
„To je začátek!“
dalo by se zvolat tváří v tvář prvním postním dnům, když je-
denáctého února, dva dny před Popeleční středou, proletě-
la světem zpráva o rezignaci papeže k poslednímu dni února. 
Na první pohled šokující skutečnost se asi dala předpoklá-
dat. Benedikt XVI. již řadu týdnů slábnul a těžko se pohyboval. 
Důležitější je však jiná skutečnost – nová volba. Do redakční 
uzávěrky Zpravodaje nemáme informaci, kdy začne volební 
shromáždění kardinálů – konkláve. Ale již nyní je zásadní, aby-
chom napnuli síly a spojili se v modlitbě za dobrou volbu pa-
peže. Může významně ovlivnit směřování církve na řadu dal-
ších let. Vedle této zásadní události se však musíme zastavit 
i na domácí půdě. Právě v den rezignace papeže začal Ná-
rodní týden manželství, jak jsme již vzpomněli v minulém čís-
le, a v březnovém Zpravodaji ještě dokončíme k této příleži-
tosti zajímavý rozhovor s jedním manželským párem. Nicméně 
v rámci tiskové konference k týdnu manželství zaznělo: „O ro-
diny se církev v Pražské arcidiecézi stará již 1040 let.“ Novináři 
protáhli nechápavě své obličeje, ale je to tak! Diecéze praž-
ská vznikla v roce 973! To je už opravdu důvod ke slavení, ne-

myslíte? My si tuto událost připomeneme 9. března v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v 10 hodin slav-
nou bohoslužbou. Asi žádná nestátní instituce takovou tradici v naší zemi nemá. O to silnější je fakt, že také 
většina z vás, milí čtenáři, právě k této tradici patříte. A nejen to, oslava výročí na devátý březen byla zvolena 
s ohledem na připomínku 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Právě 9. březen totiž zvolil Karel IV. jako 
svátek sv. Cyrila a Metoděje v naší zemi a až mnohem později dostal svátek těchto světců celocírkevní datum 
v červenci. Nechtěli jsme ale zůstat jen u oficialit. Proto jsme požádali otce P. Antonína Klareta Dabrowského 
OFM o osobní pohled na tyto „oslavence“.
Možná se zdá, že významné události zcela překryly li-
turgický čas, který právě slavíme – postní dobu. Ne-
nechme si ji však vzít. Je to doba velice krásná, vždyť 
v ní jde především o sestoupení ke kořenům vlastní 
víry, očištění srdce pro obnovu vyznání a prožití Boží-
ho vítězství ve velikonočním slavení. Proto jsme zařa-
dili velice silný příběh o skutečném zápase o odpuš-
tění. Modlitba za sebe, ale také za druhé, především 
katechumeny ale i např. za mládež, která se tradič-
ně schází s biskupy v sobotu před květnou nedělí a za 
kterou se modlíme v „Týdnu modliteb za mládež“ 17. 
– 24. března, jsou nejdůležitější pilíře březnového po-
stu. A my věříme, že Bůh naši modlitbu slyší a vyslyší! 
Krásné a Bohem prostoupené postní dny!

P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska
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Březnový kalendářík
 9. 3. 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

1140. výročí založení pražského biskupství 
(katedrála 10:00)

 10. 3. sbírka na charitní činnost v arcidiecézi  
(při bohoslužbách)

 17.–24. 3. týden modliteb za mládež
 19. 3. slavnost sv. Josefa
 21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění 

rasové diskriminace
  Světový den poezie
 22. 3. Světový den vody (vyhlásila OSN)
 23. 3. Světový den mládeže
 24. 3. Květná neděle
 25. 3. Den modliteb za úctu k počatému životu 

a za nenarozené děti
 28. 3. Zelený čtvrtek, Missa chrismatis  

(katedrála 9:30)
 29. 3. Velký pátek – památka Kristova umučení, 

den přísného postu
  začátek novény k Božímu milosrdenství
 30. 3. Bílá sobota
 31. 3. slavnost Zmrtvýchvstání Páně –  

Boží hod velikonoční
  změna zimního času na letní (2:00→3:00)

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chrá-
níš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se na-
ším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí sva-
tostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou 
horlivostí a láskou. Skrze Krista našeho Pána, který 
s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 

z Českého misálu

Foto: Michaela Antůšková
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Oslava 1150. výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje a oslava 1040. výročí 
založení pražského biskupství 
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas čes-
ký, srdečně zve k oslavě 1040. výročí založení pražského 
biskupství a společně s biskupy české církevní provincie 
také k oslavě 1150. výročí příchodu spolupatronů Evro-
py, svatých Cyrila a Metoděje. Obě tato výročí budou 
oslavena při mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha dne 9. března 2013 v 10:00. Hlavním cele-
brantem bude emeritní pražský arcibiskup, kardinál Mi-
loslav Vlk. Během mešní liturgie, kterou bude přenášet 
Televize NOE, předá pravoslavný metropolita českých 
zemí a Slovenska Jeho Blaženost vladyka Kryštof, jako 
svůj dar katedrále, ikonu svatých věrozvěstů.

Svatý Cyril a Metoděj v mém životě
9. března si připomeneme 1150. výročí příchodu Cyri-
la a Metoděje na Velkou Moravu. O osobní vzpomín-
ku na tyto světce se s námi podělil P. Antonín Klaret Da-
browski OFM.
Chodil jsem asi do třetí třídy, když jsem se dostal popr-
vé na Velehrad. Vzal mne s sebou P. Bohumil Jedov-
nický, kněz, který žil v naší farnosti v Ostravě – Hrušově 
bez státního souhlasu. Pocházel z Medlovic u Osvěti-
man a pracoval jako elektrikář v údržbě Chemických 
závodů Dukla. Denně v 5 hodin ráno sloužil v kostele 
sv. Františka mši svatou za zamčenými dveřmi. Můj nej-
starší bratr dostal privilegium ministrovat. Naše rodina 
se s ním časem spřátelila. Říkali jsme mu strejda, chodil 
k nám v neděli na oběd a my, bratři a ministranti, když 
už byl z práce doma, jsme u něj trávili téměř všechny 
volné chvíle. Když v jeho rodné vesnici byly hody, „strej-
da“ nás na tuto slavnost pozval. Mimo jiné nám slíbil, 
že navštívíme Velehrad, který leží nedaleko. Bylo to v 
době, kdy se slavilo 1100 let od příchodu soluňských 
bratří na Moravu, a také v našem kostele, na bočním 
oltáři Panny Marie, bylo číslo 1100 a iniciály C a M 
obalené staniolem. Maminka byla Polka a vyprávěla 
nám především polské dějiny, takže jsem věděl, že 
křesťanství přinesla z Čech do Polska kněžna Doubrav-
ka. Ta zase čerpala z bohatství, které přinesli na Vel-
kou Moravu sv. Cyril a Metoděj. A tak se stalo, že jako 
při počátcích víry českého národa stáli svatí bratři Cyril 
a Metoděj, objevili se také na počátku doby, kdy díky 

tomuto vzácnému knězi jsem začal přebírat vědomou 
víru i já, chlapec z polské rodiny.
Po Pražském jaru dostal strejda souhlas a přeložili ho 
z naší farnosti. Nikdy jsem však na něj nezapomněl. Hlu-
boko se podepsal nejen na mé víře, ale i na mém po-
volání.
Později hrál Velehrad důležitou úlohu v mém životě díky 
dvěma úžasným ženám, které se výrazně podepsaly 
na má křesťanské formaci – Marušce Peckové a Vilmě 
Justové, které žily na Velehradě ve Vincentinu a obě 
byly upoutány na invalidní vozík. Dnes už leží na Vele-
hradském hřbitůvku. Díky jejich návštěvám jsem poznal 
našeho bratra Rafaela a také tehdy ještě bohoslovce 
Františka Líznu.
Poté v mém vědomí ustupuje Velehrad a svatí bratři tro-
chu do pozadí, až do roku 1985. Tehdy byla s Velehra-
dem spojena naděje na příjezd papeže Jana Pavla II. 
Ta se sice tehdy ještě neuskutečnila, ale pouť stála za to. 
Spali jsme v Jalubí, v rodině sestry Terezky Burdové. Ráno 
jsem odcházel s maminkou na Velehrad trochu rozladě-
ný, protože kapucínský kněz Jiří Paďour odmítl mou pří-
tomnost na tajně sloužené mši svaté, a já se přece cí-
til tak důležitý. Tehdy jsem byl už šest let františkánem 
a dva roky jáhnem. V davu na Velehradě mne však 
všechny smutky přešly. Viděl a slyšel jsem, že ani Češi 
nezapomínají, že svatí Cyril a Metoděj nepřinesli pouze 
jazyk a kulturu, jak nás učili ve škole, ale především víru, 
jak to znělo Velehradem ze statisíce hrdel. Je vidět, že 
si Cyril a Metoděj věděli rady nejen s mým pohanstvím.
V době mého působení v Uherském Hradišti jsme pohřbi-
li vzácného spolubratra Rafaela. Ten si jednou v době 
totality šel lehnout v zimě na hřbitov a chtěl tam zemřít, 
protože už byl vyčerpán neustálými návštěvami pánů od 
tajné bezpečnosti. Sníh pod ním však roztál, a tak musel 
s nepořízenou opět přijímat všechno, co život přinášel. 
A svatí soluňští bratři to všechno z nebeské výše režírovali.
Před dvěma lety jsem díky turistům od Panny Marie 
Sněžné navštívil Moskvu. To už jsem jezdil pravidelně 
na Velehrad dávat exercicie, většinou dvakrát ročně. 
Ve škole jsme se učili o kremelských chrámech, ale byl 
jsem překvapen, že pravoslavné kostely jsem potkával 
téměř ve všech ulicích. Největší radostí a překvapením 
však bylo, když jsem v centru Moskvy narazil na sousoší 
svatých bratří Cyrila a Metoděje. Staří známí, kteří zpo-
vzdálí doprovázejí můj i náš život, se opět přihlásili.
Svatí Cyrile a Metoději, svatí cizinci, a přece bratři. Díky, 
že i o vás Kristus hovořil, když říkal, že v nebi je větší ra-
dost...

P. Antonín Klaret Dabrowski OFM,  
farář u Panny Marie Sněžné v Praze

Tříkrálová sbírka 
v pražské arcidiecézi
Tříkrálová sbírka konaná v lednu 
2013 přinesla opět rekordní výtě-
žek. Více než 1.000 koledníků vyko-
ledovalo do charitních kasiček cel-
kem 4.222.000 Kč. Je to opět víc, 
než v minulém roce. Peníze budou 
použity opět na jednotlivé charita-
tivní projekty farností, kde se kole-
dovalo a na diecézní záměr Arcidiecézní charity Praha 
– podporu projektů pro seniory (azylové bydlení v Pra-
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Dobrovolníkem 
v Nazaretu
Od září 2011 do září 2012 jsme 
v Arcidiecézním centru pro 
mládež měli zahraničního dob-
rovolníka z Polska. Krystián 
k nám přijel v rámci programu 
Evropské dobrovolné služby, 
který umožňuje mladým lidem 
zapojit se do dobrovolnických 
projektů konaných v zemích 
Evropské unie. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou za-
měřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, 
umění, ekologii. A jak se dobrovolníkovi Krystianovi líbi-
lo v našem centru pro mládež? „Rok strávený v Praze 
byla neopakovatelná zkušenost. Poznal jsem spoustu 
zajímavých lidí a míst. Setkal jsem se osobně s polským 
velvyslancem a měl jsem možnost hovořit i s kardiná-
lem Dukou. Seznámil jsem se také s kulturou a dějina-
mi českého národa. Dozvěděl jsem se hodně o životě 
křesťanů v Čechách, obzvláště v Praze. Hodně mě ba-
vila práce s mládeží a pořádání různých aktivit. Urči-
tě bych každému mladému člověku doporučil stejnou 
zkušenost, jakou jsem udělal já.“

Kateřina Gutwirthová

ze Karlíně a domov seniorů v Mukařově) a na podporu 
charitní nemocnice v Ugandě.
Uvědomujeme si, že finanční přínos je pouze jeden z as-
pektů sbírky. To, že charitní dobrovolníci oslovují na uli-
cích a po domácnostech lidi a žádají je o podporu cha-
ritních projektů, je velká „reklama“ sociální práce církve 
a je to také nezanedbatelný pastorační aspekt celé 
akce. O to větší dík patří všem, kteří tento rozměr Tříkrá-
lové sbírky pochopili a osobně se jakýmkoliv způsobem 
zasadili o její zdar. Ještě jednou proto velké díky všem, 
kteří se na organizaci Tříkrálové sbírky 2013 podíleli.

Pavel Šimek

Cyklus postních kázání
Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském 
a Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha si vás dovolují pozvat na cyklus postních ká-
zání s názvem „Stvoření a vykoupení aneb co nám říkají 
biblická čtení velikonoční vigilie?“
Velikonočním svátkům v židovském světě předcháze-
lo několik dní postní praxe. Mezi křesťany se tato krát-
ká postní příprava záhy rozvinula do velké čtyřicetiden-
ní postní doby. Quadragesima, jak se jí začalo říkat, 
sloužila k usilovné přípravě církve na velikonoční slave-
ní Kristovy smrti a vzkříšení, na křest katechumenů i na 
smíření kajícníků s Bohem a s církví. Častěji než v ostat-
ních dnech roku byla svolávána shromáždění církevní 
obce. Křesťané se scházeli k modlitbám, ke čtení Pís-
ma svatého a k vyučování ve víře. I když si v pozdějších 
staletích ne všechny uvedené prvky uchovaly stejnou 
vážnost, jedna charakteristika postní doby zůstala kon-
stantou: intenzivnější život modlitby, častější shromáž-
dění církve a zvěstování evangelia.
V duchu této tradice chtějí farnost při pražské katedrá-
le a akademická kapitula u kostela Všech svatých spo-
lečně nabídnout cyklus postních kázání. Cyklus kázání 
pronesou biblisté Katolické teologické fakulty Univerzi-
ty Karlovy dr. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík v kostele 
Všech svatých vždy v postní čtvrtky:
 7. 3. 18:00 Od strachu ze smrti k oslavě Pána života 

aneb Suchou nohou přes moře (Ex 14-15)
 14. 3. 18:00  Odumření hříchu a život pro Boha aneb 

Křestní znovuzrození (Řím 6, 3-11)
 21. 3. 18:00  Proč hledáte mrtvého mezi živými aneb 

Počátky velikonoční víry (Lk 24, 1-12)

Oslava XXVIII. Světového dne mládeže
Srdečně zveme všechny mladé lidi i s jejich duchovní-
mi správci ke společnému prožití XXVIII. světového dne 
mládeže, který se koná v sobotu před Květnou nedě-
lí 23. března 2013 od 9:00 v Salesiánském středisku mlá-
deže, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy.
Mottem letošního setkání jsou slova vybraná papežem 
Benediktem XVI.: „Jděte, získejte za učedníky všechny 
národy“ (srov. Mt 28,19). Kromě katechezí, přednášek, 
tvořivých skupin, hudby a sportu bude samozřejmě pří-
ležitost k modlitbě a přijetí svátostí smíření. Tradičním vr-
cholem je odpolední mše svatá.
Více informací na tel: 244 910 469 
http://www.praha.signaly.cz, e-mail: mladez@apha.cz

Velikonoce v katedrále

Květná neděle
 10:00 mše sv., začátek v bazilice sv. Jiří 

(kard. Dominik Duka)

Zelený čtvrtek
 9:30  Missa chrismatis (kard. Dominik Duka)
 18:00 mše sv. na památku Poslední veče-

ře Páně, možnost rozjímání do 21:00 
v kostele Všech svatých.

Velký pátek
 8:00 zpívaná modlitba ranních chval
 9:00–18:00 možnost rozjímání o utrpení Páně 

v kostele Všech svatých
 15:00 křížová cesta v kostele Všech svatých
 18:00 památka Umučení Páně (kard. Domi-

nik Duka)

Bílá sobota
 8:00 zpívaná modlitba ranních chval, poté 

přesun tichým průvodem do koste-
la Všech svatých, kde bude možnost 
celodenní adorace u Božího hrobu, 
možnost svátosti smíření do 19:20

 20:30 velikonoční vigilie (kard. Dominik Duka)

Zmrtvýchvstání Páně
 10:00 slavnostní mše sv. s apoštolským po-

žehnáním (kard. Dominik Duka)
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Pozvánka pro ministranty k velikonoční 
službě u katedrálního oltáře
Obracím se se srdečným pozváním na všechny minis-
tranty, kteří nemají svůj domovský kostel, nebo v jejich 
kostele není v daný den mše sv., či na ty, kteří se chtějí 
naučit něco nového v ministrantské službě. Vás všech-
ny i Vás, kteří se zatím ostýcháte ministrovat, srdečně 
zvu k velikonoční ministrantské službě u katedrálního ol-
táře, který je duchovním středem naší arcidiecéze. Pro-
tože jsou Velikonoce největším církevním svátkem, musí 
jejich oslavě i ministranti věnovat patřičnou přípravu. 
Z tohoto důvodu uvádím bližší informace k jednotlivým 
katedrálním bohoslužbám, které bude sloužit pan kar-
dinál Dominik Duka OP.

24. 3. – Květná neděle
Na začátku slavení liturgie posvětí pan kardinál v ba-
zilice sv. Jiří ratolesti (každý účastník obdrží palmovou 
ratolest). Liturgický průvod připomínající Pánův slavný 
vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění tohoto ta-
jemství dětem pojede v průvodu chlapec na oslíku) 
poté vyjde z baziliky do katedrály, kde bude pokračo-
vat mešní bohoslužba, při které budou provedeny cho-
rální pašije.

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 8:30. 

 ■ Bohoslužba začíná v bazilice sv. Jiří v 10:00 a skončí 
v cca 11:45.

28. 3. – Zelený čtvrtek – Missa chrismatis
Na tento den zve v duchu tradice a směrnic církve pan 
kardinál všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém spo-
lečenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, ob-
novili jednotu svého společenství a své závazky plynou-
cí z přijetí svěcení.

 ■ Začátek bohoslužby v 9:30, konec v cca 11:30. 
 ■ Asistující jáhni a všichni ministranti se k liturgii připra-

ví v nové sakristii katedrály. Průvod z katedrály k ar-
cibiskupství vyjde v 9:10, neasistující ministranti proto 
musí být na místě nejpozději v 8:45. 

 ■ Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojení do 
asistence, mají sraz ve staré sakristii katedrály nejpoz-
ději v 7:30.

Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni biskupové, 
kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Sálu kardiná-
la Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občer-
stvení.

28. 3. – Zelený čtvrtek – mše svatá 
na památku Poslední večeře Páně
Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle ob-
vyklých zvyků. Pan kardinál během mše sv. umyje nohy 
dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodí celé li-
turgické společenství v eucharistickém průvodu svého 
Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Get-
semanské zahrady, která bude připravena v kostele 
Všech svatých. 

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 16:00.

 ■ Bohoslužba začíná v 18:00 a skončí v cca ve 20:00.

29. 3. – Velký pátek
Obřadům, při kterých jsme spolu s celou církví uvádě-
ni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude 

v katedrále předsedat pan kardinál. 
 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 

katedrály v 16:00.
 ■ Obřady začínají v 18:00. a skončí v cca ve 20:00.

30. 3. – Velikonoční vigilie
Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Je-
žíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále předsedat 
pan kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených 
podle starobylé tradice udělí svátost křtu a biřmová-
ní katechumenům, kteří o to projeví zájem. Po skonče-
ní obřadů zve pan arcibiskup všechny přítomné kněze, 
jáhny, asistenci a chrámový sbor ke společnému aga-
pé do reprezentačních prostor Arcibiskupského paláce.

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 18:15.

 ■ Bohoslužba začíná ve 20:30 a skončí cca ve 23:15.

31. března 2013 – Neděle zmrtvýchvstání
Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené panem 
kardinálem bude proveden pro připomínku křtu výkrop 
lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena apoštol-
ským požehnáním, které pan kardinál udělí jménem 
římského velekněze.

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 8:30.

 ■ Bohoslužba začíná v 10:00 a skončí cca v 11:30.
Vzhledem ke slavnostní povaze akcí prosím, aby mini-
stranti přišli do služby v bílé košili a tmavých kalhotách 
a botách. Účast na nácvicích je nutná! Budu rád, po-
kud přijdete, a ještě raději budu, když se mi předem 
ozvete na e-mail: matl@apha.cz nebo tel.: 220 392 105, 
kde Vám můžu zodpovědět i případné dotazy.
Těším se na společnou službu u katedrálního oltáře 
a přeji opravdové prožití postních dní.

Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

Odpustila jsem
Postní doba je mimo jiné také dobou, kdy očišťujeme 
svá srdce a přistupujeme ke svátosti smíření. Následující 
úryvek může být i pro nás výzvou a inspirací k novému 
začátku.
Na jaře roku 1994 zuřila v africké Rwandě jedna z nej-
krvavějších genocid, jakou svět kdy zažil. Dvaadva-
cetiletá Immaculeé Ilibagíza zázračně přežila brutální 
vraždění, při kterém byla vybita většina členů její rodiny 
i přátel a vyvražděno více než milion Rwanďanů. V kni-
ze „Odpustila  jsem“ autorka líčí, jak se jí podařilo díky 
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víře v milujícího Boha „povstat z popela“ osobní tragé-
die. Prošla svým zápasem o odpuštění vrahům a podle 
svých možností začala znovu vnášet lásku a naději do 
nenávistí zpustošené země. Vydala tak svědectví o lás-
ce, která je silnější než smrt.
Pastor Murinzi souhlasil s úkrytem šesti Tutsijek – mě, 
jedné ženy a jejich dvou dcer a dvou dalších dívek 
– v uzoučké, zřídkakdy používané koupelně na dru-
hém konci své ložnice. Mohl nás zde schovat před vra-
hy i sloužícími, kteří zde v domě pracovali, a dokonce 
i před vlastní rodinou. Další dvě ženy se k nám přidaly 
později. V místnosti s přibližnými rozměry metr krát metr 
dvacet jsme byly namačkány tak těsně jedna na dru-
hou, že jsme jen stěží mohly dýchat.
Pastor nám dal přísný zákaz mluvit. Obával se, že by 
nás někdo mohl zaslechnout. Proto jsme spolu proho-
dily za ty tři měsíce sotva pár slov. Dobře jsme však sly-
šely poblázněné zrůdy venku, když obsadily vesnici, jak 
při pronásledování Tutsiů skandují: „Zabme je! Zabme 
je! Zabme staré, zabme mladé! Zabme tuhle, zabme 
toho, vyhlaďme je do jednoho!”
Následujících 91 dní jsem se krčila se sedmi ženami ve 
stísněném prostoru koupelny, zatímco venku běsnili vra-
zi. Slyšely jsme zprávy přicházející z rádia v pastorově 
ložnici, jak vládní činitelé nařizují Hutuům ve Rwandě 
vzít mačetu a vyhladit každého Tutsie, kterého uvidí – 
i kdyby se jednalo o vlastního manžela, manželku či 
vlastní dítě! Nezabití Tutsie nebo poskytnutí azylu Tutsi-
ovi se trestalo smrtí. V zemi žilo téměř sedm milionů Hu-
tuů. Pokud vím, až na několik málo výjimek se každý 
člověk, který byl schopen vraždit, masakru zúčastnil.
Z mezinárodních zpravodajských kanálů jsme se dově-
děli, že svět se k Rwandě otočil zády. Všechny mírové 
jednotky OSN až na několik výjimek zemi opustily a ni-
kdo nepřicházel, aby nás zachránil – žádný africký stát, 
žádný evropský stát a už vůbec ne Spojené státy. Všich-
ni věděli, k čemu zde dochází, ale nikdo nezasáhl, aby 
to zastavil. Extremistická hutuuská vláda si toto mlčení 
vyložila jako zelenou pro vyhlazení Tutsiů a ve vraždě-
ní se pokračovalo s rychlostí a účinností větší, než jakou 
kdysi vyvinul Adolf Hitler.
Nepotřebovaly jsme rádio, abychom si uvědomily, jaký 
krůček nás dělí od smrti, neboť vrazi prohledávali pas-
torův dům mnohokrát. Slyšely jsme je na druhé straně 
tenké sádrové stěny klít, převracet nábytek a bodat 
do dutého stropu, aby se ujistili, že se nikdo neukrývá 
v podkroví. Dveří koupelny si mohl v pastorově ložnici 
všimnout každý. To, že náš úkryt neobjevili, byl zázrak 
samotného Boha. 
Jednoho dne, když si vrazi razili cestu směrem k pas-
torovi, jsem měla vidění vysoké šatní skříně, která stá-
la před dveřmi koupelny. Věděla jsem, že je to určité 
znamení od Boha, a tak jsem prosila pastora Murinziho, 
aby tu skříň postavil před dveře. Souhlasil a zanedlou-
ho vtrhli vrazi do ložnice. Znovu ji od shora dolů prohle-
dali. Slyšeli jsme, jak drancují skříň a přitom mumlají, že 
objevili a zabilil tutsijská nemluvňata, která našli ukrytá 
v zásuvkách. Za skříň se však nepodívali, takže naše ži-
voty byly zachráněny.
Byl to jeden z mnoha zázraků, kterých jsem se během 
genocidy stala svědkem. Tím největším však bylo obje-
vení pravé podstaty Boha a skrze něj nalezení síly od-
pustit dokonce i těm, kteří spáchali nepopsatelná zvěr-
stva na mé zemi a na mém lidu.

Od okamžiku, kdy jsem vstoupila do koupelny, jsem ne-
odložila červenobílý růženec, který mi věnoval otec 
jako dárek na rozloučenou. Tento růženec se pro mě 
stal záchranným lanem, jež mě poutalo k Pánu, a čas-
to jsem se s jeho pomocí modlila a prosila, abych byla 
ušetřena znásilnění a smrti. Moje modlitby však postrá-
daly sílu, protože jsem nepřestávala vrahy nenávidět 
za to, co prováděli. Čím víc jsem se modlila, tím více 
jsem si uvědomovala, že pokud chci obdržet pravé 
Boží požehnání, musí být mé srdce připravené přijmout 
jeho lásku. Jak by ale mohl vstoupit do mého srdce, 
když bylo plné hněvu a nenávisti?
Modlitbu Páně jsem vyslovila stokrát v naději, že vra-
hům, kteří všude kolem zabíjeli, odpustím. K ničemu to 
však nevedlo. Pokaždé, když jsem dospěla k proseb-
né pasáži „odpusť nám naše viny, jako i my odpouš-
tíme našim viníkům“, vyschlo mi v hrdle. Nedokázala 
jsem ta slova vyslovit, protože jsem se s jejich pravým 
významem nemohla ztotožnit. Má neschopnost odpus-
tit mi působila větší bolest než muka, která jsem zakou-
šela kvůli odloučení od rodiny, a byla horší než fyzické 
a psychické utrpení, které jsem prožívala, když po nás 
neustále pátrali.
Po týdnech vytrvalé modlitby ke mně jednou v noci při-
šel Bůh a dotkl se mého srdce. Přiměl mě pochopit, že 
my všichni jsme jeho děti, a proto si zasloužíme odpuš-
tění. Dokonce i ti, kteří spáchali činy tak zlé a zvrácené 
jako vrazi, kteří ničí Rwandu, si odpuštění zaslouží. Stej-
ně jako darebné děti je nutné potrestat i je – je však tře-
ba jim i odpustit. 
Měla jsem vidění Ježíše na kříži, jak posledním dechem 
odpouští svým pronásledovatelům. Poprvé jsem se zce-
la otevřela Pánu a nechala ho, aby mi naplnil srdce si-
lou odpuštění. Boží láska mi zaplavila duši a já odpustila 
těm, kteří zhřešili nebo hřešit nepopsatelným a bezbož-
ným způsobem nepřestávali. Hněv a nenávist, které mi 
zatvrdily srdce, zmizely. Zaplavil mě hluboký pocit klidu 
a míru. Už mi nezáleželo na tom, zda zemřu. Samozřej-
mě, že jsem zemřít nechtěla, ale věděla jsem, že jsem 
na smrt připravená. Pán mi očistil srdce. Už jsem se ne-
musela smrti bát, protože mi zachránil duši. Přestože 
jsem věřila v Boha a celý život se modlila k němu, Ježí-
šovi a Panně Marii, nikdy jsem jeho moc v sobě nezaku-

Immaculeé Ilibagíza
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sila víc, než právě v okamžiku, kdy se mé srdce naučilo 
odpouštět. Tehdy jsem tu sílu cítila všude kolem a vě-
děla, že on se mnou bude po všechny dny.

Immaculée Ilibagiza se Stevem Erwinem, 
Odpustila jsem, Karmelitánské nakl. 2010

Pokračování manželských rozhovorů
V minulém čísle jsme vám přinesli rozhovory dvou man-
želských párů. Tentokrát přinášíme rozhovor manželů, 
kteří nejen že spolu už pár let žijí, ale také své zkušenosti 
předávají dál. Ivana a Pavel, manželé 20 let, čtyři děti 
18, 17, 13, 8.

 ■ Co pro vás znamená manželství?
Ivana: Co pro mě manželství znamená? Pro mě je 
manželství cesta, kterou jsem si naprosto dobrovolně 
vybrala, které si vážím. Je to partner, se kterým jsme byli 
obdařeni čtyřmi dětmi. Je to obohacující pro můj cel-
kový růst. Učinila jsem rozhodnutí dojít k cíli touto ces-
tou. A praktický způsob je manželství, rodina.
Pavel: Pro mě je manželství cesta k Bohu, forma živo-
ta, kterou jsem si svobodně vybral. Pro mě je manžel-
ství prostředí, kde se setkávám s Boží láskou. Vnímám ji 
a zároveň si uvědomuji, že to je neskutečně živé, stále 
to proudí, nikdy to nekončí, nikdy to nezačíná, pořád 
se to děje a je to strašně křehké. Nedá se to vážit, měřit, 
regulovat nějakou silovou pákou. Čím dál víc vnímám, 
že se to reguluje srdcem, že to vlastně od srdce začíná 
a také tam končí. 

 ■ Čeho  si  na  manželství  vážíte  a  jak  vnímáte  krize 
v manželství?
Pavel: Vážím si prostého daru konkrétní partnerky Iva-
ny, protože to vnímám jako obrovský dar. Ona mi je 
tou cestou, ona je mi tou druhou polovinou, která mi 
chybí jako muži, jako osobnosti, ona se mnou tvoří ce-
lek a já s ní tvořím celek. Vážím si na manželství toho, 
že jsme my, a vážím si, že Ivana i já máme společný cíl, 
a to je Bůh. 

Ivana: Já si na manželství vážím ještě té instituce, že 
vůbec je. Pro děti vytváří rámec bezpečí, protože ony 
z toho pak čerpají celý život. Je to zásadní norma pro 
manželství, i když ti manželé třeba děti nemají. 
Pavel: Dnes se o manželství mluví hodně z toho právní-
ho či pedagogického hlediska, ale láska buď je – a já 
se každý den rozhoduju a bojuju, a nebo není – kašlu 
na to, už mě to nezajímá a jdu od toho. Pro mě právě 
manželství je instituce, kdy jsem se svobodně rozhodl 
a uzavřel smlouvu. Ta smlouva je smlouva o lásce. 
Ivana: Pokud má manželství nějaký rámec a určitá pra-
vidla, třeba nerozlučitelnost, tak je to důležité, když při-
jdete do období krize a víte, že tuhle možnost nechce-
te, že to nemíníte řešit cestou rozchodu, tak vlastně 
teprve můžete něco začít řešit. Nemáte problém, zda 
s partnerem chci být nebo nechci. I když teď to není 
zrovna dvakrát příjemné. Je to vlastně rozcestí, ke kte-
rému přijdete a můžete si vybrat z různých cest. Máme 
za sebou velkou manželskou krizi a musím říci, že nás to 
posunulo někam jinam, hodně dopředu. Nejdůležitěj-
ší je komunikace, manželé si musí všechno říkat, pros-
tě všechno, své pocity, touhy, potřeby, a ne předjímat, 
že… to on nepochopí, protože je mužský. Ale ono se 
stejně pak ze zákulisí objeví něco, co člověk nevychy-
tá. Pomáhá mi víra, naše společná víra. Člověk ví, že 
se vydal nějakým směrem, dala jsem slib a chci ho do-
držet. Tak si říkám, jsem s ním 20 let, jestli ještě 20 spolu 
máme být, je třeba ty věci pojmenovávat, snažit se je 
přijmout, posunout…
Pavel: Chápání krize, to je setkávání se. S obrazem 
svým a také s obrazem partnera. Čím větší rozdíl v ji-
nakosti partnerky a mě je, tím víc jsem v šoku a vět-
šinou si s tím neumím v té chvíli poradit. Vyletí mi ob-
rovsky emoce a první lidská reakce – kdo za to může! 
Ale tady nejde o to, kdo za to může. Dá se tomu před-
cházet, uvěřil jsem tomu, já se o to budu rvát, budu 
o to usilovat, já se to učím, mně o to jde. I když to neu-
mím, neznám, mám naučené programy, způsoby jed-
nání, tělesné, duchovní, psychologické dispozice. Ře-
šením je vědomé vzdání se a opuštění toho modelu, 
který jsem doposud měl. Abych s tebou byl, protože 
já o tebe stojím, stojím o tvou lásku, stojím o to sdílet se 
s tebou, s tebou se setkávat. A krize je přesně to, že se 
setkávám s tou jinakostí. Při zjištění – že to má někdo ji-
nak než já, tak se začnu bát, že to, co mám, že o to při-
jdu. Učím se, že důvěra je život. Strach je smrt. První, co 
mě napadne, je, že já ti nevěřím. Láska je znovu nabíd-
nout důvěru a znovu v ni uvěřit.
Ivana: Manželská krize je individuální boj každého sama 
se sebou. Musíte se vyhecovat k tomu, abyste inves-
tovali do toho společného. Krize je to, že člověk vlast-
ně nechce. Je z toho utahaný, má pocit, že to stejně 
nemá význam, že ho to nebaví… To jsou okamžiky, kdy 
lidé, přes všechno to, co spolu prožili, berou kufry a stě-
hují se, protože je to pohodlnější a jednodušší. Pomáhá 
mi víra. Já si nedovedu představit, že bych neměla ně-
koho, kdo mě má pořád stejně rád, kdo má moc mě 
z toho vytáhnout. 
Pavel: Ve chvíli, kdy se rozhoduji pro nelásku, tak se 
vlastně té lásky vzdávám. Jestli se tomu dá předchá-
zet? Věřím tomu, že existuje prevence. Stejně jako když 
sportovec trénuje přeskočení laťky, tak je pravděpo-
dobné, že až přijde závod, že ji přeskočí. Tak my se také 
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vlastně připravujeme. Pro mě je to svátost smíření, mod-
litba, setkání se s Kristem. A setkávat se s tebou, sdílet se 
s tebou, komunikovat s tebou, modlit se s tebou a zá-
roveň opravdu pravdivě zvát Boha do našeho prostře-
dí, i když to děláme každý sám za sebe. Tak já to proží-
vám v situacích, kdy člověk prostě neví, tehdy vlastně 
dostává Boží milost a tu laťku přeskakuje. A pak si říká, 
já jsem to přeskočil, ale to nebylo moje, to jsem se ne-
naučil, to nebyla moje síla.

 ■ Co je pro vás křesťanská hodnota?
Ivana: Pro mě je křesťanská hodnota – víra v Boha, prá-
ce na vztahu, duchovní růst, hledat Krista konkrétně… 
v modlitbě, že praktikujeme víru, ukazujeme ji svým dě-
tem, chodíme do kostela, slavíme křesťanské svátky, 
modlíme se ráno, protože den je třeba začít s Bohem, 
modlíme se večer, protože den je třeba končit s Bo-
hem, děkujeme za jídlo…
Pavel: Křesťanství je tady 2000 let a ukazuje, jak ten po-
hyb ve formě manželství má vypadat. Jsou to zkuše-
nosti – jakési vzorce, systémy, co je dobré, mnohokrát 
vyzkoušené a bude mi to pomáhat, když se toho budu 

držet. Je to to samé, jako když trenér řekne sportovci, 
můžeš zkoušet kdeco, můžeš si najít nějakou svou me-
todu cvičení, jak být mistr světa, ale my máme odzkou-
šených těchto 20 bodů, a je dost pravděpodobné, že 
když je budeš dodržovat, za 10 let budeš mistr světa. 
Společná modlitba, společné prožití svátostí, proměňo-
vání, zpověď, jídlo, posty, společná dovolená, společ-
né sdílení v rodině i v krizích, nebát se sdílet v krizích. 
Když uvěřím Bohu, tak tím, jak se ke skutečnostem po-
stavím, takovou jim tu hodnotu dám.
Ivana: Vztahy mají ohromnou hodnotu. Společnost se 
ubírala trendem takové povrchnosti, ale lidé přemýš-
lí, uvědomují si, co je podstatné, a snaží se pracovat 
právě na vztazích. V manželství, v rodině, v širší rodině, 
v okolí, úctou k životu, zdraví...
Pavel: Křesťanskou hodnotou je pro mě škola, farní spo-
lečenství, kam posílám své děti. Prostředí, které je za-
loženo na úctě k nim. A to, že mi někdo pomáhá s vý-
chovou mých dětí tam, kde já už nemám šanci…
Děkujeme za rozhovor!

(ek)

Z BISKUPSKýCH DIáŘů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z diáře kardinála Duky
Vzhledem k připravované volbě nového papeže změny v programu vyhrazeny.
 1. 3. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za kněžská povolání
 2. 3. 10:30 Starý Knín – mše sv., výročí 20 let farní charity 
 3. 3. 9:00 Praha-Bubeneč, kostel sv. Gotharda – mše sv.
  14:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická bohoslužba Mene Tekel za oběti 

totality
 4. 3. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., výročí přenesení ostatků sv. Václava
  19:30 Praha, barokní refektář kláštera dominikánů – beseda o cestě do Peru

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 10. 3.  4. neděle postní (9:00): kostel sv. Kosmy a Damiána, Praha-Nové Město
 24. 3. Květná neděle (9:00): bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov
 29. 3. velKý páteK (17:00): kostel sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice (P. Michal Němeček)

Radio Proglas
 3. 3. 3. neděle postní (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod  

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 10. 3.  4. neděle postní (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 17. 3. 5. neděle postní (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora
 24. 3. Květná neděle (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 30. 3. veliKonoční vigilie (21:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod  

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 31. 3.  Zmrtvýchvstání páně (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec, (P. Pavel Moravec)

Televize Noe
 3. 3. 3. neděle postní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Josef Červenka)
 10. 3. 4. neděle postní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Josef Zelenka)
 17. 3.  5. neděle postní (10:30): Trnava 
 24. 3. Květná neděle (10:30): bazilika sv. Petra, Vatikán
 30. 3. veliKonoční vigilie (20:30): bazilika sv. Petra, Vatikán
 31. 3. Zmrtvýchvstání páně (10:15): Náměstí sv. Petra, Vatikán

Změna vyhrazena.
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 9. 3. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje a 1040. výročí založení pražské-

ho biskupství
 10. 3. 9:30 Nymburk, kostel sv. Jiljí – mše sv.
 10.–12. 3.  Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
 17. 3. 11:00 Krnov, kostel sv. Martina – mše sv. za oběti komunismu
 19. 3. 10:30 Poličany, klášter sester trapistek – mše sv. s přijetím slavných slibů
 20. 3. 18:30 Praha-Dejvice, kostel sv. Vojtěcha – mše sv. pro Mezinárodní pastorálně-teologickou konferenci
 23. 3.  Praha-Kobylisy, Salesiánské středisko mládeže – arcidiecézní setkání mládeže
 24. 3. 10:00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – žehnání ratolestí Květné neděle, katedrála – mše sv. 
 28. 3. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na památku Večeře Páně
 29. 3. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – modlitba ranních chval s Metropolitní 
   kapitulou u sv. Víta
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku, památka umučení Páně
 30. 3.  8:00 Praha-Hradčany, katedrála – modlitba se čtením a ranní chvály s Metropolitní kapitulou u sv. Víta
   20:30 Praha-Hradčany, katedrála – vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, křest dospělých
 31. 3. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Z diáře biskupa Malého
 3. 3. 14:00 Praha-Hradčany, katedrála – kázání při ekumenické bohoslužbě Mene Te-

kel za oběti totality
 6. 3. 9:00 Praha-Karlín, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna a Dvouletá 

katolická střední škola – vizitace
 7. 3. 10:00 Praha-Nové Město, Základní škola sv. Voršily v Praze – vizitace
 9. 3. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje a 1040. vý-

ročí založení pražského biskupství
 10.–12. 3.  Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
 16.–17. 3.  Brusel (Belgie) – rekolekce pro českou a slovenskou komunitu
 19. 3. 9:00 Lochovice – vikariátní konference vikariátu Beroun
 24. 3. 10:00 Praha-Bohnice, kostel sv. Václava (Psychiatrická léčebna) – mše sv.
 28. 3. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
  18:00 Stará Boleslav, Charitní domov pro kněze – mše sv.
 30. 3. 20:00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – velikonoční vigilie
 31. 3. 9:00 Praha-Bubeneč, kostel sv. Gotharda – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 3. 7:30 Praha-Hradčany, Loreta-Svatá Chýše – mše sv.
 3. 3. 8:30 Tursko, kostel sv. Martina – mše sv.
 7. 3. 16:00 Praha-Petřiny, Domov Svaté Rodiny – mše sv. s požehnáním u příležitosti 

slavnostního otevření po rekonstrukci
 9. 3. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., ke cti sv. Cyrila a Metoděje a 1040. 

výročí založení pražského biskupství
 10. 3. 11:00 Pečice, kostel sv. Vavřince – mše sv.
 10.–12. 3.  Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
 15. 3. 17:00 Bystřice u Benešova, kostel sv. Šimona a Judy – mše sv. s udílením akolytátu
 17. 3. 9:00 Všeradice, kostel sv. Bartoloměje – mše sv.
 23. 3. 9:00 Praha-Kobylisy, Salesiánské středisko mládeže – setkání mládeže, 
 24. 3. 10:30 Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv., Květná neděle
 28. 3. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na památku Večeře Páně
 29. 3. 18:00 Hostomice pod Brdy, kostel Stolce sv. Petra – obřady Velkého pátku
 30. 3. 19:00 Hostomice pod Brdy, kostel Stolce sv. Petra – velikonoční vigilie
 31. 3. 10:00 Hostomice pod Brdy, kostel Stolce sv. Petra – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Z ACT CURIAE
Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany 
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Zřízení domu
Na základě souhlasu rady společnosti apoštolského života Fraternità Sacerdotale dei Missionari di S. Carlo Borro-
meo zřídil don Paolo Sottopietra, generální vikář výše uvedené společnosti apoštolského života pražský dům této 
společnosti. Dům sídlí na adrese K Rotundě 16/3, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad.
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Jubileář
Výročí svěcení
Mgr. Štěpán Faber, trvalý jáhen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 6. 3. 1993 (20 let)

Životní jubilea
P. Ladislav Škrňa CSsR, na odpočinku na Svaté Hoře u Příbrami 3. 3. 1926 (87 let)
Mgr. Martin Janata, farář v Poříčí nad Sázavou 3. 3. 1963 (50 let)
P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina O.Præm., DrSc., soudní vikář 6. 3. 1953 (60 let)
Martin Duchoslav, administrátor v Sázavě-Černých Budách 13. 3. 1958 (55 let)
Prof. PhDr. Petr Piťha, probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském 26. 3. 1938 (75 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Podpořme šíření víry v misiích
Papežská misijní díla v České republice prosí věřící, 
aby během Roku víry umožnili šíření víry v misiích pod-
porou bohoslovců především v Zambii a Ugandě. Da-
rem 40 Kč podpoříme studium jednoho bohoslovce na 
jeden den a dar 1250 Kč vystačí na měsíc studia. Na 
tento účel můžeme případně věnovat to, co našetří-
me během postní doby. Ti, kdo věnují finanční pomoc, 
se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mo-
hou obdržet potvrzení pro odpočet z daní. Podrobnosti 
na toto téma naleznete také v Misijním kalendáři 2013 
Zambijský bambo a na stejnojmenném DVD.
Více informací: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův 
Mlýn 33, email: pmd@missio.cz, č. účtu: 72540444/2700, 
variabilní symbol: 30, tel.: 499 433 058, 604 838 882.

Personalia
Laicizace
Papež Benedikt XVI. vyhověl žádosti Jana Lachmana, 
kněze diecéze českobudějovické, o udělení dispense 
od posvátného celibátu a od všech břemen souvise-

jících se svátostí kněžství. Jmenovaný dne 28. 10. 2012 
udělenou dispens přijal svým podpisem a byl propuštěn 
z duchovního stavu se všemi obvyklými důsledky. Jan La-
chman nyní pobývá na území Arcidiecéze pražské.
Papež Benedikt XVI. vyhověl žádosti Paskala Petra Nová-
ka, kněze řádu menších bratrů – františkánů, o udělení dis-
pense od posvátného celibátu a od všech břemen sou-
visejících se svátostí kněžství. Jmenovaný dne 30. 1. 2013 
udělenou dispens přijal svým podpisem a byl propuštěn 
z duchovního stavu se všemi obvyklými důsledky. Petr No-
vák působil v letech 1996-2000 a 2004-2005 jako farní vikář 
ve farnostech Arcidiecéze pražské a nyní zde bydlí.

Vystoupení z řádu
P. prof. Ctirad Václav Pospíšil OFM, Th.D. požádal Kon-
gregaci pro instituty zasvěceného života a společnosti 
apoštolského života o dovolení vystoupit z Řádu men-
ších bratří františkánů (institut). Arcibiskup pražský udělil 
v této souvislosti dovolení podle kán. 693 CIC přijmout 
jmenovaného na zkušební dobu tří let do duchovní 
služby v Arcidiecézi pražské.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705) 
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 2. 3. 9:00 Postní duchovní obnova; DS
 5. 3. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 12. 3. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 13. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 13. 3. 19:30 Singles; PS
 14. 3. 19:00 Společenství Nikodém; PS
 15. 3. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 16. 3. 9:00 Duchovní obnova pro manžele*; 

P.  Antonín Krasucki OP; CPR
 21. 3. 19:00 Mše chval; PS
 25. 3. 20:00 přednáška ČKA Praha 6
 27. 3. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
* jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Ko-
lejní ulice č. 4; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha

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

Postní duchovní obnova pro manžele
Postní duchovní obnova pro manžele se uskuteční v so-
botu 16. března v pražském Pastoračním středisku (sv. 

Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6. Programem na téma „Pět 
jazyků omluvy“ bude provázet P. Antonín Krasucki OP. 
Předběžný časový rozvrh je 9:00 až 15:00. Během dne 
bude příležitost ke svátosti smíření, na závěr mše sva-
tá. Polední občerstvení bude zajištěno. Předpokládaný 
příspěvek na nájem prostor a občerstvení je 200 Kč na 
pár. Na obnovu je nutné se předem přihlásit nejpozdě-
ji do 12. 3.! 
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na 
http://cpr.apha.cz/pust/.

Program efektivního rodičovství krok za krokem
Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu po-
řádáme osvědčený program, který pomáhá rodičům 
s výchovou (nejen) předškolních a mladších školních 
dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, případo-
vé studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem 
a mnoho dalších. Nejbližší kurz se koná v Kulturním 
a mateřském centru Barrandov, Werichova 981, Praha 
5 (tram 12,14 a 20 Sídliště Barrandov), o sobotách 20. 4., 
27. 4. a 4. 5. vždy od 9:00 do 17:00. Díky předpokláda-
né dotaci jsme snížili plnou výši účastnického poplatku 
na 1350 Kč/osobu a 2100 Kč/rodičovský pár. Lektorkou 
kurzu je Mgr. Julie Žemlová. 
Bližší informace a přihlašovací kontakty na 
http://cpr.apha.cz/step/.
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Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové
Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu po-
kračujeme v pořádání oblíbených seminářů pro man-
žele, rodiče, ale i snoubence. Na programu jsou té-
mata Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční 
konfrontace a empatie, Pozitivní rodičovství a výcho-
va dětí, Systemická pravidla rodiny, Terapie pevným 
objetím. Nejbližší kurz se uskuteční v sobotu 13. 4. od 
9:00 do 17:00 v KC sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Pra-

ha 5, Nové Butovice (metro B – Hůrka). Účastnický 
poplatek: 450 Kč/osobu a 700 Kč/manželský pár. Se-
minář povede Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvi-
kový lektor Terapie pevným objetím podle Jiřiny Preko-
pové, lektor kurzu Efektivního rodičovství a Škola lásky 
v rodině.
Bližší informace a přihlašovací formulář na 
http://cpr.apha.cz/skola-lasky/.

PROGRAMy

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

Víkendovka s duchovní obnovou 
v Nazaretě (14-25 let)
Kdy: 8. – 10. 3. 2013. Téma: Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svatého (Mt 28, 19).
Kromě zajímavých témat na tebe čekají i různé hry. Za-
čátek v pátek 8. 3. v 18:00 v kostele sv. Jakuba v Kunrati-
cích, ukončení v neděli obědem v cca 13:30. Účastnic-
ký poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, 
vhodné oblečení a obuv na venkovní hry i dovnitř. Do-
prava: ze stanice metra „C“ Budějovická autobusem 
č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlutá 
budova za kostelem. 
Přihlášky do 4. března 2013 na tel. 244 910 469, 
733 161 614 nebo na mailu nazaret@apha.cz

Víkend pro nezadané (30-43 let)
Kdy: 15. – 17. 3. 2013. Víkend je určen všem svobod-
ným, bezdětným, nezadaným katolíkům ve věku 30-43 
let, kteří hledají svůj protějšek. Začátek v pátek 15. 3. 
v 19:30. Zakončení nedělní kávou kolem 14:00. Jed-
nou z podmínek je účast na celém víkendu – jedině tak 
vznikne prostor pro bližší seznámení se navzájem a mož-
nost vytvoření přátelské atmosféry. S sebou: spacák, 
přezutí, ručník. Poplatek: 650 Kč. Doprava: ze stanice 
metra „C“ Budějovická autobusem č. 193 do zastávky 
Kunratická škola. Nazaret je žlutá budova za kostelem. 
Více o akci je možno se dozvědět či přihlásit se na mail: 
spolecne70@volny.cz nebo na Facebooku: 
Společně70.

Bohoslovci Arcibiskupského 
semináře v Praze
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 111 
e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz; http://www.arcs.cuni.cz

Postní TAMMÍM 2013
Ahoj přátelé!
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok du-
chovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let) kte-
rá nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme 
do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, na-
prostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina 
by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu 
se snažíme přispět i my skrze toto setkání. Zveme mladé 

muže na společný duchovní víkend s bohoslovci i před-
stavenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také 
snaží objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritualitu – 
svůj vztah k Hospodinu. 
Téma: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, 
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ (euchari-
stická modlitba). Místo: Arcibiskupský seminář, Tháku-
rova 3, Praha 6, Metro A – stanice Dejvická. Termín: 
příjezd 15. 3. 2013 od 15:30 do 17:20, odjezd v neděli, 
17. 3. 2013 po 14:00. Cena: příspěvek dle Tvých finanč-
ních možností. Přihlášky do 10. března 2013 do 23.59.
Informace a přihlášky: www.tammim.spolco.cz.
www.arcs.cuni.cz.

Za Tammím Tým Jan Pitřinec, seminarista

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1 
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz 
http//www.chemin-neuf.cz

Velikonoce pro mladé od 16 do 30 let
Chtěl bys prožít největší křesťanské svátky tak trochu ji-
nak? Neváhej přijet do Tuchoměřic! Spolu s dalšími 
mladými můžeš nově zakusit tajemství Velikonočního 
tridua: „Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti 
Kristus.“ Ef 5,14 Termín: 28. – 31. 3.
Informace a přihlášky na www.chemin-neuf.cz

Komunitní centrum Matky Terezy
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje 
tel.: 731 625 970; e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz
 3. 3.  18:00 Koncert Musica Academia, Cyklus post-

ních a velikonočních koncertů. Zahraje 
Musica Academica neprofesionální ko-
morní orchestr se čtyřicetiletou tradicí.

 7. 3.   Vernisáž fotografií Leny Jasmíny Hýbkové 
ve dvou variantách:

  9:30  pro děti předškolního a školního věku 
s doprovodným programem pohádky 
„Barevní kamarádi“ v režii L. J. Hýbkové, 
občanské sdružení MIDU-Milosrdné duše. 

  15:30 proběhne slavnostní otevření výstavy
  16:00 následuje přednáška „O životě a díle 

Matky Terezy „ pořádaná nadací sv. 
Františka z Assisi .

 24. 3. 16:30 Bachovy pašije podle Jana – dramati-
zace evangelního příběhu a Brokeso-
va libreta na hudbu Johana Sebastiana 
Bacha v podání Komorního souboru dra-
matické dílny dětí a mládeže.
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   Komorní soubor dramatická dílna dětí 

a mládeže zvou zájemce k aktivní účas-
ti nácviků dramatizace Bachových pa-
šijí podle Jana. Zkoušky od 18. 2. do re-
alizace představení na Květnou neděli 
24. 3. 2013.

   Informace: Jarda Olšanský, e-mail: jarda.
olsansky@kskpraha.org, tel.: 603 256 411

 25. 3. 18:00  Zastavení u Matky Terezy, hosté: Jiří Za-
chariáš a Slavomil Janov. „Povídání 
o Foglarovi“. Životní příběh Jaroslava Fo-
glara, autora knížek pro mládež a pás-
mo k 100. výročí založení skautského od-
dílu „Dvojka“.

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

Krajina v malbě
Od 11. do 26. března můžete shlédnout výstavu obrazů 
Miro Pograna „Krajina v malbě“ – v Pastoračním cent-
ru sv. Tomáše. 

Starej se o sebe
V úterý 12. března v 19:30 pokračuje seminář „Starej se 
o sebe“ (vede P. Karel Satoria) – v Pastoračním cent-
ru sv. Tomáše. Seminář se koná k Roku víry a zabývá se 
otázkou, jak hledat v tom „obyčejném“ každodenního 
života přítomnost Boha. (Účastnit se mohou i ti, kteří ne-
byli na předchozích setkáních).

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
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na 
besedu s Jaroslavem Pavlíčkem o jeho pobytu na po-
lární stanici na ostrově Nelson a přežívání v drsných 
podmínkách. Beseda se bude konat v úterý 12. března 
2013 od 17:30 v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vy-
šehradská 49).

Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, 120 00 Praha 2; tel.: 224 246 519(73) 
e-mail: praha@charita-adopce.cz 
www.charita-adopce.cz

Postní almužna
Arcidiecézní charita Praha vydává zájemcům (farnos-
tem i jednotlivcům) papírové kasičky pro provádění 
POSTNÍ ALMUŽNy. Každý, kdo se rozhodne pro jakouko-
liv újmu v postní době, může tyto „ušetřené“ peníze dá-
vat do své postní kasičky a věnovat je v době veliko-
nočních svátků na charitativní úmysl buď ve své farnosti, 
nebo Arcidiecézní charitě Praha na její sociální projekty.
Kasičky se vydávají zdarma v sídle Arcidiecézní chari-
ty Praha – Londýnská 44, Praha 2: od čtvrtka, 7. úno-
ra 2013 po celou postní dobu. Lze je zde vyzvednout 
v 1. patře (v kontaktní kanceláři) – pí. Lenka Mikuško-
vá (mail: adopcenadalku@praha.charita.cz ), pondělí 
– pátek v době od 9:00 do 16:00.

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel: 220 516 740 
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz

 ■ Pravidelné bohoslužby v Loretě jsou slouženy v sobo-
tu v 7:30 ve Svaté Chýši a v neděli v 18:00 v koste-
le Narození Páně. Každou neděli v 15:00 a v 19:00 
si také můžete poslechnout koncert loretánské zvo-
nohry.

 ■ Březnová benefice Večery u kapucínů proběhne 
6. 3. od 19:00. Komentovaný koncert „Liturgie sv. 
Jana Zlatoústého“; vystoupí členové sboru Filokallia 
a Sboru chrámu sv. Cyrila a Metoděje (řídí M. Christou 
a V. Shuklina), doprovodné slovo J. Beránek. Výtěžek 
z benefice podpoří činnost Klubu přátel červenobílé 
hole, který pomáhá lidem se souběžným postižením 
zraku a sluchu.

Velikonoce v tichu kapucínského kláštera
V termínu od 27. 3. do 1. 4. se v hradčanském kapucín-
ském klášteře budou konat exercicie „Velikonoce v ti-
chu kapucínského kláštera“, které povedou bratři Mi-
lan Pastierčin OFMCap. a Kryštof Javůrek OFMCap. 
Důležitou součástí bude samotná příprava na dobré 
prožití velikonočních obřadů. Akce je určena pro star-
ší 18 let. Cena činí 1600 Kč. Pro tyto exercicie jsou k dis-
pozici pouze dvoulůžkové pokoje. Duchovních cviče-
ní se mohou účastnit i ti, kdo by chtěli jen docházet na 
přednášky a na jídlo, u nich by byla cena snížena na 
polovinu.
Přihlášení: kapucini.ulorety@seznam.cz

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248 
fax: 235 302 720; e-mail: sekretariat@domovrepy.cz 
kultura@domovrepy.cz; http://www.domovrepy.cz
 6. 3. 15:00 Bývali Čechové statní junáci... Například 

při stavbě parních lokomotiv jsme patří-
vali ke světové špičce – beseda se že-
lezničním historikem Ing. Karlem Zeitham-
merem a železničním fandou Eduardem 
Hrubešem, doplněná videoprojekcí – re-
fektář, vstupné dobrovolné.

 10. 3. 17:00 Komorní koncert s klasickou kytarou, flét-
nou a zpěvem – rozjímavé skladby v po-
dání Martina Křehnáče, yuko Křehnáčo-
vé a Kytarového orchestru Mezinárodní 
Konzervatoře Praha – kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné.

 17. 3. 17:00 Rodinný koncert – Viktorie Večerová vio-
la, Dmitrij Večer housle, Marek a Vladimír 
Sůvovi violoncello a barokní violoncello 
(na programu skladby J. S. Bacha, J. My-
slivečka, N. Paganiniho, R. Ščedrina) – 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

 18. 3. 19:30 Duchovní skladby v provedení sboru Le-
gatě a Literátského bratrstva u kůru sv. 
Václava v Netolicích, sbormistr: Alžběta 
Churáčková – kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné.

 1. 4. 17:00 Velikonoční koncert Břevnovského chrá-
mového sboru pod vedením dirigenta 
Státní opery Praha Adolfa Melichara – 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.
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Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel./fax: 220 181 329 
e-mail: ukz@volny.cz
Unie katolických žen pořádá postní duchovní obnovu 
9. 3. 2013 od 9:00 do 16:00 ve Farním klubu u Panny Ma-
rie Sněžné, Jungmanovo nám. 18, Praha-Nové Město 
s P. Janem Pořízem OCD. Je možné objednat obědy 
do 6. 3. na tel. 220 181 329 (záznamník) nebo na email 
ukz@volny.cz

Farnost u kostela Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – Nové Město 
tel.: 222 246 243; e-mail: fara.pms@centrum.cz

Křížová cesta na Petříně
Zveme děti a rodiče, mladé i starší. Pojďme rozjímat 
cestu Ježíše Krista, která byla i pro něho tou nejdel-
ší a nejtěžší. Sejdeme se u prvního zastavení na Květ-
nou neděli 24. března v 15:00.

Obchodování s lidmi
Farnost Lhotka vás zve na přednášku ThLic. Kláry Marie 
Stráníkové SCSC, s názvem „Obchodování s lidmi a no-
vodobé otroctví. Zdání klame!“, která se bude konat 
v neděli 3. března 2013 v 16:30 v kostele P. Marie Králov-
ny míru, Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.

Z programu ADS ČVUT
Akademická farnost vás zve na pravidelné večery, kte-
ré začínají ve 20:00 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje, 
Bartolomějská ul. Praha-Staré Město a pokračují před-
náškou, začátek je cca ve 20:45 v kryptě pod kostelem.

 ■ 6. 3. P. ThLic. Prokop Brož, Th.D.: Prý stačí jen věřit 
v Boha, církve k tomu není třeba. Děkan Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se za-
mýšlí nad široce rozšířeným míněním dnešní doby. 
Je-li možné věřit v Boha bez církve, k čemu tu je ješ-
tě tato instituce, o které slýcháme, že je zkostnatělá, 
způsobila více zla než užitku a jde jí jen o moc, maje-
tek a vládu nad lidmi?

 ■ 13. 3. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.: Sex ve zpo-
vědnici je noční můra nejen kajícníků, ale i mnohých 
zpovědníků. Jak vidí přední český psycholog, známý 
svými netradičními pohledy na tradiční problémy vě-
řícího člověka, tak ožehavou otázku, jakou je zpo-
věď z hříchů proti 6. přikázání? 

 ■ 20. 3. P. ICLic. Karel Moravec: Má rodina smysl 
i dnes? Biskupský vikář pro pastoraci, soudce diecéz-
ního církevního soudu v Hradci Králové a především 
kněz, který provázel stovky snoubeneckých a man-
želských párů, vypráví o svých bohatých zkušenos-
tech s tak křehkou skutečností lidské existence, jakou 
je láska, rodina, manželství. A nezatajuje, že i krásné 
vztahy mohou jednoho dne ztroskotat.

 ■ 27. 3. Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli 
Je advent roku 1949 a v číhošťském kostelíku na 
Českomoravské vysočině se několikrát pohne křížek 
na svatostánku. Nikdo asi tehdy netuší, že tímto do-
sud nevysvětleným úkazem se strhne vlna hrůz, na 
jejímž konci bude nejen brutálně umučený číhošťský 
farář P. Josef Toufar. Povídání s publicistou a spiso-
vatelem Milošem Doležalem, vítězným autorem an-
kety LN Kniha roku 2012 „Jako bychom dnes zemřít 
měli“, o tomto výjimečném knězi a jeho mučednické 
smrti. Součástí večera bude i předčítání z knihy v po-
dání herečky Jany Frankové, promítání dobových 
fotografií a propagandistického dokumentu „Běda 
tomu, skrze něhož přichází pohoršení“(1950).

 ■ 3. 4. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. Práce jako Boží dar. 
Přednáška absolventa Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské, matematika, programátora a studenta 
teologie, o kráse světa vědy a techniky a práci jako 
příležitosti k setkání se s Bohem i lidmi.

info: http://ads.cvut.cz
P. Vladimír Slámečka

Přednáška a diskuse s církevním historikem
Farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 
v Praze 10 – Strašnicích srdečně zve na veřejnou před-
nášku Prof. Thomase Prügla, vedoucího katedry církev-
ních dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Ví-
deň, na téma: „Koncilní dokument Lumen gentium, 
primát papeže a kolegialita biskupů“. Konat se bude 
ve středu 6. března v 19:00 ve farním sále. Po přednáš-
ce bude následovat beseda, při které je pan profesor 
připraven odpovídat na otázky nejen k II. vatikánskému 
koncilu, ale i k církevním dějinám obecně. Prof. Dr. Tho-
mas Prügl je od roku 2008 vedoucím katedry církevních 
dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Vídeň. 
Zabývá se především obdobím pozdního středově-
ku, středověkou teologií (zejména eklesiologií), konci-
ly v Kostnici a Basileji, výkladem Písma ve středověku 
a dějinami dominikánského řádu.

Iniciativa 17 – 11
Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL 
Praha 10 & Karmelitánské nakladatelství Vás zvou na 
besedu Iniciativy 17–11. Koná se v Divadle Miriam (Ke 
Strašnické 10, Praha 10, u kostela Panny Marie) ve stře-
du 13. března 2013 od 19:00. Vstup je volný.
Tentokrát nás navštíví Mons. Tomáš Halík, vyučující na 
katedře filosofie a religionistiky FF UK, rektor akademic-
ké farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova 
mostu a P. Benedikt Mohelník OP, provinciál Řádu bra-
tří kazatelů, vyučující na KTF UK.
Téma: V co věří ti, kdo nevěří? Dialog o nádvoří národů 
Benedikta XVI. (Idea nádvoří národů jako prostoru pro 
dialog katolíků se společností, s agnostiky, s nevěřícími. 
Čím přispívají nevěřící k záchraně světa? Jak vypadá 
jejich modlitba? Jak hledají pravdu? Specifická podo-
ba dialogu s nevěřícími v Česku. Kristovy paže rozepja-
té na kříži jako pozvání k odvážné otevřenosti.)
Adresa: Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, 100 00; 
videa: www.youtube.com/user/socialninauka web: 
http://www.i17-11.cz; e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

POZVáNKy, NABÍDKy
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Zlatá Praha
Setkání u příležitosti 5. výročí úmrtí Chiary Lubichové, 
zakladatelky Hnutí fokoláre, se uskuteční v rámci cyklu 
„Zlatá Praha” v neděli 17. 3. 2013 od 16:00 do 18:00 pod 
názvem „Hnutí fokoláre v občanské společnosti” v za-
sedacím sále úřadu Městské části Praha 5, Štefániko-
va 15, Praha 5 – Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu 
do kostela sv. Václava). Vstupné dobrovolné, alterna-
tivní program pro děti zajištěn, změna programu vyhra-
zena.
Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronickou 
poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@fo-
colare.cz

Benefiční koncert v PL Bohnice
Čeští madrigalisté uspořádají ve spolupráci s Týmem 
spirituální péče v Psychiatrické léčebně Bohnice Bene-
fiční koncert v sobotu 23. března 2013 v ústavním koste-
le sv. Václava od 17:00. Dobrovolné vstupné bude po-
užito na opravu kostela sv. Václava v Bohnicích.
Jedná se letos o první benefiční koncert, který navazu-
je na řadu čtyř adventních koncertů, při kterých se vy-
brala částka téměř 9.000 Kč. Polovina byla odevzdána 
na aktivity terapeutických dílen v léčebně a druhá na 
opravu střechy ústavního kostela. Všem vystupujícím 
i dárcům upřímně děkujeme a doufáme, že i v tomto 
roce můžeme očekávat vaše finanční přispění na náš 
účet: Psychiatrická léčebna Bohnice 16434081/0100, 
variabilní symbol – 0091.

Biskup Václav Malý navštíví PL Bohnice
Mons. Václav Malý zahájí na Květnou neděli 24. března 
2013 při mši svaté v 10:00 v ústavním kostele sv. Václava 
slavení obřadů Svatého týdne v Psychiatrické léčebně 
v Bohnicích. Slavení Velikonoc bude v ústavním kostele 
sv. Václava pokračovat společně s Bohnickou farnos-
tí: Zelený čtvrtek od 18:00, Velký pátek od 18:00, Bílá so-
bota od 20:00, Neděle Vzkříšení od 10:00.

Ministrantské setkání pro starší kluky 
Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 14 do 25 
let) bude zahájeno v pátek 22. 3. v 18:00 v domini-
kánském kostele sv. Jiljí v Praze 1 (Husova ulice). Zú-
častníme se předprogramu Světového dne mládeže 
v pražské arcidiecézi. Po mši svaté následuje vigí-
lie, při které budeme prosit za úctu k lidskému životu. 
Nocleh zajištěn v klášteře. V sobotu se zúčastníme se-
tkání s naším arcibiskupem a dalšího programu (ka-
techeze, modlitba, semináře, zajímaví hosté, koncert 
apod.) v Praze 8 – Kobylisích (Salesiánské divadlo). 
Ukončení v sobotu večer. S sebou: spacák, karimat-
ku, vlastní večeři, sportovní a případně ministrantské 
oblečení, 150,- Kč.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema, tel.: 724 209 774

Ministrantské setkání pro mladší kluky
Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca od 8 do 15 
let) tentokrát v Sedlčanech se uskuteční 16. 3. 2013. Za-
hájení v kostele sv. Martina v Sedlčanech v 9:00. Pro-
gram: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fot-
bálek. S sebou 70,-Kč na jídlo, sportovní (obuv do 
tělocvičny) a případně ministrantské oblečení. Ukon-
čení v 16:00. 
Bližší informace: P. Martin Vlček, tel.: 607 680 782

Víra v dnešním světě
Farní akademie – cyklus přednášek pro všechny s ná-
slednou diskuzí – pokračuje 10. 3. 2013 v 16:00 přednáš-
kou prof. PhDr. Tomáše Halíka „Víra v dnešním světě“ 
a 14. 4. 2013 v 16:00 přednáškou prof. PhDr. Ing. Jana 
Royta „Úcta ke sv. Cyrilu a Metodějovi v jazyce výtvar-
ného umění“. Obě přednášky proběhnou v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně ve videosále, I. patro zadního 
traktu kostela (vchod přes zahrádku). 
Více o aktivitách farnosti na www.srdcepane.cz.

Kurz Alfa na Liboci
Zveme vás na kurz Alfa, který začne 4. dubna a potrvá 
do 13. června 2013, v centru Malejov – vedle kostela sv. 
Fabiána a Šebestiána, Libocká 41, Praha 6 – Liboc. Kurz 
je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťan-
stvím a s křesťany. Setkání proběhnou každý čtvrtek od 
19:00 do 21:15.
Více informací a přihlášky na: www.alfa.liboc.eu nebo 
u vedoucí kurzu: Pavla Fabianová, mob.: 776 712 084, 
email: p.f.2000@seznam.cz 

Varhanní nešpory Maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ 
pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Je-
ruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchov-
ní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeň-
ské ulici v Praze 1 – Malé Straně třetí koncert duchovní 
hudby výjimečně v pondělí 18. března 2013 od 17:00. 
Na programu budou díla J. S. Bacha a W. A. Mozarta. 
Účinkují: titulární varhanice u sv. Jakuba v Praze Irena 
Chřibková a Dagmar Vaňkátová – soprán. Kostelní la-
vice jsou vytápěné, vstup na koncert volný. 

Koncert v kostele sv. Kateřiny
Společnost pro duchovní hudbu spolu s vedením Všeo-
becné fakultní nemocnice a pravoslavnou církví pořá-
dají ve čtvrtek 21. března 2013 v 16:00 koncert v koste-
le sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické 
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příle-
žitosti 328. výročí narození J. S. Bacha. Účinkuje Alena 
Čechová – housle a Petr Čech – varhany. Na progra-
mu skladby J. S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozar-
ta. Projekt probíhá za podpory Městské části Praha 2. 
Vstup na koncert je volný.

Pochod pro život 2013
XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 2013. Začíná ve 12:30 mší svatou v dominikánském 
kostele sv. Jiljí, Husova 8 a pokračuje průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde 
bude zakončen krátkým programem. Více informací: http://pochodprozivot.cz



14

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

7.–10. 3.

Malé exercicie pro 
dospělé křesťanky 
a křesťany: „Jak předejít 
zklamání v církvi“

P. Dr. Ondřej Salvet 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. 

7.–10. 3. Duchovní obnova pro 
seniory

P. Augustin  
Kováčik OPraem

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

8.–10. 3.

Postní duchovní obnova 
pro dívky (15 - 25 let): 
„Víra je…být si jist existencí 
toho, koho nevidím ani 
necítím“

P. Michal Jadavan, 
S.M. Vincenta 
Kořínková

Maria Hilf ve Zlatých 
Horách (Jeseníky)

Sestry boromejky 
S. M. Vincenta Kořínková 
Pustkovecká 29 
708 01 Ostrava-Poruba 
e-mail: vincenta@boromejky.cz 
mobil 723 477 525

8.–10. 3.
Duchovní obnova pro 
zdravotníky, pečovatele 
a sociální pracovníky 

P. Václav Tomiczek Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24  
737 01 Český Těšín 
tel.: 558 761 429, 737 930 713 
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz 
http://www.jesuit.cz

12.–16. 3. Postní duchovní obnova P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům Kolín
Kutnohorská 26, 280 02 Kolín 
GSM: 731 182 112 
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz

14.–17. 3.

DC – I. týden: „Poznat 
hloubku vlastního 
hříchu a velikost Božího 
milosrdenství.“ 

P. František Lízna SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova viz výše

15.–17. 3. Duchovní cvičení pro 
kostelníky a akolyty Mons. Jan Graubner ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad 
tel.: 572 571 420, 572 571 531 
e-mail: velehrad@stojanov.cz 
www.stojanov.cz

17.–21. 3. Postní duchovní obnova P. Vojtěch Suchý SJ Exerciční dům Kolín viz výše

17.–24. 3. Duchovní dvičení podle 
sv. Ignáce Pavol Martinko Komunita Chemin Neuf

Klášter Tuchoměřice, Školní 1 
252 67 Tuchoměřice 
tel.: 220 199 441, 603 221 717 
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz 
www.chemin-neuf.cz

18.–20. 3. Duchovní cvičení pro 
kostelníky a akolyty Mons. Jan Graubner ŘKDS Stojanov viz výše

18.–21. 3.
Duchovní obnova pro 
seniory a seniorské 
manželské páry 

P. Jan Rybář SJ Marianum – Janské 
Lázně

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

20.–24. 3. Postní duchovní obnova 
pro všechny

P. Richard  
Greisiger SI Matice svatohostýnská

Svatý Hostýn č. 115 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 
tel: 573 381 693 – 4, www.hostyn.cz 
e-mail: matice1@hostyn.cz

22.–24. 3. Víkend pro seniory 
(Centrum pro rodinu)

P. Stanislav 
Peroutka SJ ŘKDS Stojanov viz výše

23. 3.
Duchovní obnova pro 
mládež hledající své 
životní povolání

bratři pauláni Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly viz výše
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě

Otec vyhoštěných
(Wilhelm Hünermann)
Kniha líčí život svatého Damiána de Veuster (1840–
1889), belgického kněze, který dobrovolně zasvětil svůj 
život malomocným na ostrově Molokai. Roku 1995 byl 
Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného a Be-
nedikt XVI. jej roku 2009 připočetl k zástupu kanonizova-
ných svatých. Diváci vlámské televize VRT ho nedávno 
zvolili v anketě největší Belgičan všech dob. Je patro-
nem lidí stižených malomocenstvím a nemocí AIDS. 
Jeho socha stojí před vládní budovou v Honolulu, hlav-
ním městě Havajských ostrovů, ale i v budově Kongre-
su USA ve Washingtonu.

váz., 216 str., 239 Kč
Postní a velikonoční zamyšlení
(Viliam Judák)
Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se 
učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme zde upevnit svou 
víru v to, že on skutečně vstal a předešel nás do Živo-
ta, a znovu s ním prožít jeho strastiplnou cestu, kterou 
nám získal spásu; načerpat sílu k přesvědčení, že jako 
nebylo nesmyslné utrpení jeho, tak nejsou beze smyslu 
ani strázně naše. Úvahy biskupa Judáka jsou bezespo-
ru vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonoční-
ho tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc.

brož., 127 str., 129 Kč
Velikonoce
(Leena Laneová, Anna Toddová)
Biblické příběhy hrou
Volejte: Hosana! Požehnaný, který přichází jako král! 
Mávejte ratolestmi a putujte s Ježíšem touto knížkou pl-
nou her a úkolů. Čtěte si příběhy, hledejte rozdíly mezi 
obrázky, vytvářejte obrázky spojováním teček, počítej-
te a vybarvujte! Čeká vás spousta zábavy!

sešit A4, 31 str., 119 Kč

Nejraději měl úterky
(Mieczysław Mokrzycki – Brigida Grysiak)
Všední život Jana Pavla II. Kniha vzpomínek druhého 
osobního sekretáře Jana Pavla II. přináší zajímavosti 
z každodenního papežova života, zejména z posled-
ních let jeho pozemské pouti tak, abychom více po-
chopili jeho lidskost i svatost.

váz., 160 str., 180 Kč
Rozmluvy s Bohem (2a): Postní doba.  
Velikonoční triduum
(F. Fernández-Carvajal)
Kniha, která napomáhá každodennímu setkání s Bo-
hem v souladu s Písmem s živou tradicí církve. 

brož, 392 str., cena 235 Kč
Od večeře ke kříži
(Lorenzo Zani)
Exegeze a meditace úryvků, které přináší liturgie Veli-
konočního tridua. Vhodné pro každého, kdo v těchto 
dnech touží po intenzivnějším naslouchání Božímu hlasu.

brož., 183 str., 198 Kč.

Křížová cesta s apoštolem Pavlem
(Angelo Scarano)
Průvodcem touto křížovou cestou je nám apoštol Pa-
vel, který se stal privilegovaným svědkem nejen Krista 
vzkříšeného, ale i trpícího. Jednotlivá zastavení „skrýva-
jí“ v sobě hluboký náboj, vždyť tu promlouvá člověk, 
který vzal Krista vážně.

brož., 40 str., 68 Kč
Křížová cesta (DVD)
Meditace kardinála Miloslava Vlka nad zastaveními 
moderní křížové cesty nedávno zemřelého akademic-
kého sochaře Karla Stádníka. Dokument lze použít při 
diskuzích v Roce víry o smyslu utrpení v dějinách lidstva.

DVD, 27 min, 99 Kč

Nebe začíná v tobě
Moudrost otců pouště 
(Anselm Grün)
Jedna z raných autorových knih je klíčovým textem 
k poznání jeho díla. Jde o spirituální rozbor učení poušt-
ních otců, především Evagria z Pontiku, o negativních 
i pozitivních silách (daimonion), které jsou motorem lid-
ského jednání a myšlení. Autor vychází z tzv. spirituality 
zdola, tj. spirituality, která nepřeskakuje přirozená sta-
dia lidského poznání a zrání a která lidské slabosti a po-
klesky nevnímá jednoznačně jako selhání, ale jako pro-
stor k růstu a sebepoznání. Autor ve svých výkladech 
vychází z principů analytické psychologie C. G. Junga, 
kterou aplikuje na myšlení církevních otců.

brož., 112 str., 199 Kč

Antonín Dvořák
Život – dílo – dokumenty 
(Klaus Döge)
Antonína Dvořáka – nejhranější český skladatel na svě-
tě. Německý muzikolog Klaus Döge napsal fundovaný, 
čtivý a poutavý životopis českého skladatele a zároveň 
vytvořil barvitý obraz doby a kulturní atmosféry druhé 
poloviny devatenáctého století. Četné citáty z doku-
mentů, dobové fotografie a podrobné rozbory vybra-
ných skladeb včetně notových příkladů upoutají milov-
níka hudby i profesionála.

váz., 360 str., 498 Kč
Svobodni v nesvobodě
(Jan Synek)
Po únorovém převratu v roce 1948 se věznice v teh-
dejším Československu začaly plnit politickými vězni. 
Nemalou část z nich tvořili duchovní i prostí věřící křes-
ťanských církví. Během věznění si v krajně nepříznivých 
podmínkách většinou dokázali uchovat nejen svou 
víru, ale i základní prvky svého náboženského života. 
Každodenní život věřících „muklů“ obsahoval čtení ná-
boženské literatury, slavení svátostí a největších svátků, 
dokonce tajná teologická a další studia – to vše samo-
zřejmě zakázané a přísně trestané.

brož., 256 str., 288 Kč

Paulínky
www.paulinky.cz

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské 
odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.

Úmysl misijní
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až 
do končin země.

Úmysl národní
Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.

Křížová cesta na Petříně
na Květnou neděli 
24. března v 15.00 hod.
Sejdeme se u prvního zastavení.
Zveme děti a rodiče, mladé i starší. Pojďme rozjímat cestu Ježíše Krista, která byla i pro něho 
tou nejdelší a nejtěžší.

Farnost u Panny Marie Sněžné 

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 19. 3. 2013
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské 
nám. 16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, roz-
šiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: zpravodaj@
apha.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Erika Kroupová. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 16. březen 1998 Ve Vatikánu bylo zahájeno plenární zasedání členů Papežské rady pro hromadné sdělovací 
prostředky. Tématem zasedání byla „Komunikace a média v církvi“ (ukončeno 21.3.).

 19. březen 1553 Zemřel Václav Hájek z Libočan, katolický kněz a kronikář. Od r. 1524 byl oblíbeným kazatelem 

v klášteře sv. Tomáše na pražské Malé Straně a současně duchovním správcem v Rožmitá-

le. Od r. 1527 děkanem na Karlštejně, poté správcem kapituly na Vyšehradě. Brzy musel toto 

místo opustit a stal se farářem na Tetíně. Roku 1534 napsal slavnou „Kroniku českou“. V letech 

1544-1549 byl proboštem a později děkanem kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi. Roku 1549 

se kapitulní hodnosti vzdal, zemřel v klášteře dominikánek u sv. Anny na Starém městě.

 20. březen 1393 Zemřel sv. Jan Nepomucký, katolický kněz a mučedník, generální vikář pražské diecéze. Ka-
novník kolegiátního kostela sv. Jiljí v Praze a později kanovníkem a advokátem kolegiátní ka-
pituly vyšehradské. Při otevřeném střetu s králem Václavem IV. byl uvězněn a po krutém mu-
čení shozen z Karlova mostu do Vltavy. Svatořečen 19. března 1729.

 25. březen 1053 Zemřel sv. Prokop, poustevník, katolický kněz, benediktin. V Posázaví praktikoval asketický ži-
vot. S pomocí knížete Oldřicha vznikla postupně kolem jeho poustevny mnišská osada a sv. 
Prokop se stal prvním převorem kláštera, který převzal řeholi sv. Benedikta. Sázavský klášter 
byl jedním z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve staroslověnštině. Dne 
4. 7. 1204 byl papežem Innocentem III Prokop kanonizován. V roce 1588 byly jeho kosterní po-
zůstatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě. (*970).

 30. březen 1918 Narozen Mons. ThLic. Jiří Reinsberg, katolický kněz a kazatel, papežský prelát. Jako duchovní 
sloužil za II. světové války v britské armádě. Po roce 1945 se stal farářem v pražském chrámu 
Matky Boží před Týnem a nedalekého kostela sv. Havla, kde působil až do své smrti. Proslul 
jako vzdělaný, inteligentní, lidsky zralý i vtipný kazatel, zpovědník i společník, který význam-
ně ovlivnil několik generací zejména křesťanských intelektuálů. Významně se angažoval ve 
skautském hnutí. (+ 6. 1. 2004).

Arnošt Kelnar


