzpomínám třeba na politické převraty. V čtyřicátém 
pátém jsem byl v Opavě, blížila se sovětská armáda, 
Němci utíkali a člověk nevěděl kudy kam, Opava byla 
prohlášena za pevnost, že se budou bránit, a nás eva-
kuovali. Dostal jsem umístění do Moravské Třebové, jel 
jsem přes Olomouc a na nádraží jsem uviděl vlak do 
Brna, a tak jsem na vlastní pěst odjel do Brna do našeho 
kláštera. A pak Brno bombardovali, toho jsem měl dost 
z Opavy, tak jsem odjel do Českého Krumlova a tam 
jsem zůstal až do doby, kdy kláštery zavírali. A pak mě 
zavezli s kufříkem do severních Čech do Bohosudova 
a potom do Oseka. Odtamtud jsem byl vysvobozen 
zvláštním způsobem. Zdejší farář, minorita, tady (pozn 
red.: u Sv. Jakuba Staršího na Starém Městě) zůstal jako 
správce kostela, ostatní řeholníci byli soustředěni; po-

třeboval výpomoc, a tak si vyžádal, aby mě z toho kon-
centrovaného kláštera propustili. No, a tak jsem se na 
Immaculatu, na náš velký svátek, v roce 1950 vrátil do 
Prahy a od té doby jsem tady. Nejprve dlouhá léta jako 
kaplan, pak jako administrátor.
■ Jak dnes vypadá váš den?
Jsem v důchodu, takže pohodlně: ráno máme vstává-
ní v pět hodin, v šest ranní chvály, pak rozjímání a ve 
tři čtvrtě na sedm mši svatou – denně sloužím. Pak, po 
společné snídani, se rozejdeme. Když jsem ještě mohl 
číst, tak jsem něco četl, ale teď už leta nevidím a ne-
čtu. Někdy, za pěkného počasí, jdu na procházku. To 
vždycky zdůrazňoval náš provinciál, abych se pohybo-
val, abych chodil. Někdy jdu i odpoledne po adoraci 
v kostele, kdy je volný čas. Večer máme zase společ-
né modlitby, večeři a po ní společnou rekreaci. Takže 
život je tady krásný, jsme tu teď čtyři, je to pěkné spo-
lečenství. 
■ Zamýšlel jste se někdy, proč vás Pán povolal k tak po-
žehnaně dlouhému životu? 
To je dar Boží. Pán Bůh mě drží. Proč? Snad mi to ma-
minka vyprosila ...
■ Jste sedmdesát osm let knězem – když jste se tehdy 
rozhodoval pro kněžství, měl jste i nějaké jiné volby?
To ne, byl jsem vychován nábožensky, maminka mě 
obětovala Panně Marii Karmelské, ministroval jsem ... 
V šestnácti letech jsem se rozhodl, že vstoupím do no-
viciátu u minoritů – můj spolužák z levočského gymná-
zia se tam přihlásil a řekl: „Pojď také“. A vyvolil jsem si 
nejlepší řád, ačkoli náš katecheta, když se to dozvěděl, 
říkal: „Proč k minoritům, když je jich tak málo?“ – byl 
tam jen jeden minorita, tak jsme šli, abychom to posíli-
li. A skutečně, po nás následovalo hodně povolání. Až 
tak, že potom už některé nepřijímali.
■ Otče, je nějaká osoba, pominu-li Ježíše Krista, která 
vás v životě nějak výrazně ovlivnila?
Ano, velice, velice! Svatá Terezie z Ávily. Když jsem 
v těch šestnácti vstoupil do kláštera a 20. září jsme za-
čali noviciát, těžko jsem ten život snášel, byli jsme čtyři 
novici. 15. října jsme měli meditaci o svaté Terezii z Ávi-
ly, jaký měla těžký život v klášteře – dokonce už se vidě-
la v pekle – a jak to všechno přemohla. Tak jsem se k ní 
modlil a od té doby jsem neměl žádné pochybnosti, že 
bych nevydržel. Všechno šlo lehce, i studia. Stále jsem 
se k ní modlil. 
■ Tak – jak jste říkal, že vás maminka odevzdala Pan-
ně Marii Karmelské – možná že to byla taková nějaká 
„spiklenecká akce“ mezi Pannou Marií a Terezií.
Ano, ano. Protože jsem nosil karmelitánský škapulíř, kte-
rý mi dala maminka.
■ A neuvažoval jste tedy někdy o karmelitánském 
řádu?
Ne, ne. Naše kláštery mě víc bavily. I v Osimu jsem byl, 
kde je sv. Josef Kupertinský, v Assisi jeden rok, tam jsem 
studoval bohosloví, a pak tři roky v Římě v našem uči-
lišti, tehdy se nejmenovalo Seraficum, ale San Teodoro. 
Vysvěcen jsem byl v naší bazilice Dvanácti apoštolů 12. 
července 1931.
■ Je něco, co byste v životě rád vrátil? Přemýšlíte tak 
vůbec?
Přemýšlím a bylo by třeba vrátit celý život. Teď, když 
mám tu zkušenost ... člověk udělal tolik chyb! Nikdy 
jsem nebyl pohotový.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Jménem pana kardinála a pražského arcibiskupství vám děkujeme za vaši laskavou podporu letošní Tříkrálové 
sbírky, která byla úspěšná! Vybralo se o čtvrt milionu více než před rokem, celkem 3 658 144 Kč (v pražských far-
nostech 1 875 030,73 Kč, v mimopražských 1 577 761,50 Kč, Tříkrálový koncert 204 518 Kč, ostatní 833,77 Kč). Vážíme 
si vašich darů, vážíme si i obětavých koledníků, kteří v lednových mrazech podstatně pomáhali v této dobré věci. 
Vybrané peníze jsou určeny na so ciální projekty Arcidiecézní charity Praha a také na projekty farní. Pán, kterému 
sloužíme v našich bližních, ať je vaší odměnou!

Arcidiecézní setkání mládeže
Také v letošním roce, konkrétně 28. března, oslavíme společně s mladými XXIV. Světové dny mládeže 2009, jejichž 
mottem je zvolání apoštola Pavla: „Máme naději v živém Bohu“ (1 Tim 4,10). Arcidiecézní setkání mládeže se usku-
teční na tradičním místě – v areálu Salesiánského střediska v Kobylisích. Společné zahájení bude v 9:00 v sále, od-
kud se mladí po katechezi otce biskupa Karla Herbsta přesunou do prostor celého střediska, v nichž budou pro-
bíhat přednášky a diskuse na různá témata (např.: K čemu je vlastně kněz?; Nehas, co tě nepálí; Mám krizi víry!; 
Nevím, jak dál; (Ne)křesťanská hudba; Křesťan a válka; Pornografie; Bibliodrama). 
Odpoledne nás kromě přednáškových skupinek (Vypadáš skvěle – body image; Euthanasie – kde je problém?; 
Hrozivá moc internetu; Křesťan a hudba) čekají tvořivé a sportovní skupinky včetně fotbalového utkání kněží – 
 laici.
Od 16:15 proběhne mše svatá s panem kardinálem a večer zakončíme koncertem. Svoji účast již (kromě jme-
novaného kardinála Vlka a Mons. Herbsta) přislíbili např. Mons. Václav Malý, Marie Svatošová, P. Vojtěch Kodet 
O.Carm., Tomáš Řehák, P. Josef Ptáček, Mireia Ryšková a mnoho dalších. 

Za Arcidiecézní centrum pro mládež Bc. Dagmar Štefanová, DiS

■ Jste nejstarší kněz v diecézi ... 
... jsem tím překvapen. 
■ ... mohl byste něco říci třeba dnešním bohoslov-
cům?
Lituji těch dnešních poměrů, tolik pokušení! Měli by žít 
víc v ústraní, dál od světského života, modlitbou a v roz-
jímání, musí se tomu oddat, protože to je jediná pod-
pora proti tomu všemu. A taky podpora věřících. Oni si 
musí vymodlit kněze!
■ Otče, je nějaká věta, slovo, které vás provází životem 
jako krédo?
Takové krátké modlitbičky, vzývání. Četl jsem životopis 
blahoslavené Consolaty, kapucínky, její slova byla: „Je-
žíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!“ To povznáší, tak 
to si teď často opakuji.
■ Co je podle vás v životě nejdůležitější?
Spása duše. Tak žít, abychom dosáhli cíle. K Otci ne-
beskému se modlit, protože on mě stvořil, chránil mě 
a chce, abych se zase vrátil k němu. Má duše je sice 
uzavřená tady v těle, ale jak se osvobodí, bude jedině 
spěchat k svému Stvořiteli, Otci nebeskému. A Pán Je-
žíš, který za nás zemřel, nás bude taky soudit. Ta dobro-
ta Otce někdy tak překvapuje – že on nebude soudit, 
on je Láska, ale soud dal svému Synu, aby soudil. Tak 
na to vždycky myslím v modlitbách.

Upřímné díky za rozhovor, otče! Přejeme Vám  
a vyprošujeme, a myslím, že i jménem čtenářů,  

Boží požehnání. (kh)

U příležitosti oslavy stých narozenin P. Mráze bude v ne-
děli 8. 3. v 10:30 v kostele sv. Jakuba Staršího kardinál 
Miloslav Vlk celebrovat mši svatou, k účasti na ní jste sr-
dečně zváni.
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Křížové cesty
V postní době se máme snažit pronikat do Božího pohledu na nás samé a rozjímat o Kristově jednání, které nám 
přineslo spásu; velkou pomocí k usebrání a k zaměření pozornosti na Spasitele trpícího pro svůj lid je pobožnost kří-
žové cesty. Nabízíme vám několik míst, kde je v Praze možno křížovou cestu prožít spolu s ostatními. Průběžně ak-
tualizovaný seznam rozšířený ještě o některé mimopražské farnosti naleznete také na http://www.apha.cz/krizo-
ve-cesty-2009/

PrAžSKá čáST KoSTel čAS

Bohnice sv. Petra a Pavla pátek 17:30

neděle 17:00

Břevnov bazilika sv. Markéty pátek 17:15

neděle 17:15

Dejvice sv. Matěje neděle 15:00

Háje Komunitní centrum Matky Terezy čtvrtek – po mši, která začíná v 17:00

Chodov sv. Františka z Assisi pátek 17:30

Karlín sv. Cyrila a Metoděje pátek 18:00

Vysočany sv. Vojtěcha (Na Balkáně) neděle 16:00

Kobylisy sv. Terezie od Dítěte Ježíše pátek 17:55

Lhotka Panny Marie Královny míru neděle 16:00

Malá Strana sv. Tomáše pátek 16:30

neděle 16:30

Nové Město Panny Marie Sněžné pátek 17:15

neděle 17:15

Petřín sraz u prvního zastavení (pořádá ŘKF u P. M. Sněžné) Květná neděle (5. dubna) 15:00

Staré Město sv. Jiljí pátek 17:30 (kaple sv. Zdislavy)

Velký pátek 15:00

Matky Boží před Týnem pátek 15:00

sv. Havla pátek 12:00

Stodůlky sv. Jakuba Staršího pátek 17:15

Vinohrady Nejsvětějšího Srdce Páně pátek 17:30

neděle 17:30

Velký pátek 15:00

sv. Ludmily denně kromě soboty 16:00

Žižkov sv. Prokopa pátek 17:15

Velký pátek 15:00

Křížová cesta je jednou z lidových pobožností, jimiž věřící uctívají utrpení Páně. Jejím prostřednictvím znovu a se 
soucitem procházejí poslední etapu Ježíšova putování jeho pozemským životem: od Olivové hory, kde u venkov-
ského dvorce „zvaného Getsemany“ (srov. Mk 14,32) Pán „upadl do smrtelné úzkosti“ (Lk 22,44), přes horu Kalvá-
rii, kde byl ukřižován mezi dvěma zločinci (srov. Lk 32,33), až do zahrady, kde byl uložen do nového hrobu vyhlou-
beného ve skále (srov. Jan 19,40-42).
Křížová cesta je syntézou různých pobožností, které vznikly ve vrcholném středověku. Jedná se o pouť do Svaté 
země, během níž věřící zbožně navštěvují místa spojená s utrpením Páně, dále pobožnost ke „Kristovým pádům“ 
pod křížem, pobožnost k „bolestnému Kristovu putování“ spočívající v průvodech kráčejících od kostela ke koste-
lu, které připomínají cestu, jíž se Kristus ubíral během svého utrpení. Patří sem také pobožnost ke „Kristovým zasta-
vením“, což jsou okamžiky, kdy se Ježíš na své cestě ke Kalvárii zastavuje buď přinucen svými trýzniteli nebo z vysí-
lení námahou či když se pohnut láskou snaží oslovit ty, kteří jsou jeho utrpení přítomni.
Křížová cesta, jež je ve své současné podobě doložena již od první poloviny 17. století, byla rozšířena především 
zásluhou svatého Leonarda z Porto Maurizio († 1751). Sestává ze čtrnácti zastavení, byla schválena Apoštolským 
stolcem a obdařena odpustky. 
(Čerpáno z Direktáře o lidové zbožnosti a liturgii, vydalo Karmelitánské nakladatelství 2007.)
Mnohé praktické informace o pobožnosti křížové cesty, rozjímání i řadu textů k jednotlivým zastavením – různě te-
maticky laděné křížové cesty – naleznete na adrese www.pastorace.cz/tema/krizove-cesty 

kh
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Váš Učitel je jeden – Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze

I březnové pokračování seriálu o církevních školách je 
věnováno dvěma školám mateřským: Srdíčku a Stu-
dánce.

Církevní mateřská škola Srdíčko
■ Představte nám MŠ Srdíčko. Proč by si rodiče pro své 
dítě měli vybrat právě vaši školku? Čím je specifická? 
Církevní – jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.
Mateřská – najdete u nás vše, co se od mateřské ško-
ly očekává.
Srdíčko – klademe důraz na schopnost mít dobré 
 srdce.
CMŠ Srdíčko se nachází ve staré sídlištní zástavbě, v pa-
trové budově s velkou zahradou. Školka je nedaleko 
Prokopského údolí, místního Centrálního parku a v blíz-
kosti městské dopravy. První třída s křesťanským zamě-
řením byla otevřena v roce 1992. Pro zájem rodičů se 
postupně křesťanství rozšířilo do všech tříd. Začalo se 
vytvářet společenství rodičů, dětí a zaměstnanců škol-
ky. Školku postupem doby vyhledávali pro své děti také 
„nevěřící“ rodiče. Je to hlavně pro pozitivní klima a za-
měření školky. Školka se nebrání integraci dětí se zdra-
votním postižením.
Cílem našeho vzdělávacího programu je celkový roz-
voj osobnosti dítěte po stránce duchovní, psychické, 
fyzické a sociální. Má napomoci dětem orientovat se 
v životních hodnotách v souladu s morálním povědo-
mím křesťanské etiky.
Snažíme se vést děti k objevování světa kolem nás, 
k pěstování vztahů s druhými, a tím nenásilně a radost-
ně také s Bohem. To nejen v náboženství či ekologii, 
ale hlavně v každodenním životě. Děti jsou, v souladu 
s jejich individuálními zvláštnostmi, vedeny k samostat-
nosti. Do vzdělávacího programu zařazujeme prvky ná-
boženské pedagogiky Franze Ketta, prvky Montessori 
pedagogiky a principy podporující zdraví.
V současné době máme pět tříd, které navštěvuje sto 
osm dětí. O děti se stará deset kvalifikovaných peda-
gogů a pět provozních pracovníků.
■ Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola na-
bízí?
Děti mají na výběr ze zájmových aktivit nad běžný stan-
dard – keramiku, angličtinu, taneční a sportovní prů-
pravu, výuku flétny a zpívání. 
Spolupracujeme s logopedem, křesťanskou pedago-
gicko-psychologickou poradnou a v případě potřeby 
s dalšími odborníky.
Pravidelně se u nás hrají divadélka, jezdíme na výlety, 
pořádáme akce společně s rodiči – svátek sv. Marti-
na, sv. Mikuláše, adventní Jarmark, Masopust, Zahrad-
ní slavnost ...
■ Musí mít dítě, které jeho rodiče chtějí umístit do vaší 
školky, nějaké zvláštní předpoklady (například být 
z křesťanské, věřící rodiny)? Jak vypadá zápis?
Naše školka je otevřena dětem z křesťanských rodin 
i z rodin bez vyznání. Je ale třeba, aby rodiče souhlasili 

se změřením naší školky. Přijímáme děti zpravidla od tří 
do šesti let. Vzhledem k narůstajícímu počtu přihlášek 
jsme museli stanovit určitá kritéria – děti, jejichž oba ro-
diče pracují, děti starší čtyř let a předškoláci, sourozen-
ci a ostatní. Pro zápis máme vyhrazenu jednu třídu, ro-
diče i děti jsou tak rovnou v prostředí, které je čeká, děti 
si mohou pohrát a rodiče mají čas pokládat otázky.
■ Probíhá u vás nějakou pro děti přístupnou formou vý-
uka náboženství? Nebo jakým způsobem se ve vaší 
školce projevuje to, že je „církevní“?
Náboženská výchova je součástí vzdělávacího progra-
mu CMŠ Srdíčko a také součástí každodenního živo-
ta. Podobně jako v křesťanských rodinách se modlíme 
před jídlem, v křesťanském duchu řešíme vzniklé kon-
flikty a nejrůznější situace. Při probíhajících katechezích 
využíváme náboženskou pedagogiku F. Ketta, která je 
založena na společném prožívání daného tématu.
■ Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky?
Přestože jsme velká školka, nemohu z kapacitních dů-
vodů uspokojit všechny žádosti o přijetí; starosti mi kaž-
doročně činí také placení nájemného. Radostí je, že 
jsou v naší školce děti, rodiče i zaměstnanci spokojení 
a že se dobré dílo daří.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce  
Markétě Suchlové, DiS. (kh)

Kontakt: Podpěrova 1879, 155 00 Praha 5; tel.: 
251 622 425; e-mail: cms.srdicko@volny.cz; 
http://www.materska-skola.cz/srdicko/

Církevní mateřská škola Studánka
■ Představte nám CMŠ Studánka. Proč by si rodiče pro 
své dítě měli vybrat právě vaši školku? Čím je speci-
fická?
CMŠ Studánka vznikla v roce 1991 z iniciativy několi-
ka rodin z římskokatolické farnosti v Praze 4 – Lhotce. 
Rodiče hledali alternativu k tradiční předškolní peda-
gogice. Přáli si školku, která by kladla důraz na rozvoj 
celé osobnosti dítěte, opírala se o křesťanské hodnoty 
a byla otevřená rodině. Založili Občanské sdružení Stu-
dánka, které pomáhalo při vzniku školky a dodnes po-
máhá školce finančně, materiálně, fyzicky, pořádáním 
mimoškolních akcí (Velikonoční jarmark, Lampionový 
průvod, úklid Kamýckého lesa apod.). Tato spoluprá-
ce školky a rodičů je velkou prioritou, na základě které 
si rodiče naši školku vybírají. Druhým důvodem je prav-
děpodobně nižší počet dětí (15) na jednoho pedago-
ga oproti státním školkám (24 až 28), což umožňuje in-
dividuální přístup k dítěti a možnost přijímat i děti s lehčí 
formou postižení. V současné době je kapacita školky 
30 dětí. Jedná se o školku rodinného typu.
Školní vzdělávací program byl sestaven na základě 
konkrétních podmínek školky a jsou zde využity prv-
ky programu „Začít spolu“ (ranní komunitní kruh, cen-
tra aktivit, úzká spolupráce s rodinou). Filosofie školy se 
opírá o křesťanské morální a etické hodnoty (pravda, 
úcta, pokora, tolerance, spolupráce, umění darovat 
i přijímat s láskou a porozuměním, ale i umění odpouš-
tět) a o hodnoty trvale udržitelného života na naší Zemi 
(ochrana života v jakékoliv jeho podobě, krása, užitek, 
zdraví, ekologická etika).
CMŠ Studánka je umístěna v zástavbě rodinných domů 
na okraji sídliště Kamýk. V blízkosti školky se nachází les 
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Kamýk, který nám slouží k četným vycházkám a poznávání přírody v každém ročním období. Součástí školky je 
velká zahrada.
■ Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?
V průběhu roku jsou v rámci ekologické výchovy děti seznamovány prostřednictvím pobytu v přírodě, návštěvou 
Center ekologické výchovy, muzeí a vlastními ekologickými projekty s krásou přírody (Božího stvoření) a nutností 
její ochrany. Dále nabízíme kroužky angličtiny, flétny, keramiky pod vedením zkušených lektorek. Pravidelně na-
vštěvujeme divadlo KC12 v Modřanech. Pořádáme též školku v přírodě v Česticích u Strakonic. V loňském roce 
se nám podařilo uspořádat adaptační víkend pro nové i stávající rodiče ve Svatém Janu pod Skalou, který byl fi-
nancován z grantu „Zdravé město 2008“. Cílem víkendu byla podpora mezilidských vztahů mezi pedagogy, rodi-
či a dětmi, což se myslím podařilo.
■ Musí mít dítě, které jeho rodiče chtějí umístit do vaší školky, nějaké zvláštní předpoklady (například být z křesťan-
ské, věřící rodiny)? Jak vypadá zápis?
CMŠ Studánka je otevřena dětem z křesťanských rodin, ale i z rodin bez vyznání. Zápis dětí probíhá formou Dne ote-
vřených dveří, kdy jsou pro děti a jejich rodiče připraveny jednoduché hry, úkoly, při kterých se děti i rodiče sezna-
mují nejen s prostory školky, ale i s pedagogy. Přednostně přijímáme děti starší, a to vzhledem k našemu vzděláva-
címu programu. Ale pokud je v daném roce volná kapacita, přijímáme i děti mladší (tříleté) a program upravíme.
■ Probíhá u vás nějakou pro děti přístupnou formou výuka náboženství? Nebo jakým způsobem se ve vaší školce 
projevuje to, že je „církevní“?
CMŠ Studánka úzce spolupracuje s lhoteckou farností. Pravidelně nás navštěvuje lhotecký kaplan při půlhodino-
vé katechezi s dětmi. Školní rok zahajujeme mší v kostele Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce. Většina dětí 
ze Studánky se účastní dětských mší jedenkrát do měsíce, které pořádá lhotecká farnost. O dění ve školce píše-
me do lhoteckého Věstníku společenství křesťanů.
■ Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky / kaplana?
Ředitelka: Největší radost vidím v tom, když děti odpoledne nechtějí ze školky domů a spokojení rodiče, místo 
toho, aby rychle „popadli své dítko“, běželi s ním nakoupit, uvařit a uložit do postýlky, si s ním, a mnohdy i s jeho 
mladšími sourozenci, hrají odpoledne ve školce. Nebo když nám některá z maminek (byli bychom rádi i za tatín-
ky) pomůže s některými Centry aktivit a připraví si sama pro děti program. A starosti? Velké množství „papírování“, 
které ubírá čas a energii pedagogům pro tvůrčí práci s dětmi a vlastní komunikaci mezi zaměstnanci školky.
Kaplan: „Děti jsou úžasné tím, kolik mají znalostí z křesťanského světa a jak pozorně naslouchají vyprávění a zapo-
jují se v hodinách katecheze pro předškolní děti. Starosti nemám žádné. Mezi dětmi je mi vždy dobře.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce  
Ivaně Waltrové, DiS, a P. Mgr. Stefanu Wojdyłovi. (kh)

Kontakt: Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4;  
tel.: 261 710 676;  
e-mail: cms.studanka@seznam.cz;  
http://www.cms-studanka.cz/

„Cesta života každého člověka je jako cesta řeky.
Začíná u pramene a končí v širém moři.
Jaká cesta řeky bude, záleží na čistotě a kráse pramene.
Jaká bude cesta životem člověka, záleží na čistotě a kráse dětství ...“

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
český rozhlas 2 Praha
 1. 3. 1. neděle postní (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora u Příbrami (P. Stanislav Přibyl)
 15. 3. 3. neděle postní (9:00): chrám sv. Kosmy a Damiána, Praha (Mons. Ladislav Hučko), řeckokatolická liturgie
 29. 3. 5. neděle postní (9:00): kostel sv. Mořice, Olomouc (P. František Hanáček)

Televize Noe
 1. 3. 1. neděle postní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Ladislav Švirák)
 8. 3. 2. neděle postní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Marek Poláčik)
 15. 3. 3. neděle postní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Josef Zelinka)
 22. 3.  4. neděle postní (10:00): Angola (Benedikt XVI.)
 29. 3. 5. neděle postní (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava 
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Tato rubrika zahrnuje 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 diáře pana kardinála
 1. 3. 8:15 Praha-Vinoř, Mariapoli – mše sv. pro účastníky konference „Spolupráce církví a občanské 

společnosti v ČR a ostatních státech EU
  14:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická bohoslužba za oběti totality Mene Tekel
 8. 3. 10:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv., oslava 100 let P. Bernardina Mráze
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory k zakončení svatováclavského roku
 11. 3. 18:00 Praha, Emauzy – kolokvium České křesťanské akademie
 15. 3. 9:00 Slaný, kostel sv. Gotharda – mše sv. v rámci kanonické vizitace
 16. 3. 9:30 Slaný – kanonická vizitace farnosti 
 22. 3. 10:00 Nehvizdy, kostel sv. Václava – mše sv. se svěcením nového zvonu
 28. 3.  Praha-Kobylisy, Salesiánské středisko – Arcidiecézní setkání mládeže
  10:00 vedení skupinky na téma „K čemu je vlastně kněz?“
  16:15 kostel sv. Terezie – mše sv.
 29. 3. 10:30 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv. s komunitou Communione e Liberazione

Z diáře biskupa Malého
 8. 3.  9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 10. 3. 9:00  Praha-Nové město, Jabok – vizitace
 14. 3  Praha-Karlín, Dvouletá katolická střední škola + Pedagogicko-psychologická poradna – 

vizitace
 15. 3. 9:30  Ořech, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – jáhenské svěcení
 24. 3.  9:00 Sv. Jan pod Skalou, Vyšší odborná škola pedagogická – vizitace
 28. 3.  10:30 Praha-Kobylisy, Salesiánské středisko – Arcidiecézní setkání mládeže
 29. 3. 9:30 Praha-Klánovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
  17:00  Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 31. 3.  18:00  Třebechovice pod Orebem – přednáška

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 3. 8:00 Jince, kostel sv. Mikuláše – mše sv.
 8. 3.  8:00  Úhonice, kostel Panny Marie – mše sv.
 15. 3.  10:00 Chocerady, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 17. 3. 9:00 Příbram – mše sv. v rámci vikariátní konference
 19. 3. 18:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Josefa – poutní mše sv., svátek sv. Josefa
 22. 3. 8:00 Velvary, kostel sv. Kateřiny – mše sv.
 28. 3. 9:00 Praha-Kobylisy, Salesiánské středisko – Arcidiecézní setkání mládeže
 29. 3. 8:30 Bělice, kostel sv. Maří Magdalény – mše sv.

Z ACT CURIAE
Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hrad-
čany, tel.: 220 392 111, www.apha.cz, e-mail: apha@apha.cz.

Týden modliteb za mládež
Týden modliteb za mládež nazvaný „Mladí pro církev – církev pro mladé“ (22.–28. 3. 2009) je jedním z důležitých 
okamžiků propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce. Rádi bychom, aby skrze tento týden modliteb 
všichni věřící osobně vnímali mladé lidi jako ty, které předkládají Bohu v modlitbě, a aby si mladí lidé uvědomi-
li svou spoluzodpovědnost za církev. Toužíme po tom, aby skrze Boží požehnání nebyly akce pro mládež pouhým 
vnějším aktivismem, nýbrž dílem, na němž se oslaví Boží jméno.
Jménem všech kněží a laiků ze Sekce pro mládež a za všechny mladé lidi vám děkujeme za modlitební, lidskou 
i materiální podporu.

P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK, a P. Jaroslav Krajl, ředitel ADCM

Personalia
Ustanovení
S účinností od 18. 3. 2009 byli na dobu pěti let jmenováni a ustanoveni členy sboru poradců Arcidiecéze praž-
ské libor Bulín, kanovník, okrskový vikář; Stanisław Góra, kanovník; Mons. Karel Herbst, pomocný biskup; Mons. 
Mgr. Václav Malý, pomocný biskup; Mgr. Josef Pecinovský, okrskový vikář, děkan kapituly a Mons. Dr. Michael 
Slavík, generální vikář. Všichni jmenovaní jsou členy Kněžské rady Arcidiecéze pražské.
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Z ACT CURIAE
Stanisław Góra byl s účinností od 1. 3. 2009 jmenován na dobu pěti let okrskovým vikářem III. pražského vikariátu. 
Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Benedikt Hudema byl s účinností od 1. 2. 2009 ustanoven zodpovědným za péči o ministranty v Arcidiecézi praž-
ské. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení. 
Mgr. Martin Janata byl s účinností od 1. 3. 2009 jmenován a ustanoven nemocničním kaplanem Hospice Dobrého 
Pastýře v Čerčanech. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení. 
Mgr. Jaromír odrobiňák byl s účinností od 1. 2. 2009 ustanoven k jáhenské službě v ŘKF u kostela sv. Ludmily, Pra-
ha-Vinohrady.
MUDr. Jiří Slabý byl na základě přijetí jeho rezignace ze dne 14. 1. 2009 s účinností od 1. 4. 2009 uvolněn z funkce 
faráře ŘKF u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady, a s účinností od téhož data do 30. 7. 2009 byl jme-
nován a ustanoven administrátorem tamtéž. 

Úmrtí
Josef Šťastný, osobní arciděkan, kněz plzeňské diecéze na odpočinku, zemřel ve Staré Boleslavi 11. 1. 2009 ve 
věku 66 let, ve 44. roce své kněžské služby. Pohřben byl 15. 1. 2009 na Olšanských hřbitovech v Praze. R.I.P.

Jubileář  
Výročí svěcení
ThLic. Václav Steiner, kněz pražské arcidiecéze působící mimo AP 17. 3. 1974 (35 let)
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, tit. biskup litomyšlský (kněžské svěcení) 12. 3. 1949 (60 let)

životní jubilea
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., biskupský vikář pro pastoraci 3. 3. 1944 (65 let)
P. Ladislav Škrňa CSsR, na odpočinku na Svaté Hoře 3. 3. 1926 (83 let)
P. Mgr. Cyprián Kamil Suchánek OP, rektor u Sv. Bartoloměje v Praze 4. 3. 1974 (35 let)
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv., osobní děkan,
 výpomocný duchovní u Sv. Jakuba St. v Praze-Starém Městě 5. 3. 1909 (100 let)
P. Stefano Pasquero FSCB, farní vikář v Praze na Vyšehradě 6. 3. 1969 (40 let)
ThDr. Bedřich Ťupa, emeritní farář 6. 3. 1915 (94 let)
Jan Píška, farní vikář v Kladně  9. 3. 1949 (60 let)
P. Maximilián Roman Rylko O.Præm., administrátor v Keblově 10. 3. 1969 (40 let)
P. Cyril John SJ, farní vikář u sv. Štěpána v Praze 14. 3. 1964 (45 let)
Mgr. Jaroslav Schrötter, trvalý jáhen v Praze-Kobylisích a v Odolena Vodě 18. 3. 1949 (60 let)
Mgr. Jan Böhm, farář ve Voticích 22. 3. 1974 (35 let)
Mgr. František Martínek, trvalý jáhen v Praze-Lhotce a u Sv. Ludmily 26. 3. 1934 (75 let)
MUDr. Jiří Slabý, kanovník, osobní děkan, farář u Nejsv. Srdce Páně v Praze 26. 3. 1934 (75 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVí PRAŽSKÉHO

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754 (705), fax: 220 181 373, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 3. 3. 19:30 Příprava na život v manželství (7/8)*; CPR
 4. 3. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 4. 3. 19:30 Postní zastavení u Sv. Vojtěcha, Ph.Lic Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Na cestě obrácení“; PS
 9. 3. 20:00 Přednáška v rámci ČKA Prahy 6, M. C. Putna: „In God We Trust – Which One? aneb Křesťanství 

na americký způsob“; ČKA
 10. 3. 19:30 Příprava na život v manželství (8/8)*; CPR
 11. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory: postní duchovní obnova, P. Ondřej Pávek; PS
 11. 3. 19:30 Postní zastavení u Sv. Vojtěcha, Ph.Lic Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Smysluplná askeze“; PS
 14. 3. 9:00 Duchovní obnova pro farnost u Sv. Matěje a duchovní správu Sv. Vojtěcha; DS
 16. 3. 18:00 Setkání pastoračních asistentů*, Svatá Hora; PS
 18. 3. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 18. 3. 19:30 Postní zastavení u Sv. Vojtěcha, Mons. Doc. Aleš Opatrný, Th.D.: „Svátost smíření – radost nebo 

trýzeň?“; PS
 20. 3. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 21. 3. 9:00 Kurz pro lektory, Marie Fišerová a P. Mgr. Vladimír Málek; PS
 25. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory: Mons. Michael Slavík: „Exorcismus“; PS
 25. 3. 19:30 Postní zastavení u Sv. Vojtěcha, Ph.Lic Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Jak žít křesťansky 

v neideálním světě?“; PS
 28. 3. 9:00 Sobota pro manželky*; CPR
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4. PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS – Duchov-
ní správa u kostela sv. Vojtěcha; ČKA Praha 6 – Místní pobočka České křesťanské akademie; * jen pro přihlášené
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PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVí PRAŽSKÉHO
Postní zastavení u Svatého Vojtěcha
V době postní vás Pastorační středisko srdečně zve na 
cyklus přednášek (témata viz výše), jichž se ujali Mons. 
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., a PhLic. Kateřina 
Lachmanová, Th.D. Setkání se budou konat vždy ve 
středu od 19:30 v prostorách sálu Pastoračního středis-
ka (kostela sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha-Dejvice.

Setkání pastoračních asistentů na Svaté Hoře 
Podobně jako v minulých letech pořádá i letos Arcibis-
kupství pražské pro své zaměstnance – pastorační asi-
stentky a asistenty – setkání. Jsou nabízeny dva termí-
ny (místem konání je vždy exerciční dům na Svaté Hoře 
u Příbrami), a to 16.–18. 3. 2009 a 9.–11. 10. 2009. Obě 
vede P. Mgr. Vladimír Málek, ředitel Pastoračního stře-
diska. Je na pastoračních asistentech, aby si vybrali, 
které z obou nabízených setkání jim bude lépe vyhovo-
vat, a podle vlastního výběru se přihlásili na prvé či dru-
hé a zúčastnili se ho v plném rozsahu. Prosíme o včasné 
přihlášení na adrese exercičního domu na Svaté Hoře 
(lze elektronicky na www.svata-hora.cz, kde naleznete 
formulář přihlášky, nebo písemně na adrese Exerciční 
dům, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram 2).

Kurz pro lektory
V sobotu 21. března 2009 od 9:00 do 13:30 nabízí Pasto-
rační středisko možnost absolvovat školení lektorů, kte-
ré povedou P. Vladimír Málek a paní Marie Fišerová. 
Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu 
biblických textů a objasnění liturgických předpisů pro 
přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. 
K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektor-
skou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo 
ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slo-
vem. Předchozí přihlašování není nutné.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 777,  
e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 

Přípravy na život v manželství
Poslední volná místa jsou v jarní osmidílné společné 
přípravě, která se uskuteční v termínu 7. dubna až 26. 
května 2009 v pražském Pastoračním středisku. Setká-
ní probíhají vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají in-
formační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený man-
želskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 
Snoubenci, hlaste se co nejdřív telefonicky nebo mai-
lem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena! 

Následující termín společné přípravy je 6. 10. – 1. 12. 
2009.

Maminky v obtížných životních situacích
Pravidelná sobotní sekání osamělých maminek pokra-
čují v sobotu 14. března od 14 do 17 hodin v pražské re-
zidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. Na setkání bývá spo-
lečná modlitba, sdílení radostí a starostí a tematický 
program. Další termín setkání je 4. dubna. Srdečně zve-
me vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

Křesťanská psychologická poradna
má pracoviště v Praze 6 (Thákurova 3) a v Nymburce 
(Bedřicha Smetany 541/20). Nabízí jednorázovou psy-
chologickou intervenci s případnou možností násled-
ných konzultací nebo s odkazem na specializované 
pracoviště. Zaměřuje se především na osobní, manžel-
ské (pobočka v Nymburce též na výchovné) poraden-
ství. Své služby poskytuje zdarma. Klienti se předem při-
hlašují telefonicky. Kontaktní telefon Praha 220 181 777, 
Nymburk 603 859 626.

rodina – nároky, úskalí, východiska
Národní centrum pro rodinu pořádá 12. března od 9:30 
do 16:00 v pražském Emauzském klášteře mezinárodní 
seminář pod záštitou ČBK ve spolupráci s Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, Asociací center pro rodinu, Rodinným 
centrem Praha, za finanční podpory Renovabis. Tema-
tické okruhy semináře jsou: Podpora rodiny ze strany 
společnosti s ohledem na rodičovství a kariéru, Životní 
šance pro mladé lidi: manželství a rodina, Úskalí dneš-
ního manželství a rodiny. Program bude simultánně tlu-
močen do němčiny a angličtiny. Seminář je pro přihlá-
šené účastníky bez poplatku. Přihlášky naleznete na 
stránkách http://cpr.apha.cz nebo www.rodiny.cz

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2,  
tel./fax: 224 920 598, e-mail: mail@misie.cz,  
http://www.misie.cz
Po 15:00-16:00 otevřený kostel sv. Apolináře
 15:30-16:00 adorace 
 17:00 sbor Misijního centra 
Út 19:30 modlitební setkání
Čt 19:00 večerní chvály za jednotu křesťanů 

(kostel sv. Apolináře)
 19:30 seminář „Kráčet životem s Duchem 

svatým“ (účast po domluvě) 
Ne 18:00 mše svatá pro mladé 
5. 3.  evangelizace v kavárně U Sv. Ludmily

PROGRAMy FARNOSTí A DALŠíCH ORGANIZACí

Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice, tel: 244 910 469, fax: 244 912 713,  
e-mail: adcm-pha@volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz
Březnové Večery ve středu se konají 18. 3. – tentokrát je tématem katecheze Charles de Foucauld, o kterém při-
jdou povídat Malé sestry Ježíšovy. Poté nás čeká Improvizační zápas (nevíte, co to je? – tak určitě přijďte) – kdy 
se zase dostanou diváci do role režisérů a poroty? Po Večerech je možné přespat v Nazaretě a odjet ve čtvrtek 
ráno nebo se zdržet déle (máte-li prázdniny nebo zkouškové období). Jungmannovo nám. 18, Klub u P. M. Sněž-
né, od 18:30.
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PROGRAMy FARNOSTí A DALŠíCH ORGANIZACí
Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
Út 20:00  modlitební setkání (kaple kláštera v Tuchoměřicích) 
Čt 10:00  adorace (kostel sv. Prokopa ve Středoklukách)
 18:30  večerní chvály za jednotu křesťanů (tamtéž)
Ne 10:30  mše svatá s katechezí pro děti
Již nyní zveme mladé do 30ti let na společnou oslavu Velikonoc (čtvrtek – neděle) do kláštera v Tuchoměřicích.

Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice, tel.: 
251 610 850, 251 627 400, e-mail: mail@centrumbutovice.cz, 
http://www.centrumbutovice.cz

Severní vítr
Srdečně vás zveme na výstavu kreseb a grafiky Jany Ti-
ché a Vojtěcha Pince „Severní vítr“. Vernisáž se koná 
v sobotu 7. března v 17:00. Výstavu je pak možno na-
vštívit každou neděli od 9:30 do 12:00 a ve všední dny 
po domluvě na tel. 251 610 850.

„Prokopská zastavení“
Křesťanský sbor a ŘKF u Sv. Jakuba St. ve Stodůlkách 
vás zvou v úterý 10. března od 18:30 na přednášku „Pa-

pežská misijní díla“. Přednáší P. Jiří Šlégr, národní ředitel 
Papežských misijních děl.

ŘK farnost u kostelů  
sv. Mikuláše a sv. Václava 
Vršovické náměstí 84/6, 101 00 Praha 10, tel.: 271 742 523
vás všechny srdečně zve na postní duchovní setkání 
s Mons. Alešem Opatrným, které bude probíhat od 3. 
do 24. března, pravidelně každé úterý od 19:50, v kos-
tele sv. Václava ve Vršovicích. Setkání se koná v rámci 
přípravy na biřmování, ale přijít může každý, koho tato 
nabídka oslovila. 
 3. 3. Ježíš trpěl – ale proč?
 10. 3.  Ježíš vstal z mrtvých – ale jak?
 17. 3.  I my z mrtvých vstaneme – ale kdy?
 24. 3.  Obejdeme se bez víry ve vzkříšení?

Pastorační centrum sv. Tomáše 
Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, e-mail: pcstomas@volny.cz; http://dobris.farnost.cz

4. 3. 19:30 „Indie“ – povídání a promítání zajímavostí z cest po Indii (Mgr. Lenka Mazochová a její hosté)  ■
Další pokračování semináře na téma „Farnost? – Žité křesťanství v dnešní době“ ■

 3. 3. 19:30 Ing. Roman Čiviš: Společenství v praxi – jak pracovat ve skupině. Týmová práce; jak se vy-
rovnat s odlišnostmi, generační problém a jak s ním, jak nabídnout moji osobní perspekti-
vu a nenutit všechny, aby byli jako já …

 10. 3.  19:30 P. Mgr. Michal Němeček: Základní pilíře života farnosti II: Služba – projev živé církve. Služba 
jednotlivci i společnosti v mnoha sférách života jako základní projev zdravé církve.

 17. 3.  19:30 P. ThLic. Mariusz Kuźniar: Základní pilíře života farnosti III: Jak svědčit o vlastní víře. Rozdíl 
mezi katechezí a evangelizací, jak mluvit o vlastní víře.

 24. 3.  19:30 P. Mgr. Josef Ptáček: Tři podpůrné sloupy farnosti: správa (vedení), struktury (organizace), 
správcovství (štědré a efektivní hospodaření).

 31. 3.  19:30 P. Mgr. Michal Němeček: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Reflexe předne-
seného s interaktivní formou hledání praktických aplikací.

Po skončení semináře si můžete objednat CD se záznamem přednášek na e-mailové adrese farnosti.

Svatá Hora – poutní místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, 261 80 Příbram II – 591, tel.: 318 429 930; fax: 318 624 744;  
e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz
12.–15. 3.  Exercicie pro zdravotníky, vede Mons. Aleš Opatrný
12. 3. 19:00 Koncert „Hudba v nezvyklých souvislostech“ – temperovaný klavír I (v tzv. biskupském po-

koji na proboštství, Jaroslav Tůma – klavichord)
16.–18. 3.  Setkání pastoračních asistentů pražské arcidiecéze, vede P. Vladimír Málek
19. 3. 19:00 Koncert „Hudba v nezvyklých souvislostech“ – temperovaný klavír II (v tzv. biskupském po-

koji na proboštství, Jaroslav Tůma – klavichord)
22. 3. 17:00 Koncert duchovní hudby – Giovanni Battista Pergolessi: Stabat Mater (Musica Podber-

densis)

Unie Katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
 14. 3. 9:00 Postní duchovní obnova pro ženy (P. Josef Čunek SJ), odpoledne zakončíme mší svatou. 

Oběd můžete přihlásit na tel.: 220 181 329 (v době naší nepřítomnosti použijte záznamník) 
nebo emailem: ukz@volny.cz nejpozději do 11. 3. Koná se ve Farním klubu Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady).

 18. 3. 18:00 Přednáška z cyklu Ženská spiritualita: „Sebeuplatnění ženy – Edita Stein a současnost“ 
(Mgr. Ing. Marie Oujezdská). Koná se v budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, 
Praha 6, v I. patře, v učebně P1.

 18. 3. 14:30 Společenské odpoledne na téma „Cesta kolem světa III, Nový Zéland – příroda“ (RNDr. On-
dřej Bartušek). Koná se ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Pra-
ha 1 (vchod z Františkánské zahrady).
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PROGRAMy FARNOSTí A DALŠíCH ORGANIZACí
Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, www.volny.cz/divadlo.miriam 
 12. 3. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt: „Návštěvník“. Fiktivní setkání slavného rakouského psychiatra Sig-

munda Freuda s neznámým návštěvníkem.
 24. 3. 19:00 „Výběrčí“ / „Hrobnice“ – hostující představení Divadelního studia Neklid (drama s jedinou 

jednající osobou). Milan Uhde: „Výběrčí“ – nelítostný obraz lidské duše. „Hrobnice“ – inspi-
rováno hrou Jana Kameníčka „Hrobník“. 

 15. 3. 15:00 „O pyšné noční košilce“ – pohádka pro nejmenší děti o pyšné noční košilce Parádyji, kte-
rá si nechce hrát s chudou košilkou Bělinkou. Pohádka je plná písniček Petra Traxlera. Na 
námět pohádek bratří Čapků napsali Tomáš a Eva Vondrovicovi.

 29. 3. 15:00 Paul Eluard: „Perutinka“ – pohádka pro nejmenší děti o holčičce Perutince, které se splnil 
její sen létat.

Rezervace: denně 17-21 hod., tel. 731 304 960 nebo e-mail: divadlo.miriam@volny.cz

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy, tel: 235 301 238, fax: 235 302 720, http://www.domovrepy.cz, http://www.boromejky.cz
 1. 3. 16:00 „Radosti života v lidových písních“ – vynikající smíšený pěvecký sbor mladých zpěváků Im-

bus (www.imbus.borec.cz) a jeho mnohohlasé interpretace lidových písní českých a ev-
ropských. Sbormistr: Vít Novotný. Vstupné dobrovolné (refektář).

 2. 3. – 12. 4. předvelikonoční postní období – v této době na všech scénách Domova sv. Karla Bo-
romejského odložíme zábavu trochu stranou a budeme se více věnovat myšlenkám na 
zlepšení údělu všech, kteří žijí v naší blízkosti. Těšíme se na setkání s vámi, milými diváky 
a posluchači, opět ve velikonočním týdnu, kdy v rozmezí 13.-20. 4. budete mít možnost 
vidět a slyšet velikonoční koncerty sboru Byzantion, dětského sboru Radost a anglického 
sboru Tiffin Girls Choir a dalších. Přejeme vám naplněné postní období.

Provincie kapucínů v čr, loreta
loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, tel: 220 516 740, e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
Hlas zvonků máme většinou spojen s přívlastkem jásavý. Můžete se však přesvědčit, že hlas zvonů může být i váž-
ný – dumavý. V postní době tedy zvonky budou znít vážně. Postní písně a melodie si budete moci poslechnout 
v březnu o všech postních nedělích, a to vždy v 15:00 a v 19:00. Nadto ještě ve čtvrtek 19. a ve středu 25. bude 
možno v 17:00 slyšet další duchovní melodie a chorály mající zakotvení v těchto svátečních dnech.

K návštěvě Lorety i k poslechu zvonků zvou bratři kapucíni.

česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter emauzy 128 00, Praha 2, tel.: 224 917 210, e-mail: cka@omadeg.cz; http://www.omadeg.cz/cka 
 5. 3.  15:30 Uměnovědná a historická sekce – PhDr. Richard Biegel, Ph.D: „Kostel sv. Václava ve Vr-

šovicích a nedaleký husitský sbor“, sraz před kostelem sv. Václava, Vršovické nám., Pra-
ha 10.

 10. 3.  17:30 Ekologická sekce – doc. RNDr. Martin Braniš: „Znečištěné prostředí“, Klášter Emauzy, Vyše-
hradská 49, Praha 2.

 13. 3. 17:00 Psychoterapeutická sekce – PhDr. Michal Kolář: „Školní šikana a vaše dítě“, farní sál koste-
la sv. Terezie v Kobylisích

 18. 3. 18:00 Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA – Mgr. Ing. Marie Oujezdská: „Sebeuplatnění 
ženy – Edita Stein a současnost“, budova KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, I. patro vlevo, po-
sluchárna P1.

 25. 3.  18:30 Kolegium katolických lékařů – P. RNDr. J. Šplíchal SDB: Postní zamyšlení, posluchárna III. In-
terní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocnice 1.

Světové společenství pro křesťanskou meditaci v čr
www.krestanskameditace.cz, info@krestanskameditace.cz
Meditace je obecná, univerzální, zkušenost, jež míří mimo slova, obrazy a myšlenky do vírou a přítomností naplně-
né prázdnoty, kterou nazýváme tichem Boha. To, co je zejména v tomto případě křesťanské, je uvědomování si, 
že nás meditace ve víře přivádí k modlitbě samotného Ježíše. 
Lidé, kteří rozpoznali v meditaci hloubku a rozhodli se zapojit tuto duchovní praxi do svých životů, se scházejí pra-
videlně v meditačních skupinách. V březnu vás srdečně zveme na společnou meditaci:
 5. 3. 16:30 v Císařské kapli Emauzského kláštera, Vyšehradská 55, Praha 2
 11. 3. 18:00  v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 (zadní místnost Kasiciako)
 19. 3. 16:30  v Císařské kapli Emauzského kláštera, Vyšehradská 55, Praha 2
 25. 3. 18:00  v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 (zadní místnost Kasiciako)
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DALŠí ZPRÁVy
Iniciativa 17-11 
ŘKF Praha-Strašnice ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím vás zve na přednášku Jiřího Zajíce „Kdo cír-
kev zastupuje na společenském poli?“, koná se 4. 3. 2009 od 19:00 v Divadle Miriam.
Sociální nauka církve je věcí především křesťanských laiků * Komunikace církve se světem: témata, způsoby, lidé, 
komunikační kanály * Jak může křesťan ve světě konkrétně evangelizovat společenské vztahy mezi lidmi? * Jako 
rodič a vychovatel, učitel, novinář, právník, politik, manažer ... 
Besedy se konají celý rok 2009 vždy první středu v měsíci v 19:00 v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, 10 000 Pra-
ha-Strašnice). Vstup volný. Bližší informace viz http://www.farnoststrasnice.cz/aktivity.php?doc=soc_nauka_cirk-
ve.php nebo e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

TeC v Praze-Vinoři
TEC je určen lidem zhruba od 16 do 22 let a má za cíl otevřít nové cesty k uchopení a prožití Velikonočního tajem-
ství. Probíhá ve třech dnech nazvaných Den umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání. Součástí programu je mše sva-
tá, modlitba, promluvy, obřady vycházející z katolické liturgie, hry, tvořivá činnost a plno překvapení. 
Zveme tedy další TEC, který proběhne 20.–22. 3. 2009 na faře v Praze-Vinoři. Program začíná v pátek v 17:00 a kon-
čí v neděli kolem 17. hodiny po společně slavené mši svaté. Stravování je zajištěno na místě. Cena programu je 
400 Kč.
Informace a přihlášky: Veronika Hrubá, mobil 603 207 725, e-mail: veronika.hruba@seznam.cz. Podrobné informa-
ce na http://web.katolik.cz/TEC/

Celorepublikový Pochod pro život 2009 
Uskuteční se 28. března v Praze. Vzhledem k poslednímu společnému pastýřskému listu českých a moravských bis-
kupů k bioetickým otázkám bude letos program zaměřený více modlitebně. Před vlastním Pochodem pro život 
bude ve 13:00 sloužena mše sv. v kostele sv. Jiljí v Husově ulici v Praze 1 s úmyslem za všechny zraněné v souvislosti 
s umělými potraty a za děti při nich zabité. Po mši projde průvod přes Staroměstské náměstí směrem k Václavské-
mu náměstí. U sochy sv. Václava bude Pochod pro život zakončen Svatováclavským chorálem. Další informace 
k letošnímu Pochodu jsou k dispozici v posledním Oběžníku HPŽ ČR 1/2009 (http://prolife.cz/?a=15&id=3). Leták 
k Pochodu je k dispozici ke stažení na adrese http://prolife.cz/pochod-2009.pdf. V případě jakýchkoli dotazů nás 
můžete kontaktovat na adrese info@prolife.cz

Srdce muže
Muži se nepochybně v mnoha věcech odlišují od žen – jinak se vyjadřují, chovají a myslí. V dnešní době je takřka 
moderní naříkat nad úpadkem mužů. Nejnovější číslo časopisu Rodinný život se snaží odpovědět na otázku, co 
znamená být mužem, jaké je nitro muže, jakou roli hraje zralý muž v životě manželském i rodinném, jaký je duchov-
ní život muže. Přináší názory kněží, odborníků i jednotlivých mužů – např. v anketě se muži zamýšlejí nad tím, co pro 
ně znamenají ženy, k čemu je potřebují. 
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz

DUCHOVNí CVIČENí

6.-8. 3. Postní exercicie pro rodiny s dětmi Mezinárodní Centrum 
Duchovní Obnovy

Klášterní 1, 463 62 Hejnice;  
e-mail: mcdo@mcdo.cz; www.mcdo.cz;  
tel.: 482 360 235; fax: 482 360 299

12.-15. 3. Exercicie pro zdravotníky Mons. Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram,  
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním 
formuláře na http://www.svata-hora.cz 

14. 3.
Jednodenní duchovní obnova 
pro mládež hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát, OM Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32, tel.: 541 239 264, www. 
dc-vranov.katolik.cz, e-mail: dc-vranov@katolik.cz

15.-19. 3. Postní duchovní obnova P. S. Peroutka SJ ŘKDS Stojanov
Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 
572 571 531; e-mail: velehrad@stojanov.cz;  
www.stojanov.cz

16.-18. 3. Setkání pastoračních asistentů 
pražské arcidiecéze  P. Vladimír Málek ŘKF Svatá Hora, 

Exerciční dům viz výše 

19.-22. 3. Duchovní obnova pro seniory, 
nemocné, invalidní Mons. Josef Žák Duchovní centrum  

sv. Františka z Pauly viz výše

19.-22. 3.
„S Kristem jsem přibit na kříž –  
Velcí stigmatici sv. František  
a sv. otec Pio“ 

P. Marek Socha OFMCap. Kapucínský poutní dům Loretánské náměstí 6A, Praha-Hradčany 118 00, 
e-mail: poutnidum@kapucini.cz, www.kapucini.cz

19.-22. 3. Postní duchovní obnova  
pro všechny P. F. Lízna SJ Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova
Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín,  
tel.: 558 761 429, 737 930 713

20.-22. 3. Víkend pro seniory P. S. Peroutka, SJ ŘKDS Stojanov viz výše
22.-25. 3. Příprava na velikonoční liturgii P. M. Kabrda SDB ŘKDS Stojanov viz výše

23.-27. 3. Duchovní obnova pro všechny P. J. Čupr SJ Dům jezuitů, Kolín Kutnohorská 26, 280 02 Kolín; tel.: 731 182 112, 
605 760 307; e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz

27.-29. 3. Postní Duchovní obnova pro 
všechny „I půst je čas chvály“

Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly viz výše

27.-29. 3. Rekolekce pro katechety Mons. P. Posád ŘKDS Stojanov viz výše
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KRÁTKÁ SDěLENí
Postní a velikonoční zamyšlení
(Viliam Judák)
„Jestliže Kristus nevstal, marná je naše víra,“ říká apoštol 
Pavel. Velikonoce jsou těžištěm naší víry. Tehdy nám Je-
žíš projevil tu největší možnou lásku, jaká na světě exis-
tuje – dát za někoho svůj život. Stránky této knížky nás 
mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné 
lásce. Můžeme zde upevnit svou víru v to, že on skuteč-
ně vstal a předešel nás do Života, a znovu s ním prožít 
jeho strastiplnou cestu, kterou nám získal spásu; načer-
pat sílu k přesvědčení, že jako nebylo nesmyslné utrpe-
ní jeho, tak nejsou beze smyslu ani strázně naše. 

Brož., 129 str., 127 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Křížová cesta
(Joachim Meisner)
Předkládaná rozjímání kardinála Meisnera k zastavením 
křížové cesty nejsou výsledkem jeho teologického bá-
dání, nýbrž plodem vlastní spoluúčasti na křížové cestě 
Kristově. Jestliže první křesťané byli nazýváni ,,stoupenci 
nové cesty“, pak díky tomu, že si Kristovu cestu kříže při-
pomínáme a modlíme se ji, může naše srdce stále více 
pronikat do její vnitřní dimenze, do toho, jak jí před tvá-
ří Otce a v síle Ducha svatého kráčel on. On, Kristus, je 
tou jedinou cestou, na které nezbloudíme a která nás 
zavede do společenství trojjediného Boha.

Brož., 39 str., 45 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Kostel Panny Marie Královny v Praze 4 (Ve Lhotce  ■
36) pořádá přednášku Anežky Najmanové OSB, která 
se bude konat v rámci Farní akademie, a to v neděli 8. 
3. 2009 v 16:30.

Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Karmelitská 29,  ■
118 00 Praha 1, tel.: 257 534 739, fax/zázn.: 257 534 738, 
e-mail: ffprg@focolare.cz vás zve na další setkání cyk-
lu „Zlatá Praha“, které bude věnováno prvnímu vý-
ročí úmrtí Chiary Lubichové, v neděli 15. 3. v zaseda-
cím sále úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, 
Praha-Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do koste-
la sv. Václava). Bližší informace na adrese http://www.
focolare.cz/ 

Výstavu „Pole a stromy“ Kláry Jelínkové může- ■
te zhlédnout do 15. 3. v prostorách knihkupectví U Sv. 
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 (zadní vchod budovy KTF 
UK), a to každý všední den od 8 do 18 hodin.

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Spo- ■
lečnost pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 
a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají ve čtvrtek 
19. 3. 2009 v 15:30 koncert v kostele sv. Kateřiny v za-
hradě Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2 
u příležitosti 324. výročí narození J. S. Bacha. Účinkuje 
Ludmila Peterková – klarinet a varhaník Týnského chrá-
mu Petr Čech. Projekt probíhá za podpory Městské čás-
ti Praha 2. Vstup je volný.

Mše svatá, při níž bude vzpomenuto na P. Vojtěcha  ■
Homolu, který byl dlouhá léta farářem v Praze na 
Smíchově, se bude konat v neděli 22. 3. 2009 v 18:00 
v kostele sv. Václava na Smíchově.

CO NOVÉHO V KNIŽNíM SVěTě

Z JINýCH DIECÉZí

Biskupství královéhradecké 
Diecézní centrum pro seniory pořádá

30. 3. – 2. 4. 2009 – duchovní obnovu s P. Janem Rybářem SJ pro seniory a seniorské manželské páry, Marianum  ■
– Janské Lázně
20. – 27. 4. 2009 – týdenní duchovní obnovu pro seniory a lidi středního věku s P. Ing. Miloslavem Fialou OPræm,  ■
Marianum – Janské Lázně
18. – 21. 5. 2009 – duchovní obnovu pro seniory a osamělé seniory s Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem; Marianum  ■
– Janské Lázně
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec  ■
Králové, tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz, web: http://seniori.diecezehk.cz

Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví;  
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

PRůHLEDy DO CíRKEVNí ČEŠTINy

Jděme ve jménu Páně
Co je to za tvar, to slovo Páně? Vyskytuje se i ve spojeních jako léta Páně, chrám / oko / ruka / den / anděl Páně, 
ale relativně nedávno se říkalo i dům páně Novákův apod. Řekli bychom dnes přece spíše Pána / Pánův. Jedná 
se o stejná slova? Pro odpověď se musíme ponořit hluboko do jazykového vývoje češtiny, abychom původ tva-
ru Páně odhalili. 
Už dříve v této rubrice jsme mohli pozorovat, jak církevní jazyk uchovává starobylé jevy – archaismy, které v běž-
né řeči už dávno vymřely. Při poslechu církevní češtiny cítíme, že na nás dýchá duch staleté tradice. Jazykově-
dec Pavel Eisner o funkci archaismu říká: „Je-li [archaismus] vázán na text církevní a vůbec náboženský, přispí-
vá znamenitě k tomu, aby věřící člověk byl vyrván ze své profánní a všední určenosti času i místa a uveden do 
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PRůHLEDy DO CíRKEVNí ČEŠTINy

Jáhenství
Od počátku druhého tisíciletí bylo jáhenství stupněm 
svěcení na cestě ke kněžství. II. vatikánský koncil v po-
lovině 60. let 20. století obnovil možnost trvalého jáhen-
ství. Částečně k tomu vedla snaha o pomoc společen-
stvím, která jsou bez kněze, částečně to byla touha 
koncilových otců o přiblížení života církve původní pra-
xi. Skutečné zavedení je vždy v pravomoci příslušné bis-
kupské konference. U nás o zavedení trvalého jáhen-
ství rozhodl ještě Sbor biskupů a ordinářů dne 2. 9. 1988. 
Ke skutečnému zavedení však došlo až po získání plné 
svobody církve.
Jáhenství je jedno, i když má dvě formy, tu na cestě ke 
kněžství a jáhenství trvalé. Základním úkolem je být po-
mocníkem biskupa a jeho kněží. Toto se realizuje:
liturgickou službou – jáhni pomáhají při organizování 
bohoslužeb, předčítají při bohoslužbách evangelium 
a mohou kázat při mši. Jáhni jsou řádnými rozdavate-
li eucharistie, přinášejí eucharistii nemocným, křtí, od-
dávají a vedou společné modlitby církve. Mohou také 
pohřbívat. 
Učitelskou službou – jáhni vyučují náboženství, vedou 
katecheze a připravují věřící k přijetí svátostí. Vyko-
návají rodinnou pastoraci od snoubenců až po péči 
o  seniory. 
Charitativní službou – jáhni vykonávají různé formy cha-
ritativní péče ve farnostech. Mají účast na správě far-
nosti a mohou vykonávat různé administrativní práce. 

Příprava na jáhenství
Jáhen směřující ke kněžství je připravován studiem 
a formací v semináři po dobu šesti let. Jeho jáhenství je 
vlastně součástí přípravy na kněžství.
Trvalý jáhen se připravuje studiem na teologické fakul-
tě a formací, která je přizpůsobena tomu, že adept žije 
v profánním světě. Tato formace u nás trvá tři roky. Ne-
ženatý kandidát skládá slib celibátu a jeho minimální 
věk je 25 let. Ženatý kandidát musí mít věk minimálně 
35 let. Jeho rodinný život musí být uspořádaný, manžel-
ství církevně platné a se svěcením musí manželka pí-
semně vyslovit souhlas.
Po ukončení formace, před vlastním svěcením, jáhen 
požádá sídelního biskupa o přijetí do diecéze – toto se 
nazývá inkardinace. Dále vlastnoručně napíše vyznání 
víry, a než je zahájeno svěcení, před biskupem světite-
lem ho přečte a podepíše. 

liturgický oděv jáhna
Jáhen k bohoslužbě obléká albu, dalmatiku a štólu v li-
turgické barvě. Dalmatika je volně splývající oděv s ru-
kávy. Štólu jáhen nosí přes levé rameno k pravému 
boku, kde je sepnutá. V případě nutnosti postačí alba 
a štóla. 

karn, mo

stavu posvátné úcty. V tom právě je smysl a význam 
archaického jazyka slovanského v liturgii východních 
a jižních Slovanů, v tom také je téměř živelná moc sta-
rých překladů biblických, pro nás především Bible kra-
lické.“ Archaičnost církevního jazykového stylu je tedy 
plně funkční, oprávněná, hranicí její oprávněnosti je 
srozumitelnost.
Pro pochopení našeho tvaru se musíme vrátit až do sta-
roslověnštiny. Ta měla při odvozování přídavných jmen 
od jmen podstatných několik přípon, jednou z nich byla 
přípona -jь, -ja, -je (pro rod mužský, ženský, střední v jed-
notném čísle; znak ь značí velmi krátkou samohlásku 
podobnou dnešnímu [i]). Užívala se při přivlastňování 
jednotlivci i kolektivu u živých bytostí (dnešní významy 
otcův, matčin, otcovský, mateřský). Ve staroslověnštině 
tak existovala přídavná jména jako otьčь „otcův, ot-
covský“, proročь „prorocký“ apod. Už ve staroslověn-
štině ale začíná přípona -jь, -ja -je ustupovat.
Vraťme se však k našemu slovu. Ve staroslověnštině 
mělo dnešní slovo pán asi formu gъpanъ (znak ъ zna-
čí velmi krátkou samohlásku podobnou dnešnímu [u]), 
která do staré češtiny dala hpán, počáteční h- pak 
odpadlo. Ve staroslověnštině existovala k tomuto slo-
vu gъpanъ tři přivlastňovací přídavná jména tvořená 
příponou, kterou sledujeme: gъpanjь (pro rod mužský, 
dnešní význam pánův), gъpanja (pro rod ženský, pá-
nova), gъpanje (pro rod střední, pánovo). Jde tedy 
o měkká přivlastňovací přídavná jména, která se už do 
staré češtiny dochovala jen ve zbytcích.
Do rané staré češtiny se pak tyto tvary promítly takto: 
páň (pro rod mužský), páňa (pro rod ženský), páňe (pro 

rod střední). Ve tvaru páňa došlo ke změnám ´a>ě>e, 
takže vznikl tvar páňe, psané páně. Právě ve tvaru žen-
ského a středního rodu páně, případně ve 2. pádu 
mužského rodu (Jakuba bratra Páně – lat. Domini), je 
třeba hledat původ dnešního tvaru Páně. Tvar Páně to-
tiž není nic jiného než forma, která se rozšířila absolutně 
a ustrnula, a znamená Pánův, Pánova, Pánovo. Ještě 
v 16. a 17. století se tvaru Páně hojně užívalo a vlastně 
ve spojeních jako páně Novákův, páně otcův existova-
lo toto slovo donedávna.
Jaké byly příčiny ustrnutí a absolutizace tvaru Páně? 
Už v rané staré češtině se zmiňovaná přípona specia-
lizovala pro přivlastňování kolektivu, zatímco u přivlast-
ňování jednotlivci se prosadila přípona -óv, -in (dnes 
otcův, matčin). Příčiny ustrnutí a zevšeobecnění tvaru 
Páně tkvějí v bohoslužebném užívání, jistě i v hojné frek-
venci a ve významu slova a v takřka naprosté izolaci 
tohoto typu přivlastňování jednotlivci v systému češti-
ny pozdějších dob. Říkám-li v takřka naprosté izolaci, 
prozrazuji, že slovo Páně má přece jen své ustrnulé pří-
buzné. Jedním takovým příbuzným je přivlastňovací pří-
davné jméno Boží, kde se reflektuje varianta přípony 
-jь, -ja, -je, totiž -ьjь, -ьja, -ьje (někdy se uvádí -ijь atd.). 
Nemáme tedy tvar *Bohův, ale Boží. Jiným ustrnulým 
příbuzným jsou poměrně četná místní jména vzniklá 
připojením přípony -jь, např. Bezděz < Bezděd-jь (tedy 
Bezdědův), Budeč < Budek-jь, Kroměříž z pův. Kroměžir-
jь, ale i Boleslav, Chrudim aj. Je to nejstarší typ českých 
přivlastňovacích místních jmen. Znamenala původně 
Bezdědův, Budkův, totiž hrad nebo majetek.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

CO ZNAMENÁ ...
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby úloha žen byla více uznávána a respektována v každé zemi světa.

Úmysl misijní
Aby se biskupové, kněží, zasvěcené osoby a laici věrní katolické církvi v Čínské lidové republice odhodlali stát se 
znamením a nástrojem jednoty společenství a míru v duchu poselství, které jim zaslal papež Benedikt XVI.

Úmysl národní
Aby nás pravdivá snaha o obrácení vedla také k úctě a ochraně počatého života.

 1. března 1474 narozena Anděla Mericiová, italská zakladatelka řádu voršilek a její první představená. První 
konvent v Čechách vznikl roku 1655 na Novém Městě pražském († 27. 1. 1540).

 3. března 1974 ordináři ČSR vyhlásili nový postní řád, schválený Svatým stolcem.

 4. března 1979 zveřejněna první encyklika papeže Jana Pavla II. „Redemptor hominis“ o poslání církve jako 
služebnice vykoupení v současném světě.

 7. března 1274 zemřel sv. Tomáš Akvinský, katolický filosof a teolog scholastické tradice, učitel církve, člen 
řádu dominikánů. Jeho hlavní díla: „Suma theologická“ a „Suma proti pohanům“. Sv. Tomáš 
vymezil hranice mezi vírou a rozumem, pokusil se je uvést do vzájemné harmonie. Patron ka-
tolických vysokých škol a studentů (* r. 1225).

 7. března 1994 oficiální návštěva prezidenta ČR Václava Havla u Svatého otce Jana Pavla II.

 12. března 604 zemřel sv. Řehoř Veliký, římský papež a učitel církve, propagátor benediktinské řehole. 
Reformoval liturgii a zejména liturgický zpěv, tzv. Gregoriánský chorál. Stal se autorem mno-
ha vylepšení hudební vědy. Jeho spisy mají výrazně pastorační a praktický charakter (* asi 
r. 540).

 19. března 1379 Jan z Jenštejna jmenován třetím pražským arcibiskupem. V letech 1376-1384 kancléřem čes-
kého krále Václava IV. V r. 1386 vyhlásil svátek Navštívení Panny Marie, který v dubnu 1389 
slavnostně pro celou západní církev vyhlásil papež Urban VI. Dne 2. června 1392 položil zá-
kladní kámen ke stavbě chrámové lodi katedrály sv. Víta. Napsal 31 homiletických, liturgic-
kých i teologických spisů. Složil i krátké mariánské a eucharistické písně. 

 20. března 1974 papež Jan Pavel VI. udělil kostelu sv. Jakuba Staršího na Starém Městě pražském titul „bazili-
ka menší“.

 22. března 1974 zveřejněn dokument papeže Jana Pavla II. „Marialis cultus“ o úctě k Panně Marii.

 25. března 2004 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v Římě zveřejnila z pověření papeže instrukci 
„Redemptionis sacramentum“. Dokument pojednává o některých věcech týkajících se 
Nejsvětější svátosti.

 29. března 1624 český král Ferdinand II. Habsburský prohlásil katolické náboženství za jediné povolené 
v Čechách.

 31. března 1694 v Týnském chrámu okázale pochován Šimon Abeles, dvanáctiletý židovský katechumen za-
vražděný vlastním otcem.

Arnošt Kelnar


