
U pramene našeho omilostnění stojí Maria
Měsíc květen máme asi všichni alespoň nějakým způsobem spojený s Pannou 
Marií. Jsme přítomni na „májových“, modlíme se litanie, růženec, zajdeme si k ně-
jaké kapličce či zajedeme na Panně Marii zasvěcené poutní místo, rozhodneme 
se přečíst si nedávno vyšlou mariánskou knížku, kterou jsme si sice koupili, ale zatím 
jsme se k ní nedostali.
Česká biskupská konference vyhlásila pastorační přípravu na rok 2013, kdy si připo-
mínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. V tomto letošním roce máme 
mít na zřeteli především křest. Celá postní doba, ale zejména silná nedělní evan-
gelia letošního cyklu A, nás připravovala na křest katechumenů v našich farnos-
tech a k obnově křtu nás již pokřtěných v liturgii velikonoční vigilie. A hned poté 
nám zejména začátek velikonoční doby nabízí (třeba v Denní modlitbě círk-
ve) překrásná mystagogická kázání.
Můžeme na to ale plynule navázat také v mariánském měsíci, který le-
tos přišel tak netradičně brzo po Velikonocích? Je možné bez krkolom-
ných myšlenkových skoků spojit mariánskou tematiku s tematikou křest-
ní? Určitě ano! A dokonce bych si dovolil říci, že kdybychom to neudělali, 
byla by to pro nás velká škoda.
Již prvotní církev zdůrazňovala mariánský rozměr křestního omilostnění. Naše 
znovuzrození ve křtu rozjímala v souvislosti s tajemstvím vtělení Božího Syna ze 
svaté Panny nazaretské. Podobně jako zastíněním od Ducha svatého nám sva-
té lůno Panny dalo Vykupitele, tak ve svátosti křtu nás lůno Matky církve rodí 
pro Boha a jeho království. U kořenů našeho křestního omilostnění stojí Matka 
vtěleného Slova spolu s Matkou církví. „Týž způsob vzniku, jaký přijal z lůna 
Panny, vložil do křestního pramene. Dal vodě to, co udělil Matce. Vždyť síla 
Nejvyššího a zastínění Duchem svatým, které způsobily, že Maria porodi-
la Vykupitele, způsobily také to, že moc znovuzrození dává život věřícímu“ 
(sv. Lev Veliký).
Také v dalších staletích se teologové i duchov-
ní autoři vraceli k tomuto tématu, aby se ra-
dovali z Marie stojící u křtitelnice a přimlouvají-
cí se za rodící se syny a dcery rodiny křesťanů. 
I my věřící 21. století se k tomu můžeme vracet 
a čerpat novou inspiraci pro náš duchovní ži-
vot. Hugo Rahner k tomu ve své knize Maria 
a církev poznamenává: „Náš duchovní život je 
proto často tak neradostný a vlažný, že toho 
mnoho nevíme o vznešené nádheře jeho pů-
vodu ve svátosti křtu, nebo aspoň těmto vě-
domostem schází vroucnost lásky. U pramene 
našeho omilostnění, které je mezníkem celé-
ho našeho života, stojí Maria, neboť ve křtu se 
v našem srdci narodil Kristus. Velebme ji tedy 
jako ‘život, sladkost a naději naši’ a volejme 
k ní: Zdrávas, naše milá Paní od křestního pra-
mene!“ (str. 49).
Přeji Vám, abyste v tomto velikonočním a má-
jovém měsíci prožili mnoho krásných setkání 
s Pannou Marií u Vašeho křestního pramene!

P. Zdenek Wasserbauer
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Květnový kalendářík
 2. 5. přeložená oslava svátku sv. Vojtěcha (mše sv. 

v katedrále v 18:00)
 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  Den matek
  Den osvobození – státní svátek
  Mezinárodní den Červeného kříže
 12. 5. 82. výročí posvěcení svatovítské katedrály

(mše sv. v katedrále v 18:00)
  Mezinárodní den ošetřovatelek
 14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola
  Arcidiecézní pouť za duchovní povolání
 15. 5. poutní mše sv. ke svátku sv. Jana Nepomuckého 

(katedrála 18:00)
  48. světový den modliteb za duchovní povolání
  Svatojánská sbírka na arcidiecézi
 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
 24. 5. Den modliteb za církev v Číně
 25. 5. Mezinárodní den pohřešovaných dětí
 29. 5. Den modliteb za pronásledované křesťany
 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
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Noc kostelů 2011
V pátek 27. května se bude ko-
nat Noc kostelů 2011. V loňském 
roce jsme ve Zpravodaji (5/2010) 
přinesli řadu informací, které pla-
tí i letos: tato ekumenická akce, 
do níž se zapojuje celá řada křes-
ťanských církví, je pozváním ne-
jen pro pravidelné návštěvníky 
kostelů, nejen pro věřící, ale pro 
všechny, kdo mají zájem nahléd-
nout do sakrálních prostorů, kte-
ré třeba dosud vídali jen zven-
čí, lépe poznat společenství lidí, 
kteří se v nich schází, či dokon-
ce nalézt – třeba jen částeč-
nou – odpověď na otázku „Proč 
a kvůli komu se tam shromaž-
ďují?“. Praktické a organizač-
ní informace a programy jednotlivých míst, která bu-
dou v květnové kostelní noci otevřená, naleznete tak 
jako loni na internetových stránkách www.nockostelu.
cz. Zpravodaj nyní navazuje na loňský rozhovor s P. Mi-
lošem Szabo, koordinátorem Noci kostelů v pražské ar-
cidiecézi.

 ■ Projekt Noc kostelů se zrodil před šesti lety ve Víd-
ni, v následujících několika letech se rozšířil po celém 
Rakousku a dnes už probíhá v několika evropských 
zemích – ve své původní, u nás, na Slovensku, v Ně-
mecku a v Nizozemí. Drží se ve všech těchto státech 
původního rakouského modelu, je viditelná vzájem-
ná spolupráce, nebo si každý z účastníků jede po své 
vlastní národní ose?
Je asi vhodné zmínit skutečnost, že ještě před Rakous-
kem se podobná akce konala v některých německých 
městech, např. v Cáchách, Hannoveru anebo v Ham-
burku. Bylo to však na zcela jiné bázi, šlo o aktivitu jed-
notlivých farností či sborů, bez stabilního data. Když se 
v roce 2005 nezávisle na Německu poprvé otevřely 
dveře některých rakouských kostelů a veřejnost na to 
zareagovala velmi pozitivně, autoři této myšlenky z ní 
manažersky velmi šikovně dokázali vytvořit jakousi re-
gistrovanou značku: země anebo jednotlivé církve, kte-
ré se k této akci přidají, musejí zachovat určitá kritéria. 
Jen tak mohou používat logo, grafi ku, anebo i samotný 
název Noc kostelů. Některé české a moravské kostely 
se letos přidávají třetím rokem a už nyní lze vysledovat 
určitý vývoj, a to i ve snaze více se oprostit od strohé 
jednotné struktury a vložit do organizace i vlastní prvky. 

 ■ Celá Česká republika je do Noci kostelů zapojena 
už podruhé, dá se tedy předpokládat, že v organizová-
ní tak rozsáhlé akce je na co navazovat. Jak velký je 
organizační tým? Co všechno má na starosti? Je jeho 
práce, obohacená o dřívější zkušenosti, snazší nebo 
naopak náročnější?
Každá diecéze má vlastní organizační tým a je na kon-
krétním biskupovi, koho a v jakém rozsahu touto organi-
zací pověří. Já jsem byl pověřen jako hlavní zodpověd-
ný organizátor pro pražskou arcidiecézi ještě panem 
kardinálem Vlkem a pan arcibiskup Duka jeho volbu 
po nástupu do úřadu potvrdil. V loňském roce jsme pra-
covali ve třech, již letos se ale ukazuje, že tento počet 

do budoucna zdaleka nestačí, práce je opravdu hod-
ně. Akce se stala známou, přidává se stále více kos-
telů, kromě katolických chrámů se otevírají také brány 
jiných křesťanských církví, a je potřebné všechno ko-
ordinovat. Nejde pouze o řízení a dohled, ale o časo-
vě velmi náročnou práci. Připravit všechny propagační 
materiály, zajistit jejich distribuci, sehnat mediální part-
nery, sponzory, uhlídat již zmiňovanou registrovanou 
značku a v neposlední řadě pomáhat jednotlivým sbo-
rům a farnostem. Jde doslova o stovky hodin práce, 
nesčetné množství pracovních schůzek, e-mailů či do-
pisů. Věřím však, že ta námaha bude odměněna Božím 
požehnáním i lidskou spokojeností.

 ■ Jaké změny či vylepšení se oproti loňsku očekávají? 
Dotkne se NK2011 většího počtu obcí a míst?
Počet účastníků se oproti loňskému roku více než zdvoj-
násobil, k dnešnímu datu (15. 4. 2011) je v Praze a oko-
lí přihlášeno 144 kostelů. V mnoha obcích již skutečně 
nejde pouze o nadšení aktivních jednotlivců, ale o tý-
movou práci. Odrazilo se to i v tom, že nabízenou po-
moc ve formě výstav, koncertů či jiných kulturních akti-
vit, kterou jsme měli připravenou pro ty, kdo by zápasili 
s nedostatkem nápadů, nikdo nevyužil, naopak pro-
gramy mnoha farností již na první pohled srší přehršlí za-
jímavých bodů. Návštěvníci kostelů navíc od nás po-
prvé dostanou i tipy, pokud nechtějí bloumat nocí jen 
tak, nahodile, ale chtějí se zaměřit na návštěvu chrá-
mů podle konkrétních tematických okruhů. Pracujeme 
na tom, aby aspoň na webových stránkách – protože 
z prostorových důvodů jsme museli informace v brožu-
ře hodně krátit – bylo navíc i dopravní propojení těchto 
vytipovaných míst.

 ■ Noc kostelů 2010 zaznamenala velmi příznivý ohlas 
médií. Jak nyní probíhá spolupráce s nimi, ale i s ostat-
ními subjekty, např. s obcemi či dalšími institucemi, 
které by svou činností mohly napomoci hladšímu prů-
běhu a většímu úspěchu Noci kostelů? 
Je určitě sympatické, že kromě křesťanských médií se 
o Noc kostelů zajímají také celostátní média, mobilní 
operátoři, reklamní agentury, ale také Ministerstvo kul-
tury anebo Dopravní podnik hlavního města Prahy. Ne-
vím, jestli stávající stav lze již nazvat spoluprací, protože 
zcela chápu i trochu opatrnický přístup některých in-
stitucí: celorepublikově jde teprve o druhý ročník a je 
v první řadě na nás, abychom dokázali, že nám oprav-
du nejde o jakousi náborovou aktivitu, ale o pozvání 
všech lidí dobré vůle k nám a mezi nás, bez ohledu na 
jejich věrovyznání. Když si uvědomíme, že stejně jako 
Kristus i my můžeme posloužit lidem, mezi nimiž žijeme, 
a oni uvěří naší autentičnosti, pak si dokážu předsta-
vit, že příští rok budeme i mediálně zaštiťováni vskutku 
partnersky.

 ■ Kdo zaštiťuje NK2011? Je to aktivita pouze „církev-
ní“, nebo má o její růst zájem i širší veřejnost, která byla 
původně v roli „hosta“? 
Nebudu tedy jmenovat církevní vrchnosti z většiny křes-
ťanských církví, které Noc kostelů zaštiťují. Byl jsem vel-
mi mile překvapen, že téměř žádný oslovený „světský“ 
představitel žádost o letošní záštitu neodmítl. A tak kro-
mě ministra kultury ČR svoje jméno Noci kostelů propůj-
čili mnozí krajští hejtmani, primátoři anebo starostové 
velkých, ale i malých měst a obcí. I to je důkazem, že 
takováto aktivita v našem pastoračním plánu, zejmé-

P. Miloš Szabo
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na v prostředí, o kterém my sami říkáme, že je misijní, 
doposud chyběla.

 ■ Co je pro vás samotného na Noci kostelů nejdůle-
žitější? Proč má pro vás smysl ji připravovat? Je něco, 
co se vás v minulých letech v souvislosti s NK obzvláš-
tě dotklo?
V tyto dny jsem právě z důvodů přípravy NK nevyspa-
lý a hodně unavený, takže tato otázka je plně na mís-
tě. Protože jsem si sám kdysi prošel velmi intenzivním 
obdobím hledání víry v Boha, chápu všechny ty, kteří 
mají výhrady vůči církvím a svým způsobem také strach 
z toho, že by se museli vstupem do kostela někam za-
řadit. Již loňský ročník mě zasáhl nejenom enormním 
zájmem veřejnosti, který se projevil vysokým počtem 
návštěvnických vstupů, ale hlavně tím, jak se lidé v kos-
telích chovali. Nezaznamenali jsme jediný vážný inci-
dent, nebylo zapotřebí řešit krádež či nevhodné cho-
vání, nikoho jsme nemuseli z chrámů vyvést. Naopak, 
pozitivní hodnocení těch, kteří o sobě sami říkají, že jsou 
nevěřící, je i pro mě velkou satisfakcí. Vždyť nejen kněz, 
ale každý pokřtěný křesťan je vyslán, aby ve světě hlá-
sal svou víru v Ježíše Krista. A Noc kostelů není cílem, ný-
brž pouze prostředkem, jak nás může svět poznat. Naši 
víru, naději i lásku. A to jak k sobě navzájem, tak i k těm, 
kteří do našich svatyní nejen 27. května 2011 vstoupí.

Děkujeme za rozhovor! (kh)

Setkání nově pokřtěných s biskupem
Všichni, kdo v naší arcidiecézi přijali o letošních 
Velikonocích křest, jsou i se svými kmotry zváni k ne-
formálnímu setkání s biskupem Karlem Herbstem, kte-
ré se koná v Sále kard. Berana v Arcibiskupském pa-
láci v pondělí 2. května po mši sv., která bude slavena 
od 18:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (na 
tento den je přeložena oslava svátku hlavního patro-
na pražské arcidiecéze svatého Vojtěcha, jehož lebka 
bude při této poutní slavnosti vystavena). Na tuto bo-
hoslužbu jsou tedy zváni všichni neofyté a jejich kmot-
ři. Je vhodné, aby si nově pokřtění přinesli i bílé roušky, 
které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě 
a v jejím závěru je odložili.

Postní den modliteb za povolání 
V pátek 13. května, tedy před nedělí Dobrého pastý-
ře a před sobotní poutí za kněžská a řeholní povolá-

ní na Svaté Hoře, bude v kostele sv. Ludmily na praž-
ských Vinohradech v 16:00 modlitba a v 16:30 mše sv. 
za kněžská povolání. Vyzýváme všechny kněze, jáhny 
i ty, kdo se budou chtít připojit, aby si spolu s arcibisku-
pem pražským a biskupskou radou tento den stanovili 
jako den společného postu, kterým podpoří své mod-
litby, ať už při společném setkání u Sv. Ludmily, nebo ve 
svých farnostech.

Arcidiecézní pouť 
za kněžská a řeholní povolání
Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 14. května 
Arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání na 
Svatou Horu u Příbrami. Hlavní poutní eucharistické 
slavnosti bude předsedat Mons. Dominik Duka OP, ar-
cibiskup pražský, který spolu s pomocnými biskupy a or-
dináři zve k účasti na této pouti všechny kněze i věřící 
laiky. Při momentálních počtech našich seminaristů je 
modlitba na tento úmysl zvláště naléhavá.

Svatojánské Navalis 2011
Přijďte do procesí, přijeďte na lodi, oslavte a poznej-
te atmosféru barokní Prahy a ponořte se do genia loci 
matky všech měst! Jedinečný vodní barokní špektákl 
Navalis 2011 uspořádá letos Muzeum Karlova mostu 
v termínu od 13. do 15. května v okolí Karlova mostu 
a na hladině řeky Vltavy. Již potřetí Prahu rozradostní 
Svatojánské oslavy, jejichž cílem je pozvednout pově-
domí o Janu Nepomuckém a jeho morálním odkazu 
pro společnost v České republice, jakož i prezentovat 
obraz naší vlasti v zahraničí skrze jeho slávu.
V letošním roce připadá zahájení Svatojánských slav-
ností Navalis na pátek 13. května, kdy ve večerních 
hodinách proběhne spuštění benátských gondol na 
hladinu Vltavy na náplavce u Hergertovy cihelny. 
Z Benátek přijedou do Prahy gondoliéři, kteří přivezou 
své slavné barokní gondoly a svou přítomností připo-
menou již po staletí téměř nezměněnou tradici benát-
ské vodní dopravy, vycházející z doby barokní. Zároveň 
vzdají hold sv. Janu Nepomuckému, patronu slavného 
města na laguně. Svatý Jan Nepomucký, jeden z nej-
významnějších českých světců, představuje duchov-
ní, společenský i kulturní fenomén. Je patronem lodní-
ků, mlynářů, plavců, dobré pověsti a mostů spojujících 
města, země a lidi.
Návštěvníci letošních Navalis se mohou těšit na so-
botní Benátské odpoledne v Čertovce s regatou 
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pod Karlovým mostem, plavbou gondol Pražskými 
Benátkami, ochutnávkou benátského jídla, vína a dal-
ších specialit. Nedělní program začne již v dopoled-
ních hodinách spanilou plavbou historických plavidel. 
Od 18:00 bude Mons. Dominikem Dukou, arcibiskupem 
pražským a primasem českým, celebrována mše sva-
tá ke cti sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Slavnostní 
procesí z katedrály na Karlův most doprovodí žehná-
ní kněžských zvonů, určených pro kostel v Nepomuku, 
a jejich spuštění na hladinu Vltavy. Celý den oslav za-
končí samotný barokní vodní špektákl a originální oh-
ňostroj Redentore přímo z Benátek, odpalovaný z vod-
ní hladiny. Oslavy uzavře pondělní plavba salónní lodě 
Nepomuk s kněžskými zvony na palubě, která popluje 
směrem k městu Nepomuk.
Podrobný program slavností Navalis naleznete na strán-
kách www.navalis.cz

Zdeněk Bergman, ředitel Muzea Karlova mostu

Kněžské zvony pro kostel sv. Jana Nepomuckého 
v Nepomuku (611 kg vážící zvon svatých Jana Křtitele 
a Jana Maria Vianneye; 514 kg těžký zvon Panny Marie; 
360kilový zvon svatých Benedikta a Bernarda a zvon 
svatých Josefa a Jakuba o váze 210 kg) jsou výsledkem 
interdiecézního projektu, který byl v Roce kněží realizo-
ván na jejich pořízení. První tři jmenované zvony byly fi -
nancovány ze sbírky, do níž přispělo 234 kněží, včetně 
10 arcibiskupů a biskupů; čtvrtý zvon byl pořízen z darů 
ctitelů sv. Jana Nepomuckého. Podrobné informace 
naleznete na http://knezskezvony.katolik.cz/

(kh)

Obnova baziliky sv. Václava 
pokračuje i letos
I v letošním roce je možno přispět na obnovu starobylé 
baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi formou dárcov-
ských sms ve tvaru: DMS VACLAV na tel. číslo: 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč, z toho na obnovu baziliky přispěje-
te 27 Kč. Rovněž je možno si aktivovat tzv. roční pod-
poru ve tvaru DMS ROK VACLAV opět na číslo 87 777. 
Takto přispějete automaticky každý měsíc jednou DMS 
na tento projekt. Sbírku pořádá Kolegiátní kapitula sv. 
Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi spolu s Fórem 
Dárců ČR. Výtěžek ze sbírky využijeme na restaurová-
ní kamenných prvků oltáře Zavraždění sv. Václava ve 
Vrábské kapli baziliky, tedy na místě nejposvátnějším. 
Děkujeme za vaši podporu!
Nadále pokračuje také obnova areálu baziliky v rámci 
pravidelných pracovních brigád, které s podporou far-
nosti Matky Boží před Týnem pořádá Staroboleslavská 
kapitula (28. 5., 25. 6.). V sobotu 26. 3. proběhla v při-
lehlé děkanské zahradě výsadba stromů, kterou fi -
nančně podpořila Nadace Partnerství. Tato nadace 
pomohla i s odborným ošetřením památné lípy před 
kapitulním děkanstvím. 
Následovalo dětské 
dopo ledne na děkan-
ské zahradě, kde děti 
ze základních škol moh-
ly namalovat, jak po-
kračuje obnova pout-
ního místa. Celková 
revitalizace areálu má 
přispět k oživení místa. 
Všechny poutníky, přá-
tele a dobrodince zve-
me ke slavnosti 965. vý-
ročí posvěcení baziliky 
sv. Václava (roku 1046), 
která se koná 19. květ-
na 2011 v 15:00. 

Štěpán Filipec,
koordinátor dobrovolnické činnosti ve Staré Boleslavi

Kontakt a další informace: Kolegiátní kapitula sv. 
Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi; tel: 222 318 186, 
602 457 200; dkc@cmail.cz, www.tyn.cz, www.darcov-
skasms.cz, www.darujspravne.cz. Bankovní spojení pro 
podporu obnovy baziliky sv. Václava: 67610006/2700 
UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

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

10. 5. 18:30 – 20:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov

14.–15. 5. 16:00 – 18:00 kaple kostela sv. Václava – zadní vchod
(nám. Svatopluka Čecha) Vršovice

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

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 8. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Antonína Velikého, Liberec (P. Radek Jurnečka)
 15. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): řeckokatolický kostel sv. Kosmy a Damiána, Praha-Nové Město (Mons. 

Ladislav Hučko)
 22. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Jana Nepomuckého (Mons. František Radkovský)

Radio Proglas
 1. 5. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:00): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) – blahořečení Jana Pavla II.
 8. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 14. 5. SVÁTEK SV. MATĚJE (15:00): katedrála Svatého Ducha, Hradec Králové – inaugurace Mons. Jana Vokála
 15. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 22. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 29. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata Adamec)

Televize Noe
 1. 5. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:00): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) – blahořečení Jana Pavla II.
 2. 5. (10:30): náměstí sv. Petra, Vatikán (kard. Tarcisio Bertone) – mše svatá na poděkování za beatifi kaci 

Jana Pavla II.
 8. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:00): Benátky (Benedikt XVI.)
 14. 5. SVÁTEK SV. MATĚJE (15:00): katedrála Svatého Ducha, Hradec Králové – inaugurace Mons. Jana Vokála
 15. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 22. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:30): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Jičín (Mons. Alois Peroutka)
  (16:00): kostel Božího milosrdenství, Slavkovice (Mons. Jan Graubner, koncelebrují biskupové Čech 

a Moravy) – mše sv. v rámci národního kongresu o Božím milosrdenství
 29. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava – 5. výročí vysílání televize Noe.

Změna vyhrazena.

Z diáře arcibiskupa Duky
 1.–3. 5.  Itálie, Řím – beatifi kace Jana Pavla II.
 2. 5. 16:00 Itálie, Řím, bazilika Santa Croce di Gerusalemme – mše sv. s českými poutníky
 5. 5. 16:00 Jihlava – 20. výročí Alfa Helicopters
 6. 5. 18:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv. ke cti blahoslaveného Jana Pavla II.
  19:00 Praha-Staré Město, klášter u Sv. Jiljí – vzpomínkový večer Jana Pavla II., 

prezentace knihy papežského teologa Georges Marie Martin Cottiera OP 
 7. 5.  Itálie, Řím – biskupské svěcení Mons. Jana Vokála
 8. 5. 15:00 Křečovice, park Tloskov u Neveklova – mše sv. a žehnání kaple Panny Marie
 9. 5. 17:00 Praha-Dejvice, sál Pastoračního střediska – Večer k poctě ThDr. Oto Mádra
 10. 5. 15:15 Praha-Dejvice – setkání s vedením Československé církve husitské
  19:00 Praha-Staré Město, Stavovské divadlo – W. A. Mozart: Únos ze serailu
 11. 5. 14:00 Plzeň – slavnostní vernisáž výstavy o kardinálu Beranovi Milovat dobro a odporovat zlu 
  19:30 Praha-Staré Město, klášter u Sv. Jiljí, barokní refektář – prezentace knihy rozhovorů s papežem 

Benediktem XVI.
 12. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., výročí posvěcení katedrály
 13. 5. 16:00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – modlitba za povolání, postní pátek biskupské rady před 

nedělí Dobrého pastýře
  16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 14. 5. 11:00 Svatá Hora – 10. arcidiecézní pouť za duchovní povolání, mše sv.
  15:00 Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha – mše sv. s inaugurací Mons. Jana Vokála
 15. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. a průvod na Karlův most, Svatojanské Navalis
 18. 5. 17:30 Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce – mše sv. na poděkování za dílo Likvidace lepry, podpis 

slavnostního ujednání mezi Arcidiecézní charitou Praha a Likvidací lepry 

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.
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19. 5. 18:00 Senohraby – žehnání nové kaple
21.–26. 5.  Francie, Paříž – návštěva College des Bernardins, přednáška, setkání s krajany
27. 5. 15:00 Praha-Hradčany, kostel Všech Svatých – mše sv., Te Deum KTF UK
  18:00 Vlašim – mše sv. s biřmováním
28. 5. 11:00 Jablonné v Podještědí – mše sv., pouť ke sv. Zdislavě 
  15:00 Myštěves – žehnání sochy sv. Anežky a odhalení pamětní desky kard. Berana
29. 5. 11:00 Praha-Staré Město, kostel Nejsv. Salvátora – mše sv. s biřmováním ve francouzské komunitě

Z diáře biskupa Malého
1. 5.  Výlet s bohoslovci
  20:00 Praha-Staré Město, kostel Nejsv. Salvátora – mše sv. s biřmováním
3. 5.  Uhlířské Janovice – duchovní obnova ředitelů škol
4. 5. 19:00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – výročí rádia Svobodná Evropa 
8. 5.  10:00 Vyžlovka – mše sv. + posvěcení opravené kapličky
11. 5. 10:00 Brno – zasedání komise pro povolání
  13:30 Brno, biskupské gymnázium – přednáška
14. 5.  Svatá Hora – 10. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
15. 5. 10:30 Praha-Nové Město, kostel sv. Petra na Poříčí – mše sv. s biřmováním
17. 5.   Praha, Arcibiskupské gymnázium + Křesťanské gymnázium – účast na maturitách
18. 5.  Praha, Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. – účast na maturitách
  19:30 Praha-Staré Město, dominikánský klášter – Kulatý stůl u dominikánů
22. 5. 9:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce – mše sv. s biřmováním 
27. 5.  Praha, Dívčí katolická škola Platnéřská – účast na závěrečných zkouškách
  18:00 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem – Noc kostelů 2011
29. 5. 10:30 Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním

Z diáře biskupa Herbsta
1. 5. 10:00 Všeň (u Turnova), kostel sv. Filipa a Jakuba – poutní mše sv.
  15:00 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) – 

slavnostní mše sv. k uctění Božího milosrdenství
2. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., svátek sv. Vojtěcha, poté setkání 

s nově pokřtěnými
8. 5. 11:00 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. s biřmováním
14. 5. 8:30 Svatá Hora – 10. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
  15:00 Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha – mše sv. s inaugurací Mons. 

Jana Vokála
15. 5. 10:45 Tuchlovice, kostel sv. Havla – mše sv.
  15:00 Tuchlovice, kostel sv. Havla – promluva na setkání farního společenství
18. 5. 15:30 Praha-Nové Město, kostel sv. Kříže – mše sv. s biřmováním
21. 5. 18:00 Višňová, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – mše sv. 
22. 5.  9:30 Praha-Smíchov, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním
29. 5. 8:30 Sedlčany, kostel sv. Martina – mše sv. s biřmováním

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

Celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí
Papežská misijní díla a Táborský vikariát českobudějo-
vické diecéze vás zvou do Tábora, kde se bude v so-
botu 28. května konat tradiční, již 9. celostátní Misijní 
pouť a 6. Misijní den dětí s letošním mottem: „Pane, dej 
mi tu živou vodu!“ Připraven je bohatý program pro 
děti i dospělé, nebude chybět mše sv. za účasti hos-
tů z misií, tradiční Misijní jarmark, hry, soutěže a putová-
ní po kontinentech, Misijní koláč, misijní scénka a dal-
ší překvapení. Přijeďte a vezměte s sebou i své blízké. 
Těšíme se na vás! 
Více informací: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův 
Mlýn 33, tel. 499 433 058, 604 838 882, http://www.misij-
nidila.cz

Personalia

Úmrtí
Václav Barták, emeritní farář, zemřel dne 18. 3. 2011 ve 
věku nedožitých 86 let, v 46. roce své kněžské služby. 
Poslední rozloučení se konalo 25. 3. v kostele Svaté rodi-
ny v Praze-Řepích. Zemřelý byl členem CCC. R.I.P. 
Ing. Stanislav Weigel, výtvarník a kněz litoměřické 
diecéze, který působil 10 let též v duchovní správě 
v pražské arcidiecézi, zemřel dne 12. 3. 2011 ve věku 84 
let, v 26. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se 
konalo 19. 3. v kostele sv. Jiljí v Brně-Líšni. R.I.P.
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Jubileář
Výročí svěcení
Mgr. Krzysztof Lach, farář v Úvalech 11. 5. 1991 (20 let)
P. ThLic. Maksymilian Jan Putyra CCG, administrátor v Hořovicích 21. 5. 1991 (20 let)
P. Jiří Ptáček MIC, farář v Praze-Braníku 26. 5. 2001 (10 let)
ThMgr. Kazimierz Duś, farář v Křečovicích 31. 5. 1981 (30 let)

Životní jubilea
ThDr. Miloslav Kněz, farář v Divišově 2. 5. 1951 (60 let)
P. Dr. Stanislav William Robert Faix OSA, farní vikář v Praze-Malé Straně 8. 5. 1936 (75 let)
P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, na odpočinku v Praze 16. 5. 1928 (83 let)
Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L. 18. 5. 1971 (40 let)
Mgr. Ing. Petr Bouška, administrátor v Praze-Smíchově 26. 5. 1966 (45 let)
Matthias Park Gyu Nam, poveřen péčí o korejské věřící v AP 31. 5. 1976 (35 let)
Mgr. Ing. Václav Slavíček, trvalý jáhen v Kladně 31. 5. 1946 (65 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705) 
fax: 220 181 373; e-mail: kancelar.ps@vira.cz
http://ps.apha.cz
 2. 5. 20:00 Přednáška ČKA, PhDr. Michal Bureš: 

Největší archeologické objevy v Pra ze 6 
v posledních 10 letech, ČKA Praha 6

 3. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (4/8)*; 
CPR

 4. 5. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 9. 5. 17:00 Večer k poctě ThDr. Oto Mádra (1917–

2011); KTF UK
 10. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (5/8)*; 

CPR
 11. 5. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PhLic. Ka-

teřina Lachmanová, Th.D.: Křesťan ství 
a okultismus; PS

 14. 5. 9:00 Kurz Pomoc v pastoraci (7/7)* – test; PS
 17. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (6/8)*; 

CPR
 18. 5. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 24. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (7/8)*; 

CPR
 25. 5.  Akademie nejen pro seniory*; výlet do 

Číhoště; PS
 27. 5. 19:00 Noc kostelů; DS
 31. 5. 19:30 Příprava na život v manželství (8/8)*; 

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; KTF UK – Katolická teologická fakulta Univerzity 
Karlovy.

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel: 220 181 317
e-mail: adks@apha.cz; http://adks.apha.cz/

Univerzita třetího věku – teologie pro laiky
Katolická teologická fakulta UK ve spolupráci s Kate-
chetickým střediskem Arcibiskupství pražského vyhlási-
la na akademický rok 2011/2012 další ročník studijního 
programu Univerzity třetího věku „Základy katolického 
náboženství“.
Tříletý kurz slouží k doplnění základních znalostí z kato-
lického náboženství a kultury. K získání osvědčení je tře-
ba absolvovat všechny tři ročníky v libovolném pořadí. 
Studium Univerzity třetího věku je určeno pro širokou ve-
řejnost a k přijetí se nevyžadují žádné předchozí znalosti 
ani ukončené studium.
Přednášky kurzu se budou konat v osmi sobotách od 
října do února v sále Pastoračního střediska (kostel sv. 
Vojtěcha – zadní trakt budovy KTF UK). Tento ročník je 
zaměřen na katolické svátosti a dějiny české církve 20. 
stol. (včetně křesťanského umění). Přednášejícími bu-
dou vyučující a doktorandi KTF.
Přihlášky přijímá do 30. června 2011 Katechetické stře-
disko Arcibiskupství pražského. Formuláře přihlášek 
a bližší informace je možné získat na internetu: www.
ktf.cuni.cz/KTF-269.html nebo v Katechetickém středis-
ku (viz hlavičku).
V letošním akademickém roce se účastnilo Univerzity 
třetího věku na KTF UK 140 posluchačů nejrůznějšího 
věku a vzdělání, kteří se v teologickém studiu věnovali 
Duchu svatému a církvi a z kulturně-historického hledis-
ka se zabývali např. náboženským uměním gotiky, re-
nesance a baroka.

Ustanovení
Antonín Doležal, probošt vyšehradské kapituly, byl s účinností od 1. 3. 2011 uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha-Vyšehrad. Tímto se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Bořivoj Mošna byl s účinností od 1. 4. 2011 uvolněn z funkce kaplana Charitního domova Mukařov a z funkce vý-
pomocného duchovního ŘK farnosti Říčany u Prahy.
P. Antonio Vicente Pérez Caramés M.Id. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 4. 2011 
jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u kostela Narození Panny Marie, Praha-Michle.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
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. 
V současné době nabízíme letní pobytový kurz v hor-
ském prostředí ve středisku mládeže Vesmír (Jedlová 
266, 517 91 Deštné v Orlických horách, www.vesmir.
signaly.cz) ve dnech 31. 7. – 6. 8. Náplní pobytu bude 
jak trénink zaměřený na praktický nácvik výchovných 
dovedností, tak dostatek prostoru k rodinné rekreaci. 
Lektorkou kurzu je Mgr. Martina Běťáková.
Defi nitivní výše příspěvků účastníků po zakalkulování 
dotací:

 ■ 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
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha pořádá 
pobytové týdny pro maminky s dětmi (na víkend při-
vítáme i tatínky). V termínech 12.–19. června a 19.–26. 
června jsou to „Pohodové týdny pro mámy s malými 
dětmi“ (cca do 6 let). Tyto týdny se konají na Šumavě 
v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
O prázdninách v termínu 10.–17. července je to „Letní 
tábor pro mámy s dětmi aneb Výprava za pokladem“. 
Tábor se koná v chatě Živec u Písku. Tento týden je pri-
márně určen pro rodiny s dětmi cca do 10 let, které si již 
užijí táborový program, ale v bezpečném zázemí s ma-
minkou (hlídání bude i pro ty nejmenší).
Na všech pobytech bude část programu oddělená 
(pro maminky přednášky, diskuse, tvořivé dílny, pro děti 
táborový program uzpůsobený věku dětí + hlídání nej-
menších) a část společná pro rodiče s dětmi.
Bližší informace: www.rodinnecentrum.cz/mt21/;
e-mail: mama.tata21@centrum.cz

9. Arcidiecézní pouť rodin 
V sobotu 4. června se uskuteční 9. Arcidiecézní pouť 
rodin, tak jako v minulém roce na Svatou Horu. Hlavní 
poutní mši sv. od 11:00 bude sloužit Mons. Michael 
Slavík, Th.D., generální vikář.
Program začíná v 10:00 katechezí manželů Jany 
a Jindřicha Fenclových. V 10:30 bude adorace, v 11:00 
mše sv. a od 13:00 doprovodný program – koncert pě-
veckého sboru ACANT z KTF UK, hry, vědomostní a do-
vednostní aktivity v přírodě pro děti a celou rodinu.

Srdečně zveme rodiny pražské arcidiecéze i ty, kterým 
na rodinách – ať už jejich blízkých, nebo na rodinách 
obecně – záleží a kteří se za ně modlí.

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 mladé stu-
denty)

Út 20:00 Mládež Chemin Neuf
St 19:00 společenství pro mladé pracující
St 19:00 Art Club (pantomima, divadlo)
Čt 19:00 modlitební setkání v sále Pastoračního 

střediska (Kolejní 4, Praha 6)
Ne 16:00 společenství pro dospívající (od 14 let)
Ne 17:00 hudební skupina chval
Ne 18:00 mše sv. pro mladé (kostel sv. Apolináře, 

Praha-Nové Město)

Evangelizace na nám. Míru
(9.–12. května od 15:00 do 18:00)
V květnu pořádá MC AP ve spolupráci s komuni-
tou Chemin Neuf, Církví bratrskou (Praha-Stodůlky), 
Evangelickou církví metodistickou (Ječná, Praha) 
a Bratrskou jednotou baptistů (nám. Jiřího z Poděbrad, 
Praha) tzv. Jarní kulturně-duchovní slavnosti. Od pon-
dělí do pátku mezi 15. a 18. hodinou budeme přítom-
ni na nám. Míru v Praze před kostelem sv. Ludmily. 
Pondělí a středu věnujeme divadelním a pantomi-
mickým představením a vokální hudbě, úterý a čtvr-
tek hudební produkci několika žánrově rozličných 
skupin (křesťanský rock, spirituály, vokál). Nebude 
chybět škola tanců a slovo o lidských hodnotách, 
smyslu života, existenci Boha, společenství církve. 
Průvodní slovo bude mít P. Kamil Novák, kněz odpo-
vědný za MC AP, člen Komunity Chemin Neuf. Mimo 
tento program bude na náměstí možné navštívit dět-
ský koutek (malování na chodník, hry zručnosti), ob-
čerstvit se v našem stánku a informovat se o různých 
programech církve a aktivitách zaměřených na prá-
ci s dětmi, mládeží a manželskými páry. V kostele sv. 
Ludmily v určitých hodinách proběhne doprovod-
ný program. Během celého programu budou bratři 
a sestry z různých křesťanských společenství připrave-
ni mluvit s lidmi o životě a případně i o Bohu. V rámci 
týdne budou pořádány různé večery v jednotlivých 
církvích v blízkosti náměstí. Nebude chybět ani multi-
žánrové divadlo (choreografi e, pantomima, činohra) 
a svědectví několika lidí o radostech i strastech je-
jich života.

Staňte se služebníky (volontariát)
Jestliže máte čas a chuť, přijďte pomoci sloužit (kontakt: 
pavla.strettiova@gmail.com, 774 241 990). Potřebujeme 
lidi schopné hlídat kostel s expozicí, pomoci při dětském 
programu, vařit, hovořit s lidmi v soukromých rozhovo-
rech, přimlouvat se, organizovat přímluvnou modlitbu 
na náměstí, říci své svědectví, přijet v sobotu 7. května 
do Tuchoměřic pomoci s materiální přípravou.
Pokud jste schopni s lidmi z vašeho společenství vystou-
pit s předem připraveným programem, dejte vědět na 
mail kamil.novak@gmail.com
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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 (19–26 let) – každé pondělí od 19:00
 ■ pro mladé (16–20 let) – čtvrtek 12. a 26. května od 

19:00
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

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

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. Podrobnější informace naleznete 
na spolecne70@volny.cz

Divadelní workshop
Mladé (16–35 let) zveme 20.–22. května do centra 
Nazaret na víkendový workshop divadelní inspirace, 
kde i divadlo je modlitbou, slouží k evangelizaci a chvá-
le Boha. Workshop vychází z metody Stanisławského 
(tj. metoda založená na vnitřním prožitku) a je veden 
zahraničním lektorem. Námětem je biblický text zpra-
covaný do metafory. Každý večer po workshopech je 
shrnutí dne modlitbou chval, přímluv atp. Samozřejmostí 
je každodenní mše sv. V případě zájmu se přihlaste do 
17. května na mailu nazaret@apha.cz nebo na telefo-
nu 244 910 469.

Světové dny mládeže Madrid 2011
Možnost přihlásit se stále trvá, ovšem je třeba osobní 
domluvy s Centrem pro mládež!
Jaké to je stát před Bohem ve velkém zástupu lidí růz-
ných ras a národů? Jaké to je zažít církev, která pře-
kračuje hranice zemí a kontinentů? Jaké to je pocítit 
obrovskou sílu a radost křesťanství? Milí mladí přátelé, 
Svatý otec vás zve na Světové dny mládeže v Madridu. 
Je to jedinečná příležitost zažít světový rozměr spole-
čenství církve.
Z programu:
 8.–10. 8. cesta do Tarragony 
 10.–14. 8. předprogram v Tarragoně – koupání 

v moři, zahajovací mše sv. s lidmi růz-
ných národů, návštěva Barcelony, ...

 15. 8. cesta do Madridu

 16.–19. 8. program WYD v Madridu – dopoledne 
katecheze, mše sv., svědectví, ... od-
poledne a večer nejrůznější nabídky 
koncertů, divadel, modlitebních veče-
rů, ...

 20. a 21. 8. vigilie a mše se Svatým otcem Bene-
diktem XVI.

 21.–23. 8. cesta zpět 
Všem poutníkům z ČR doporučujeme, aby se přihlá-
sili na webu madrid2011.signaly.cz. Celková cena je 
9400 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

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 

Komunity, Tuchoměřice)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťa-

nů (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Ne 10:30 mše sv. 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. 
21.–25. 5. Anamnéza (zaměřená na uzdra-

vení minulosti)

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

Prokopská zastavení
ŘK farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křesťanský 
sbor vás 17. května od 18:30 zvou na přednášku z cyklu 
„Prokopská zastavení“ na téma: Napínavý příběh mezi 
nebem a zemí. O liturgii bude přednášet P. Mgr. Peter 
Daniel Janáček OPraem. 

Manželské večery – „Dobré manželství lze 
zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit“
Vyjděte si osmkrát na rande! Každé pondělí (19:00–
22:00), počínaje pondělkem 2. 5. (do 20. 6. 2011), vás 
v Komunitním centru sv. Prokopa čeká osm večerů 
v příjemném prostředí. Začínáme večeří, poté následu-
jí promluvy vedoucího řečnického páru a pak to nej-
důležitější – rozhovory v soukromí jen mezi vámi dvěma. 
Kurz je založen na biblických principech.
 2. 5. Budování pevných základů
 9. 5. Umění komunikace
 16. 5. Řešení konfl iktů
 23. 5. Síla odpuštění
 30. 5. Rodiče a rodiče partnera
 6. 6. Dobrý sex
 13. 6. Láska v akci
 20. 6. Závěrečný večer – v čem spočívá dobré man-

želství
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Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Zahrnuje dvě příručky 
po 120 Kč a cenu jednotlivých večeří. Pití si hradí ka-
ždý samostatně. Ostatní náklady jsou sponzorovány. 
Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurz pove-
dou Jiří a Milada Musilovi. Tento kurz pořádá ŘK farnost 
Stodůlky, Křesťanské společenství Praha a Křesťanské 
centrum pro rodinu Heřmánek. Více o kurzu Manželské 
večery najdete na www.manzelskevecery.cz
Své závazné přihlášení či dotazy směřujte na tel. 
604 436 377 nebo na mail: milos.padevet@seznam.cz

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
 7. 5. Poutní mariánská sobota – mše sv. v 9:00, poté 

katecheze, adorace, možnost přijetí svátosti 
smíření, mariánská pobožnost; vedou svatohor-
ští redemptoristé

 14. 5. 10. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání – 
mše sv. v 11:00, odpoledne doprovodný pro-
gram

 21. 5. Pouť bývalých příslušníků PTP – mše sv. v 10:30 
v bazilice

  Orelská pouť – tridentská liturgie v 11:00 
u Korunovačního oltáře

 28. 5. Pouť Matice svatohorské – mše sv. v 10:00

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
 4. 5. 19:30 Blízko k Nebbi – na západ od Nilu/ 

Zážitky z Ugandy – večer povídání 
s Janem Bartoněm doplněný pro-
mítáním (PC sv. T)

 5. 5.  zahájení výstavy „…viděl, že je to 
dobré“ – výtvarné práce dětí ZŠ 
Stará Huť; výstava je součástí dopro-
vodných akcí ke Dni Bible (PC sv. T)

 11. 5. 19:30 diskusní setkání s P. Dr. Vojtěchem 
Eliášem, prezidentem Arcidiecézní 
charity Praha (PC sv. T)

 21. 5. (13:00–16:00) výstava obrazů ak. malíře Miro 
Pograna a varhanní hudba, pro-
gram v rámci Dobříšských májo-
vých slavností (kostel Nejsvětější 
Trojice v Dobříši)

 27. 5. 19:00 Noc kostelů: prohlídka kostela, slo-
vo o historii, malý koncert

  21:00 Modlitba pro město (kostel Nej-
světější Trojice v Dobříši)

 28. 5. (14:00–17:00) Den Bible – představení knihy, na 
které stojí naše kultura, nejširší veřej-
nosti; program: veřejné čtení Bible, 
komentář, chrámový sbor, svědec-
tví, možnost diskuse, biblický tanec, 
varhanní hudba, výtvarný program 
pro děti; hosté: ThLic. P. Cyril John, 
Monika Podkalská, Dobříšský chrá-
mový sbor (kostel Nejsvětější Trojice 
v Dobříši)

YMCA – Živá rodina
občanské sdružení, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
tel.: 224 872 421; e-mail: zr@ymca.cz; http://www.zr.ymca.cz

Letní tábory rodin (Kurzy pro manžele a rodiče) 
Konají se na Pavlátově louce u Nového Města nad 
Metují v termínu 6.–13. 8. a 13.–20. 8. 2011.
Cena: dospělý 2700 Kč (nečlen YMCA 2900 Kč), man-
želský pár 5000 Kč (nečleni 5400 Kč), dítě malá porce 
2200 Kč (nečlen 2300 Kč), dítě velká porce 2500 Kč (ne-
člen 2600 Kč), malé dítě, které se nestravuje 400 Kč (ne-
člen 600 Kč). 
Ubytování v šestilůžkových chatkách a ve zděném 
domku. Strava 4x denně.
Dopolední součástí tábora jsou Kurzy pro manžele a ro-
diče, na I. turnusu bude psycholog pro dospívající mlá-
dež (přednášky, diskuse a poradenství psychologa 
k problematice manželství a rodiny), souběžně probíhá 
program pro děti od 3 let. Bližší info a přihlášky: viz kon-
takty v hlavičce.

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel./fax: 220 181 329; e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ vás srdečně zve na Společenské odpoledne 
na téma: Čína IV – Šanghaj a EXPO 2010, ve středu 
18. května (14:30–16:30) ve Farním klubu u Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod 
z Františkánské zahrady), přednáší RNDr. Ondřej 
Bartušek.

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

 ■ Pravidelné mše sv. jsou slaveny v sobotu v 7:30 ve 
Svaté chýši a v neděli v 18:00 v kostele Narození 
Páně. V květnu zde bývá mše sv. také každou středu 
v 18:00 a po ní se koná májová pobožnost. Do října 
je v adorační kapli ve středu a v pátek (14:30–16:30) 
vystavována k veřejnému uctění Nejsvětější svátost.

 ■ O druhé sobotě v měsíci v 18:00 liturgii v Loretě do-
provází pěvecké sbory. 14. 5. přijede smíšený pěvec-
ký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou a 11. 6. dětský 
sbor Harmonie z Kraslic. Hlavními celebranty mše sv. 
budou v květnu P. Prokop Siostrzonek OSB a v červ-
nu P. Vladimír Kelnar. Po mši sv. následuje krátký kon-
cert.

 ■ 25. 5. je Loreta z provozních důvodů uzavřena.
 ■ V rámci poutní soboty, 28. 5., zazní v 16:00 v klášteře 

přednáška Jitky Měřínské. Bohoslužbě v 18:00 bude 
předsedat P. Tomáš Roule. Po mši sv. se můžete zú-
častnit májové pobožnosti s loretánskými litaniemi 
v ambitech.

 ■ O první středě v měsíci jste od 19:00 zváni do klášte-
ra na cyklus benefi cí „Večery u kapucínů“. 1. 6. nás 
navštíví pěvecký sbor Oktet. Přispět můžete na Klub 
přátel červenobílé hole. 

 ■ V sobotu 4. 6. se koná Mariánská pouť Sekulárního 
františkánského řádu Prahou. Na mši sv. v 10:00 
u Panny Marie Andělské naváže zahájení pouti 
v Loretě.
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 ■ V úterý 7. 6. o slavnosti posvěcení loretánského koste-

la Narození Páně povede liturgii Mons. Aleš Opatrný. 
Po mši sv. následuje loretánská pobožnost.
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
5. 5. 15:00 koncert Marie Rottrové pro pacienty 

Domova ke Dni matek (refektář)

7. 5. 17:00 vernisáž výstavy fotografi í Michaela 
Oertela z Lipska s provedením nových 
skladeb vzniklých v rámci projektu 
Malý Dvořák – školy malých skladate-
lů v podání Pražského instrumentálního 
souboru (refektář)

19. 5. 18:30 dobročinná aukce pro sponzory a přá-
tele Domova (refektář)

22. 5.  19:00 Byzantion – jarní koncert (kostel Sv. ro-
diny)

29. 5.  14:00 Dětská pouť (zahrada Domova)

POZVÁNKY, NABÍDKY

Pozvánky Ekologické sekce 
České křesťanské akademie

 ■ Akademická farnost u Nejsv. Salvátora a Ekologická 
sekce ČKA zvou na úterý 3. května do kostela Nejsv. 
Salvátora na Starém Městě pražském (u Karlova 
mostu) k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni 
Země. Bohoslužba začíná v 19:00. Kázáním poslou-
ží tajemnice Ekumenické rady církví Mgr. Sandra 
Zálabová, zpěvem soubor Gabriel. Po bohoslužbě 
cca od 20:00 bude v sakristii kostela následovat be-
seda zaměřená k tématu „Jeden svět“. Na úvod 
o udržitelném rozvoji a eschatologii promluví ředitel 
Ekologické sekce ČKA RNDr. Jiří Nečas.

 ■ Ekologická sekce ČKA zve na besedu s Ing. Danem 
Frantíkem, vedoucím oddělení krajinné zeleně 
MHMP, o minulosti, současnosti a budoucnosti lesů 
v Praze. Beseda se koná v úterý 10. května od 17:30 
v přízemí kláštera Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49.

Svět knihy 2011
Karmelitánské nakladatelství srdečně zve na knižní 
veletrh Svět knihy 2011, který se koná ve dnech 12.–
15. května na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Stánek 
Karmelitánského nakladatelství naleznete v levém kří-
dle Průmyslového paláce pod číslem L814.

Svatojánské slavnosti počtvrté
V sobotu 14. května jste srdečně zváni na již čtvrté 
Svatojánské slavnosti na Karlově náměstí. Akci pořá-
dá Duchovní správa při kostele sv. Ignáce a občan-
ské sdružení Divadlo VJečné v čele s herečkou Janou 
Radojčić.
Multikulturní festival začne v 10:00 slavnostním průvo-
dem s mažoretkami od kostela svatého Ignáce k pó-
diu na Karlově náměstí. Během dne budou na tomto 
místě divadelní představení a hudební produkce (mj. 
jazzový Bridge Band, romská Pharamis, slovenská folk-
lórní Limbora, vietnamská skupina Dráček nebo mla-
dé seskupení Juicy Freak, jidiš písně zazní v provedení 
Hanky Frejky, vystoupí Vokalklub složený z nevidomých 
hudebníků a zpěváků).
Souběžně s tímto programem bude možné využít tvo-
řivé dílny pro děti i rodiče, soutěže či pouťové atrak-
ce. Nebude chybět občerstvení, ukázky mezinárodní 

kuchyně a řada stánků se suvenýry a různými paml-
sky.
Program se chystá také v kostele sv. Ignáce, kde ráno 
v 9:30 proběhne krátká modlitba s chorálními gregori-
ánskými zpěvy ke cti sv. Jana Nepomuckého a večer 
bohoslužba (v 17:30), na kterou naváže koncert skupi-
ny Šarbilach.
Pozoruhodné představení je připraveno pro děti 
v Družinské kapli (v 17:00). Lukáš Hejlík předvede scé-
nické čtení z cyklu LiStOVáNí nazvané Komisař Vrťapka 
a prokletí zubu moudrosti.

Pro ministranty
 ■ Setkání ministrantů

... se uskuteční v sobotu 14. května na Svaté Hoře. 
Zúčastníme se společně 10. Arcidiecézní pouti za 
kněžská a řeholní povolání. Sraz v 10:30 v ambitech. 
Ministrantské oblečení pokud možno vlastní. Po obědě 
je připraven program pro mladší ministranty, pro starší 
setkání se seminaristy.

 ■ Setkání starších ministrantů 20.–21. 5.
Zveme starší ministranty (kluky cca 15–25 let) na společ-
né setkání. Sraz v pátek 20. května 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 společné 
posezení u ohně. V sobotu dopoledne duchovní pro-
gram, tentokrát zaměřený na mariánskou úctu. Bude 
i příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru. 
Po obědě tradiční fotbalový zápas. Ukončení v sobotu 
ve večerních hodinách. S sebou spacák, případně ka-
rimatku, 150 Kč jako příspěvek na jídlo, sportovní oble-
čení (boty na travnatý povrch), přezutí.
Bližší info: P. Benedikt Hudema (724 209 774). Fotky ze 
starších setkání najdete na ministranti.apha.cz

Pásmo Santo subito
V sobotu 14. května v 19:00, u příležitosti květnového 
blahořečení papeže Jana Pavla II., se v brněnské Hale 
Rondo uskuteční koncert, při němž zazní cantobiografi e 
tohoto papeže nazvaná Santo subito. Jejím autorem je 
polský dirigent a skladatel Piotr Rubik. Na koncert byli 
pozváni i naši biskupové. Více o koncertu i o možnosti 
zakoupit vstupenky naleznete na www.before.sk



12

POZVÁNKY, NABÍDKY
Květnové etapy Cyrilometodějské pouti
Sekulární serafínský řád a společenství poutníků zve 
na další dvě etapy XXX. ročníku pěší Cyrilometodějské 
pouti. 
VI. etapa, sobota 14. 5.:
Předpokládaná trasa: Pacov (vychází se po 9:00 od 
nádraží) – Pošná – Zahrádka – Litohošť – Čížkov – Starý 
Pelhřimov – Pelhřimov. Doprava do Pacova z Prahy 
(jediný spoj): hl. n. 6:16–7:52 (Tábor), odtud 8:08–8:50 
(Pacov). Zajištěna jsou doprovodná vozidla i nocleh na 
faře v Pelhřimově (spacáky s sebou, budou se dopra-
vovat auty).
VII. etapa, neděle 15. 5.:
Ráno mše sv. v 7:00 v kostele sv. Bartoloměje, po mši 
odchod (cca v 8:00). Předpokládaná trasa: Pelhřimov 
– Putimov – Sázava – Nový Rychnov – Rohozná – Dolní 
Cerekev. Doprava zpět do Prahy: vlakem v 17:10 
(Praha 21:40).
Aktuální informace naleznete na www.poutnik-jan.cz 
nebo na tel.: 731 604 392 a 286 891 447.

Praga-Haiti – Vrty studní...
V neděli 15. května v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí přednášky na téma PRAGA-HAITI – Vrty studní v prv-
ní černošské republice na světě, v zemi plné rozporů!, 
která se koná v rámci Farní akademie v kostele Panny 
Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36. 
Přednášejícím bude Mgr. Jiří Kučera – zakladatel orga-
nizace Fidcon, velitel mise Voda pro Haiti v rámci pro-
jektu Praga-Haiti.

I 17-11: Drogy, pevnost i milosrdenství
ŘK farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství vás 
zvou na besedu v rámci Iniciativy 17–11. Květnovým 
hostem bude MUDr. Petr Popov a jeho vystoupení nese 
název Drogy, pevnost i milosrdenství.
Přednáška s následnou besedou se koná ve středu 
18. května od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. 
(Změna programu vyhrazena.) Veškeré slušně polože-
né dotazy jsou ochotně zodpovídány. Večerem prová-
zí Pavel Mareš.
Prim. MUDr. Petr Popov je psychiatr, primář Oddělení 
pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze, předseda Společnosti pro návykové nemoci 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Hlavní témata: • Přehled drog a jejich účinků • Drogová 
scéna (krizová léta a situace, město a venkov, spole-
čenské postavení) •Jak mohou církve přispět k tomu, 
aby lidé s drogami vůbec nezačínali? • Časté před-
sudky vůči narkomanům • Co bychom o drogách měli 
vědět a nevíme? • Prevence i represe? A vůči komu?
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke 
Strašnické 10, Praha 10; http://i17-11.farnoststrasnice.
cz; e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Pozvání na Tetín
V rámci pouti ke sv. Janu Nepomuckému srdečně zve-
me na koncert pěveckého souboru Labyrint, který se 
uskuteční v sobotu 21. května od 16:00 v kostele sv. 
Ludmily v Tetíně. Následovat bude v 17:00 vernisáž vý-
stavy „František Papež – Výběr z díla“ v kostele sv. Jana 
Nepomuckého. K vidění budou umělcovy plastiky a re-
liéfy, zpěvem doprovodí pěvecký soubor Labyrint.

Cesta prezidentky Hnutí fokoláre 
do Ruska, Česka a Maďarska
Maria Voce, současná prezidentka Hnutí fokoláre, na-
vštíví ve dnech 13.–31. května v rámci své letošní čtvrté 
zahraniční cesty tři země bývalého sovětského bloku. 

Díky různým okolnostem se od 50. let Hnutí fokoláre po-
dařilo navázat kontakt s některými křesťany v zemích za 
železnou oponou. Italská baletka Liliana Così, fokolarín-
ka, hostovala na základě pozvání ve Velkém divadle 
v Moskvě, kam ji doprovázela jedna z prvních fokolarí-
nek Valeria Ronchetti. Do bývalého Československa za-
čal v rámci obchodu s hračkami jezdit fokolarín Guido 
Mirti (Cengia) a v roce 1969 přijela do Bratislavy studo-
vat slovenštinu italská fokolarínka Maria Teresa Cifaldi, 
která zde pak působila dalších 42 let. Hnutí fokoláre, 
pro které maďarská revoluce v roce 1956 představo-
vala impuls pro vznik nové větve dobrovolníků Božích – 
volontárů, tak postupně zapouštělo v zemích bývalého 
východního bloku své kořeny.
Českou republiku navštíví Maria Voce, známá v Hnutí 
pod jménem Emmaus, ve dnech 19.–25. května. 
Během svého pobytu navštíví pražského arcibiskupa 
Dominika Duku, předsedu České biskupské konferen-
ce, setká se s členy Hnutí, s kněžími z Hnutí, s fokolaríny 
a fokolarínkami a s mládeží. Prohlédne si také citadelu 
v Praze-Vinoři. 
Dne 21. května se rovněž zúčastní setkání s veřejnos-
tí, které se bude konat od 15:30 v Národním domě 
Na Smíchově při příležitosti 10. výročí pražské návště-
vy Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, která 
dala podnět k iniciativě nové evangelizace, nazvané 
„Zlatá Praha“. Proto jsou návštěvníci pravidelných se-
tkání Zlatá Praha v měsíci květnu srdečně zváni na toto 
setkání. Více na www.fokolare.cz
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Kolegium katolických lékařů 
pražské arcidiecéze
srdečně zve na další ze svých večerů: 25. května pro-
nese Pater. doc. ThDr. Jiří Skoblík (KTF UK) přednášku 
na téma Církev a násilí ve službě pravdy. Přednášky se 
konají v budově III. interní kliniky Všeobecné FN, U ne-
mocnice 1, Praha-Nové Město (bývalá jezuitská kolej 
s průčelím do Karlova nám.), vždy ve středu v 18:30. 
Případné změny naleznete na www.akkl.webpark.cz

Mše sv. s modlitbami za uzdravení
ŘK farnosti Beroun a Hostivice vás srdečně zvou 
na mše sv. s modlitbami za uzdravení, které bude 
sloužit P. Anthony Saji VC, indický kněz a misionář 
z Kongregace vincentinů, nástupce otce Billa

 ■ v Berouně v kostele sv. Jakuba Staršího ve středu 
1. června v 18:00;

 ■ v Hostivicích v kostele sv. Jakuba Staršího v sobotu 
4. června v 16:00, po mši sv. bude táborák na farní 
zahradě. 

Zakusíme léčivou moc Ježíše v eucharistii a budeme 
moci svěřit Pánu své radosti i těžkosti, zdraví i nemoci, 
touhy a přání, své blízké i vše, co nám leží na srdci. Ježíš 
vrací život i tam, kde panuje smrt. Staňme se Lazarem 
a nechme se vzkřísit!
Kontakt: tel.: 606 627 636; anthony2010@seznam.cz; 
cz.frbill.net

Jeden svět – výtvarná a fotografi cká soutěž
Ekologická sekce ČKA vyhlašuje při příležitosti Dnů 
vděčnosti za stvoření výtvarnou a fotografi ckou sou-
těž na téma Jeden svět. Výtvarná soutěž je určena dě-
tem; fotografi cké soutěže se může zúčastnit kdokoliv, 
bez ohledu na věk.
Praktické informace: Obrázky formátu A3 nebo A4 ma-
lované či kreslené libovolnou technikou zasílejte poš-
tou do pátku 1. července 2011 na adresu: Ekumenická 
rada církví, Donská 370/5, 101 00 Praha 10; nebo poš-
tou či odevzdáním na vrátnici České křesťanské aka-

demie (Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, v pracovních 
dnech od 8:30 do 18:30). Na obrázky nezapomeňte 
napsat jméno a věk autora obrázku a do obálky vložit 
zpáteční adresu.
Všechny děti, které nám obrázek pošlou, obdrží diplom 
za účast. Třem vítězným autorům zašleme i malou od-
měnu. Vybrané obrázky budou vystaveny v Galerii 
Josefa Adamce, Praha 7, Na Špejcharu 3, každou stře-
du od 24. srpna 2011 od 14:00 do 19:00. Výstava bude 
zakončena vyhlášením cen v úterý 11. října 2011 po bo-
hoslužbě vděčnosti za stvoření.
Z technických důvodů budou obrázky vraceny jen při 
osobním vyzvednutí po skončení výstavy.

Časopis Rodinný život 2/2011
Nové číslo časopisu Rodinný život rozšiřuje dřívější té-
mata týkající se mužů o pohled na muže jako hlavu ro-
diny. Jak chápou a prožívají dnešní muži, jejich ženy 
a děti tuto metaforu?, ptali jsme se. Bosý karmelitán 
Petr Glogar v rozhovoru vystihuje, že dnešním mužům 
chybí jejich otcové, a povzbuzuje myšlenkou, že ke 
zralosti mužů-otců mohou vést i kroky zpočátku nezra-
lé. Tatínek dvou dcer a porodník Jiří Labounek vyprá-
ví o tatíncích u porodu a o otevřenosti novým zkuše-
nostem, Zdeněk Michalec, organizátor akcí pro muže, 
o celoživotním úkolu být otcem a Luboš Nágl objevuje 
novou životní roli – dědečkovství.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vzta-
hů se dočtete například o nezbytnosti postavit se pro-
ti nezralosti vlastních dětí, o způsobech podpory křeh-
kého mužského ega a o pravdivosti k sobě samému 
a vlastní životní cestě. Stejně jako v předchozích čís-
lech nechybí námořnická pohádka na dobrou noc, 
recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, 
soutěže, křížovka a informace o připravovaných ak-
cích. 
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na 
adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250; rodina@arcibol.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

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

P. Zdeněk Šilhánek 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

9.–12. 5. Duchovní obnova 
pro seniory a osamělé 
seniory

Mons. ThLic. Bohumil Kolář Marianum, Janské 
Lázně

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

10.–14. 5. Exercicie s Pannou 
Marií

P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov Salašská 62, 687 06 Velehrad
tel.: 572 571 420, 572 571 531
velehrad@stojanov.cz
www.stojanov.cz

12.–15. 5. Příprava na manželství O. Petr Šustáček ŘKDS Stojanov viz výše

14. 5. Duchovní obnova pro 
mládež hledající své 
životní povolání

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

Vranov u Brna 7, 664 32
tel.: 541 239 264
www.dc-vranov.katolik.cz
dc-vranov@katolik.cz
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

15.–21. 5. Ignaciánská duchovní 
cvičení – II. týden: 
Poznat, milovat 
a následovat Krista

P. František Lízna SJ Exerciční dům Kolín Kutnohorská 26, 280 02 Kolín
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112
exercicie.kolin@seznam.cz

20.–22. 5. Víkend se sv. Janem P. Anton Verbovský CSsR Exerciční dům Svatá 
Hora

viz výše

24.–28. 5. Exercicie s Pannou 
Marií 

P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům Kolín viz výše

27.–29. 5. Duchovní obnova 
pro mariánské ctitele: 
Panna Maria – náš vzor 
následování

P. Prokop Murkanič CFSsS Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

viz výše

30. 5. – 
3. 6. 

Modlitba – základ 
života

P. Josef Michalčík CSsR Exerciční dům Svatá 
Hora

viz výše

Duchovní cvičení pro pastorační pracovníky ve farnostech 
... tj. lektory, akolyty, osoby pověřené podáváním sv. přijímání apod., muže i ženy, se uskuteční letos opět v Exer-
cičním domě na Svaté Hoře u Příbrami. Jde o exercicie podle sv. Ignáce, při nichž je třeba zachovávat mlčení. 
Rozjímavou osobní modlitbu je možno doplnit osobním rozhovorem s exercitátorem (P. Josef Čupr SJ). Exercicie se 
konají 11.–16. září, závazné přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 17. června 2011! Cena je 450 Kč na 
osobu a den. 
Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk Dubský, trvalý jáhen u Sv. Ignáce, Ječná 2, 120 00 Praha 2, telefon do práce: 
221 990 200, domů: 224 922 682.

Jan Pavel II. blahoslavený
Vzpomínka na toho, který zůstane zapsán do srdcí 
všech, kteří ho zažili. Jan Pavel II. tu je představen jako 
poutník života od času svého mládí až po papežskou 
službu, rovněž jako poutník po českých zemích. Kniha 
obsahující barevné fotografi e a tištěná na křídovém 
papíře je vhodná jako dárek.

Brož., 24 str., 49 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Deník přátelství
Korespondence mezi Wandou Półtawskou a Karolem 
Wojtyłou
(Wanda Półtawská)
Neobvyklá kniha o neobvyklém přátelství. Nejde o au-
tobiografi i ani o pouhé vzpomínky na Jana Pavla II. 
V této knize sledujeme autorčin duchovní život skrze 
zaznamenaná rozjímání, jež posílala svému duchovní-
mu otci Karolu Wojtyłovi (i poté, co se stal papežem), 
a 46 listů, kterými jí odpovídal a sdílel s ní a její rodinou 
svůj život.

Váz., 648 str., 599 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Zasnoubení
(Karel D. Skočovský)
Zasnoubení je „přátelství, které se rozhodlo“. Tahle kní-
žečka si klade jediný cíl: napomoci hlubšímu prožívání 
přípravy na manželství v Boží blízkosti. Je to mozaika in-
formací, svědectví a duchovních inspirací pro období 
zasnoubení.

Brož., 88 str., 90 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Závislé vztahy
Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti
(Heinz-Peter Röhr)
Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou po-
třebou závislosti na druhých lidech, neschopností osa-
mostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřimě-
řenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle 
odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, 
a vede často k různým formám závislého chování, psy-
chosomatickým onemocněním, depresím nebo dotyč-
ného dostává často do role týraného a zneužívaného 
člověka. Autor popisuje na pozadí grimovské pohádky 
Husopaska to, jak k chorobné závislosti dochází a jaké 
charakteristické formy na sebe může brát. Citlivě objas-
ňuje, jak může emocionální zneužívání v rodinách vést 
k masivnímu narušení pocitu vlastní hodnoty, a ukazu-
je, jak může dojít u dotyčného člověka k osvobození 
a uzdravení.

Brož., 152 str., 235 Kč
Portál, www.portal.cz

Rozpis stránkování breviáře z KNA
Karmelitánské nakladatelství připravilo pro ty, kte-
ří se pravidelně modlí Denní modlitbu církve, strán-
kování, které obsahuje rozpis stránek k vydání 
laického breviáře z roku 2007 a také ke starším vy-
dáním. Zájemcům zasíláme stránkování čtvrtletně 
zdarma a zároveň je možné si je vyzvednout v kte-
rémkoliv knihkupectví KNA, a to rovněž bezplatně, 
nebo stáhnout z internetové stránky www.kna.cz/
breviar/
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PRŮHLEDY DO CÍRKEVNÍ ČEŠTINY
Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví; 
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

Co je zvláštního na slovech 
spasit a spasitelný
Nezbytným rysem pojmu jazyk jsou pravidla, pravidel-
nost. Jazyk bez pravidel by stěží mohl být dobrým ná-
strojem přemýšlení a komunikace. Je však pravda, že 
přirozené jazyky neobsahují jen pravidla, ale také po-
četnou řadu nejrůznějších zvláštností, výjimek a nepra-
videlností. Je tomu tak právě proto, že jde o jazyky při-
rozené, ne umělé. Nejde o jazyky vymýšlené týmem 
odborníků někde v laboratoři, nýbrž o jazyky s mno-
ha uživateli žijícími na více či méně rozlehlém území. 
Přirozené jazyky také procházejí neustálými změnami, 
a to opět nikoli promyšleně a jednorázově někde v la-
boratoři, ale do značné míry spontánně, neplánovaně 
v každodenní komunikaci. To jsou hlavní příčiny výjimek 
a nepravidelností v přirozených jazycích.
Něčím zvláštní jsou i slova spasit a spasitelný.
Sloveso spasit (Bůh spasil člověka): Je to sloveso ozna-
čující změnu, přechod účastníka děje (člověka) ze situ-
ace výchozí (oddálení od Boha) do situace závěrové, 
cílové (společenství s Bohem). Taková slovesa obvykle 
mívají oba vidové tvary, dokonavý i nedokonavý: za-
chránit – zachraňovat, vykoupit – vykupovat, vytvo-
řit – vytvářet, usmrtit – usmrcovat, popravit – popravo-
vat atd. atd. (např. sloveso popravit vyjadřuje přechod 
z výchozí situace být živý do závěrové situace být mrt-
vý). Vidíme tedy, že dokonavá slovesa s významem 
změny, přechodu (popravit, očistit, naplnit) často mají 
svůj nedokonavý protějšek (popravovat, očišťovat, na-
plňovat). Dokonavé sloveso spasit však svůj nedokona-
vý protějšek nemá, a tím je zvláštní. Mohl by mít podo-

bu spášet (jako zhasit → zhášet svíci) nebo spasovat 
(jako zatarasit → zatarasovat), avšak není takového 
protějšku.
Přídavné jméno spasitelný: Jde o slovo odvozené od 
slovesa (spasit) pomocí segmentů, částeček, přípon 
-tel- a -ný. Je tedy vytvořeno stejně jako přídavná jmé-
na viditelný, obhajitelný, odvolatelný, prokazatelný, 
napodobitelný, ovladatelný, zneužitelný, odpustitelný 
atp. O takovýchto přídavných jménech říkáme, že vy-
jadřují tzv. potenciální (možné) zasažení dějem: řekne-
me-li, že je něco obhajitelné, říkáme tím, že to může 
být obhájeno, řekneme-li, že je něco odpustitelné, ří-
káme tím, že to může být odpuštěno, řekneme-li, že je 
něco napodobitelné, říkáme tím, že to může být napo-
dobeno, že je možné to napodobit atp. Avšak řekne-li 
se (v církevním prostředí), že něco je spasitelné, nezna-
mená to, že to může být spaseno, že je možné to spa-
sit (nejde tedy o potenciální zasažení dějem), zname-
ná to, že to něco aktivně vede ke spáse. Právě tím se 
přídavné jméno spasitelný ostře odlišuje od přídavných 
jmen jako udržitelný, porazitelný či nenapravitelný, prá-
vě v tom spočívá jeho výjimečnost. Na závěr si tuto sku-
tečnost ilustrujme na několika příkladech z Katechismu 
katolické církve a z eucharistické modlitby: V pravdě 
je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, ..., aby-
chom ti vždycky a všude vzdávali díky; Svým napros-
tým souhlasem s Otcovou vůlí, se spasitelným dílem 
jeho Syna a s každým hnutím Ducha svatého je Panna 
Maria pro církev vzorem víry a lásky; Celý spasitelný vliv 
blahoslavené Panny na lidi ...; Proto na památku spasi-
telné smrti tvého Syna ... 

Mgr. Luboš Veselý, Ústav pro jazyk český AV ČR
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Beatifi kace
Beatifi kací rozumíme výrok papeže, který dovoluje ve-
řejný kult Služebníka Božího, omezený na určitou zemi, 
město, diecézi nebo řeholní společnost. Je-li někdo pro-
hlášen za blahoslaveného, církev zaručuje, že dotyčná 
osoba je v nebi. Je možné se na ni obracet s prosbami 
o přímluvu a prokazovat jí úctu.

Zahájení procesu
Celý proces blahoslavení začíná v místě, kde kandi-
dát zemřel. Jakmile začne, přísluší kandidátovi titul 
„Služebník Boží“. Řízení může být zahájeno již 5 let po 
smrti navrhovaného. Nejprve je nutné, aby někdo po-
dal návrh na zahájení beatifi kace. Pak je zvolen určitý 
člověk, tzv. postulátor, který shromáždí a prověří veške-
rou dokumentaci. Musí předložit všechny spisy zkouma-
ného člověka a záznamy všeho, co kdy pronesl. Dále 
je třeba sepsat životopis kandidáta, shromáždit infor-
mace o jeho ctnostech, činech, jednání a pověsti sva-
tosti. Důraz je kladen na věrohodnost svědků. K beati-
fi kaci se vyžaduje alespoň jeden ověřený zázrak, který 
se udál na přímluvu ctihodného. Pravost tohoto zázra-
ku musí být schválena papežem. Zázrak je viditelné 

znamení, které se nedá vysvětlit pouhým přirozeným 
rozumem, ale pouze zásahem Božím. V takové záleži-
tosti (jako je zázrak uzdravení) spolupracují odborní lé-
kaři, kteří se musí vyjádřit o jednotlivých fázích, od prv-
ních náznaků až po uzdravení.

První fáze
Když jsou shromážděny veškeré spisy a dokumenta-
ce, je zahájeno řízení diecézní. Je nutné obrátit se s žá-
dostí na místního diecézního biskupa. Diecézní komi-
se vyslechne jednotlivě všechny svědky a shromáždí 
svědecký materiál. Diecézní biskup zjistí, zda navržená 
osoba požívá pověst svatosti, zda jsou známy všech-
ny křesťanské ctnosti, a zhodnotí, zda proces má vy-
hlídky na kladný výsledek a jsou-li předložené materiály 
dostatečné. Po ukončení diecézního procesu se zape-
četěná kopie zprávy odesílá do Říma Kongregaci pro 
svatořečení.

Druhá fáze
Centrální církevní úřad ověří platnost diecézního prů-
zkumu. Předmětem šetření jsou život kandidáta, jeho 
ctnosti, případně mučednictví a zázraky, které se sta-
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost.

Úmysl misijní
Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jed-
notě.

Úmysl národní
Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu po-
zvání, aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc a laskavé přijetí.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 16. 5. 2011
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
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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.

ly na jeho přímluvu. Jmenovaná komise po klad-
ném ohodnocení historiky, teology, kardinály a bisku-
py jmenovanými Svatým otcem posoudí celou kauzu. 
Výsledné závěry se předkládají Kongregaci pro svato-
řečení k závěrečnému projednání a schválení. Její defi -
nitivní stanovisko se předkládá Svatému otci ke koneč-
nému schválení. Beatifi kaci kandidáta vyhlašuje papež 
veřejně.

Kandidáti pražské arcidiecéze
kardinál Josef Beran, arcibiskup pražský († 1969)
Jan Evangelista Urban, františkánský kněz († 1991)
Bedřich a druhové († 1611) – 14 zavražděných františ-
kánských bratří
Augustin Schubert, augustiniánský kněz († 1942)

(karn)

Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

 1. května 1991 papež Jan Pavel II. vydal sociální encykliku Centesimus annus (Stý rok, tj. od vydání nadčasové 
a přelomové sociální encykliky Lva XIII. Rerum Novarum), která je mezníkem v současném 
náboženském myšlení o lidské svobodě.

 2. května 1946 u kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, za účasti pražského arcibiskupa ThDr. Josefa 
Berana a manželky prezidenta republiky Hany Benešové, odhalena pamětní deska dětem 
umučeným nebo zabitým ve druhé světové válce.

 3. května 1996 v Praze zasedala Komise ČBK pro studium problematiky, spojené s osobností, životem a dílem 
Mistra Jana Husa, které předsedal kardinál Miloslav Vlk. Komise se zabývala rozborem 
některých kapitol Husova traktátu O církvi.

 6. května 1951 rozhlasová stanice Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově zahájila pravidelné vysílání 
českých a slovenských bohoslužeb. Nedělní bohoslužby byly pravidelně přenášeny z kostela 
sv. Štěpána v Gottesacken, v mnichovské čtvrti Thalkirchen.

 9. května 1346 papež Klement VI. schválil bulou založení benediktinského kláštera slovanské liturgie na 
pražském Novém Městě – dnešní Emauzy.

 13. května 1981 během generální audience na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu se turecký terorista Ali 
Agca pokusil několika výstřely z revolveru usmrtit papeže Jana Pavla II.

 14. května 1316 narozen Karel IV., český král a římský císař, Otec vlasti. Hlásil se ke svatováclavské tradici, 
usiloval o zřízení pražského arcibiskupství a založení univerzity, zahájil výstavbu svatovítské 
katedrály, podporoval budování kostelů a klášterů, vynikal širokým politickým a kulturním 
rozhledem a duchovním založením. († 29. 11. 1378)

 19. května 1046 pražským biskupem Severem (Šebířem) za přítomnosti Břetislava I., knížete českého, vysvěcen 
kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi.

 31. května 1721 papež Inocenc XIII. prohlásil kněze Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražského 
arcibiskupství, za blahoslaveného.

Arnošt Kelnar


