
Nevyčíslitelný dar
Drazí bratři a sestry,
postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev velmi cenným a důležitým li-
turgickým obdobím. S výhledem na očekávané konečné setkání se svým Ženichem ve 
věčných Velikonocích společenství církve vytrvale bdí na modlitbách a koná skutky lásky. 
Stupňuje tak své úsilí o očištění ducha, aby mohlo ještě hojněji čerpat z tajemství vykoupení 
nový život v Kristu, našem Pánu. Tento život nám byl dán už v den našeho křtu, kdy jsme „se 
stali účastnými Kristovy smrti a zmrtvýchvstání“ a kdy pro nás začalo „radostné a povzbuzu-
jící dobrodružství učedníka“. [...] v této svátosti se uskutečňuje nesmírné tajemství, v němž 
člověk umírá hříchu, získává podíl na novém životě zmrtvýchvstalého Krista a dostává té-
hož Božího Ducha, který Ježíše vzkřísil z mrtvých (srov. Řím 8,11). Tento nevyčíslitelný dar musí 
být v každém z nás stále znovu rozněcován a postní doba nám nabízí pouť na způsob kate-
chumenátu, který byl pro křesťany prvotní církve nenahraditelnou školou víry a křesťanské-
ho života. Tento význam má i pro dnešní katechumeny. Svůj křest totiž vskutku žijí jako roz-
hodující čin své existence.
Nejvhodnějším způsobem, jak tuto pouť k velikonočním svátkům vykonat odpovědně, 
a připravit se tak na oslavu Kristova zmrtvýchvstání, nejradostnější a nejslavnostnější událos-
ti celého liturgického roku, nemůže být nic jiného než nechat se vést Božím slovem. Církev 
nás proto v evangelních textech postních nedělí vede k obzvláště intenzivnímu setkávání 
s Pánem a vyzývá nás, abychom znovu kráčeli po stupních křesťanské iniciace: v přípravě 
na přijetí svátosti znovuzrození pro katechumeny, nebo v případě pokřtěných jako odhod-
lání podniknout nové a rozhodující kroky v sequela Christi – následování Krista – a ještě do-
konaleji se mu odevzdat.
[...] Během celé postní doby nám církev předkládá Boží slovo v hojnější míře. Tím, že o něm 
rozjímáme a přijímáme ho do svého nitra pro každodenní život, se učíme cennému a nena-
hraditelnému způsobu modlitby. Když pozorně nasloucháme Bohu, který stále mluví k naše-
mu srdci, dostáváme posilu na cestě víry, kterou jsme zahájili v den křtu. Modlitba nám také umožňuje, abychom 
vnímali čas novým způsobem: bez perspektivy věčnosti a transcendence čas totiž jednoduše směřuje naše kroky 
k horizontu, jenž nemá budoucnost. Naopak – když se modlíme, nacházíme čas pro Boha, chápeme, že jeho „slo-
va nepominou“ (srov. Mk 13,31) – a vstupujeme s ním do důvěrného společenství, které nám „nikdo nevezme“ (Jan 
16,22). To nás otevírá pro naději, která nezklame, pro věčný život.
Ve zkratce tedy můžeme říci, že cesta postní dobou, jež nás zve k tomu, abychom rozjímali o tajemství kříže, nás má 
připodobnit Kristu ve smrti (srov. Flp 3,10), uskutečnit tak hluboké obrácení našeho života a nechat se proměnit pů-
sobením Ducha svatého jako sv. Pavel na ces-
tě do Damašku. [...] Postní doba je příhodným 
časem k tomu, abychom uznali svou slabost, 
upřímně přehodnotili svůj život, přijali obnovu-
jící milost svátosti smíření a vydali se rozhodně 
za Kristem.
[...] Obnovme v této postní době přijetí milos-
ti, kterou nám Bůh v tento okamžik (křtu – pozn. 
red.) daroval, aby osvěcovala a vedla veškeré 
naše jednání. Jsme povoláni, abychom každý 
den zakoušeli ve stále velkorysejším a ryzejším 
následování Krista to, co svátost křtu naznaču-
je a působí. Svěřme se na této naší pouti Pan-
ně Marii, která ve víře i v těle zrodila Slovo Boží, 
a tak jako ona se i my ponořme do smrti a zmrt-
výchvstání jejího syna Ježíše, abychom získa-
li věčný život.

Z Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 
2011 (redakčně upraveno)

ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ 
ARCIDIECÉZE

č. 4 • duben 2011 19. ročník
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Dubnový kalendářík
 2. 4. 6. výročí úmrtí Jana Pavla II.
 2.–10. 4. novéna k obnově křestních závazků (viz str. 3)
 3. 4. Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
 8. 4. Mezinárodní romský den
 9. 4. Arcidiecézní setkání mládeže (od 9:00 v Kobylisích)
 10.–17. 4. celonárodní Týden modliteb za mládež (viz str. 4)
 17. 4. Květná neděle
 19. 4. 6. výročí pontifi kátu Benedikta XVI.
 21. 4. Zelený čtvrtek, Missa chrismatis (katedrála 9:30)
 22. 4. Velký pátek – památka Kristova umučení

den přísného postu
  začátek novény k Božímu milosrdenství (22.–30. 4.)
  Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi
 23. 4. Bílá sobota
 24. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod 

velikonoční
 24. 4. Mezinárodní den skautů (sv. Jiří – patron skautů)
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Nový hradecký biskup
Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. JUDr. Ing. Jana 
Vokála, JU.D., koadjutora kapituly Santa Maria 
Maggiore v Římě, papežského preláta, úředníka 
Státního sekretariátu, 25. sídelním biskupem v Hradci 
Králové. Jmenování bylo zveřejněno dne 3. března 
2011. Nově jmenovaný biskup přijme biskupské svěce-
ní z rukou kardinála Tarcisia Bertoneho, vatikánského 
státního sekretáře, v sobotu 7. 
května 2011 v 16:30 v bazilice 
sv. Petra ve Vatikánu (u oltá-
ře Katedry). Slavnostní intro-
nizace, při níž se ujme úřadu 
diecézního biskupa, se usku-
teční v sobotu 14. května 2011 
v 15:00 v katedrále Svatého 
Ducha v Hradci Králové.
Novému biskupovi gratuluje-
me a vyprošujeme Boží po-
žehnání a potřebné dary pro 
jeho službu.

Přeložení oslavy svátku sv. Vojtěcha
23. duben, kdy si připomínáme sv. Vojtěcha, připadá 
letos na Bílou sobotu, proto bude oslava svátku hlav-

ního patrona pražské arcidiecéze přeložena na prv-
ní liturgicky možný termín, a to na pondělí 2. května. 
V tento den bude v 18:00 pan biskup Karel Herbst slou-
žit mši sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 
Hradčanech, při níž bude, jako obvykle u příležitosti to-
hoto svátku, vystavena lebka sv. Vojtěcha. K účasti na 
mši jste srdečně zváni.

...a nepokojné je naše srdce, 
dokud nespočine v tobě, Bože 
– aneb K čemu Rok křtu?
Naši biskupové vyhlásili Rok křtu. „Zas něco shora,“ řekl 
by někdo. Pro nás to ovšem může být dobrou výzvou. 
Co udělat, aby nevyšla naprázdno, aby Rok křtu byl 
naším a čímsi přijatým, jako „to pravé“ do každého 
dne našeho života?
Pokusme se tedy oprostit od zvyku nebrat vážně coko-
liv, co jsme nevymysleli sami, a pokusme se co možná 
ostře pohlédnout na to, oč u pojmu křest či křestní ob-
nova může jít. Křest je iniciační (initium = počátek) svá-
tost, říká nám teologie. Svátost, to je zakusitelné a vidi-
telné vnější znamení Boží milosti. Ponoření do křestního 
pramene je bytostným obmytím a hlubokou vnitřní pro-
měnou, jež předznamenává nový život pokřtěného – ži-
vot v plnosti. Onou plností je Kristus Ježíš. Na něj každý, 
kdo v něho uvěřil a přijal křest, vsadil svůj život.
Vsadil na příslib Boha, který jej v člověku Ježíši – svém 
Synu – oslovil: „Ty tu nejsi náhodně – hozen do biologic-
kého života vymezeného od splynutí dvou buněk až po 
zástavu srdeční. Stejně ani tvá vrženost do společen-
ství nejbližších až po celek společnosti národa a lidstva 
není tou jedinou, nejednou až skličující a znesvobodňu-
jící určeností.“
Ve křtu se ti otevírá ŽIVOT, totiž cesta Života, kterým 
je Kristus. „Já jsem ta Cesta, Pravda a Život,“ slyšíme 
z jeho úst. Víra, právě víra zachránila slepého Bartimaia 
(Mk 10,52), který prohlédl nejen fyzicky, ale bytostně 
a šel tou cestou za Ježíšem. Ve křtu se nám tedy oteví-
rá cesta do ryzího Života. Ta nutně vede přes odpuštění 
hříchů. V profánní, lidové řečtině znamená výraz ozna-
čující hřích původně trefu vedle při lukostřelbě. Aneb 
hřích se s životem míjí. Je absencí dobra, vede do tmy 
smrti.
Zacelení a zahlazení těchto ran v síle Ducha Božího – 
to jsou účinky křtu: účinky nesmírně osvobozující, ba 
oblažující. Vyberte si: požehnání, nebo kletbu, život, 
nebo smrt, říká Mojžíš a po něm Jozue. Za kým půjdeš? 
Osloven už jsi – skrze svátost křtu a biřmování – byl. 
Vyber si, rozpomeň se, k čemu ses ve křtu přihlásil. I ka-
techumeni se v těchto dnech k takovému kroku hotoví. 
Svou cestu prožívají jako cestu k úžasnému a svěžímu 
osvobození (ospravedlnění) v Kristu. Isti sunt agni novelli 
– toto jsou noví Kristovi beránci, zpívá se v nádherném 
velikonočním hymnu. Výmluvná narážka z velikonoční 
sekvence připomínající Beránka, „jenž se v oběť dal“. 
K němu se přivtělujeme, ponořeni do jeho smrti – s ním 
též vstaneme (srov. Řím 6).
I my, již pokřtění, jsme do takové svěžesti Božích dětí 
zváni. Zvou nás k tomu naši biskupové. Je k tomu dvojí 
či zdvojený důvod: Rok 2013 bude z jedné strany 1700. 
výročím ediktu milánského, který dal křesťanům svobo-
du, a současně uplyne 1150 let od iniciace – pokřtění 
našeho národa skrze příchod sv. Cyrila a Metoděje na 

Dvě výročí pana arcibiskupa Duky
V úterý velikonoční 26. dubna oslaví pan arcibiskup 
Dominik Duka OP 68. narozeniny a 10. dubna si při-
pomeneme 1. výročí jeho nástupu na svatovojtěš-
ský stolec.
Vážený otče arcibiskupe, k oběma výročím Vám 
blahopřejeme, děkujeme za Váš život i za Vaši služ-
bu a vyprošujeme Vám dary Ducha svatého, dů-
věrné společenství s Kristem k Otcově slávě a na 
přímluvu Matky Boží radost z dobré spolupráce 
v diecézi i se všemi, k nimž jste poslán.
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Modlitba za obdržení milosti 
na přímluvu Božího služební-
ka papeže Jana Pavla II.
Ó Nejsvětější Trojice, dě-
kujeme ti, že jsi církvi daro-
vala papeže Jana Pavla II. 
a dala v něm zazářit něžnos-
ti svého otcovství, slávě Kris-
tova kříže a nádheře Ducha 
lásky. On nám svou bezmez-
nou důvěrou v tvé nekoneč-
né milosrdenství a v mateř-
skou přímluvu Panny Marie 
zosobnil obraz Ježíše, Dobré-
ho pastýře, a ukázal nám tak 
svatost jako vysokou míru řádného křesťanského ži-
vota, jako cestu k dosažení věčného společenství 
s tebou.
Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl milost, 
o kterou prosíme, v naději, že bude brzy přiřazen 
k zástupu tvých svatých. Amen.

S církevním schválením kardinál Camillo Ruini, 
generální vikář Jeho Svatosti pro římskou diecézi.

jít dané události vstříc s radostí a očekáváním...,“ píše 
prof. Piťha, „... Novéna trvá devět dnů. Není to náhod-
né číslo. Je to číslo symbolické. Připomíná totiž devět 
měsíců lidského těhotenství. Za tu dobu vznikne nový 
člověk. Nový člověk – dítě znamená novou generaci, 
pokračování života, jeho obrození. To vše má proběh-
nout s námi v oněch devíti dnech novény. Máme z ní 
vyjít jako ‘noví’ lidé.“
Předkládaná novéna, která je vyhlášena na dny 2.–10. 
dubna, se opírá o tři základní myšlenky: je to příprava 
na letošní Velikonoce, příprava na obnovu křestního 
slibu a v neposlední řadě zaměření se na otázku, co 
všechno jsme při křtu přijali a co pro nás tato svátost 
znamená.
Drobnou publikaci za cenu 40 Kč lze zakoupit v síti pro-
dejen Karmelitánského nakladatelství nebo (v počtu 
vyšším než 10 ks) objednat na adrese: k.poustevnik@ 
seznam.cz kh

www.karol-wojtyla.org
Jako součást příprav na beatifi kaci papeže Jana Pavla 
II., která proběhne v Římě 1. května 2011, otevřel vikari-
át římské diecéze, jenž má na starosti organizaci událos-
ti, speciální internetovou stranu www.karol-wojtyla.org
Postupně tam budou umisťovány užitečné informace. 
Římský vikariát připomíná, že vstup na beatifi kaci je vol-
ný a bez vstupenek, přičemž varuje na podvodníky, 
kteří by se mohli pokoušet vstupenky na ni prodávat. 
Přesný průběh obřadu blahořečení ještě není znám. 
Vikariát prozatím potvrdil, že během noci, která bude 
předcházet beatifi kaci, se na antickém stadionu Circus 
maximus bude konat modlitební vigilie.
Nová webová stránka existuje v sedmi jazykových mu-
tacích – angličtině, italštině, francouzštině, španělšti-
ně, portugalštině, rumunštině a samozřejmě polštině. 
Kromě životopisu zesnulého papeže, seznamu jeho knih 
a některých myšlenek nabízí i informace o beatifi kač-
ním procesu a také modlitbu na přímluvu Jana Pavla II.

Jiří Gračka

Moravu. Jsme opětovně vyzýváni, abychom svobodu 
plynoucí ze křtu, svobodu od hříchu, nově přijali.
Je to tedy dobré pozvání do procesu obnovy – postačí 
vzít je vážně. Vážně se po celý jeden rok odříkat zlého 
ducha i vší pýchy jeho i všech skutků jeho – jako ti, kdo 
Boží slovo slyší, a tím se podobají muži, který postavil svůj 
dům na skále (Mt 7,24), kterou je Kristus.
A tématem (programem na celý rok!) může být i jedi-
ná věta Písma, jež mne zcela adresně a hluboce osloví 
tak, že se stane slovem Božím do mého života. Z ní – je-
diné věty – pak můžeme žít po celý rok. Příkladně:
„...abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu 
milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpů-
sobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou 
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je 
dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Řím 12,1-2).
Obnovená účast na Kristu, obnovený život ze křtu bude 
pak v nás přibližovat Boží království – ve společenství 
celé církve. Takový program může být nosný. Pojďme 
ho přijmout za svůj!

Jan Kofroň

Novéna o křtu
Pro plodnější prožití Roku křtu, kterým nyní – jako prvním 
ze tří let přípravy na jubileum příchodu sv. Cyrila a Me-
toděje na Moravu – procházíme, a pro bohatší ovoce 
doby postní, jejímž vrcholem má být obnova křestních 
závazků, vydala Česká biskupská konference Novénu 
o křtu, jejíž text na žádost biskupů připravil prof. Petr Pi-
ťha.
V úvodu k publikaci píše olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner: „Promyslíme křestní závazky, abychom 
se k nim mohli znovu odpovědně přihlásit. Nemá však jít 
jen o zbožná rozjímání, ale i o vážné změny v našem ži-
votě, protože na nesmírný dar, který jsme ve křtu dosta-
li, je nutné odpovědět adekvátním způsobem. Už nyní 
je třeba žít jako skutečné Boží děti. Proto podstatnou 
částí novény jsou pravidelné modlitby. Půjde-li v nich 
o pravdivé otevírání se Bohu, Boží království poroste 
v nás a změní se i svět, protože v něm přibude lidí ob-
novených Kristem. U něho není nic nemožného, ani ob-
rácení našeho národa. Od nás však čeká víru a spolu-
práci.“
„Novéna je prastarý, v křesťanství osvědčený způsob 
přípravy na nějakou událost. Chceme-li dobře prožít 
nějakou slavnost, musíme se připravit. Nejde jen o vněj-
ší záležitosti, jak to známe z chystání Vánoc nebo svat-
by. Ty nás mohou dokonce tak zahltit, že nám unikne 
to nejdůležitější, možná to jediné nutné. Tím je usebrání 
mysli a otevření srdce. Prvé znamená pochopit hloubku 
a závažnost toho, nač se chystáme. Druhé nám umožní 



4

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Setkání mládeže pražské arcidiecéze 
a Týden modliteb za mládež
Každoročně týden před Květnou nedělí probíhá se-
tkání mládeže pražské arcidiecéze, které je příležitos-
tí ke společné oslavě světového dne mládeže, ten-
to rok už XXVI. Letos se uskuteční v sobotu 9. dubna 
v Salesiánském centru v pražských Kobylisích (Kobyliské 
nám. 1) a ponese papežem Benediktem XVI. vyhláše-
né motto „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte 
základy, pevně se držte víry...“ (Kol 2,7). Program, který 
potrvá od 9:00 do cca 20:00, bude zahrnovat dopoled-
ní rozhovor s arcibiskupem Dominikem Dukou, divadlo, 
modlitbu, katechezi P. Michaela Špilara, diskuse na du-
chovní témata (např. Jak poznat a využít své dary, I ty 
zemřeš, Když drhne modlitba, Jak být křesťan a nebýt 
mimoň, Rozjeď to! – O odvaze hledat a udělat životní 
rozhodnutí a další), hudbu a zábavu, přednáškové sku-
piny, možnost sportovního vyžití, kreativní workshopy... 
Vyvrcholením setkání bude mše sv. slavená společně 
s arcibiskupem Dominikem Dukou a biskupem Karlem 
Herbstem. Na závěr bude možno účastnit se koncer-
tu křesťanské hudební skupiny. Podrobnější informace 
najdete na webu www.praha.signaly.cz. Všichni mladí 
jsou srdečně zváni!
Následující týden bude celonárodním Týdnem modli-
teb za mládež. Mons. Jiří Paďour, biskup delegát ČBK 
pro mládež, v úvodu k pracovním textům pro tento 
Týden píše: „...krásou křesťanské modlitby je, jak nás 
naučil modlit se sám Kristus Pán, důvěrné a důvěryplné 
spočinutí v Boží blízkosti. V něm zakoušíme radost a po-

koj z Božího milosrdenství a velkorysosti. Neméně úžas-
né je, že se modlíme za naše bližní a za různé potřeby. 
Proto Vás, bratři a sestry, jako Vaši biskupové žádáme 
o intenzivní společné modlitby za naši mládež v post-
ním týdnu od 10. do 17. dubna 2011. Naše doprovázení 
modlitbou se může stát výrazem naší lásky i starostlivosti 
o jejich lidský i křesťanský rozvoj.“
Brožurku s příslušnými texty lze najít na stránkách http://
www.signaly.cz/tmm2011. Všem, kdo se k modlitbám 
za mládež připojí, patří upřímný dík.

kh

Modlitba
Pane Ježíši Kriste,

jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,

aby naše svědectví o tobě
pronikalo k srdcím všech.

Prosíme tě za přípravu
Světových dnů mládeže v Madridu

a za všechny mladé lidi,
kteří se na tuto pouť vydají.
Na přímluvu Panny Marie

nám dej svého svatého Ducha,
který promění naše srdce.

Zdrávas Maria...

Velikonoce v katedrále

Květná neděle
 9:30 mše sv., začátek v bazilice sv. Jiří
17:00 kapitulní nešpory

Zelený čtvrtek
 9:30 Missa chrismatis
18:00 mše sv. – památka Poslední večeře 

Páně
možnost rozjímání do 21:00

Velký pátek
 8:00 modlitba se čtením a ranní chvály
15:00 křížová cesta v kostele Všech svatých 

 9:00–17:55 možnost rozjímání o utrpení Páně 
v kostele Všech svatých

18:00 památka Umučení Páně
Bílá sobota

 8:00 modlitba se čtením a ranní chvály
 9:00 obřady katechumenátu (v chórové 

kapli)
 9:00–19:20 možnost rozjímání u Božího hrobu 

v kostele Všech svatých
20:30 velikonoční vigilie

Zmrtvýchvstání Páně
9:30 slavnostní mše sv. s apoštolským 

požehnáním
17:00 kapitulní nešpory

Hlavním celebrantem všech mší sv. bude Mons. Dominik 
Duka, arcibiskup pražský.

Přehled bohoslužeb o Velikonocích 2011
Každoročně před Velikonocemi se na Arcibiskupství 
pražské obrací velké množství zájemců o přehled ve-
likonočních bohoslužeb v kostelích naší arcidiecé-
ze. Tyto informace budou opět zveřejněny na inter-
netových stránkách pražské arcidiecéze (www.apha.
cz) a v internetovém Katalogu pražské arcidiecéze 
(https://katalog.apha.cz/web/).

Pozvánka pro ministranty k velikonoční 
službě u katedrálního oltáře
Všichni ministranti, kteří nemají svůj domovský kostel 
nebo v jejichž kostele není v daný den mše sv., a ti, 
kteří se chtějí naučit něco nového v ministrantské služ-
bě, jsou srdečně zváni k velikonoční ministrantské služ-
bě u katedrálního oltáře, který je duchovním středem 
naší arcidiecéze. Protože jsou Velikonoce největším cír-
kevním svátkem, musí jejich oslavě i ministranti věnovat 
patřičnou přípravu. Uvádíme bližší informace k jednotli-
vým katedrálním bohoslužbám:

17. 4. – Květná neděle
Na začátku slavení liturgie posvětí pan arcibiskup 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 půjde z baziliky do katedrály, kde bude pokračo-
vat mešní bohoslužba, při které zazní chorální pašije.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii ka-
tedrály v 8:00. Bohoslužba začíná v 9:30 v bazilice sv. Jiří 
a skončí v cca 11:00.
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21. 4. – Zelený čtvrtek
Missa chrismatis
Na tento den zve v duchu tradice a směrnic církve pan 
arcibiskup všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém 
společenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, 
obnovili jednotu svého společenství a své závazky ply-
noucí z přijetí svěcení.
Pan arcibiskup vyzývá kněze, aby k této slavnosti při-
zvali také ministranty svých farností, aby byli co nejví-
ce uváděni do života arcidiecéze a měli šanci blíže po-
znat tajemství služby svých kněží.
Začátek bohoslužby v 9:30, konec v cca 11:15.
Asistující jáhni a všichni ministranti se k liturgii připraví 
v nové sakristii katedrály. Průvod z katedrály k arcibis-
kupství vyjde v 9:10, neasistující ministranti proto musí 
být na místě nejpozději v 8:45.
Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojení do asi-
stence, mají sraz ve staré sakristii katedrály nejpozdě-
ji v 7:30.
Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni biskupové, 
kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Sálu kard. 
Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občers-
tvení.

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně
Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle 
tradičních zvyklostí. Pan arcibiskup během bohosluž-
by umyje nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. do-
provodí celé liturgické společenství v eucharistickém 
průvodu svého Mistra a Pána přes hradní nádvoří do 
Getsemanské zahrady, která bude připravena v koste-
le Všech svatých.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii ka-
tedrály v 16:00.
Bohoslužba začíná v 18:00 a skončí v cca ve 20:00.

22. 4. – Velký pátek
Obřadům, při kterých jsme 
spolu s celou církví uvá-
děni do tajemství utrpení 
a smrti Pána Ježíše Krista, 
bude v katedrále předse-
dat pan arcibiskup. Během 
obřadů budou provedeny 
Janovy pašije od Heinricha 
Schütze.
Sraz asistujících jáhnů a mi-
nistrantů ve staré sakristii ka-
tedrály v 16:00.
Obřady začínají v 18:00 
a skon čí v cca ve 20:00.

23. 4. – Bílá sobota
Liturgii Velké noci (veliko-
noční vigilii), v níž křesťa-
né slaví Ježíšovo vítězství 
nad smrtí, bude v katedrále 
předsedat pan arcibiskup 
Dominik Duka. Během ob-
řadů slavených podle sta-
robylé tradice udělí svátost 
křtu a biřmování katechu-
menům, kteří se v řádném 
termínu přihlásili u Duchovní 
správy katedrály. Po skon-
čení obřadů zve pan arcibiskup všechny přítomné kně-
ze, jáhny, asistenci a chrámový sbor ke společnému 
agapé do reprezentačních prostor Arcibiskupského 
paláce.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii ka-
tedrály v 18:15.
Bohoslužba začíná ve 20:30 a skončí cca ve 23:15.

24. 4. – Zmrtvýchvstání Páně
Při dopolední pontifi kální mši svaté sloužené panem ar-
cibiskupem bude proveden pro připomínku křtu výkrop 
lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena apoštol-
ským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem 
římského velekněze.
Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii ka-
tedrály v 8:30.
Bohoslužba začíná v 9:30 a skončí cca v 11:00.

Vzhledem ke slavnostní povaze akcí jsou ministranti žá-
dáni, aby přišli do služby v bílé košili a tmavých kalho-
tách a botách. Účast na nácvicích je nutná!
Budu rád, pokud přijdete, a ještě radši budu, když se 
mi předem ozvete na e-mail: matl@apha.cz nebo tel.: 
220 392 105, kde vám můžu zodpovědět případné do-
tazy. Těším se na společnou službu u katedrálního oltá-
ře a přeji opravdové prožití postních dní.

Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
Na Velký pátek proběhne na celém světě každoroč-
ní Velkopáteční sbírka, jejíž výtěžek je určen na pomoc 
křesťanům ve Svaté zemi. V roce 2010 bylo v naší ar-
cidiecézi vybráno 495 110 Kč. Všem dárcům upřímné 
díky!
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Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

6.–8. 4. 14:00 – 16:15 sv. Ludmily (Náměstí Míru) Vinohrady

26.–28. 4. 15:00 – 17:30 sv. Václava (U proseckého kostela) Prosek

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.

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 3. 4. 4. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora (P. Stanislav Přibyl)
 22. 4. VELKÝ PÁTEK (17:00): kostel sv. Havla, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)
 24. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (9:00): bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov (P. Prokop Siostrzonek)

Radio Proglas
 3. 4. 4. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 10. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 17. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 21. 4. ZELENÝ ČTVRTEK (17:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora – památka Poslední večeře Páně
 22. 4. VELKÝ PÁTEK (17:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora – památka Umučení Páně
 23. 4. BÍLÁ SOBOTA (21:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora – velikonoční vigilie
 24. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 3. 4. 4. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Antonín Forbelský)
 10. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. František Hanáček)
 17. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (9:30): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 21. 4. ZELENÝ ČTVRTEK (9:00): katedrála Božského Spasitele, Ostrava (Mons. František Lobkowicz) – Missa 

chrismatis; (17:30): Lateránská bazilika, Řím (Benedikt XVI.) – památka Poslední večeře Páně
 22. 4. VELKÝ PÁTEK (17:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) – památka Umučení Páně; (21:15): křížová 

cesta v římském Koloseu (Benedikt XVI.)
 23. 4. BÍLÁ SOBOTA (21:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) – velikonoční vigilie
 24. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (10:15): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.); (12:00): náměstí sv. Petra, Vatikán 

(Benedikt XVI.) – Urbi et Orbi

Změna vyhrazena.

Z diáře arcibiskupa Duky
 1. 4. 18:00 Praha-Staré Město, Anežský klášter – mše sv. ke cti sv. Anežky České
 3. 4. 14:30 Prahy-Lysolaje – požehnání Božích muk
  16:00 Praha-Jinonice, kostel sv. Vavřince – mše sv.
 4. 4. 14:30 Praha-Malá Strana, poslanecká sněmovna – seminář o sv. Anežce České
  19:30 Praha-Hradčany, katedrála – koncert sboru katedrály ve Winchesteru
 6. 4. 16:00 Praha-Staré Město, Muzeum Johannesa Keplera (Karlova ul.) – exkurze
 7. 4. 8:30 Praha-Dejvice, generální štáb Armády ČR – Rada pro duchovní službu v ar-

mádě
  10:30 Praha-Nové Město, Žofín – Den vzdělanosti Konfederace politických vězňů
 9. 4. 9:30 Praha-Kobylisy, Salesiánské centrum – Arcidiecézní setkání mládeže
  16:15 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie – mše sv., Arcidiecézní setkání mládeže
 10. 4. 14:30 Praha-Libeň, kostel sv. Vojtěcha – mše sv. pro Misionářky lásky
 12.–13. 4.  Hejnice – plenární zasedání ČBK
 16. 4. 15:00 Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Havla – mše sv. za dr. Franstiška Noska
  17:00 Praha-Kunratice, ADCM Nazaret – setkání s animátory
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 17. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Květná neděle
 20. 4. 17:00 Praha-Staré Město, Clam Gallasův palác – účast na přednáškovém večeru Sv. Anežka – význam-

ná žena českých dějin
 21. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis, koncelebrují kněží pražské arcidiecéze
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na památku Poslední večeře Páně
 22. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – ranní chvály s kapitulou
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku
 23. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – ranní chvály s kapitulou
 23. 4. 20:30 Praha-Hradčany, katedrála – velikonoční vigilie a křest dospělých
 24. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 26. 4. 17:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Voršily – mše sv. s regionálními představenými Evropy
 27. 4. 18:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – vzpomínkový Večer Jana Pavla II.

Z diáře biskupa Malého
 5. 4. 16:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – setkání s trvalými jáhny
 6.–8. 4.  Belgie, Brusel – zasedání COMECE
 10. 4.  10:00 Praha-Prosek, kostel sv. Václava – mše sv.
 12.–13. 4.  Hejnice – plenární zasedání ČBK
 17. 4. 11:00 Praha-Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – mše sv.
 21. 4.  9:00 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
  17:00 Stará Boleslav, Kněžský domov – mše sv.
 22. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – ranní chvály s kapitulou
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku
 23. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – ranní chvály s kapitulou
  20:00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – velikonoční vigilie
 24. 4. 9:00 Praha-Kbely, kostel sv. Alžběty – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 27. 4. 9:00 Mateřská škola Beroun + Mateřská škola Radost Kladno – vizitace
 30. 4. 10:00 Řevnice, kostel sv. Mořice – mše sv. s jáhenským svěcením

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 4. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 3. 4. 9:30 Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.
 5. 4. 18:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie – mše sv.
  19:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie – přednáška (Úterky u Terky)
 9. 4. 9:00 Praha-Kobylisy, salesiánské centrum – Arcidiecézní setkání mládeže
 10. 4. 14:00 Třebsko, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 17. 4. 11:00 Slivice, kostel sv. Petra – mše sv., Květná neděle
 19. 4. 9:00 Nové Strašecí – účast na vikariátní konferenci vikariátu Rakovník, mše sv.
 21. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
  18:00 Kostelec nad Černými lesy, kostel Svatých andělů strážných – mše sv. na památku Poslední veče-

ře Páně
 22. 4. 18:00 Kostelec nad Černými lesy, kostel Svatých andělů strážných – obřady Velkého pátku
 23. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – ranní chvály s kapitulou
  20:00 Kouřim, kostel sv. Štěpána – velikonoční vigilie
 24. 4. 10:00 Kouřim, kostel sv. Štěpána – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 25. 4. 10:00 Chvojínek, kostel sv. Václava – mše sv.
 30. 4. 18:00 Praha-Hradčany, Loreta (kapucíni) – mše sv.

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

Nová kněžská rada
Arcibiskup pražský potvrdil dne 15. února 2011 složení 
Kněžské rady Arcidiecéze pražské. Členy kněžské rady 
jsou:
1. ex offo:
Mons. Václav Malý, pomocný biskup; Mons. Karel 
Herbst SDB, pomocný biskup; Mons. Michael Slavík, 

Th.D., generální vikář; Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, 
Th.D., biskupský vikář; Mgr. Vladimír Málek, ředi-
tel Pastoračního střediska; Antonín Doležal, probošt 
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě; Mgr. Vladimír Kelnar, probošt Kolegiátní 
kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi; 
Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, probošt Kolegiátní ka-
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pituly Všech svatých na Hradě pražském; Mgr. Josef 
Pecinovský, děkan Kolegiátní kapituly Nanebevzetí 
Panny Marie na hradě Karlštejně; Mons. Artur Matuszek, 
rektor Arcibiskupského semináře.
2. jmenovaní pražským arcibiskupem:
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, kanovník; Mgr. Josef Ptáček, 
okrskový vikář; ThLic. Edward Walczyk.
3. zvolení kněžími:
ThLic. Jan Balík; Libor Bulín, okrskový vikář a kanov-
ník; Miroslav Cúth, okrskový vikář a kanovník; Mgr. Jan 
Gerndt, kanovník; Stanisław Góra, okrskový vikář 
a kanovník; Benedikt Hudema; ThDr. Miloslav Kněz; 

Mgr. Jaroslav Krajl; Mgr. Jiří Neliba; JCLic. Mgr. Miloš 
Szabo.

Personalia
Úmrtí
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát, apoštolský protonotář, 
nesídelní kanovník vyšehradské kapituly a dlouhole-
tý šéfredaktor Teologických textů, zemřel dne 27. úno-
ra 2011 ve věku 94 let, v 69. roce své kněžské služby. 
Poslední rozloučení se konalo 5. března v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, pohřben byl do 
hrobky na vyšehradském hřbitově v Praze. R.I.P.

Jubileář
Výročí svěcení
ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., děkan Metropolitní kapituly, zástupce soudního vikáře 13. 4. 1966 (45 let)
Stanislav Fišer, emeritní kanovník a děkan, osobní farář 23. 4. 1950 (61 let)
Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha 25. 4. 1991 (20 let)

Životní jubilea
P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan,
   administrátor u Sv. Františka z Assisi v Praze-Starém Městě 5. 4. 1928 (83 let)
Petr Bubeníček, administrátor v Roztokách u Prahy 12. 4. 1961 (50 let)
Mgr. Piotr Henryk Adamczyk, farní vikář ve Vlašimi 17. 4. 1981 (30 let)
Mons. ThLic. Josef Vojtěch Šach, prelát Jeho Svatosti,
   kněz pražské arcidiecéze v Kanadě 22. 4. 1919 (92 let)
Antonín Šorm, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 23. 4. 1936 (75 let)
Mgr. Jaroslav Václav Pekárek,
   trvalý jáhen litoměřické diecéze v jáhenské službě v Nymburku 29. 4. 1956 (55 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Ing. Josef Bernard, trvalý jáhen, byl s účinností od 1. 3. 
do 31. 7. 2011 jmenován a ustanoven administráto-
rem in materialibus ŘK farnosti u kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele, Praha-Hostivař.
Stanislav Fišer, emeritní děkan a osobní farář, podal 
v souvislosti s ustanovením čl. 1 § 4 Zákona o správě 
majetku kapitul ke dni 9. 2. 2011 rezignaci na kanoni-
kát v Kolegiátní kapitule sv. Kosmy a Damiána ve Staré 
Boleslavi. Ve smyslu téže novely mu nadále přísluší titul 
„emeritní kanovník“.
P. Jan Křtitel Vladimír Franze O.Præm. byl se souhla-
sem svého řeholního představeného s účinností od 1. 2. 
2011 do 31. 1. 2012 jmenován a ustanoven kaplanem 
Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích.
P. Alberto Giralda Cid, Th.D., M.Id., byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 3. 2011 
uvolněn z funkce faráře ŘK farnosti u kostela Narození 
Panny Marie, Praha-Michle.
Stanislav Hošek byl na základě přijetí jeho rezignace 
s účinností od 1. 3. 2011 uvolněn z funkce faráře ŘK far-
nosti Jílové u Prahy a z funkce člena vikariátní rady vik-
ariátu Jílové a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven administrátorem ŘK farnosti Jílové u Prahy.

Pavel Kuneš byl s účinností od 1. 3. 2011 uvolněn z funk-
ce výpomocného duchovního IV. pražského vikariátu 
a s účinností od téhož data do 30. 6. 2011 byl jmeno-
ván a ustanoven administrátorem ŘK farnosti Odolena 
Voda.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar byl s účinností od 1. 3. 
2011 uvolněn z funkce administrátora ŘK farnosti u kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař, a z funkce 
člena vikariátní rady III. pražského vikariátu a s účinnos-
tí od téhož data do 30. 6. 2011 byl jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním III. pražského vikariátu.
P. Mgr. Antonín Lukeš M.Id. byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 3. 2011 uvolněn 
z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Narození 
Panny Marie, Praha-Michle, a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven administrátorem téže far-
nosti.
Mgr. Jan Pata byl s účinností od 1. 3. 2011 uvolněn 
z funkce administrátora ŘK farnosti Odolena Voda 
a z funkce člena vikariátní rady IV. pražského vikariá-
tu a s účinností od téhož data do 31. 7. 2011 byl jme-
nován a ustanoven administrátorem excurrendo in 
spiritualibus ŘK farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, 
 Praha-Hostivař.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705) 
fax: 220 181 373; mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 6. 4. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 9. 4. 9:00 Kurz pro lektory; P. Vladimír Málek a Ma-

rie Fišerová; PS
 12. 4. 19:30 Příprava na život v manželství (1/8)*; CPR
 13. 4. 9:30 Akademie nejen pro seniory – výlet po 

Praze*; PS
 19. 4. 19:30 Příprava na život v manželství (2/8)*; CPR
 20. 4. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 26. 4. 19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
 27. 4. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 3. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (4/8)*; CPR
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen 
pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – Cent-
rum pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Voj-
těcha v Dejvicích.

Kurz pro lektory
V sobotu 9. dubna 2011 od 9:00 do 12:30 nabízí 
Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, 
které 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

Program efektivního rodičovství krok za krokem
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve 
spolupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum 
Praha pořádá osvědčený program, který pomáhá ro-
dičům s výchovou (nejen) předškolních a mladších 
školních dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, 
případové studie, techniku hraní rolí s praktickým ná-
cvikem a mnoho dalších.
Nejbližší kurz se koná v prostorách Dívčí katolické střed-
ní školy (Platnéřská 4, Praha 1, metro A – Staroměstská) 
o sobotách 30. 4., 7. 5. a 21. 5. 2011 vždy od 9 do 17 
hodin. Díky přiznaným dotacím zůstává účastnický po-
platek stejný jako loni, tj. 900 Kč na osobu nebo 1500 Kč 
na manželský pár. Lektorkou kurzu je Mgr. Martina 
Běťáková. Bližší informace a přihlašovací kontakty na 
http://cpr.apha.cz/step/

Současně nabízíme letní pobytový kurz v horském pro-
středí ve středisku mládeže Vesmír (Jedlová 266, 517 91 
Deštné v Orlických horách, www.vesmir.signaly.cz) ve 
dnech 31. 7. – 6. 8. 2011. Náplní pobytu bude jak trénink 
zaměřený na praktický nácvik výchovných dovednos-
tí, tak dostatek prostoru k rodinné rekreaci. Lektorkou 
kurzu je Mgr. Martina Běťáková.
Defi nitivní výše příspěvků účastníků:

 ■ oba rodiče: 4800 Kč (ubytování, plná penze 2 x 
2100 Kč + zvýhodněné kurzovné 600 Kč)

 ■ jeden rodič: 2500 Kč (ubytování, plná penze 2100 Kč 
+ zvýhodněné kurzovné 400 Kč)

 ■ dítě do 3 let: 1900 Kč (vlastní postýlka, bez stravy, hlí-
dání během programu)

 ■ dítě od 3 do 10 let: 1900 Kč (ubytování, stravování 
½ porce 900 Kč + hlídání 1000 Kč)

 ■ dítě nad 10 let: 1600 Kč (ubytování, stravování celá 
porce 900 Kč + hlídání 700 Kč)

Bližší informace a přihlašovací formuláře naleznete na 
http://cpr.apha.cz/step/

Program Máma a táta pro 21. století
Pořádáme kurzy pro ženy, které se v nedávných měsí-
cích či letech staly matkami, a pro jejich partnery. Kurzy 
tvoří 8 setkání pro ženy, 1 večer pro otce a sobota pro 
celý pár. Hlídání dětí je zajištěno. Program je zaměřen 
na hledání a sžívání se s novou situací po narození dítě-
te. Mohou se ale zúčastnit i maminky, které již mají dětí 
více, i pro ně je v programu mnoho podnětného.
Seznámíme se s odbornými pohledy na to, jak rodičov-
ská role ovlivňuje život ženy, jejího partnera i život jejich 
širší rodiny. Pořádáme také pobytové týdny pro ma-
minky s dětmi (na víkend přivítáme i tatínky). Na jaře 
otevíráme kurzy v Řepích a Kobylisích (od dubna).
Bližší informace: www.rodinnecentrum.cz/MATA/; 
mama.tata21@centrum.cz

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 774 241 990
e-mail: mail@misie.cz; http://www.misie.cz
 Út 19:00 společenství Nikodém (pro studenty)
 Út 20:00 Mládež Chemin Neuf
 St 19:00 společenství pro mladé pracující
 St 19:00 Art Club (hudba, pantomima)
 Čt 19:00 modlitební setkání v sále Pastoračního 

střediska (Kolejní 4, Praha 6)
 Ne 17:00 hudební skupina chval
 Ne 18:00 mše svatá pro mladé (kostel sv. Apo-

lináře, Praha-Nové Město)
 Ne 19:00 společenství pro dospívající od 14 let

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

Společenství v Nazaretě
 ■ pro mladé (18–30 let) – každé pondělí od 19:00
 ■ pro mladé (14–18 let) – každý čtvrtek od 18:30

Můžete se těšit na společnou modlitbu, povídání na 
aktuální témata s diskusí, zábavu, hry, sport, společ-
né akce, práci pro druhé, jídlo atd. Další informace na 
www.praha.signaly.cz
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PROGRAMY
Oslava Velikonoc v Nazaretě
Je vám 17–30 let a chcete prožít Velikonoce trochu ji-
nak? Ve společnosti přátel? V dobré duchovní atmo-
sféře? Začínáme ve čtvrtek 21. dubna v 18:00 mší sva-
tou a končíme v neděli 24. dubna obědem. Co nás 
čeká? Příprava liturgie, společné modlitby, ale i spo-
lečná oslava, zábava a popovídání. S sebou spacák 
a 300 Kč. Nemůžete-li přijet na celý víkend, je možné 
zúčastnit se v sobotu od 21:00 vigilie a agapé. Přihlásit 
se můžete mailem (nazaret@apha.cz) nebo telefonic-
ky (244 910 469). Bližší informace na uvedeném mailu 
nebo na www.praha.signaly.cz

„Směr Madrid“ – příprava na WYD
Jedete s námi na Světové dny mládeže do Madridu? 
Pak pravděpodobně tušíte, že se jedná o víc než pou-
hý „zájezd do Španělska“! Z takové události stojí za to 
vytěžit maximum. Proto od 29. 4 do 1. 5. 2011 pořádá-
me v centru Nazaret akci „Směr Madrid“. Chceme to-
tiž k světovému setkání duchovně „nakročit“, poskyt-
nout informace pro lepší orientaci jak ohledně akce 
samotné, tak i pokud jde o náš duchovní život, a také 
chceme zprostředkovat osobní setkání těch, kteří se 
do Madridu chystají. Můžete se těšit na setkání s hlav-
ním organizátorem účasti českých poutníků na WYD 
P. Vítem Zatloukalem, ředitelem Sekce pro mládež. 
A čeká nás také výlet s biskupem Kájou Herbstem, což 
je dobrá příležitost osobně se s ním setkat a popoví-
dat o věcech vážných i nevážných. Nedílnou součástí 
bude také oslava blahořečení Jana Pavla II., zaklada-
tele Světových dní mládeže.
S sebou spacák a 250 Kč. Přihlásit se můžete na  mailu 
adcm-pha@volny.cz nebo telefonicky (244 910 469). 
Bližší informace na www.praha.signaly.cz

Světové dny mládeže Madrid 2011
Přihlásit se je možné do 30. dubna 2011!
Jaké to je stát před Bohem ve velkém zástupu lidí růz-
ných ras a národů? Jaké to je zažít církev, která překra-
čuje hranice zemí a kontinentů? Jaké to je pocítit ob-
rovskou sílu a radost křesťanství?
Milí mladí přátelé, Svatý otec vás zve na Světové dny 
mládeže v Madridu. Je to jedinečná příležitost zažít svě-
tový rozměr společenství církve.
Z programu:
 8.–10. 8. cesta do Tarragony
 10.–14. 8. předprogram v Tarragoně – koupání 

v moři, zahajovací mše sv. s lidmi různých 
národů, návštěva Barcelony,...

 15. 8. cesta do Madridu
 16.–19. 8. program WYD v Madridu – dopoledne ka-

techeze, mše sv., svědectví, ... odpoledne 
a večer nejrůznější nabídky koncertů, diva-
del, modlitebních večerů, ...

 20. a 21. 8. vigilie a mše s Benediktem XVI.
 21.–23. 8. cesta zpět

Všem poutníkům z ČR doporučujeme, aby se přihlá-
sili na webu madrid2011.signaly.cz Celková cena je 
9 400 Kč, ale pokud vás podpoří farnost a dostanete 
doporučení od faráře (administrátora), můžete zažá-
dat o podporu z arcibiskupství. Pro formulář žádosti je 
možné napsat na adresu mladez@apha.cz

Víkend pro nezadané katolíky
Víkend pro nezadané katolíky ve věku 28–41 let, kteří 
hledají svůj protějšek, se koná v Perninku v Krušných ho-
rách 13.–15. května 2011. Podrobnější informace nalez-
nete na spolecne70@volny.cz

Víkendovka pro náctileté „Po-volání – nezavěšujte!“
Mladé od 12 do 18 let zveme do centra Nazaret na ví-
kendovku „Po-volání – nezavěšujte!“ v termínu 13.–15. 
května. „Bůh mě povolává – ale k čemu? Co po mně 
Bůh chce? Co všechno pro to můžu udělat dnes? Je 
povolání od Boha vždy na celý život?“ Společně pro-
žijeme nejrůznější aktivity, hry, modlitby, budeme dis-
kutovat o tématu, slavit mši sv., ... V rámci víkendu se 
zúčastníme pouti na Svatou Horu. Část programu je při-
pravena zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší. Začátek 
v pátek v 19:00, konec v neděli okolo 14. hodiny. S se-
bou spacák a 250 Kč. Hlaste se předem na 244 910 469 
nebo na mailu nazaret@apha.cz

Setkání mládeže pražské arcidiecéze
Viz str. 4 ...

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 441-2
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz
 Út 20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Ko-

munity, Tuchoměřice)
 Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 

(kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
 Ne 10:30 mše svatá se zvláštní katechezí pro 

děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
 Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
 Po, St, Čt 12:00 mše sv.
 Po, Čt 18:30 večerní chvály
 Pá 8:00 mše sv.

 9.–15. 4.  Duchovní cvičení podle sv. Ignáce 
(v kláš teře v Tuchoměřicích)

 21.–24. 4.  Velikonoce s bratry a sestrami Ko-
munity Chemin Neuf (pro mladé od 
16 let, klášter v Tuchoměřicích, při-
hlášky na stránkách)

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
 11. 4. 16:00 Mgr. Pavel Urban: Velikonoční 

rozjímání – přednáška v rámci Klubu 
křesťanských seniorů

 14. 4. 19:00 Filmový klub: Matka Tereza, Pero v Boží 
ruce II, Costa Fabrizio (Itálie / VB / 
Španělsko, 2003) – vstup volný

 16. 4. 14:00–17:30 Velikonoční dílna – přihlášky: 
mcdomecek@seznam.cz (MC 
Domeček)

 17. 4. 11:00 Prodej velikonočních výrobků 
z chráněných a terapeutických dílen

 17. 4. 16:00 Pašije podle Jana – hudba J. S. 
Bacha, představení Dramatické dílny 
KSK Praha
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PROGRAMY
Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00  Praha 5 – Nové Butovice
tel.: 251 610 850, 251 627 400; mail: mail@centrumbutovice.cz
http://www.centrumbutovice.cz

 ■ Další přednáška z cyklu Prokopská zastavení se bude 
konat v úterý 5. dubna od 18:30 v KC sv. Prokopa. 
Přednášet bude PhDr. Petr Kubín, Ph.D., na téma Sv. 
Prokop – legenda a skutečnost.

 ■ Od 24. 3. do 17. 4. se v KC sv. Prokopa koná výsta-
va obrazů Něco dávno, něco teď Ing. Arch. Ivo 
Obersteina a Ing. Arch. Pavly Hroudové. Ke zhlédnu-
tí jste srdečně zváni.

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, 
261 80  Příbram II – 591; tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934
e-mail: basilica@svata-hora.cz
http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz
 9. 4. postní duchovní obnova, vede P. Tomáš Roule 

(9:00 přivítání, katecheze, kající pobožnost, 
adorace, příležitost ke svátosti smíření, 11:00 
mše svatá, 12:00 koncert)

  zpívané latinské chorální nešpory v 16:30 (ná-
cvik v 16:00)

 17. 4. Květná neděle (mše sv. v 9:00 a 11:00 začíná 
žehnáním ratolestí na náměstí a průvodem)

 21. 4. Zelený čtvrtek (v 17:00 mše sv. na památku 
Poslední večeře Páně)

 22. 4. Velký pátek (v 15:00 křížová cesta v parku, vel-
kopáteční obřady v 17:00)

 23. 4. Bílá sobota (obřady velikonoční vigilie ve 21:00)
 24. 4. Boží hod velikonoční (při mši sv. v 9:00 zazní Missa 

in B ad J. N. Hummela v podání Svatohorského 
chrámového sboru a orchestru)

 25. 4. Pondělí velikonoční. Mše svaté v 7:30, 9:00, 
11:00 a 15:30. V 16:30 velikonoční koncert 
Svatohorského chrámového sboru.

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel./fax: 220 181 329; e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ zve všechny na:

 ■ Sněm Unie katolických žen, v sobotu 9. dubna 
ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo 
náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahra-
dy). Sněm má téma „Svatá Anežka Česká“. Je tře-
ba se přihlásit (na kontaktech uvedených v hlavič-
ce).

 ■ Společenské odpoledne na téma: Čína III – Jižní 
Čína, Hongkong, ve středu 20. dubna, 14:30–16:30 
ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné (viz výše), 
přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

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
 5. 4. 19:30 Modlitba za druhé – přednáška PhLic. 

Kateřiny Lachmanové, Th.D. (síla 
přímluvné modlitby, zkušenosti, důleži-
tost a smysl modlitby za druhé) – je to 
poslední přednáška semináře „Osobní 
modlitba“ (PC sv. T.)

 11. 4. 17:00 Zpovědní odpoledne – příležitost ke 
svátosti smíření (s účastí přizvaných 
kněží) až do večerních hodin (PC sv. T.)

 27. 4. 19:00 Credo – přednáška bohoslovce To-
máše Kábeleho v rámci Teologické 
školy (PC sv. T.)

 do 1. 5.  je v PC sv. T. otevřena výstava Setkání 
na jaře... – obrazy kvarteta akademic-
kých malířů (Alice Hilmarová, Jarda 
Mayer, Pavel Novák, Fáňa Svoboda)

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

Bakalářská studia na zdravotní škole v Honavaru
Rozšíření Zdravotní školy sv. Ignáce v Honavaru o baka-
lářské studium bylo dokončeno a završeno slavnostní 
inaugurací v únoru t. r. Dosud mohly studentky studovat 
v oboru zdravotní sestra na úrovni vyššího odborného 
stupně, nyní dosáhnou ještě vyšší kvalifi kace v baka-
lářském oboru. Stavbu Zdravotní školy v roce 2003 i její 
rozšíření o bakalářská studia podpořila Charita Praha 
díky svému Rozvojovému fondu. Školu provozuje indic-
ká kongregace sester Královny apoštolů (SRA).
Slavnostní ceremonie se zúčastnili mj. biskup diecéze 
Karwar Derek Fernandes, matka představená kongre-
gace SRA Marie Goretti, zástupci vlády, místní samo-
správy i církevní představitelé. Podle indické tradice za-
pálili čestní hosté svíce; v proslovech zdůraznili význam 
instituce a popřáli jí mnoho úspěchů. Biskup Fernandes 
ocenil, že takové unikátní centrum vzdělanosti, jakým 
je Zdravotní škola sv. Ignáce, jejíž součástí je i nemoc-
nice a centrum sociálních a rozvojových aktivit, působí 
ve vesnické oblasti. Přináší sem potřebný rozvoj, vzdě-
lanost i pracovní příležitosti. Sestra Goretti připomněla, 
že primárním posláním školy je otevírat cestu ke vzdělá-
ní studentkám z nejchudších rodin. Na škole studuje mj. 
37 dívek podpořených v programu Adopce na dálku®.
Máte-li zájem adoptovat na dálku konkrétní studentku 
ze Zdravotní školy v Honavaru, napište prosím na adop-
ce@charita-adopce.cz

Pomozte nám připravit hezké 
prázdniny pro běloruské děti
Na červenec 2011 připravujeme již tradiční letní po-
byt dětí z Běloruska v ČR. Cca 30 dětí podporovaných 
v programu Adopce na dálku® stráví několik dní ve 
„své“ české rodině a poté pro ně připravujeme společ-
ný program. Smyslem těchto letních pobytů je přede-
vším podpora vztahu dítě – sponzorská rodina, ale také 
poznávání českého kulturního prostředí.
V rámci společného programu se snažíme, aby se dě-
tem dostalo co nejvíce zajímavých zážitků, poznání 
a informací. Pro rozšíření této nabídky se na vás obra-
címe s prosbou o podporu. Pokud můžete dětem zpro-
středkovat zajímavý program v termínu od 25.–28. čer-
vence, napište nám na adopce@charita-adopce.cz. 
Uvítáme zajištění bezplatného vstupu např. na Křižíkovu 
fontánu v Praze, do aquaparku, na jinou zajímavou 
akci, místo nebo program; uvítáme vhodný věcný 
dar pro děti ve věku od 8 do 16 let, fi nanční dar atd. 
Děkujeme!
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Charita obnovuje tradici zemědělství 
na severu Ugandy
Oblast severní Ugandy byla po více než dvacet let zmí-
tána občanskou válkou. Po celá staletí se místní obyva-
telé živili jako drobní rolníci. Během války však byla vět-
šina obyvatel nucena svá obydlí opustit. Nakumulovali 
se v uprchlických táborech, kde se pro nemožnost ob-
živy stali závislými na humanitární potravinové pomoci.
Charita Praha právě ukončila humanitární projekt za-
měřený na obnovení tradičního zemědělského způso-
bu života. „Zemědělcům v okresech Amuru a Gulu jsme 
distribuovali sazenice, semena a nářadí, např. mačety. 
Pořádali jsme pro ně ve spolupráci s místní Charitou ško-
lení. Náš projekt má přímý dopad na 1000 domácnos-
tí uprchlíků, mezi nimiž jsou děti a rodiče podporovaní 
programem Adopce na dálku®,“ říká Petra Matulová, 
vedoucí Rozvojového střediska. „Novinkou, kterou se 
místní naučili, bylo sázení podzemnic, sezamu, fazolí 
nebo manioku do řady oproti dosud tradičnímu sázení 
rozhozem. Byly tak položeny základy pro další růst sobě-
stačnosti obyvatel regionu,“ dodává Matulová.

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 mše sv. jsou slaveny v sobotu v 7:30 
v Loretánské kapli a v neděli v 18:00 v kostele Na-
rození Páně.

 ■ Od 1. 4. je v adorační kapli ve středu a v pátek vysta-
vována Nejsvětější svátost (14:30–16:30).

 ■ O první středě v měsíci jste od 19:00 zváni do klášte-
ra na benefi ce „Večery u kapucínů“. 6. 4. uvítáme 
Rapsodické divadlo, přispět budete moct na Dětské 
a dorostové detoxikační centrum při Nemocnici 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 4. 5. při 

poslechu renesančních madrigalů můžete podpořit 
občanské sdružení Kaleidoskop.

 ■ O druhé sobotě v měsíci v 18:00 budou nově litur-
gii v Loretě doprovázet pěvecké sbory. 9. 4. přijede 
Šumavan z Klatov a 14. 5. sbor Janáček z Jablonce 
nad Nisou. Hlavními celebranty mše sv. budou kard. 
Miloslav Vlk a v květnu P. Prokop Siostrzonek OSB. Po 
mši sv. následuje krátký koncert.

 ■ Do 28. 4. je možné zhlédnout výstavu Světlo ikon Martina 
Damiana v prvním patře ambitu.

 ■ 30. 4., v rámci poutní soboty, má v 16:00 v klášte-
ře přednášku Ing. Jasoň Boháč. Pozvání ke sloužení 
mše sv. v 18:00 přijal Mons. Karel Herbst SDB.

Více na www.loreta.cz, www.kapucini.cz, www.vece-
ryukapucinu.cz. K návštěvě poutního místa i k účasti na 
programech srdečně zvou bratři kapucíni.

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
 11. 4. 16:00 Ribston Hall High School, Anglie – po-

pulární a klasická hudba v podání 
studentského smíšeného pěveckého 
sboru (členové ve věku 11–18 let) s ně-
kolika instrumentalisty (refektář)

 25. 4. 18:00 Velikonoční koncert duchovní hudby – 
Břevnovský chrámový sbor pod vede-
ním sbormistra Adolfa Melichara (kos-
tel Sv. rodiny)

 28. 4. 17:00 Flétna a klavír – koncert žáků lektorky 
Z. Hrbkové, KC Průhon (refektář)

Na všechny akce je vstupné dobrovolné. Výtěžek pod-
poruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. Kostel 
Sv. rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC.

POZVÁNKY, NABÍDKY

15. MIŠKA
V termínu 1.–3. dubna jste všichni vy, kdo máte rádi mi-
sie a chcete se tvůrčím způsobem zapojit do misijní po-
moci potřebným, zváni na 15. MIsijní ŠKolu Animátorů, 
která se koná ve Středisku Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 
33; 499 523 852, 732 580 154 (volat lze po–pá 8–14 hod.); 
info@eljon.cz; www.eljon.cz. Lektorem je P. Jiří Šlégr, 
národní ředitel pro Papežská misijní díla v ČR. Čekají na 
vás zážitky z misijních cest, misijní videodokumenty, pře-
hled misijní činnosti u nás i v zahraničí, praktický návod 
na pořádání misijních besed a setkání, velký výběr mi-
sijních materiálů...

Setkání ministrantů
 ■ Setkání mladších ministrantů 9. 4.

V sobotu 9. dubna se uskuteční setkání mladších mi-
nistrantů (kluků cca 7–14 let) v Kojeticích u Prahy. Sraz 
v 9:30 před kostelem sv. Víta. Nácvik liturgie, hry, fotbá-
lek, duchovní téma... . Ukončení v 16:00 tamtéž. S se-
bou si vezměte (pokud máte) ministrantské a sportovní 
oblečení (boty na hřiště), přezutí a 60 Kč jako příspěvek 
na občerstvení. Oběd je zajištěn. Nabízíme i příležitost 
přistoupit ke svátosti smíření.

 ■ Setkání starších ministrantů 15.–16. 4.
Zveme starší ministranty (kluky cca 15–25 let) na společ-
né setkání. Sraz v pátek 15. dubna v 18:00 v kostele sv. 
Vojtěcha v Neratovicích (doprava z Prahy Nerabusem 
z Metra C Holešovice, interval cca 20 minut). Po mši sv. 
následuje přesun do Kojetic u Prahy. Večer je příleži-
tost ke společenským hrám, popovídání, případně k fi l-
mové produkci. V sobotu dopoledne nás čeká malé 
překvapení, mše sv., příprava na velikonoční triduum. 
Bude i příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu roz-
hovoru. Po obědě tradiční fotbalový zápas. Ukončení 
v sobotu ve večerních hodinách. S sebou spacák, pří-
padně karimatku, 150 Kč jako příspěvek na jídlo, spor-
tovní oblečení, přezutí.
Bližší info: P. Benedikt Hudema (724 209 774). Fotky ze 
starších setkání najdete na ministranti.apha.cz

Missa brevis
Při mši o páté neděli postní 10. dubna v 9:00 v bazili-
ce sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zazní Missa brevis 
Andrey Gabrieliho v podání chrámového sboru Cantus 
Amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského. Ke spo-
lečnému slavení mše i k poslechu jste srdečně zváni.
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Pohádka z čajových hor
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na 
besedu s Klárou Hejkrlíkovou z Ekumenické akademie 
Praha o indickém Darjeelingu a tamním pěstování fair 
trade čaje. Beseda bude v úterý 12. dubna od 17:30 
v přízemí kláštera Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49.

Rekolekce pro seniory na Vyšehradě
V sobotu před Květnou nedělí zveme všechny, kteří po-
cítili nebo začínají pociťovat obtíže stáří ať v oblasti tě-
lesné, duševní či duchovní nebo trpí neporozuměním 
svého okolí pro tyto obtíže, na rekolekci určenou právě 
jim. V úvahách a modlitbách se budeme snažit hlou-
běji pochopit naši osobní situaci ve světle velikonoční-
ho tajemství. Program zakončíme mší sv., při které bude 
možno jako posilu v obtížích stáří přijmout svátost po-
mazání nemocných.
Rekolekce se koná v sobotu 16. dubna od 9:00 ve vytá-
pěném sále v budově Nového děkanství vyšehradské 
kapituly (K rotundě 10) a bude zakončena mší sv. v ba-
silice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v 13:30. Povede ji 
kanovník Aleš Opatrný. Na rekolekci není třeba se při-
hlašovat.

Pouť k hrobu dr. Františka Noska
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR s far-
ností Poříčí nad Sázavou vás v sobotu 16. dubna srdeč-
ně zve do Poříčí nad Sázavou na tradiční pouť k hrobu 
dr. Františka Noska (1886–1935), františkánského terciá-
ře a významného předválečného katolického politika 
a národohospodáře, jehož proces blahořečení se při-
pravuje. Pouť se koná vždy kolem výročí jeho smrti.
Program pouti: ve 14:00 komentovaná prohlídka kos-
tela sv. Havla; v 15:00 mše sv. za dr. Noska v kostele 
sv. Havla (u řeky); v 16:00 modlitba u hrobu dr. Noska 
na hřbitově u kostela; v 16:15 setkání poutníků na faře. 
Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, 
tel.: 272 765 083, mob. 732 744 953.
Nedávno byla znovu vydána první z publikací o dr. Nos-
kovi, která poprvé vyšla již v roce 1939. Její název je 
„Dr. Nosek mladým“ a dnes už má hodnotu dokumen-
tu. Knížku nyní vydalo Národní bratrské společenství 
Sekulárního františkánského řádu (dříve nazývaného III. 
řád sv. Františka).

XXX. Cyrilometodějská pouť
Sekulární serafínský řád a společenství poutníků zve na 
další dvě etapy XXX. ročníku pěší Cyrilometodějské pouti.

IV. etapa, sobota 16. 4.:
Divišov – zahájení ve farním kostele sv. Bartoloměje 
v 9:00. Dále půjdeme přes Libež a Ctiboř do Vlašimi 
(14,5 km). Odpoledne: Vlašim – Malkovka – Kuňovice 
– Čechtice (15,5 km). Plánovaný příchod do Čechtic 
cca 19:00–19:30. (Celkem 30 km). Máme doprovodná 
vozidla k převozu zavazadel i pro případ, že by bylo 
třeba někoho kousek svézt. Přijdeme-li do Čechtic do 
19:00, stihneme mši svatou. Po mši večeře v restauraci 
Lilie, nocleh v chatičkách na farské zahradě (matrace, 
světlo, topení), na faře WC, teplá sprcha.
Doprava z Prahy do Divišova: autobusy Praha – Vlašim 
v 7:15 a 7:30 z nádraží Praha-Florenc. Z Vlašimi odvoz 
auty do Divišova.

V. etapa, neděle 17. 4.
Mše sv. v Čechticích (8:00), odchod v 9:30 po trase 
Malá Paseka – Křešín – Blažnov – Kramolín – Petrovsko 
– Vyklantice – Útěchovice – Velká Chyška – Pacov 
(plánovaný příchod po 17:00, celkem 22 km). Odjezd 
z Pacova autobusem v 17:20 (Praha 19:40) nebo 
v 17:50 (19:35). Opět budou doprovodná vozidla.
Aktuální informace naleznete na www.poutnik-jan.
cz. Organizátoři pražské větve pouti: Libor Gottfried 
(739 389 158; L.Gottfried@seznam.cz) a František Rei-
chel (602 614 332; f.reichel@volny.cz).

Zlatá Praha – „Ano životu“
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v nedě-
li 17. dubna od 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřa-
du Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – 
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava) pod názvem „Ano životu“. Jeho hosty budou 
Ing. Josef Jelínek, PhDr. Jaroslav Šturma a Ing. Milena 
Honetschlägerová z Občanského sdružení ONŽ – po-
moc a poradenství pro ženy a dívky, které vstoupilo 
do druhého dvacetiletí své existence. Hudbou dopro-
vází manželé Radovi. Vstupné dobrovolné, alternativ-
ní program pro děti zajištěn. Bližší informace na adrese 
http://www.focolare.cz. Chcete-li dostávat pozvánky 
pravidelně elektronickou poštou, můžete se obrátit na 
adresu zlata.praha@focolare.cz
Hnutí fokoláre: Fokoláre Praha, Karmelitská 29; 118 00  
Praha 1; tel.: 257 534 739; fax/zázn.: 257 534 738; ffprg@
focolare.cz

Velikonoční trhy
Radostnou velikonoční atmosféru můžete zažít v úte-
rý 19. dubna od 15:00 v Soukenické ulici číslo 20. Žáci 
a učitelé Veselé školy vás srdečně zvou na již tradiční 
Velikonoční trhy. Připraven je koncert školních orchest-
rů (symfonického a bicího), recitace i prodejní výstava 
výrobků spojených s jarem a Velikonocemi. Postaráno 
bude také o bohaté občerstvení.

I 17-11: Šance a ohrožení lidí bez domova
ŘK farnost Strašnice, Karmelitánské nakladatel-
ství a KDU-ČSL Praha 10 vás zvou na besedu v rámci 
Iniciativy 17–11. Dubnovým hostem bude Ilja Hradecký 
a jeho vystoupení nese název Šance a ohrožení lidí bez 
domova.
Přednáška s následnou besedou se koná v úterý 
19. dubna od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. 
(Změna programu vyhrazena.)Veškeré slušně polože-
né dotazy jsou ochotně zodpovídány. Večerem pro-
vází Pavel Mareš.
Mgr. Ilja Hradecký je ředitel občanského sdružení 
Naděje a autor analýzy Defi nice a typologie bezdo-
movství (2007). Spolupracoval na vydání souhrnné pu-
blikace Kudy ke dnu (2011).
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Hlavní témata: •Kdo jsou lidé bez domova? Proč před-
stavují průřez celou společností? •Životní situace a rizi-
ka vedoucí ke ztrátě bydlení •Účinná a smysluplná po-
moc soukromých osob, farností, sdružení, obcí a státu 
•Funkční sociální systém i prostý soucit − proč by politici 
neměli situace bezdomovců zneužívat
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke 
Strašnické 10, Praha 10; http://i17-11.farnoststrasnice.
cz; e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Mše Antonína Hixe
V pondělí velikonoční 25. dubna jste srdečně zváni do 
strašnického kostela Neposkvrněného početí Panny 
Marie (Ke Strašnické 10), kde při mši sv. v 18:00 zazní 
Mše na český liturgický text od skladatele Antonína 
Hixe v podání chrámového sboru Cantus Amici pod 
vedením Lukáše Dobrodinského a za varhanního do-
provodu Marie Zahrádkové.

XIII. augustiniánský týden
Augustiniánský týden, tentokrát na téma „Sv. Augustin, 
přátelství a smíření“, se koná ve dnech 26.–30. dubna 
v prostorách augustiniánského kláštera při kostele sv. 
Tomáše na Malé Straně (Josefská 8). Jste srdečně zváni 
k účasti na následujícím programu:
 26. 4. 12:15 zahájení XIII. augustiniánského týdne, 

slavná mše sv. – Panna Maria Matka 
dobré rady

  18:00 zahájení výstavy „Staré výtisky knih sv. 
Augustina v augustiniánské knihovně 
kláštera sv. Tomáše v Praze“

  18:30 ThDr. Luis Marín OSA: „Doba sv. 
Augustina a doba naše“

 27. 4. 18:00 P. Mgr. Jan Poříz OCD: „Přátelství u sv. 
Augustina“

 28. 4. 18:00 P. Mgr. P. Jan Koblížek: „Je politická 
vláda důsledkem hříchu? – spor scho-
lastiky se sv. Augustinem“

 29. 4. 18:00 P. PhDr. William S. Faix OSA: „Náhrobky 
v augustiniánském klášteře u sv. Tomá-
še v Praze“

 30. 4. 18:00 průvod s Pražským Jezulátkem do kos-
tela sv. Tomáše; mše sv. (cca v 18:30); 
ukončení augustiniánského týdne

Večer Jana Pavla II.
Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Polským institutem 
zve na Večer Jana Pavla II., který se bude konat 27. dub-
na od 18:00 v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském 
paláci na Hradčanském nám. Záštitu nad tímto veče-
rem převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP.
Hosty večera budou manželé Półtawští, velmi blíz-
cí přátelé Karola Wojtyły. Jejich svědectví, doprová-
zené úryvky z knihy „Deník přátelství, korespondence 
mezi Wandou Półtawskou a Karolem Wojtyłou“, bude 
zaměřeno na přiblížení osobnosti Jana Pavla II. jako 
přítele, kněze a duchovního otce. O tom, nakolik byl 
jako papež blízký jedné české generaci, bude hovo-
řit P. Miroslav Šimáček, první ředitel Sekce pro mládež 
ČBK. Zazní také svědectví jednoho z mladých lidí, kte-
ří se s Janem Pavlem II. osobně setkali při jeho návště-
vě v ČR. Celý večer bude provázen hudebními vstupy, 
scénickým čtením a videoprojekcí.

Křesťanství a ekologie
ŘK farnost Vlašim všechny srdečně zve na přednášku 
Křesťanství a ekologie, kterou pronese známý katolický 
kněz a vědec P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., ve far-
ním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi v pátek 29. dubna v 17:30. 
Po přednášce bude možno zakoupit knihy přednášejí-
cího. Poté jste zváni na autogramiádu a přátelské po-
hoštění do farní besídky.

Postní pátky
ŘK farnost u Sv. Petra na Poříčí a Rytířský řád křižov-
níků s červenou hvězdou ve spolupráci s Collegium 
Marianum – Týnskou VOŠ pořádají v kostele sv. Petra 
(Biskupská ul. Praha 1) vždy od 19:00 „postní pátky“. 
Jedná se o oživenou tradici liturgických obřadů pořá-
daných křižovnickým řádem, jejichž součástí byla hud-
ba a zpěv, kázání, modlitby pro postní čas, litanie a re-
citace kajících žalmů.
1. 4. Passio Domini, Tajemství kříže (Orlando di Lasso, 

G. P. da Palestrina, C. Morales, C. Monteverdi) 
v podání Capella Mariana. Homilii s názvem 
Traktát sv. Augustina o žalmech z hodinek na 
Velký pátek pronese P. Lukáš Lipenský O.Cr.

8. 4. Passio secundum Joannem, Janovy pašije od 
Heinricha Schütze (1665) v podání Ensemble 
Guillaume. Homilii Martina z Kochemu s názvem 
Veliký život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista 
z roku 1698 přednese P. Lukáš Lipenský O.Cr.

V návaznosti na postní pátky jste zváni 15. dubna od 
19:00 do kostela sv. Petra na koncert Ukaž se mi, Pane, 
když pochybuji – Alfred Schnittke: Koncert pro sbor na 
slova Knihy nářků sv. Řehoře z Nareka (10. stol.) v podá-
ní Pražských Pěvců.
Vstupné na všechny akce je dobrovolné, jste srdečně 
zváni.

Ke cti svaté Anežky České
Až do konce dubna je prodloužena výstava linorytů 
a obrazů Zdirada J. K. Čecha Ke cti svaté Anežky České, 
k jejímuž zhlédnutí jste zváni do prostor Knihkupectví 
U Sv.Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Kurz pro hlavní vedoucí táborů
Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s., (AKSM) 
spolu se Sekcí pro mládež ČBK organizuje kurz pro hlav-
ní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro 
děti (AKSM je držitelem oprávnění Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy pro pořádání tohoto školení).
Kurz se koná 3.–5. června 2011 v Praze 4 – Kunraticích, 
začátek je v pátek v 19:00, ukončení v neděli v 16:30. 
Cena 450 Kč zahrnuje ubytování, stravování a studij-
ní materiály (bez ubytování 350 Kč). Náplní kurzu jsou 
právní předpisy pro práci s dětmi, včetně hygienických 
předpisů, základy první pomoci, bezpečnostní pravidla 
činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření a or-
ganizační příprava tábora. Kurz je zakončen testem; 
účastníci dostanou osvědčení.
Přihlášky: do 10. května nebo do naplnění kapaci-
ty kurzu (max. 30 osob) na adresu: Sekce pro mlá-
dež ČBK, Ing. Marie Světničková, Thákurova 3, 
160 00 Praha 6 – Dejvice nebo svetnickova@cirkev.
cz. Přihlášeným budou zaslány podrobné informace 
a studijní materiály
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POZVÁNKY, NABÍDKY
Na Jaboku jsem se naučil nevzdávat se
Již od roku 1993 se každé září otevírají pro studenty prv-
ního ročníku brány Jaboku – Vyšší odborné školy soci-
álně pedagogické a teologické, zřízené Salesiánskou 
provincií Praha. V lavicích se ale nováčci dlouho nezdr-
ží. Začíná se zostra zážitkovým seznamovacím kurzem. 
Poté už přijde na řadu standardní akademické vzdělá-
vání v sociálních, pedagogických či teologicko-fi loso-
fi ckých oborech střídající se s odborně vedenými pra-
xemi u nás i v zahraničí. A po třech letech absolutorium.
Absolventka školy Vendula říká, že Jabok v ní zane-
chal velkou stopu, a to nejen přednášky. „Jabok mi do 
života dal pár přátel, se kterými se stále vídám.“ Naráží 
na to, že škola je známá pěstováním přátelských vzta-
hů mezi učiteli a studenty, stejně jako individuálním 
přístupem ke studentům. K příjemnému klimatu při-
spívá také vlastní kolej. Díky společnému studijnímu 
programu s ETF UK získala Vendula rovněž bakalář-
ský titul v sociální a pastorační práci. „A v neposlední 
řadě, pro mě zásadní, je fakt, že mi pomohl prohlou-
bit a ucelit znalosti o víře a o Bohu,“ dodává Vendula. 
Tomáš, dnes vedoucí Křesťanské akademie mladých, 
doplňuje s trochou nadsázky další, pro život nedoce-
nitelný zisk: „Na Jaboku jsem se naučil nevzdávat se, 
protože pan Dočkal dával zkoušku ze sociální politiky 

až na třetí pokus.“ Vzpomínky patří také mimoškolním 
aktivitám, zejména klubu, kapli či akcím jako Zahradní 
slavnost a Vánoční hvězda.
Jako odborníci s titulem diplomovaný specialista (DiS.) 
v oboru sociální pedagogika se mohou ucházet o pra-
covní místa v nejrůznějších výchovných zařízeních, jako 
jsou školky, školní kluby, střediska volného času, dětské 
domovy, ale také v zajímavých sociálních zařízeních, 
kterými jsou krizová centra, střediska pro práci s drogo-
vě závislými, s nezaměstnanými, s bezdomovci, s imi-
granty a příslušníky etnických menšin. Mohou také pra-
covat v pastorační oblasti, ve farnostech a církevních 
obcích.

Petr Jandejsek

4.–8. 4. Ježíš je můj přítel P. Josef Tichý SJ Exerciční dům 
Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín; tel./fax: 321 721 959, 
731 182 112; exercicie.kolin@seznam.cz

5.–7. 4. Rekolekce pro 
kostelníky

Mons. Jan 
Graubner ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad
572 571 420, 572 571 531
velehrad@stojanov.cz; www.stojanov.cz

7.–10. 4. Postní duchovní 
obnova P. Josef Čupr SJ

Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín; 
558 761 429, 737 930 713
http://www.jesuit.cz/exercicie/nabidka.php

8.–10. 4. Rekolekce pro 
kostelníky

Mons. Jan 
Graubner ŘKDS Stojanov viz výše

11.–15. 4. Uzdravení rodových 
kořenů

P. Josef 
Michalčík CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora

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

12.–16. 4. Duchovní cvičení pro 
pracovníky charit P. Josef Šich ŘKDS Stojanov viz výše

14.–17. 4. Postní duchovní 
obnova

P. Josef Stuchlý 
SJ

Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

viz výše

20.–25. 4. Velikonoce v tichu 
kapucínského kláštera

br. Augustin 
Šváček a br. 
Petr Petřivalský

Kapucínský 
poutní dům

Loretánské náměstí 99/6, Praha 1 – Hradčany 
118 00; 233 103 334
kapucini.ulorety@seznam.cz;www.kapucini.cz

21.–25. 4. Velikonoční exercicie 
pro rodiny s dětmi 

Mezinárodní 
centrum 
duchovní 
obnovy

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

27. 4. – 2. 5. 
Duchovní obnova pro 
seniory a lidi středního 
věku

P. Ing. Miloslav 
Fiala O.Praem.

Marianum, 
Janské Lázně

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum 
pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové 
495 063 661,737 215 328; dcs@diecezehk.cz
http://seniori.diecezehk.cz

9.–13. 5. S Pannou Marií 
Svatohorskou I.

P. Zdeněk 
Šilhánek CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora viz výše

Jabok – Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická

Salmovská 8, 120 00 Praha 2, 
tel.: 224 920 425, fax: 296 216 505
jabok@jabok.cz; www.jabok.cz

Přihlášky k přijímacím zkouškám 
zasílejte do 30. dubna 2011.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem 
důvody ve prospěch života a naděje.

Úmysl misijní
Aby misionáři hlásáním evangelia a svědectvím života přinášeli Krista 
všem, kdo jej ještě neznají.

Úmysl národní
Aby nás nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtě-
nému, neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 4. 2011
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Hrušková. 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.

 11. dubna 1886 narozen JUDr. Jan Kaucký, profesor náboženství v Praze, arcibiskupský notář, čestný člen 
Řádu Milosrdných bratří. Spoluzakladatel a místopředseda Svazu katolické charity v Čechách 
a na Moravě. Přítel mládeže a pražské chudiny. († 5. 5. 1939)

 15. dubna 1901 papež Lev XIII. jmenoval kardinálem 29. pražského arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště (1863–
1938).

 16. dubna 1996 zpřístupněn rekonstruovaný Památník českých obětí šoa v Pinkasově synagoze v Praze. Na 
zdech synagogy je napsáno bezmála 80 000 jmen Židů zavražděných v koncentračních 
táborech nacistického režimu.

 19. dubna 1991 v Mariánských Lázních zahájili setkání sudetoněmečtí a čeští katolíci k poradě o perspektivách 
česko-německého sousedství. Cílem bylo odstranit předsudky i obavy, a tak přispívat k posílení 
vzájemné důvěry. Na závěr bylo vydáno Společné prohlášení.

 21. dubna 1941 zemřel JUDr. a ThDr. Karel Kašpar, katolický kněz, kanovník metropolitní kolegiátní kapituly 
svatovítské. Od 13. 6. 1921 sídelní biskup v Hradci Králové, 22. 10. 1931 ho papež Pius XI. 
jmenoval 32. pražským arcibiskupem. Zasloužil se o I. celostátní sjezd katolíků v Praze v červnu 
roku 1935. V prosinci téhož roku byl jmenován kardinálem. Povolal do Prahy salesiány, kterým 
svěřil kostel Sv. Kříže, a v salesiánském domově vysvětil kapli sv. Terezičky Ježíškovy. Napsal 
přes 60 pastýřských listů a 26 knih z různých oborů. (* 16. 5. 1870)

 22. dubna 1956 zemřel Mons. Jan Šrámek, katolický kněz, politik a státník. Od roku 1899 vůdce Moravskoslezské 
křesťansko-sociální strany. V letech 1918–1938 a pak 1945–1948 předseda ČSL. V letech 1921–
1938 zastával různá ministerská křesla. V roku 1939 odešel do emigrace. V letech 1940–1945 
předseda čsl. exilové vlády. Po návratu do vlasti se stal náměstkem předsedy vlády až do 
února 1948. (* 11. 8. 1870)

 26. dubna 1886 narozen JUDr. František Nosek, demokratický křesťanský politik. Vedl sociální odbor v České 
lize akademické. V roce 1920 poslanec za ČSL v parlamentu. V letech 1925–1929 člen čsl. 
vlády jako ministr vnitra a později pošt. Posazoval prospěch všech lidí a státu. Zasloužil se 
o rozvíjení svépomocných družstev. V roce 1926 založil Dílo bl. Anežky České. († 17. 4. 1935). 
Viz též str. 13.

 26. dubna 1921 narozen Václav Vaško, historik a publicista. V roce 1953 komunistickým režimem zatčen 
a uvězněn až do roku 1960. Spoluzakladatel „Díla koncilové obnovy“ v roce 1968. Po roce 
1989 založil katolické nakladatelství ZVON a stal se jeho prvním ředitelem. Vydal poválečnou 
kroniku katolické církve Neumlčená a také vlastní životopis Ne vším jsem byl rád. V roce 1998 
vyznamenán medailí „Za zásluhy o ČR“. († 20. 5. 2009)

 26.duben 2001 Chiara Lubichová, zakladatelka a prezidentka Hnutí fokoláre, zahájila návštěvu České 
republiky. Celodenní setkání se konalo v pražské Paegas aréně.

 28. dubna 1946 posvátný obraz Zbraslavské Madony slavnostně znovuposvěcen kapitulním vikářem 
ThDr. Bohumilem Opatrným a ve slavném průvodu přenesen na své místo na mariánský oltář 
v děkanském chrámu sv. Jakuba na Zbraslavi.

Arnošt Kelnar


