
Variace loretánské 
Zaujal mne pohled na Marii, jak bezmocně pozoruje naprostý krach 
a zmar svých představ, plánů a vizí. Jak se znovu a znovu musí vyrovná-
vat s tím, že věci kolem ní jdou jinak, než si představovala. Byla Vyvolená, 
ale Mesiáše nepočala v řádném manželství. Josef nejprve zkouší celou 
záležitost ututlat a teprve na přímý zásah shůry přijímá Matku k sobě. Ta-
kový trochu, s prominutím, upatlaný začátek. Noblesa zvěstování s arch-
andělem je nenávratně fuč. A pak to nešťastné trmácení se 
už v termínu do Betléma. Která dívka by si představovala, že 
svého prvorozeného bude jednou rodit kdovíkde ve stáji nebo 
v jeskyni? Návštěva pastýřů a jejich vyprávění asi potěšily, ale 
proč množství nebeských zástupů chválilo Boha někde nad 
stády ovcí a proč se sláva Páně rozzářila kdesi na pastvinách 
a ne u Královny? Tři králové, ti trefili, i dary donesli. Ale potom 
nečekaný pokyn k emigraci, a o té hrůze kolem neviňátek ra-
ději ani nemluvit. Jak tohle všechno Svatá asi prožívala – tohle 
střídání projevů Boží přízně s okolnostmi naprosto nepříznivými? 
A potom dlouhá léta nic. Skrytý život v Nazaretu, až do svatby 
v Káně. Zázrak. Ježíš káže a uzdravuje, prorokuje, ale také pro-
vokuje. Lidé žasnou, jsou nadšení, ale také tvrdí, že se pomá-
tl, a opakovaně ho chtějí kamenovat. Co se asi dělo v Úcty-
hodné? A když se do hry vloží mocní, je teprve zle. Jsou tu 
sice skupiny věrných, ale co zmohou proti odporu, nepocho-
pení a odmítání nejvyšších duchovních autorit a daleko vět-
šímu počtu těch, kteří jsou proti? Jako když je něco špatně. 
Takhle si lze jen stěží představovat příchod pravého Mesiáše 
k vyvolenému národu. Ovšem to nejhorší teprve přijde. Zra-
da, zajetí, mučení, odsouzení, potupa, utrpení, posměch, kříž, 
smrt. Po třech dnech vzkříšení, pak nanebevstoupení, seslání 
Ducha. A Věrná se stává podruhé Matkou, tentokrát rodící se 
církve. Jedno je naprosto jisté. Původní představy židovského 
národa, které jistě sdílela i Dobrotivá, onen koncept příchodu 
Mesiáše, který osvobodí svůj lid a nastolí vládu Zákona, nebyl 
ani v nejmenším naplněn. A byl to dobrý plán, byl to Boží plán! 
Ale životní příběh Těšitelky nás učí víře, že právě když se hroutí 
a naprosto selhávají naše představy, plány a koncepty, právě 
tehdy se začíná uskutečňovat Boží plán naší spásy. A to v tak 
širokých a krásných dimenzích, že jeho dovršení naprosto pře-
kračuje možnosti našeho chápání stejně, jak dalekosáhle pře-
kračuje spasitelné vtělení Jednorozeného Božího Syna původ-
ní židovské představy příchodu Mesiáše. Ave Maria!

Jiří Černý
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Květnový kalendářík
  1. 5. sv. Josefa Dělníka
  svátek práce
  2. 5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele 

církve
  3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  Den modliteb za duchovní povolání
  5. 5. Den boje proti diskriminaci zdravotně 

postižených
  8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  Den osvobození – státní svátek
  Mezinárodní den Červeného kříže
  9. 5. 8. Arcidiecézní pouť za povolání
 10. 5. Den matek
 12. 5. 80. výročí posvěcení svatovítské katedrály 
  Mezinárodní den ošetřovatelek
 14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola
 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, 

hlavního patrona Čech
 17. 5. 6. neděle velikonoční: Den modliteb 

za pronásledované křesťany ve světě
 21. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně
 22.–30. 5. novéna k Duchu svatému
 24. 5. Den modliteb za církev v Číně
  Den modliteb za sdělovací prostředky
 25. 5. Mezinárodní den pohřešovaných dětí
 30. 5.  památka sv. Zdislavy
 31. 5. slavnost Seslání Ducha svatého
  svátek Navštívení Panny Marie
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Neděle Dobrého pastýře, 
modlitby za povolání
Ve dnech 27. dubna až 3. května 2009 se koná Týden 
modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému ži-
votu s tématem „Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpo-
věď“. Tento týden vyvrcholí 4. nedělí velikonoční – „ne-
dělí Dobrého pastýře“, kdy se čte 10. kapitola Janova 
evangelia, v níž si Ježíš dává tento výmluvný biblický titul.
Přijměme Spasitelovu výzvu „Proste Pána žně, aby po-
slal dělníky na svou žeň“ (srov. Mt 9,38) a spojme se, ne-
jen v těchto dnech, v upřímné modlitbě, aby všichni, 
které Bůh volá, byli otevření a ochotní nechat se po-
slat sloužit.

Modlitba Svatého otce Benedikta XVI.  
za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu 
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru 
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova 
a udílením svátostí, 
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. 

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, 
kteří budou pozornými a zapálenými strážci eucharistie, 
která je svátostí Kristova největšího daru 
pro vykoupení světa. 

Povolej služebníky tvého milosrdenství, 
kteří by prostřednictvím svátosti smíření 
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění. 

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá 
četné inspirace Ducha tvého Syna 
a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením 
pečuje o povolání ke kněžství 
a k zasvěcenému životu. 

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, 
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, 
aby věrně naplňovali své poslání 
ve službě evangeliu. 

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

V této souvislosti upozorňujeme na 8. Arcidiecézní pouť 
za kněžská a řeholní povolání, která se koná v sobotu 
9. května 2009 na Svaté Hoře u Příbrami. Program pou-
ti: kající pobožnost v 8:30 (vede Mons. Karel Herbst), 
adorace v 9:00, příležitost ke svátosti smíření, modlit-
ba růžence v 10:30, hlavní mše svatá v 11:00 (předse-
dá kardinál Miloslav Vlk), beseda s panem kardinálem, 
generálním vikářem a bohoslovci ve 13:30, májová po-
božnost v 15:00. K účasti a společné modlitbě jste všich-
ni srdečně zváni.

Posvícení v katedrále
Jako každý rok, budeme si i letos 12. května připomí-
nat a slavit výroční den posvěcení naší katedrály sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha. Tentokrát to bude výročí ku-
laté – 80 let. Asi nemá příliš smysl uvažovat abstraktně 
nad tím, zda je to hodně nebo málo, i když se to někdy 
při takových příležitostech dělá. Je pravda, že naroz-
díl od lidského žití není osmdesát let v „životě“ kostela 
považováno za dobu nějak významně dlouhou. Uvě-
domíme-li si ale, že tehdy v roce 1929 byla katedrála 
znovu posvěcena po dostavbě její nové části, zatímco 
stará část katedrály zde stála a stojí již od 14. století (zá-
kladní kámen byl položen 21. listopadu 1344; navíc, jak 
dobře víme, bylo to založení již třetího kostela na mís-
tě hrobu sv. knížete Václava), můžeme v neporovna-
telnosti těch pouhých osmdesáti let na straně jedné 
a dlouhé řady staletí na straně druhé zahlédnout něco 
hodně důležitého pro náš život. 
Je to především krátkost a pomíjivost našeho pozem-
ského bytí, o níž nás ujišťuje právě těch pouhých osm 
desetiletí. Vzpomeňme jen na slova žalmu: „Našich let 
bývá úhrnem sedmdesát, u toho, kdo je při síle, osmde-
sát. Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí 
...“ (Ž 90,10). Ale současně s tím jsme ujišťováni o tom, že 
do tohoto našeho krátkého pozemského života vstoupil 
ve svém vtěleném, pro nás na kříži obětovaném a vzkří-
šeném Synu sám Bůh, aby nás od naší pomíjivosti za-
chránil a otevřel nám možnost žít navěky v jeho slávě. 
A toto Boží rozhodnutí jednou provždy učiněné je ne-
zvratné, stálé a stále aktuální. Bůh nepřestává přebý-
vat uprostřed nás a zahrnovat nás svým požehnáním. 
A k této jistotě nám zase může pomoci třeba pohled 
na katedrálu, která zde stojí již po staletí a svými věže-
mi ukazuje k nebi, kde je nakonec náš věčný domov.

V neděli 17. května 
se arcibiskup pražský 
kardinál Miloslav Vlk 
dožívá 77 let. Za léta 
jeho služby, té skryté, 
nenápadné a lidmi 
zapomenuté i té vy-
stavené očím a kriti-
ce mnohých, mu ná-
leží velký dík.
Otče kardinále, kéž 
Vám milující Otec 
žehná, kéž Vás spra-
vedlivý Pán odmění 

a kéž Vás Duch Utěšitel stále naplňuje svou radostí, 
vděčností, silou a láskou. Upřímné díky za všechno 
a do dalších let jen dobré!
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Kéž by nám oslava výročí posvěcení katedrály byla 
nejen připomínkou historických faktů, ale především 
důvodem k stále projevované vděčnosti Pánu Bohu 
za požehnání, které na nás v hojnosti dnes a denně vy-
lévá.

P. Ondřej Pávek, administrátor katedrální farnosti

V den slavnosti, 12. května 2009, budou v katedrále bo-
hoslužby v 7:00 a v 18:00. Všichni jste srdečně zváni. 

Svatořečení Jana Nepomuckého
V letošním roce se dovr-
šuje 280 let od svatořeče-
ní sv. Jana Nepomucké-
ho, kněze a mu čedníka, 
hlavního patrona Čech. 
Úcta k němu se šířila 
mnohem dříve, než byl 
roku 1729 kanonizován; 
za zemského patrona byl 
považován již kolem roku 
1600. Socha sv. Jana Ne-
pomuckého na Karlo-
vě mostě poblíž místa, 
z něhož měl být shozen 
do řeky, se stala vzorem 
pro více než 30 000 soch, 
stojících na mostech té-
měř celé Evropy. Jano-
va památka se připomí-
ná nejen v Evropě, ale 
i v dalších zemích světa.
Aktu kanonizace Jana z Nepomuku předcházela po-
chopitelně beatifikace. Přípravu na blahořečení zapo-
čal pražský arcibiskup Ferdinand Khünburg, usiluje o po-
tvrzení úcty k již velmi dlouho uctívanému kanovníkovi, 
který byl už po své smrti arcibiskupem Janem z Jenštej-
na nazýván svatým. Samotný kult k patronu zpovědní-
ho tajemství byl z počátku pěstován v okolí jeho hrobu 
– u metropolitní kapituly svatovítské. Poněvadž po po-
lovině 17. věku, zejména po roce 1683, kdy byla zřízena 
mučedníkova socha na Karlově mostě, obliba Jano-
va velmi stoupala, rozhodl se tedy Khünburg požádat 
o zmíněný proces beatifikace. Samotné blahořečení 
bylo uskutečněno v Římě 31. 5. 1721 Inocencem XIII. 
Neskonale velká popularita ochránce dobré pověsti 
a patrona, jenž byl vzýván v každé nesnázi, pochopi-
telně zapříčinila velmi záhy snahy o potvrzení konečné 
oltářní úcty – kanonizaci. Jedním z hlavních motorů ce-
lého procesu byl metropolitní kanovník, světící biskup 
pražský Rudolf hrabě Špork, který v Římě sehrál v pro-
cesu významnou roli. Ovšem důležitý úkol zde plnil sa-
motný nový papež Benedikt XIII., příslušník řádu domi-
nikánů, jenž byl znám velkou láskou k liturgii. Poté, co 
byly uznány zázraky nutné ke svatořečení, prohlásil 
papež Benedikt o slavnosti sv. Josefa 19. 3. 1729 Jana 
za svatého bulou „Christus Dominus“. Samotný pape-
žův akt v Lateránské bazilice byl pouhým stvrzením ne-
skonale velké úcty, jíž náš světec požíval dlouhou dobu 
před tím. Nepomuk byl již dříve samozřejmě nejen jed-
ním z hlavních patronů Zemí koruny české, ale také pa-
tronem domu habsburského, patronem Bavorska, růz-
ných měst, bratrstev a řádů.

Kvůli deštivému počasí v květnu byly oslavy kanoniza-
ce v Praze určeny arcibiskupem Khünburgem na říjen 
téhož roku a staly se bezesporu největší barokní osla-
vou.

P. Marek Pučalík O.Cr.

Výročí svatořečení Jana Nepomuckého si připomene-
me v den jeho svátku, v sobotu 16. května 2009 v 10:00 
při koncelebrované mši svaté, jíž bude v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha předsedat kardinál Miloslav 
Vlk. Při této mši svaté bude rovněž vzpomenuto 40. vý-
ročí úmrtí kardinála Berana. V 17:00 téhož dne budou 
v katedrále svatojánské nešpory, k účasti na obojí litur-
gii jste srdečně zváni.

Kardinál Josef Beran (1888–1969)
V loňském roce si plzeňská diecéze připomínala 120. 
výročí narození významného plzeňského rodáka, le-
tos – 17. května – si naše arcidiecéze připomíná 40 let 
od smrti svého arcibiskupa, Božího služebníka kardiná-
la Josefa Berana.
Narodil se sice ještě v století minulém, ale kalich hořkosti 
století dvacátého vypil až do dna. Kolik to vlastně bylo 
revolucí a pučů, které prožil? Osamostatnění Českoslo-
venska v roce 1918, Mnichov v roce 1938, zábor v roce 
1939, nacistické vězení v Dachau, osvobození koncen-
tráku Američany a návrat do vlasti, kde se už připravo-
val další puč, jmenování pražským arcibiskupem a prv-
ní klání s komunisty v tehdejší vládě, pak únor zvaný 
kdysi veliký, dramatické pastorační listy, pokus o oddě-
lení české katolické církve od Říma pomocí falešné Ka-
tolické akce, umlčení uprostřed kázání v pražské ka-
tedrále o svátku Božího těla v roce 1949 a pak dlouhá 
léta internace, o jejímž místě nesměl nikdo vědět.
Rok šedesátý osmý prožil už v Římě, kam byl vyhoštěn tři 
roky předtím na začátku tehdejšího tání. Když ho Svatý 
otec jmenoval kardinálem, vláda toho využila k tomu, 
aby se ho zbavila. Před odjezdem do Říma mu byl na-
bídnut pas s razítkem: „Návrat možný jen s povolením 
ministerstva“. Když se zdráhal za takovýchto podmínek 
odletět, vatikánští diplomaté mu sdělili, že přijme-li to 
nedobrovolné vyhnanství, umožní tím nahrazení kola-
borujícího kapitulního vikáře moravským biskupem To-
máškem. Byla to volba těžká, ale Beran se rozhodl vy-
koupit odpovědnější vedení pražské církve přijetím 
svého vyhoštění. Nebylo to snadné. Pražský kardinál 
nepřestal toužit po návratu do vlasti, a když nastoupil 
Dubček, doufal, že se mu to podaří. I tato naděje však 
byla zmařena. Ke svým mohl i nadále mluvit jen pro-
střednictvím Vatikánského rozhlasu nebo při návště-
vách svých krajanů v cizině, kde byl ovšem vždy sledo-
ván patřičným počtem fízlů.
Nedobrovolný poustevník, který se šestnáct let vlastně 
jen a jen modlil, působil samozřejmě nepředstavitelným 
kouzlem. Kdekoli se objevil, byl obklopován lidmi, kte-
ří chtěli slyšet jeho slovo, podat mu ruku nebo si vypro-
sit jeho požehnání. Po jeho příchodu do ciziny se jeho 
jméno objevovalo na prvních stránkách světového tis-
ku, a když přiletěl do New Yorku, letiště Johna Kennedy-
ho bylo přímo obleženo novináři. Věc, na kterou si sa-
mozřejmě jen zvolna zvykal.
Zákeřná rakovina se začala projevovat na jaře roku 
1968, právě když se zdálo, že se blíží konec jeho vy-
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hnanství. K návratu 
do vlasti bohužel ne-
došlo. Začalo se sice 
o něm jednat, ale jed-
nání bylo znenadá-
ní přerušeno zásahem 
z nejvyšších míst. Tak 
tento cordatus Bo-
hemus, věrný Čech, 
umírá v Římě, daleko 
od vlasti, 17. května 
1969. Měl být pohřben 
v pražské katedrále, 
ale tehdejší režim měl 
strach i z jeho pohřbu. 
Svatý otec Pavel VI. 
tedy rozhodl, aby byl 
pohřben v grottách 
baziliky svatopetrské, 
v pohřebišti vyhraze-
ném papežům.
Lidé ho považují za vyznavače, za svědka křesťanské 
věrnosti. Proto byl zahájen v Praze, s vědomím Svaté-
ho stolce, proces jeho svatořečení. A tak kdo ví, jed-
nou snad budeme mít mezi českými patrony i arcibis-
kupa Josefa.

Jaroslav Škarvada,
emeritní pomocný biskup pražský, bývalý tajemník kar-

dinála Berana v době jeho římského vyhnanství
(text v upravené podobě převzat z publikace Pasto-
račního střediska „Kardinál Josef Beran“, Praha 2000)

Současný stav a postup kanonizačního  
procesu služebníka Božího 
kardinála Josefa Berana
Podnět k tomu, aby bylo započato zkoumání osobní-
ho duchovního profilu a činnosti pražského arcibisku-
pa kardinála Josefa Berana, které je nezbytným před-
pokladem, aby mohl být prohlášen za svatého, dala 
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze. Na svém zase-
dání, které se konalo 22. prosince 1993, se všichni čle-
nové metropolitní kapituly jednomyslně rozhodli požá-
dat pražského arcibiskupa, aby zprostředkoval k tomu 
potřebný souhlas vatikánské Kongregace pro záležitos-
ti svatých. 
Jako postulátora procesu zvolila metropolitní kapitula 
profesora církevních dějin Mons. ThDr. ICLic. Jaroslava 
Polce, který vykonal podstatnou část přípravných pra-
cí při procesu svatořečení sv. Anežky České, a pražský 
arcibiskup vyslovil s touto volbou svůj souhlas.
Celé zkoumání směřující k prohlášení za svatého začí-
ná v příslušné diecézi. V době před II. vatikánským kon-
cilem bylo toto diecézní shromažďování a uspořádání 
podkladů pro další jednání označováno jako přípra-
va procesu. Následoval beatifikační proces směřující 
k prohlášení za blahoslaveného. A potom začal proces 
kanonizační končící svatořečením.
Apoštolskou konstitucí papeže Jana Pavla II. „Divinus 
Perfectionis Magister“ z roku 1983 byly tyto tři etapy 
zkoumání spojeny do jediného kanonizačního proce-
su. Tento proces začíná v diecézi a pokračuje u vati-
kánské Kongregace prohlášením za blahoslaveného 
a nakonec za svatého.

Příprava na zahájení kanonizačního procesu kardi-
nála Josefa Berana byla započata 29. března 1994. 
Aby tento proces mohl začít v Praze, bylo třeba splnit 
podmínky stanovené zmíněnou apoštolskou konstitu-
cí a na tento dokument navazujícími pravidly, kterými 
Kongregace stanovila pracovní postup. 
Kardinál Beran zemřel v Římě a je pohřben ve Vatiká-
nu, bylo proto nutné vyžádat potřebný souhlas, aby 
proces mohl začít v pražské arcidiecézi. Postulátor při-
pravil stručný životopis, shromáždil zanechané písem-
nosti a sestavil seznam osob, které by mohly svědčit 
o životě a díle kardinála Berana. Pražský arcibiskup po-
žádal prof. ThDr. Václava Wolfa a ThDr. Jiřího Skoblíka, 
„aby podrobili censuře veškeré spisy kardinála Josefa 
Berana a předložili své mínění, zdali se v uvedených spi-
sech nenalézá cokoliv proti katolické víře a morálce“.
Po shromáždění všech těchto náležitostí předložil pos-
tulátor 1. května 1997 pražskému arcibiskupovi oficielní 
žádost o zahájení procesu doprovázenou shromáždě-
nými dokumenty a arcibiskup ji spolu s doporučujícím 
vyjádřením České biskupské konference a s vyjádře-
ním svého stanoviska poslal vatikánské Kongregaci. 
Kongregace předložené dokumenty prozkoumala a 9. 
února 1998 odpověděla, že Apoštolský stolec nemá 
proti zahájení procesu žádné námitky. 
Pražský arcibiskup ustanovil delegovaného soudce-in-
struktora, ThDr. ICDr. Jiřího Svobodu, jmenoval členy 
příslušného tribunálu a stanovil zahájení kanonizačního 
procesu na 2. duben 1998. Od té doby přísluší kardiná-
lu Josefu Beranovi označení „služebník Boží“.
Hned po zahájení procesu začaly výslechy svědků, kte-
ří služebníka Božího Josefa Berana osobně znali anebo 
mohli dosvědčit, jak jeho křesťanské ctnosti a činnost 
hodnotili jeho současníci. Do současné doby příslušný 
tribunál vyslechnul a protokolárně zaznamenal téměř 
šedesát jejich výpovědí. Tato svědectví a obsah vlast-
ních písemností služebníka Božího jsou základním pod-
kladem pro poznání jeho osobnosti. Také některé další 
soudobé, dnes již historické, dokumenty ovšem mohou 
účinně přispět k správnému pochopení tehdejších si-
tuací a okolností, v nichž služebník Boží žil a působil 
a na které musel nějakým způsobem reagovat. 
Ani takto pečlivě získané poznání a hodnocení oso-
by služebníka Božího však nestačí k získání jistoty o jeho 
svatosti. Proto se vyžaduje protokolárně zjištěné a dolo-
žené mimořádné vyslyšení proseb, k nimž došlo na jeho 
přímluvu. Tomuto znamení Božího svědectví o svatosti 
služebníka Božího obvykle říkáme zázrak. 
Po smrti prof. Polce († 15. 1. 2004) se metropolitní ka-
pitula 6. února 2004 rozhodla svěřit úlohu postulátora 
prof. ThDr. Janu Matějkovi a pražský arcibiskup s tím vy-
slovil souhlas. Na podzim v roce 2005 navštívil nynější 
postulátor Kongregaci, aby dříve, než tam předá k dal-
šímu jednání výsledky první části tohoto procesu, pro-
jednal vyhotovení požadovaného dokladu o tom, že 
ani u hrobu, ani v místě pohřbu, ani nikde jinde není to-
muto služebníku Božímu Josefovi nedovoleně prokazo-
vána úcta, jako by už byl prohlášen za svatého.
Kongregace doporučila ponechat v diecézi probíhají-
cí proces prozatím neuzavřený, aby bylo možné dopl-
nit ho eventuelně dalšími svědectvími, která by se ještě 
mohla objevit. V roce 2006 pak postulátor dostal zprá-
vu, že v Polsku ještě žije biskup Kazimierz Majdanski, kte-
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rý byl spolu s kardinálem Beranem vězněn v Dachau. 
Bohužel však dříve, než mohl odpovědět na otázky, 
které mu pražský tribunál poslal, dověděli jsme se, že 
zemřel (bylo mu 90 let). V roce 2007 vydala Kongrega-
ce instrukci „Sanctorum Mater“, v níž připomíná nutnost 
provést ještě v diecézi dokumentaci zprávy o alespoň 
jednom prokázaném mimořádném vyslyšení proseb 
na přímluvu služebníka Božího. Teprve po vyhodnoce-
ní a uznání věrohodnosti této zprávy může Kongrega-
ce uzavřít druhou část procesu a předložit svatému 
Otci návrh, aby služebníka Božího prohlásil za blahosla-
veného.
Dojde-li po beatifikaci k dalšímu případu mimořádného 
vyslyšení proseb, může kanonizační proces pokračovat 
a jeho třetí část skončí prohlášením za svatého. Další 
postup kanonizačního procesu závisí tedy na tom, jak 
bude společenství věřících stát o to, aby Bůh dosvěd-
čil svatost tohoto služebníka Božího a na jeho přímluvu 
vyslyšel prosby v některých situacích z lidského pohledu 
beznadějných, neřešitelných.

prof. ThDr. Jan Matějka, postulátor,
emeritní děkan pražské metropolitní kapituly

U příležitosti 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa 
a českého primase Josefa kardinála Berana, pro při-
pomínku této významné osobnosti českých církevních 
dějin, pořádají tři teologické fakulty Univerzity Karlovy 
ekumenickou konferenci. Seminář na téma Osobnost 
a dílo kardinála Josefa Berana se koná ve středu 13. 
května 2009 ve 13 hodin v prostorách Katolické teolo-
gické fakulty. Se svými příspěvky vystoupí děkanové fa-
kult, poslední sekretář kardinála Berana Karel Skalický, 
teologové Aleš Opatrný, Martin Vaňáč a Jaroslav Hrd-
lička a historici Jaroslav Šebek, Karel Konečný, Pavlína 
Formánková, Petr Koura a Stanislava Vodičková. Svou 
účast přislíbil také kardinál Miloslav Vlk. Konferenci do-
provodí malá výstava reprodukcí dobových dokumen-
tů. K účasti na semináři jste srdečně zváni.
Dopoledne téhož dne, v 10:00, bude před budovou 
Katolické teologické fakulty UK v Praze-Dejvicích slav-
nostně položen základní kámen pomníku kardinála Be-
rana.

Nově pokřtění naší arcidiecéze 
aneb „... i my teď musíme žít 
novým životem“ (Řím 6,4) 
Každoročně o velikonoční vigilii se církvi rodí nová ge-
nerace dětí – katechumeni zakončují svou přípravu 
na přijetí iniciačních svátostí a ve křtu se rodí z vody 
a z Ducha. Naší arcidiecézi se letos narodilo více než 
260 nových synů a dcer. Kolik životů v této Veliké noci 
získalo novou dimenzi života věčného! Kolik cest dosta-
lo nový směr! Kolik milostí bylo uděleno! Kolik dojmů je 
potřeba vstřebat! ... Každý katechumen by mohl tolik 
vyprávět! Za ně za všechny jsme požádali čtyři novo-
křtěnce z kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích o kra-
tičké zodpovězení několika dotazů.

■ Byli jste pokřtěni po více než rok trvajícím katechume-
nátu, cesta k „slavnému vrcholu“ tedy byla dost dlou-
há. Co si z ní odnášíte? Co ve vás zanechala?
Ivana: Těšila jsem se na každé setkání ... bylo to hrozně 
hezké, zajímavé a poučné. Mohla jsem všechny (pozn. 

red.: kněze, jeho pomocníky i ostatní katechumeny) 
postupně poznat ... a to je pro mne hrozně důležité ☺
Luboš: Velmi pěkné zážitky z pravidelného setkávání se 
spolukatechumeny, s naším otcem a jeho asistentkou. 
Těšilo mě osvojovat si základy katolické věrouky a do-
zvídat se trochu více o podstatě takových skutečností, 
jako je např. církev, modlitba ad. 
Roman: Na počátku mé duchovní cesty ke svátosti 
křtu stál P. Kamil Novák z komunity Chemin Neuf, kte-
rému vděčím za obnovu mého duchovního života, ale 
i podporu a v jistém slova smyslu i výzvu rozvíjet svůj du-
chovní život vpřed. Setkávání se s katechumeny a na-
ším knězem od Sv. Vojtěcha pro mě vždy bylo velkou 
ctí, protože tato setkání nejen, že byla opravdově přá-
telská, ale byla „živým svědectvím“ o lásce a milosr-
denství Boha. Otec, který nás připravoval, dokázal roz-
víjet a formovat můj pohled na Boha, ale i samotnou 
církev, jeho nadšení, pečlivost, moudrost a v neposled-
ní řadě také tolerantnost mi byly velkým povzbuzením 
i nadále křesťansky zrát a já jemu i všem ostatním děkuji.
Matěj:  Přicházel jsem s tím, že bych toho mohl hro-
madu vědět již z výuky náboženství, kterou jsem měl 
na střední škole. V té škole jsme se stěží dotkli povrchu. 
Řekl bych, že jsem si odnesl hlubší pochopení křesťan-
ství, církve a své víry.
■ Jak jste prožívali velikonoční vigilii, samotný okamžik 
křtu? Co pro vás křest znamená?
Ivana:  Když to začalo, přišla jsem si, jako když mám 
v sobě prášky na spaní ... realita byla strašně vzdálená 
... Protože jsem byla při křtu první na řadě, měla jsem to 
jiné než kluci, kteří věděli přesně, co se bude dít ... pro 
mne to bylo celé nové, nečekané, krásně jiné než co-
koliv předtím ... Krásný zážitek na celý život, ještě jsem 
to nevstřebala a nevím, zda to někdy vstřebám ...
Luboš: Zpočátku jsem marně (a trochu nervózně) čekal 
na nějaké velmi zvláštní, povznášející pocity. Pak jsem 
si uvědomil, že o ně tu nejspíš nejde. A byl jsem rád, že 
se odehrává to, pro co jsem se rozhodl a co považu-
ji za podstatu křtu. Stručně řečeno: rozhodl jsem se ná-
sledovat Ježíše Krista. 
Roman:  Velikonoční vigilie byla nezapomenutelným 
zážitkem a jednoznačným poselstvím Boha. Samotný 
okamžik křtu byl nádherným, nepopsatelným dotknu-

tím se Boha s mojí oso-
bou skrze Ducha sva-
tého prostřednictvím 
křtí cího kněze a za svě-
dectví mého kmotra 
Radka. 
A co pro mě znamená 
křest? Tak v první řadě 
skutečnost přijetí Boha 
za svého Otce, které-
mu v modlitbách děkuji 
za setkání s ním. Křest je 
pro mě také veřejným 
vyznáním víry v Boha 
skrze Krista, našeho Pá-
na. Křest pro mě zna-
mená příslušnost k velké 
rodině, kterou tvoří mili-
ony lidi na celém svě-
tě, ale hlavně také zod-
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povědnost vůči Bohu a společenství církve. „... žijeme-li 
jako děti Boží, jako spolupracovníci Kristovi, nikdy se ne-
můžeme nudit. Máme vždycky co dělat a máme při 
tom k dispozici vedení a sílu Ducha svatého.“ Tento úry-
vek je z knihy Až k prolití krve, která popisuje život P. La-
dislava Kubíčka, a právě tuto myšlenku bych rád díky 
svátosti křtu měl na paměti a řídil se jí.
Matěj: Až téměř do soboty mi pořádně nedošlo, že už 
budu pokřtěn, snad proto že jsme se tak dlouho při-
pravovali. Samotný křest byl úžasný zážitek. Znamená 
pro mne mnoho věcí, mimo jiné i takový oficiální vstup 
do nového života.
■ Přijetím iniciačních svátostí jste se stali součástí rodiny 
církve, kterou jste v době přípravy mohli poznávat – jak 
teď chápete svůj vztah s tímto společenstvím?
Ivana: Já jsem hrozný introvert a velká masa lidí mi ne-
dělá dobře, potřebuji mít užší osobní kontakt s jednot-
livcem, proto bylo milé, když se u mne pár lidí po křtu 
zastavilo a podalo mi ruku a blahopřálo mi – s těmi se 
zdravím a „znám je“, ostatní „neznám“ ...
Luboš: Mám-li se vyjádřit stručně, tak řeknu, že jako sou-
rozenecký.
Roman: Říká se „všude dobře, doma nejlíp“. Pokud ří-
kám, že jsem Boha přijal za Otce, tak jsem církev přijal 
za domov. Už dříve, ještě před vydáním se na mou ces-
tu ke svátosti křtu, mi byla položena otázka, kde se cítím 
nejlépe. A odpověď, která mi proběhla hlavou, byla: 
v kostele. Mnohé jsem zaskočil a možná i sebe. Teď, 
s odstupem času, si čím dál více uvědomuji, že to není 
jenom pocit, ale skutečnost. Ta monumentalita prostře-
dí je pro mě místem bezpečí, klidu, radosti, lásky, někdy 
i smutku. A k tomu patří i společenství lidí, kteří tam cho-
dí. Setkávání se při přípravě na iniciační svátosti v kos-
tele sv. Vojtěcha a společenství, které se za nás kate-
chumeny modlilo, bylo projevem důvěry a otevřenosti, 
které se nám dostávalo a dostává. Byla to velká pod-
pora, která alespoň mně dodávala sílu s větším nasa-
zením hledat Boha a vpustit ho do svého života. Nyní 
po křtu cítím osobní zodpovědnost vrátit tu otevřenou 
důvěru zpět. 
Matěj: Již po tak krátké době se cítím být součástí to-
hoto společenství. A jsem rád, že mám tu příležitost se 
k takovému společenství připojit.

Díky za rozhovor 
a přejeme Vám a vyprošujeme dobrou a krásnou ces-

tu životem – s Kristem! (kh)

Rádi také přinášíme svědectví o spletité životní cestě 
nově pokřtěného muže z farnosti Starý Knín.

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné
Když vyprávím o své cestě za Pánem, vždycky poklá-
dám tuto otázku: „Za kým chodí jedenáctileté dítě, 
když má nějaké vážné problémy?“ Odpověď větši-
nou zní, že za svými rodiči. Já to také udělal. Přišel jsem 
za maminkou se svým problémem. A reakce?: „Nikdy 
mi o tom už nepovídej! Neříkej o tom nikomu! Nechci 
o tom už slyšet!“
Od té doby jsem přestal poslouchat své rodiče a rodi-
nu jsem začal hledat jinde.

Ve dvanácti třinácti letech jsem se spřátelil se skinhea-
dy.Vše se mi zde líbilo do okamžiku, kdy při jedné rvač-
ce zemřel člověk. Uvědomil jsem si, že to není cesta, 
po které chci jít.
Začal jsem poslouchat techno. Podle mé zkušenosti ne-
lze tuto hudbu poslouchat bez THC (marihuana). Můj 
kamarád z party přišel s tím, že už ho na světě nic ne-
baví; mluvil o sebevraždě. Pro něj to nakonec dopadlo 
dobře a já jsem poznal, že to není cesta pro mě.
V té době jsem se seznámil s Biblí. Stal jsem se jeho-
vistou. Lidé v tomto společenství byli přátelští. Byl jsem 
horlivý, studoval jsem Bibli, chodil jsem dům od domu 
a hlásal víru v Jehovu. Ale protože jsem nepřerušil kon-
takty s jedním vyloučeným bratrem, byl jsem vyloučen 
také. 
Chtěl jsem začít úplně znova, od začátku a na jiném mís-
tě. Díky kamarádovi jsem se dostal ze západních Čech 
do Malé Hraštice. Seznámil jsem se s děvčetem, které 
bylo věřící. Ke křesťanství jsem měl odpor a řekl jsem, 
že mě nikdy do kostela nedostane. Ona se ale modlila 
za moji víru. Jednou mě pozvala na bohoslužbu v Živo-
hošti, kde byl přítomen i pan kardinál Vlk. Využil jsem po-
zvání a při svatém přijímání jsem si šel k panu kardinálovi 
pro požehnání. Měsíc nato jsem se účastnil vikariátního 
setkání mládeže v Mníšku pod Brdy. Byl jsem jím nad-
šen, proto jsem si dodal odvahy a oslovil kněze z far-
nosti Starý Knín, do které patří Malá Hraštice. Chtěl jsem 
znát odpověď na otázku, zda není pokrytecké chodit 
do kostela pro požehnání a kvůli mým novým přátelům. 
V odpovědi jsem pocítil přijetí a také možnost kdykoli se 
pobavit o víře a svých pocitech: já a víra, křesťanství, já 
a kostel ... V lednu následujícího roku jsem otce popro-
sil, aby mě připravil na křest. Naše setkání byla pravidel-
ná. Začal jsem si uvědomovat skutečnou touhu po křtu. 
V červnu jsem byl panem biskupem Malým přijat do ka-
techumenátu. Mám velikou radost z toho, že jsem našel 
Pána Ježíše. Stále mi zní jeho slovo: Proste a bude vám 
dáno, hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevře-
no, neboť každý kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, 
a tomu, kdo tluče, bude otevřeno (Mt 7,7-8). Kéž je i pro 
vás moje cesta povzbuzením.

Jiří, Starý Knín

Předesíláme, že nejbližší přijetí do katechumenátu (pro 
katechumeny, jejichž křest se předpokládá o Velikono-
cích roku 2010 nebo i později) se bude konat v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 13. června 
2009 v 16:30.

Letnice v katedrále
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli 
31. května 2009 na slavnost Seslání Ducha svatého (Let-
nice) kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, udělovat 
svátost biřmování při mši svaté v 9:30. Svátost mohou 
přijmout ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a bu-
dou mít řádně vyplněný biřmovací lístek, podepsaný 
duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec při-
pravován.
V den slavnosti je nutné, aby se všichni biřmovanci i se 
svými kmotry dostavili do katedrály nejpozději do 9:10.
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Váš Učitel je jeden – Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze

Naši biskupové budou v průběhu května a června udílet svátost biřmování takto: 
kardinál Miloslav Vlk:
 17. 5. (11:00) Votice 
 31. 5. (9:30) Praha-Hradčany, katedrála 
 7. 6. (10:00) Kolín, kostel sv. Bartoloměje

Mons. Václav Malý:
 24. 5. (11:00) Praha-Staré Město, kostel Nejsv. Salvátora (pro franc. komunitu)
 31. 5. (10:00) Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího
 7. 6. (10:30) Petrovice u Prahy
 13. 6. (9:30) Krč
 14. 6. (9:00) Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce
 21. 6. (10:30) Sázava
 28. 6. (10:00) Kladno

Mons. Karel Herbst:
 3. 5. (10:30) Hrusice
 10. 5. (9:00) Praha-Řepy, kostel sv. Rodiny
 17. 5. (9:30) Praha-Smíchov, kostel sv. Václava
 21. 5. (16:30) Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily
 23. 5. (18:00) Praha-Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 24. 5. (10:30) Praha-Vršovice, kostel sv. Václava
  (15:00) Lány
 31. 5. (10 :00) Vlašim
 7. 6. (10:30) Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 14. 6. (9:30) Praha-Modřany, kostel Nanebevzetí Panny Marie
 20. 6. (10:00) Praha-Nové Město, kostel sv. Kříže
 27. 6. (10:00) Davle
 28. 6. (8:30) Poříčí nad Sázavou

Předposlední zastavení v našem putová-
ní po školách pražské arcidiecéze patří be-
rounské Katolické mateřské škole, jíž nás 
provedla paní ředitelka Jana Stielová:

Katolická mateřská škola
■ Představte nám KMŠ. Proč by si rodiče pro své dítě 
měli vybrat právě vaši školku? Čím je specifická?
Podnět ke vzniku KMŠ vzešel z potřeb berounské far-
nosti. Zřizovací listinu podepsal otec kardinál Milo-
slav Vlk v květnu 1992, v září 1993 byl provoz školy 
zahájen v nově zrekonstruovaných prostorách v are-
álu římskokatolické fary se zahradou v klidném cen-
tru Berouna. KMŠ se tak stala první církevní školou 
v berounském okrese a po šestnácti letech své exis-
tence zůstává i nadále jediným předškolním zaříze-
ním s křesťansky orientovanou výchovou v této loka-
litě. 
KMŠ je od svého vzniku jednotřídní, navštěvují ji společ-
ně děti ve věku od tří do šesti let. Pro křesťanské za-
měření, rodinnou atmosféru, výchovně-vzdělávací 
program, nadstandardní aktivity i dobrou dopravní do-
stupnost vyhledávají školku rodiče dětí z Berouna i okol-
ních obcí. I když zájem rodičů dlouhodobě přesahuje 

kapacitní možnosti KMŠ, o jejím rozšíření z prostorových 
důvodů neuvažujeme.
■ Co škola dětem a rodičům nabízí?
KMŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího 
programu „Cesta k radosti“, který je každoročně obo-
hacován o řadu doplňujících aktivit. Protože je kolektiv 
školy velmi malý, zajišťujeme některé aktivity ve spolu-
práci s externisty – dobrovolníky. Obvykle nabízíme vý-
tvarně či rukodělně zaměřený kroužek, angličtinu, ta-
nečky nebo flétnu. Dlouhou tradici má i přírodovědně 
a ekologicky orientovaný kroužek Pramínek. 
Kromě toho mohou zájemci každoročně absolvovat 
jarní plavecký kurz, na jaře také jezdíme do školy v pří-
rodě. Pravidelně zveme divadelní, hudební i kouzel-
nické pořady, dětská divadelní a filmová představení 
v dosahu školky rovněž sami navštěvujeme. Ve spolu-
práci s ekocentrem Kavyl se u nás realizuje řada vzdě-
lávacích programů s ekologickou tematikou. 
V průběhu roku nesmí chybět ani tradiční mikulášská 
nadílka, tříkrálové žehnání školky, masopustní karneval, 
výlety do přírody či za zvířátky, oslava Dne dětí nebo 
slavnostní loučení se školáky. Radostnou událostí pro 
děti a rodiče jsou společná adventní a jarní setkání 
s programem, který si děti připraví, s výtvarnými dílnič-
kami i prostorem pro společnou hru.
Díky dlouhodobé spolupráci s Křesťanskou pedagogic-
ko-psychologickou poradnou v Praze zprostředkujeme 
rodičům poradenský servis i vyšetření školní zralosti před-
školáčků. Nové podněty pro činnost školy získáváme při 
četných praxích studentů církevní Vyšší odborné ško-
ly pedagogické, která sídlí v nedalekém Svatém Janu 
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Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 10. 5. 5. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František Radkovský)
 24. 5. 7. neděle velikonoční (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)

Radio Proglas
 3. 5. 4. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané (P. Jan Mach)
 10. 5. 5. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 17. 5. 6. neděle velikonoční (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 24. 5.  7. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 31. 5. slavnost seslání ducha sv. (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)

Televize Noe
 3. 5. 4. neděle velikonoční (9:00): mše s kněžským svěcením, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 10. 5. 5. neděle velikonoční (10:00): Ammám, Jordánsko (Benedikt XVI.)
 17. 5. 6. neděle velikonoční (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 24. 5. 7. neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Marcel Krajzl)
 31. 5. slavnost seslaní ducha sv. (9:30): náměstí Sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.).

pod Skalou. Zcela mimořádné místo v životě školky mají 
pravidelné vizitace otce biskupa Václava Malého. 
■ Musí mít dítě, které jeho rodiče chtějí umístit do vaší 
školky, nějaké zvláštní předpoklady (například být 
z křesťanské, věřící rodiny)? Jak vypadá zápis?
Zápis obvykle vyhlašujeme na jaře ve stejném termínu, 
jako ostatní MŠ v Berouně. Rodiče i děti při něm mívají 
možnost prohlédnout si prostory školky, zeptat se na to, 
co je zajímá, děti si v novém prostředí pohrají a učitel-
ky mají možnost se s nimi při hře seznámit. Protože se 
k nám v posledních letech hlásí několikanásobně více 
dětí, než kolik můžeme přijmout, zohledňujeme při vý-
běru řadu kritérií: např. zájem rodičů o křesťansky ori-
entovanou výchovu, celkovou rodinnou situaci, věk dí-
těte, skutečnost, zda jsou zaměstnáni oba rodiče, zda 
má dítě ve školce již sourozence apod.
■ Probíhá u vás nějakou pro děti přístupnou formou vý-
uka náboženství? Nebo jakým způsobem se ve vaší 
školce projevuje to, že je „katolická“?
V průběhu celé docházky se snažíme vést děti k úžasu 
nad dokonalostí a krásou stvoření a k vděčnosti za vše, 
co nám Bůh dává. Usilujeme o nenásilné upevňování 
těch charakterových vlastností dětí, které jsou v soula-
du se zásadami křesťanské morálky. Denně zařazujeme 
chvilku ztišení s krátkou modlitbou nebo zpěv dětských 
křesťanských písní. S dětmi prožíváme hlavní událos-
ti liturgického roku a připomínáme si svátky některých 
světců. O Vánocích a Velikonocích společně chodíme 

do kostela sv. Jakuba, řada dětí ze školky se svými rodi-
či navštěvuje v berounské farnosti bohoslužby pro děti. 
Velmi oblíbené jsou pravidelné návštěvy P. Cyrila Ku-
bánka, který dětem přístupnou a poutavou formou při-
bližuje vybrané biblické příběhy. Vítaným obohacením 
programu školky jsou rovněž vánoční a velikonoční cyk-
ly předškolních katechezí, které u nás realizují studenti 
Svatojánské koleje. 
■ Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky?
Starostí je dost každý den. Vždyť jen zajistit v součas-
ných podmínkách provoz školky jako fungující, konku-
renceschopné organizace se zajímavým a kvalitním 
programem se v počtu čtyř zaměstnanců (s pouhý-
mi třemi plnými pracovními úvazky) zdá někdy nemož-
né. A tak mám zároveň i mnoho důvodů k radosti: den, 
který „se povedl“, akce, která měla úspěch, školní rok 
bez zásadních problémů. A co mě zvláště těší? Přá-
telská atmosféra v našem miniaturním kolektivu, velmi 
dobrá spolupráce s rodiči, zřizovatelem a dalšími part-
nery, opravdová podpora ze strany našich kněží i celé 
berounské farnosti. A dětský úsměv … 

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce  
PhDr. Janě Stielové.(kh)

Kontakt: Seydlovo nám. 5/24, 266 01 Beroun; tel.: 311 623 147; 
e-mail: kmsberoun@seznam.cz; http://www.omadeg.cz/far-
nostberoun/

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

4.–6. 5. 8:00 – 18:00 sv. Benedikta – klášter (Hradčanské nám.) Hradčany

7. 5. 16:00 – 18:00 sv. Cyrila a Metoděje (Nebušická) Nebušice

10.–11. 5. 15:00 – 18:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov

23.–26. 5. 8:00 – 17:30 Nanebevzetí Panny Marie (K dolům) Modřany

30. 5. 
31. 5. – 1. 6.

9:00 – 16:30
9:00 – 16:00 Narození Panny Marie (Baarova) Michle
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Z diáře pana kardinála
 30. 4. – 7. 5.  Libanon, Sýrie – kněžská pouť
 9. 5. 9:00 Svatá Hora – mše sv., Arcidiecézní pouť za duchovní povolání
 11. 5.   Brusel – setkání s představiteli Evropské unie 
 13. 5. 10:00 Praha-Dejvice – požehnání základního kamene pomníku kardinála Berana
  13:00 Praha-Dejvice, KTF UK – konference Osobnost a dílo kardinála Berana
 14. 5. 16:00 Praha-Petrovice – otevření Polyfunkčního domu
 15. 5. 11:00 Praha-Staré Město, Muzeum Karlova mostu – vernisáž výstavy Svatý na mostě
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., vigilie svátku sv. Jana Nepomuckého, odkrytí mřížky 

na místě svržení sv. Jana z Karlova mostu
  20:30 Musica navalis – slavnost na Vltavě u příležitosti 280. výročí svatořečení Jana Nepomuckého
 16. 5. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 280 let od svatořečení Jana Nepomuckého, 40 let 

od úmrtí kardinála Berana, 77. narozeniny pana kardinála
  20:00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – koncert duchovní hudby k poctě kardinála 

Berana
 17. 5. 11:00 Votice, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním 
 31. 5. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s biřmováním, slavnost Seslání Ducha sv.

Z diáře biskupa Malého
 9. 5. 11:00 Svatá Hora – Arcidiecézní pouť za duchovní povolání
 10. 5. 10:00 Neveklov, kostel sv. Havla – mše sv.
 12. 5. 9:00 Kolín, Dívčí katolická střední škola a mateřská škola – vizitace 
 15. 5. 10:00 Mimoň, gymnázium – beseda
  18:00 Velíš, kostel sv. Josefa – mše sv. + vizitace farnosti
 17. 5. 11:00 Těmice u Kamenice n. Lipou – mše sv.
 19. 5. 9:00 Arcibiskupské gymnázium – účast na maturitách
 21. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 20. 5. 9:00 Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – účast na maturitách 
 24. 5 11:00 Praha-Staré Město, kostel Nejsv. Salvátora – mše sv. s biřmováním pro 
   francouzskou komunitu
 27. 5. 19:00 Praha-Kobylisy, evangelický sbor – beseda
 31. 5. 10:00 Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 5. 17:00 Lomec u Vodňan, kostel Jména Panny Marie – mše sv., májová
 3. 5. 10:30 Hrusice, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním 
  14:00 Čerčany, hospic, kaple Dobrého pastýře – poutní mše sv.
 6. 5. 7:00 Praha-Staré Město – vizitace farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, začátek mší sv.
 9. 5. 8:30 Svatá Hora – Arcidiecézní pouť za duchovní povolání 
 10. 5. 9:00 Praha-Řepy, kostel sv. Rodiny – mše sv. s biřmováním
 16. 5. 8:30 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – Setkání křesťanských zdravotníků 
  16:00 Čelina, kostel sv. Jana Nepomuckého – poutní mše sv.
 17. 5.  9:30 Praha-Smíchov, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním
  14:00 Hrnčíře – svěcení křížové cesty
  16:00 Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 19. 5.  vikariátní konference II. pražského vikariátu
 20. 5. 10:00 Praha-Hradčany, AP – Setkání osob činných v duchovní péči o nemocné
 21. 5. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. s biřmováním
 23. 5. 9:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv. 
  18:00 Praha-Strašnice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 24. 5. 10:30 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním
  15:00 Lány, kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova – mše sv. s biřmováním
 26.–27. 5.  Želiv, klášter – seminář Křesťanská iniciace dospělých
 31. 5. 10:00  Vlašim, kostel sv. Jiljí – mše sv. s biřmováním

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

Svatojánská sbírka na arcidiecézi 
Při bohoslužbách v neděli 17. května 2009 se uskuteční Svatojánská sbírka na arcidiecézi. V loňském roce bylo vy-
bráno celkem 575.937,50 Kč. Celá sbírka byla použita jako příspěvek na provoz Arcibiskupství pražského v oblasti 
správy diecéze, zejména na úhradu bohoslužebných potřeb, výdajů spojených s tiskem publikací a Zpravodaje, 
na úhradu nezbytných služeb (poštovné, telefonní poplatky atp.).

Personalia
Jáhenské svěcení
Dne 13. 3. 2009 přijal v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi Jiří Ciká-
nek. Světitelem byl Mons. Václav Malý, pražský pomocný biskup.

Inkardinace
Mgr. Mariusz Stanisław Walczak byl s účinností od 18. 3. 2009 inkardinován do Arcidiecéze pražské.

Ustanovení
Jindřich Brandejs byl na základě přijetí jeho rezignace s účinností od 1. 6. 2009 uvolněn z funkce faráře ŘK farnosti 
Neveklov a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem tamtéž. Tímto ustanovením se 
nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Jiří Cikánek byl s účinností od 15. 3. 2009 ustanoven k jáhenské službě v ŘK farnosti Ořech. 
František Čistý byl na základě přijetí jeho rezignace s účinností od 1. 4. 2009 uvolněn z funkce faráře ŘK farnosti Bys-
třice u Benešova a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem tamtéž. Tímto ustanove-
ním se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Benedikt Hudema byl s účinností od 1. 4. 2009 ustanoven sekretářem vikariátu Podřipsko. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení. 
Mgr. Vladimír Kelnar zůstává v návaznosti na rozhodnutí o sloučení farností nadále farářem ŘK farnosti u kostela 
Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město, s tím, že územní rozsah jeho jurisdikce od 1. 4. 2009 plyne z rozhodnutí 
č. j. 1977/2009. Dosavadní ustanovení administrátorem excurrendo in materialibus ŘK farnosti u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, Praha-Třeboradice, sídelním kanovníkem a proboštem Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiá-
na ve Staré Boleslavi, členem kněžské rady Arcidiecéze pražské, okrskovým vikářem I. pražského vikariátu a die-
cézním konzervátorem Arcidiecéze pražské zůstávají nadále v platnosti. 
P. Lukáš Lipenský O.Cr. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 3. 2009 uvolněn z funkce 
farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město. Tímto se nemění jeho ostatní ustanove-
ní. Na žádost svého řeholního představeného byl s účinností od 1. 7. 2009 uvolněn z funkce administrátora excur-
rendo ŘK farnosti u kostela sv. Jiří, Praha-Hloubětín, a rektora filiální kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích v ŘK farnos-
ti u kostela sv. Václava Praha-Prosek.
Jaroslav Lízner byl na vlastní žádost s účinností od 1. 4. 2009 zproštěn pověření duchovní péčí o Rómy pobývající 
v Arcidiecézi pražské. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Mgr. František Martinek byl na vlastní žádost s účinností od 1. 3. 2009 uvolněn z jáhenské služby v ŘK farnosti u kos-
tela sv. Ludmily, Praha-Vinohrady. 
P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, Ph.D., O.Cr. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 7. 
2009 jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti Unhošť. 
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl s účinností od 1. 4. 2009 ustanoven sekretářem I. pražského vikariátu. Tímto ustano-
vením se nemění ani neruší ostatní ustanovení. 
P. Mgr. Marek Pučalík O.Cr. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 7. 2009 uvolněn z funk-
ce administrátora ŘK farnosti Unhošť a z funkce výpomocného duchovního této farnosti a s účinností od téhož 
data byl jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti u kostela sv. Jiří, Praha-Hloubětín, a rektorem filiální 
kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích v ŘK farnosti u kostela sv. Václava, Praha-Prosek. 
Pavel Semela byl s účinností od 1. 1. 2009 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnosti u kostela 
sv. Antonína, Praha-Holešovice, a ŘK farnosti u kostela sv. Gotharda, Praha-Bubeneč. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení. 
Václav Veselý, jehož funkce administrátora excurrendo a výpomocného duchovního ŘK farnosti u kostela sv. Haš-
tala, Praha-Staré Město, končí s účinností od 1. 4. 2009 v souvislosti se sloučením farností, zůstává nadále adminis-
trátorem excurrendo ŘK farnosti u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí, Praha-Nové Město, a výpomocným du-
chovním ŘK farnosti u kostela sv. Ducha, Praha-Staré Město, a ŘK farnosti u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí, 
Praha-Nové Město. Jeho dosavadní ustanovení administrátorem excurrendo ŘK farnosti u kostela sv. Ducha, Pra-
ha-Staré Město, se s účinností od 1. 4. 2009 mění na ustanovení administrátorem tamtéž. 
Mgr. Bedřich Vymětalík byl s účinností od 1. 3. 2009 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnos-
ti u kostela Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
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Z ACT CURIAE
Jubileář  
Výročí svěcení
P. Mgr. Antonín Marek Příkaský O.Carm., farní vikář v Praze-Liboci 8. 5. 1999 (10 let)
Stanisław Góra, kanovník,okrskový vikář, farář v Praze-Vršovicích   13. 5. 1989 (20 let)
ThLic. Michał Antoni Bator, farář v Praze-Chodově   21. 5. 1994 (15 let)
ThLic. Jarosław Ścieraszewski, farní vikář v Praze-Holešovicích   21. 5. 1994 (15 let)
ThMgr. Paweł Adam Dębek, farář ve Štěchovicích   28. 5. 1994 (15 let)
Alois Křivánek, kněz pražské arcidiecéze působící v Kanadě   30. 5. 1943 (66 let)
Mons. Jan Machač, osobní arciděkan, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě   30. 5. 1943 (66 let)

Životní jubilea
Ing. Karel Dachovský, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě   1. 5. 1949 (60 let)
Antonín Kubíček, osobní arciděkan, výpomocný duchovní v Čestíně   3. 5. 1912 (97 let)
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak MIC, farář v Hrádku  6. 5. 1969 (40 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz pražské arcidiecéze působící v Kanadě  8. 5. 1913 (96 let)
Mgr. Bedřich Vymětalík, farář v Praze-Lhotce  9. 5. 1959 (50 let)
P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, děkan KTF UK  16. 5. 1928 (81 let)
Pavel Semela, administrátor v Praze-Holešovicích  17. 5. 1974 (35 let)
P. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD, převor, odb. asistent KTF UK  21. 5. 1969 (40 let)
Jindřich Brandejs, farář v Neveklově  25. 5. 1934 (75 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754, 220 181 705, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 5. 5.  19:30 Příprava na život v manželství (5/8)*; CPR
 6. 5.  10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 12. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (6/8)*; CPR
 13. 5. 9:30 Akademie nejen pro seniory, PS
 15. 5. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 18. 5. 20:00 Přednáška v rámci ČKA Praha 6, MUDr. Marie Opatrná:  

Klinická pastorační péče jako součást celkové péče o pacienta; ČKA
 19. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (7/8)*; CPR
 20. 5. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 26. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (8/8)*; CPR
 27. 5.   Akademie nejen pro seniory, výlet*, PS

vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené
PS – Pastorační středisko, DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha, ČKA Praha 6 – místní pobočka České křes-
ťanské akademie

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

Arcidiecézní pouť rodin
Pouť rodin pražské arcidiecéze na Svatou Horu se usku-
teční v sobotu 6. června 2009. Program pouti připravuje 
CPR při Arcibiskupství pražském ve spolupráci s ŘK far-
ností u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Sva-
tá Hora. Tématem pouti je „Odvaha žít rodinu dnes“. 
Hlavním celebrantem poutní mše svaté v 11:00 bude 
Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci. 
Od 13:00 bude v areálu poutního místa probíhat do-
provodný program pro celou rodinu. Aktuální informa-
ce na http://cpr.apha.cz/svata-hora/

Maminky v obtížných životních situacích
 ■ Centrum pro rodinný život Olomouc ve spoluprá-

ci s CPR při Arcibiskupství pražském zve maminky, kte-
ré zůstaly na výchovu svých dětí samy, na letní pobyt 
pro osamělé maminky s dětmi ve dnech 11.-18. 7. 2009 

na Velehradě. Pobyt je rekreačně-vzdělávací, po ce-
lou dobu je přítomen kněz. Týden se skládá z předná-
šek odborníků, příležitostí k osobním rozhovorům, kre-
ativních dílen, výletu a možností k letním radovánkám 
pro maminky i děti. Bližší informace a přihlášky: Centrum 
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, 
tel. 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz

 ■ Pravidelná sobotní sekání osamělých maminek po-
kračují v sobotu 16. května od 14:00 do 17:00 v praž-
ské Rezidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. Na setkání bývá 
společná modlitba, sdílení radostí a starostí a tematic-
ký program. Tentokrát jsme pozvali rodinnou terape-
utku MUDr. Halku Korcovou, která bude hovořit o ma-
teřství. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné 
maminky! 

Křesťanská psychologická poradna
Klienti s osobními i vztahovými problémy se přihlašují te-
lefonicky v Centru na čísle 220 181 777. Věnují se jim vě-
řící odborníci – psychologové a rodinní poradci. Kon-
zultace jsou zdarma.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598, e-mail: mail@misie.cz, http://www.misie.cz
 Po 15:00-17:00 otevřený kostel sv. Apolináře
  16:00-17:00 adorace
  18:00 sbor Misijního centra (Ječná ul.)
 Út 19:30 modlitební setkání
 Čt 19:00 večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Apolináře)
 Ne 18:00 mše sv. pro mládež

7. 5. a 4. 6.  evangelizace v kavárně sv. Ludmily (zábava, občerstvení, slovo Boží a zamyšlení, hudba, di-
vadlo, beseda, výherní soutěž, svědectví a modlitba)

9. 5.  (9:00-18:00) příprava evangelizace v klášteře v Tuchoměřicích (přihlášky mail@misie.cz)
11. a 14. 5.   evangelizace v Praze – Jarní kulturně-duchovní slavnosti na náměstí Míru

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

Večery ve středu
Srdečně zveme na květnové Večery, které se uskuteční na obvyklém místě, v Klubu u Panny Marie Sněžné, 20. 5. 
2009 od 18:30. Jako obvykle začínáme adorací, po ní následuje katecheze o P. Josefu Kentenichovi, zakladateli 
Schönstattského hnutí, a od 20:00 se představí Misijní banka ubožáků. Vstupné dobrovolné.

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
Út  20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Čt  18:00 adorace (kostel sv. Prokopa, Středokluky)
  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Prokopa, Středokluky)
Ne  10:30 mše svatá s katechezí pro děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)

Svatá Hora – poutní místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, 261 80 Příbram II – 591, tel.: 318 429 930; fax: 318 624 744  
e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz
 7.-10. 5.  exercicie pro rozvedené (i znovu sezdané), vede Mons. Aleš Opatrný
 9. 5.  8. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
 16. 5. 10:30 pouť bývalých PTP, mši sv. slouží Mons. Josef Koukl
 30. 5. 10:00 pouť Matice Svatohorské a výroční členská schůze, mše svatá v 10:00 v bazilice
 31. 5. 11:00 mše svatá na úmysl šíření víry prostřednictvím tisku, literatury a umění

Pastorační centrum sv. Tomáše 
Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, e-mail: pcstomas@volny.cz; http://dobris.farnost.cz
Po celý květen potrvá v PC sv. Tomáše výstava fotografií Martina Bočka a Dominika Kučery „Jako když prší na ple-
chovou střechu“ (otevřeno je každý všední den od 9 do 15 hodin a na domluvu kdykoliv).
 6. 5. 19:00 přednáškové setkání s Editou Pavlou Hercikovou: O židovství v dnešním Izraeli (PC sv. Tomáše)
 16. 5. 20:00-23:00 v rámci „muzejní noci“ bude otevřen kostel Nejsvětější Trojice, v průběhu večera malý kon-

cert
 23. 5. 16:00 v rámci městských májových slavností se koná koncert duchovní hudby v dobříšském koste-

le, vystoupí smíšený vokální soubor VOKS z Prahy a soubor Musica Podberdensis z okolí Dobří-
še a Příbrami

 30. 5. 20:00-21:00 modlitební večer před slavností Seslání Ducha svatého, modlitby a písně v duchu Taizé (PC 
sv. Tomáše)

 3. 6. 19:30 přednáškové setkání s Mgr. Jiřím Cikánkem: O islámu v České republice (PC sv. Tomáše)

Unie Katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
13. 5. 18:00 přednáška z cyklu Ženská spiritualita: Mariánské atributy III, přednáší prof. PhDr. Ing. Jan Royt 

(v budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, I. patro, učebna P3)
 20. 5. 14:30-16:30 společenské odpoledne na téma Cesta kolem světa IV, Nový Zéland – města, přednáší 

RNDr. Ondřej Bartušek (ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, 
Praha 1, vchod z Františkánské zahrady)

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

Zvonkohra na Loretě
V květnu je dlouhá řada příležitostí, kdy si ti, kdo přijdou na pražskou Loretu či do její blízkosti, budou moci poslech-
nout známou zvonkohru.
Karionisté Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít Janata zahrají vždy v neděli v 15:00 a v 19:00. Ve svátek svatého 
Josefa Dělníka – 1. května a ve svátek sv. Jana Nepomuckého – 16. května budou zvonky znít v 17:00. V květnu 
budou v kostele Narození Páně každou středu v 17:30 loretánské litanie a v 18:00 mše svatá. Po této mši bude také 
příležitost poslechnout si zvonky, stejně tak i v sobotu 30. května, kdy bude v klášteře i na Loretě pouť ctitelů sv. Pia. 
V kostele Narození Páně jsou i pozoruhodné varhany. K jejich poslechu při „minikoncertech“ jste na Loretu zváni 
vždy v sobotu v 15:00. Na varhany hrají pražští varhaníci. 

K návštěvě Lorety i k poslechu zvonků i varhan zvou bratři kapucíni.

Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, www.volny.cz/divadlo.miriam
19. 5. 19:00 Výběrčí / Hrobnice – drama s jedinou jednající osobou, hostující představení Divadelního stu-

dia Neklid. Výběrčí (Milan Uhde) – nelítostný obraz lidské duše. Hraje Petr Franěk. Hrobnice – 
inspirováno hrou Jana Kameníčka Hrobník. Hraje Jitka Foltýnová.

21. 5. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt: Návštěvník – fiktivní setkání slavného rakouského psychiatra Sigmun-
da Freuda s neznámým návštěvníkem. Režie Jaromír Pleskot. Účinkují Petr Pelzer, Petr Kostka, 
Elena Strupková, Leoš Juráček.

Rezervace vstupenek: denně 17–21 hod. na tel.: čísle 731 304 960 nebo na e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz 

Divadlo MANA – zveme vás do nově vznikajícího nízkoprahového centra aktivit Husův sbor Vršovice, Moskev-
ská 34, Praha 10. Vstup z ul. Sportovní. Dopravní spojení: tram 22 a 4 do zastávky Vršovické ná-
městí. Bezbariérový přístup. Rezervace na tel. 731 100 059 nebo na: divadlo@centrummana.cz

23. 5.  Slavnostní zahájení provozu – Den otevřených dveří v centru MANA: divadlo, hudba, mluve-
né slovo.

  10:30 Rozinky, mandle a něco z klasiky – hraje židovský orchestr Šarbilach.
  15:00 Paul Eduard: Perutinka (Divadlo Miriam) Pohádka pro nejmenší děti o holčičce Perutince, kte-

ré se splnil její sen létat.
  19:00 Přetékající pohár – koncert skupiny Zpětné zrcátko.
29. 5. 19:00 Olga Černá: O žlutém kopci – obnovená premiéra (Divadelní studio Neklid). Osudový gene-

rační konflikt v hájemství snu.

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
 3. 5. 18:00 Dvouhlasá radost – Two Voices (kostel sv. Rodiny)
 7. 5. 10:00 Pohádka o Malence (stacionář)
 10. 5. 18:00 Koncert duchovní hudby, komorní sbor Musi-Canti Classic (kostel sv. Rodiny)
 14. 5. 18:00 Jarní Musi-Canti (refektář)
 17. 5. 17:00 Patchwork pro jaro a léto (refektář)
  18:00 Pocta B. Martinů, koncert sboru Charmone (kostel sv. Rodiny)
 21. 5.  18:00 Večer s triem Sírius a Sylvou Bodorovou (kostel sv. Rodiny)
 28. 5. 18:00 A Capella, koncert evropské sborové hudby (kostel sv. Rodiny)
 31. 5. 14:00 Dětský den (zahrada Domova)
 26. 5. 18:00 Egypt, přednáška prof. Miroslava Vernera (kostel sv. Rodiny)

Světové společenství pro křesťanskou meditaci v ČR
www.krestanskameditace.cz, info@krestanskameditace.cz
Meditace je obecná, univerzální zkušenost, která míří mimo slova, obrazy a myšlenky do vírou a přítomností napl-
něné prázdnoty, kterou nazýváme tichem Boha. To, co je zejména v tomto případě křesťanské, je uvědomová-
ní si, že nás meditace ve víře přivádí k modlitbě samotného Ježíše. Lidé, kteří rozpoznali v meditaci hloubku a roz-
hodli se zapojit tuto duchovní praxi do svých životů, se scházejí pravidelně v meditačních skupinách. V květnu vás 
srdečně zveme na společnou meditaci:
čtvrtek 14. a 28. 5. od 16:30 v Císařské kapli emauzského kláštera, Vyšehradská 55, Praha 2
středa 6. a 20. 5. od 18:00 v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 (zadní místnost Kasiciako)
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Pozvání na Tammím 2009 
Tammím je týdenní letní tábor pro mladé muže ve věku 
15-25 let, který pořádají letos již pošesté bohoslov-
ci pražského semináře a který svým stylem a zamě-
řením navazuje na tzv. víkendová setkání, pořádaná 
vždy na jaře a na podzim v Arcibiskupském semináři. 
Tábor se koná již tradičně na faře v Horní Plané na Šu-
mavě, nedaleko Lipna, letos od neděle 26. července 
do neděle 2. srpna. Na Tammímu mohou účastníci pro-
žít krásné dny společně s bohoslovci a všemi ostatní-
mi, kteří chtějí prohloubit svůj život s Bohem, přemýšlet 
o svém povolání a strávit pěkný týden prázdnin. Po ce-
lou dobu je na Tammímu přítomen také spirituál praž-
ského semináře.
Program tábora je velice pestrý: každý den se společ-
ně modlíme a máme mši svatou, podobně jako na se-
tkáních v semináři si bohoslovci připravují tematic-
ké skupinky, na Tammím také přijíždějí mnozí zajímaví 
hosté. Kromě duchovního programu, skupinek a disku-
sí však rozhodně nechybí sportování, výlety do přírody 
nebo různé soutěže. Jedno dopoledne je také věno-
váno společné práci, při které pomáháme obci nebo 
místnímu faráři. Na Tammímu je samozřejmě prostor pro 
osobní rozhovor s bohoslovci nebo přítomnými kněžími. 
Hebrejské slovo tammím znamená něco jako „doko-
nalý“, „bezúhonný“ nebo „naplno“, „úplně“. Toto slo-
vo nám má připomínat, že bychom na táboře všichni 
chtěli (samozřejmě s Boží pomocí) udělat aspoň krůček 
dopředu k tomu, aby náš život byl stále více tammím 
pro Hospodina.
Přihlášky přijímáme do 31. května: www.arcs.cuni.cz; 
smolka.vojtech@centrum.cz; tel.: 732 106 466.

Vojtěch Smolka, bohoslovec 3. ročníku

Iniciativa 17-11
ŘK farnost Praha-Strašnice ve spolupráci s Karmelitán-
ským nakladatelstvím vás zve na další přednášku z cyk-
lu Iniciativa 17-11: 6. května 2009 od 19:00 promluví 
Doc. MUDr. Petr Hach na téma „Počátky lidského života 
pohledem lékaře-embryologa“ (Status a vlastnosti lidské-
ho embrya pohledem lékařské vědy * Počátky lidského 
života: spolupráce matky a dítěte i rostoucí autonomie 
dítěte * Pohled katolického lékaře na potraty a jejich 
prevenci * Katoličtí lékaři a sociální nauka církve). Bese-
dy se konají po celý rok 2009, vždy první středu v měsíci 
v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, 100 00 Praha-Strašni-
ce). Vstup volný. E-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Setkání u Sv. Ludmily na Tetíně
Zveme všechny ke společné modlitbě ke sv. Ludmile 
(adorace se zpěvy z Taizé, růženec) spojené s uctěním 
jejích ostatků, po níž bude následovat přednáška his-
torika Libora Gottfrieda o sv. Ludmile. Setkání se koná 
v neděli 24. května 2009 v 17:00 v kostele sv. Ludmily 
na poutním místě Tetín.
Autobusové spojení z nádraží ČD Beroun: 14:43 – 15:40 
– 16:35. Odvoz zpět do Berouna zajištěn.
Zveme všechny, kterým leží na srdci: * výchova jejich 
dětí a vnuků, * problémy v rodinách, zejména rozpa-
dy manželství, * osamělost těch, kteří nemají partnera 
do manželství, * nepřítomnost Boha v naší společnosti.
Sv. Ludmila se stala svatou nejen svou mučednickou 
smrtí, která byla výsledkem konfliktů v její rodině, ale pře-

devším svým životem z víry. Po ovdovění dosáhl její život 
svého vrcholu výchovou vnuků a křesťanskou péčí o po-
třebné. Žila v době před rozdělením církve na východ-
ní a západní, a je tak znamením jednoty celé církve. 
Byla jednou z mála křesťanek v téměř pohanské zemi – 
v Čechách. Je nám proto v současné době velmi blízká 
a máme důvod se k ní utíkat v našich těžkostech. 
Svatá Ludmilo, oroduj za nás!

Benefiční koncert
Arcidiecézní charita Praha vás srdečně zve na benefiční 
koncert na podporu projektu Adopce na dálku®, který se 
uskuteční ve čtvrtek 21. 5. 2009 v 19:30 v kostele sv. Tomá-
še, Josefská 8, Praha-Malá Strana. Na koncertě vystou-
pí skupina Svítání a Spirituál kvintet. Vstupenky je možno 
rezervovat na adrese koncert@charita-adopce.cz, před-
prodej probíhá v Londýnské 44, Praha-Vinohrady.

Mariánská pouť Prahou
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR vás 
srdečně zve na 271. ročník tradiční mariánské pouti 
Prahou. Koná se v sobotu 2. května 2009.
Program:
10:00 společná mše svatá v bazilice Nanebevzetí Pan-

ny Marie na Strahově 
11:45 procesí od baziliky k soše Panny Marie, modlitba 

Raduj se nebes Královno a Loretánské litanie
12:30 vlastní zahájení putování SFŘ v kostele Panny Ma-

rie Andělské (Loreta)
 Další část pouti (celkem 3 km) bude spojena 

s návštěvou kostelů Panny Marie Vítězné (Praž-
ské Jezulátko), Panny Marie pod Řetězem a sv. 
Františka z Assisi.

16:00 zakončení pouti bude v kostele Panny Marie 
Sněžné – Te Deum před vystavenou Nejsvětější 
svátostí

Duchovní zaměření pouti v letošním roce: poděková-
ní za dvacet let svobody a také jako prosba o vzájem-
né pochopení a spolupráci v Evropě. V každém z kos-
telů se budeme modlit na tyto úmysly jeden desátek 
růžence.

Setkání čtenářek časopisu IN!
Redakce časopisu IN! – dívčí svět zve všechny své čte-
nářky i další zájemkyně na třetí velké setkání, které se 
uskuteční 25. 4. 2009 v Ústí nad Orlicí. Čeká je společ-
ný program plný zajímavostí, pokec s redaktorkami, 
spousta workshopů, losování výherců ze soutěže sv. 
Pavla. Více na: www.in.cz

Exercicie pro pastorační pracovníky
Duchovní cvičení pro pastorační pracovníky ve far-
nostech (lektory, akolyty, osoby pověřené k podává-
ní sv. přijímání apod.), muže i ženy, se uskuteční 13.-18. 
září 2009 v Exercičním domě na Svaté Hoře u Příbrami. 
Jde o exercicie podle sv. Ignáce, při nichž je třeba za-
chovávat mlčení. Rozjímavou osobní modlitbu je mož-
no doplnit osobním rozhovorem s exercitátorem. Cena 
450 Kč na osobu a den. Exercitátorem bude P. Petr 
Havlíček SJ. Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk Dubský, tr-
valý jáhen u Sv. Ignáce, 120 00 Praha 2, Ječná 2. Tel.: 
221 990 200 (práce), 224 922 682 (domů). Závazné při-
hlášky zasílejte prosím nejpozději do 20. června 2009.

POZVÁNKY, NABÍDKY
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KRÁTKÁ SDěLENÍ

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

PRůHLEDY DO CÍRKEVNÍ ČEŠTINY

 ■ Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Karmelitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257 534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail: 
ffprg@focolare.cz vás zve na další setkání cyklu „Zlatá Praha“, které se bude konat v neděli 17. 5. 2009 od 16:00 
do 18:00 v zasedacím sále úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smíchov (MHD Anděl, naproti 
vchodu do kostela sv. Václava). Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz/ 

 ■ V květnu jste srdečně zváni ke zhlédnutí výstavy fotografií Dominika Boumy v knihkupectví U sv. Vojtěcha, Kolejní 
4, Praha 6. Knihkupectví je otevřeno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Kontakt: 220 181 714, sv.vojtech@kna.cz

CO ZNAMENÁ ...

Přijď království tvé
Tématem tohoto pojednání jsou především slovesné tvary zvýrazněné v následujících pasážích: posvěť se jméno 
tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Tvary této podoby 
běžně užíváme i v dnešní češtině, ovšem jinak, než je tomu v uvedených pasážích. Dnes mají takovéto tvary funk-
ci 2. osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu (imperativu), jako například ve větách: přijď k nám na ná-
vštěvu, buď hodný, nezlob babičku. Těmito (imperativními) slovesnými tvary se dnes obrací mluvčí/pisatel k poslu-
chači/čtenáři (zkrátka k adresátovi, druhé osobě komunikačního aktu) a vyzývá jej, aby konal/vykonal to, co je 
slovesem označováno (aby přišel na návštěvu, aby byl hodný, aby nezlobil babičku). Ten, s kým mluvčí hovoří, je 
zároveň tím, kdo má označovaný děj konat/vykonat, neboli platí, že adresát je podmětem věty, jemu je slovesný 
děj přisuzován: (Ty) napiš dopis, (Ty) uvař oběd, (Ty) pilně pracuj.
V uvedených modlitbách (Otčenáš, závěrečné požehnání) je tomu jinak: ten, ke komu mluvčí hovoří, není vybí-
zen k uskutečnění děje, který sloveso označuje, jinak řečeno: adresát není podmětem věty, jemu není děj přisu-
zován. Například při pronášení druhé prosby Otčenáše přijď království tvé sice hovoříme k Bohu Otci (on je adre-
sátem), ale podmětem této věty je slovo království, jemu je slovesný děj přisuzován, ono má přijít. Vidíme tedy, 
že mezi dnes obvyklým přijď (na kávu, na hřiště) a přijď (království tvé) je podstatný rozdíl. V druhém případě ne-
jde o druhou slovesnou osobu, nýbrž o osobu třetí, poněvadž děj je přisuzován nikoliv adresátovi, ale předmětu 
komunikace, neboli tomu, o čem se mluví. Také platí, že tvarem přijď (království) nerozkazujeme, nýbrž vyjadřuje-
me své přání – přijď království tvé vlastně znamená ať/kéž přijde království tvé. Nejde tedy přísně vzato o sloves-
ný způsob rozkazovací, ale o slovesný způsob přací, žádací. Jak je to možné? Souvisí to s dávnými jazykovými fak-
ty. Rozkazovací způsob se totiž pravděpodobně vyvinul z pradávného způsobu přacího, žádacího, z takzvaného 
optativu (z lat. optare = přát si), jehož existenci předpokládáme pro indoevropský prajazyk. Slovanský a český im-
perativ vznikl postupnou obměnou tvarů tohoto prastarého slovesného způsobu. Dnešní imperativy nes, nesme, 
neste měly v pračeštině (konec 10. až polovina 12. stol.) pravděpodobně podobu nesi, nesěm, nesěte. Pro toto 
období už však hovoříme o imperativu, ne o optativu. Tehdy a ještě i později měl český imperativ běžně i tvary 3. 
osoby (např. ve větě buďta uši tvoji poslúchajúci vidíme tvar 3. osoby tzv. duálu, dvojného čísla). Tyto tvary však 
byly postupem času vytlačeny spojením ať + sloveso v oznamovacím způsobu (ať nese). V dnešní češtině už lze 
pozorovat jen pozůstatky a nepatrné stopy někdejšího stavu; jednou takovou stopou je přitakávací slovo bodejť, 
které se vyvinulo ze spojení bóh dajť (Bůh dej, ať Bůh dá).
Nyní si povšimněme ještě jedné „imperativní“ zvláštnosti, neobvyklosti, se kterou se můžeme setkat při čtení Písma. 
Řekli jsme si, že užitím imperativu (např. cvič, čti, buď slušný) vybízíme adresáta k uskutečnění slovesného obsa-
hu, on je tím, kdo má být aktivní, kdo má vynaložit energii, kdo se má postarat o to, aby byl slovesný obsah usku-
tečněn, aby se stal realitou (adresát má cvičit, číst nebo se má začít chovat slušně). Podívejme se však například 
na tuto pasáž z Markova evangelia: „Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: ‘Chceš-li, můžeš mě očis-
tit.’ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: ‘Chci, buď čist.’ A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očiš-
těn.“ I když je zde užito imperativu 2. osoby, není to tak, že by byl adresát (onen malomocný) vybízen k tomu, aby 
uskutečnil to, co je označováno. Zvláštní je zde to, že konatelem označovaného není adresát, ale mluvčí, ten, kdo 
imperativního tvaru užívá. Další zvláštností je pak ta skutečnost, že mluvčí označované uskutečňuje právě prone-
sením onoho imperativního tvaru.

Mgr. Luboš Veselý, Ústav pro jazyk český AV, oddělení gramatiky

Dary Ducha svatého
Stálá dispozice, již dobrotivý Bůh dal člověku, aby se, obdařen Duchem svatým, probudil skutky k novému životu. 
Vyjadřují přítomnost Ducha svatého ve vyvolených a v církvi Kristově. Jsou důsledkem tří božských ctností a plodí 
čtyři ctnosti mravní.
Katechismus katolické církve uvádí, že oporou mravního života křesťana jsou dary Ducha svatého. Jsou to trva-
lé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten jednat podle hnutí Ducha svatého (KKC 1830).
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CO ZNAMENÁ ...

  1. května 524  zemřel sv. Zikmund, burgundský král a mučedník, zakladatel významného kláštera ve Svatém 
Mořici. Roku 1365 nechal Karel IV. větší část jeho ostatků dopravit do chrámu sv. Víta 
na Pražském hradě, roku 1366 byl vyhlášen za českého patrona. Je zobrazován mezi českými 
patrony, např. v kapli sv. Kříže na Karlštejně (* ?).

  1. května 1784  Josef II. zrušil augustiniánské kláštery na Karlově a u Sv. Kateřiny v Praze.

  1. května 1904  zemřel Antonín Dvořák, hudební skladatel, profesor a ředitel pražské konzervatoře, varha-
ník u Sv. Vojtěcha v Praze (1874-1877). Spoluzakladatel české moderní hudby. V letech 1892-
1895 ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. Autor mší, kantát, rekviem, Stabat Mater, Te 
Deum ad. (* 8. 9. 1841).

  5. května 1344  papež Klement VI. bulou Romanus pontifex přenesl právo pomazat a korunovat české krále 
a královny z mohučského arcibiskupa trvale na arcibiskupa pražského.

  5. května 1824  papež Lev XII. vydal encykliku Ubi primum proti liberalismu a zednářství.

  6. května 1849  německý katolický teolog Adolf Kolping (1813-1865) založil občanské sdružení „Kolpingovo 
dílo“ s úsilím o proměnu společnosti, jejímž východiskem je kvalitní náboženské, sociální, pro-
fesní a politické vzdělávání. Od roku 1993 působí sdružení také v ČR.

  7. května 1994  pražský arcibiskup Miloslav Vlk slavnostně na Strahově posvětil sochu Panny Marie z exilu, 
pořízenou českými krajany v Americe. Poté byla socha instalována v klášterních zahradách 
na Strahově.

 21. května 1824  zveřejněna encyklika papeže Pia VIII. Traditi humilitati nostrae o Božské ústavě církve proti ná-
rokům politické moci a proti sektářství.

 22. května 1994  papež Jan Pavel II. uveřejnil apoštolský list Ordinatio sacerdotalis, ve kterém vyloučil možnost 
kněžského svěcení žen.

Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby se laici a křesťanské komunity stali odpovědnými podporovateli 
kněžských a řeholních povolání.

Úmysl misijní
Aby nově založené katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, při-
pravené podílet se na všeobecné misii církve a nabízely své možnosti 
k hlásání evangelia na celém světě.

Úmysl národní
Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, 
vzájemnou lásku a spravedlnost.

Rozeznáváme sedm darů Ducha svatého:
1.    Moudrost – přichází na pomoc božské ctnosti lásky. Zakoušíme přítomnost Boží v duchovní radosti a pokoji. Smě-

řuje až k nazírání Boha v nebeské blaženosti.
2.    Rozum – pomáhá nám proniknout do smyslu zjevených pravd, aby pronikl krásu mravoučných zásad a v nich po-

znal Boha.
3.    Rada – schopnost správně se rozhodovat, volit nejlepší prostředky k dosažení dobrého cíle. Ukazuje, co je třeba 

učinit a čeho se vyvarovat.
4.    Síla – dává odvahu podnikat pro Boha veliké věci a snášet útrapy. Vnuká nám neochvějnou důvěru v pomoc 

Boží. Posiluje duši nadpřirozenou radostí ze spojení s Kristem.
5.    Umění – vede nás, abychom svatě posuzovali stvořené věci, buď nám ukazuje jejich nicotu, anebo nás vede je-

jich prostřednictvím k Bohu. Zvláště je to umění poznávat závažnost hříchu.
6.    Zbožnost – plní nás synovskou oddaností k Bohu, pobízí nás, abychom s ochotou a láskou plnili všechno, co se týká 

duchovního života, zcela se oddali službě Boží a přinášeli Bohu všechny své skutky.
7.    Bázeň Boží – nevzbuzuje strach, ale posvátnou úctu k Boží velebnosti. Vnuká odpor k hříchu a chrání před poku-

šením, rovněž před neúctou ke svatým věcem.
karn
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