
Margaret Thatcherová
Po více než dvaceti letech naplnilo jméno Margaret 
Thatcherové opět naše deníky, když 8. dubna zemře-
la. A tak se otevřely vzpomínky na dobu, za níž se po-
malu zavírá hladina dějin. Paradoxně patří právě tato 
žena a její rozhodné jednání ke skutečnostem, které 
daly podobu světu, v němž dnes žijeme. Zapomenout 
lze velice rychle. Právě proto si připomínáme historic-
ké události, například založení pražského biskupství 
v roce 973. Asi těžko lze hledat živé vzpomínky na 10. 
století. Ale živě lze připomenout rok 1972. A to díky 
přepisu tajného materiálu StB pro přípravu oslav to-
hoto výročí v roce 1973, který objevil náš historik Ja-
roslav Šebek. A nejen to, v předvečer svátku sv. Jana 
Nepomuckého 15. května se opět rozehraje barevná 
hra Svatojánských navalis, tedy vodní hudby. Krásná 
vzpomínka na svatořečení asi nejznámějšího mučed-
níka naší země. Samozřejmě se nedá jen vzpomínat 
či slavit, a tak mnozí z nás pečlivě sledujeme aktuál-
ní stav naplňování zákona o majetkovém vyrovnání 
s církvemi. S radostí jsme zjistili, že v Praze je připraveno 
již asi 7000 „výzev k vydání majetku“, které budou po-
dány na příslušné státní organizace. Církve mají k po-
dání žádostí čas pouze do konce roku 2013 a stát-
ní organizace mají šest měsíců od podání výzvy na 
zpracování, kontrolu a uzavření dohody o vydání ma-
jetku. I tyto organizace připouštějí, že nejde o snad-
ný proces. Pohlédněme ale i na jiné události nastá-
vajícího měsíce. 4. května bude již tradiční pouť za 
duchovní povolání na Svatou Horu. Nejde o zábavní 
akci, ale akutní prosbu k našemu Pánu o nová povo-
lání! A podobnou výzvou je i Noc kostelů, která letos 
otevře naše chrámy veřejnosti 24. května. Kéž by ne-
byla jen kulturním počinem, ale prvním krokem k hlá-
sání evangelia všem lidem dobré vůle. A ještě jedno 
téma snadno uteče naší pozornosti. Letos uplyne 750 
let od podivuhodného zázraku, který se odehrál v Bol-
seně nedaleko italského Orvieta. Jeden český kněz 
tehdy rozlomil hostii a z ní začala prýštit krev. Událost 
narostla do takového rozměru, že o rok později papež 
Urban IV. ustanovil slavení svátku Těla a krve Páně. Le-
tos tento svátek připadá na 30. května. 
Svět, ve kterém žijeme, je plný událostí. Snadno v nich 
uteče radost z Boha i z vlastního života. Ale Pán nám 
dává svého Ducha, abychom se neztratili. Díky tomu 
můžeme za všemi událostmi zahlédnout jasnou linku 
Boží moci a jeho lásky k člověku, jak si tradičně v květ-
nu připomínáme v postavě Panny Marie.

P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska
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Květnový kalendářík
  1. 5.  sv. Josefa Dělníka
  svátek práce – státní svátek
  3. 5.  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  4. 5.  12. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání 

(Svatá Hora)
  8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
  Den osvobození – státní svátek
  Mezinárodní den Červeného kříže
  9. 5.  slavnost Nanebevstoupení Páně
 10.–18. 5. novéna k Duchu svatému
  12. 5. Den matek
  Světový den sdělovacích prostředků
  13. 5. Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha
  14. 5.  svátek sv. Matěje, apoštola
  16. 5.  svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního 

patrona Čech
  18. 5. přijetí do katechumenátu, katedrála
  19. 5.  slavnost Seslání Ducha svatého
  Svatojánská sbírka na diecézi
  20. 5. Den modliteb za sdělovací prostředky
  24. 5. Noc kostelů
  Den modliteb za církev v Číně
  25. 5. Den africké svobody
  26. 5.  slavnost Nejsvětější Trojice
  30. 5.  slavnost Těla a krve Páně, eucharistický 

průvod
  31. 5.  svátek Navštívení Panny Marie

Eucharistický průvod slavnosti Těla a krve Páně
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Postní Tammím 2013 a duchovní povolání
Dvakrát do roka se do pražského semináře sjíždějí lidé 
z Čech i Moravy na duchovní obnovu pro mladé muže 
– Tammím. Letos tomu tak bylo zatím jednou, v první 
polovině března.

Povolání ke kněžství
Povolání ke kněžství je především „dějinami nevýslov-
ného dialogu mezi Bohem a člověkem, mezi láskou 
Boha, který volá člověka, a mezi svobodou člověka, 
který odpovídá“ (Pastores  dabo  vobis, kap. 36). Bůh 
a člověk, milost a svoboda, církev a jedinec.
Pokud mám pocit, že mě Bůh volá, je třeba na volání 
odpovědět, začít s Bohem rozmlouvat. Bůh sice osloví 

jako první, ale čeká na lidskou odpověď a bez ní žád-
né povolání nemůže existovat. Nakolik je tento dialog 
plodný, záleží na mojí otevřenosti a ochotě. Boha je 
třeba pustit dovnitř a nechat ho mluvit ke svému srd-
ci, poznávat, kdo je Ten, který mě oslovil, tedy, kdo je 
Bůh. Stejně tak je nutné si uvědomit, jaký jsem, svou mi-
nulost, své plány, co mohu nabídnout – poznávat sám 
sebe.

Tammím
Duchovní obnova pro mladé muže v našem seminá-
ři je prostorem, kde se člověk může plně věnovat dia-
logu s Bohem, poznávat Boha, církev a uvědomovat si 
sebe samého. Pro ty z účastníků, kteří se cítí povoláni ke 
kněžství, je příležitostí si toto povolání uvědomit a navá-
zat hlubší dialog s Bohem. 
Tammím nabízel na jedné straně okamžiky, ve kterých 
se jeho účastník mohl lépe seznámit s Bohem, Božím slo-
vem, církví. Na programu byla meditace na téma ta-
jemství víry či poutavé představení osoby nového pa-
peže s názvem Než  se  Jorge  stal  Františkem, beseda 
s bratry z Taizé, lectio divina nad textem Janova evan-
gelia, přednáška o ikonách bohoslovce z řeckokatolic-
kého semináře v Prešově, návštěva Vyšehradu či pro-
hlídka kostela Všech svatých na Hradě.
Na druhé straně tento víkend dopřál účastníkům mož-
nost lepšího sebepoznání skrze ztišení, setkání ve sku-
pinkách, setkání s bohoslovci během modlitební stráže, 
nabídku duchovní rozhovoru s představenými seminá-
ře, příležitosti zeptat se kněží, zda věci, které prožívají, 
jsou opravdu od Boha.
Svátosti jsou jedinečnými momenty, ve kterých se člověk 
nejen dotýká Boha, ale zároveň se napojením do jeho 
trojiční lásky stává lépe schopným uvědomit si sám sebe, 
své povolání. Eucharistie (adorace, mše svatá) nebo 
svátost smíření byly právě takovými okamžiky Tammímu, 
kde se takováto setkání člověka s Bohem udála.
Věřím, že letošní Tammím těm mladým mužům, kte-
ří obdrželi Boží výzvu, pomohl v rozvinutí jejich dialogu 
s Bohem.

Tomáš Kábele, bohoslovec 5. ročníku  
za pražskou arcidiecézi

Papež František – životopisná data
Jorge Mario Bergoglio SJ se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. Na 
kněze byl vysvěcen 13. prosince 1969 jako jezuita. Působil poté jako novic-
mistr v San Miguel, kde zároveň vyučoval teologii. V letech 1973-1979 byl 
provinciálem jezuitů v Argentině a v letech 1980-1986 rektorem filozofické 
a teologické fakulty v San Miguel. Po dokončení doktorských studií v Ně-
mecku působil jako zpovědník v Córdobě.
20. května 1992 byl jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires. Bis-
kupské svěcení přijal 27. června téhož roku. Dne 3. června 1997 se stal bis-
kupem-koadjutorem a biskupského stolce v Buenos Aires se ujal 28. února 
1998. Zároveň se stal ordinářem věřících východního ritu v Argentině. V le-
tech 2005-2011 byl předsedou Argentinské biskupské konference. Kardiná-
lem jej jmenoval papež Jan Pavel II. dne 21. února 2001. Dne 13. března 
2013 ve večerních hodinách byl zvolen novým římským biskupem – pape-
žem a zvolil si jméno  František.

převzato z http://tisk.cirkev.cz
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Oslava milénia pražského 
arcibiskupství v r. 1973
Milí čtenáři Zpravodaje, předkládáme vám zajímavý 
dokument týkající se komunistických zásahů proti osla-
vám milénia pražské arcidiecéze, který jsme obdrže-
li od pana Jaroslava Šebka z Historického ústavu Aka-
demie věd. Díky informaci paní Marie Bláhové víme, že 
sborník, o kterém je v dokumentu řeč, nakonec nevy-
dalo nakladatelství Vyšehrad, ale Česká katolická cha-
rita a to v roce 1973.

Návrh  stanoviska  ministerstva  kultury  ČSR  k  rozsahu 
a obsahu jednotlivých akcí obsažených v žádosti praž-
ského ordinariátu.
1. Dát pražskému ordinariátu souhlas, aby provedl ne-
zbytné přípravy k zajištění církevních oslav milenia praž-
ského biskupství v roce 1973.
2. Souhlasit, aby sborník k mileniu vzhledem k jeho kon-
cepci a rozsahu nákladu byl vydán v nakladatelství Vy-
šehrad za těchto podmínek:
- omezit jeho rozsah vynětím těch statí, které nemají 
bezprostřední vztah k mileniu, zvláště stať „náboženské 
a kulturní dílo řeholí“ apod.
- vyhradit si garanci, že obsah sborníku nebude poli-
ticky zneužit. Za tím účelem vyžádat si vytvoření komi-
se ČKCH.
- vzhledem ke značné spotřebě kvalitního papíru (polo-
vina roční celkové produkce Ústředního církevního na-
kladatelství) povolit přísun deviz z Říma, které by kryly 
nákup mimokontingentního papíru.
- odmítnout úvodní slovo biskupa Grabera (biskup Ře-
zenský 1962-1982, pozn. red.) ve sborníku.
3. Souhlasit s vydáním jubilejního plakátu podle připoje-
ného návrhu s tím, že bude použit pouze na kostelních 
vývěsních tabulích.
4. Uvážit vydání pamětního odznáčku k mileniu v úměr-
ném nákladu především pro hosty ústředních církev-
ních oslav.
5. Souhlasit, aby se danou tématikou zabývaly časopi-
sy církve, tj. Katolické noviny a Duchovní pastýř.
6. Vzhledem k tomu, že úpravy interiéru chrámu sv. Víta 
spadají do kompetence Kanceláře presidenta repub-
liky, upozornit na nebezpečí, že atraktivnost této úpra-
vy, případně vystavované exponáty, nadměrně zvýší 
návštěvnost chrámu věřícími z celé republiky i ze za-
hraničí.
7. Odmítnout všechny návrhy církve, aby oslavy mile-
nia zasahovaly do oblasti kulturního života:
- výstavy v Národní galerii, Národním muzeu, Historic-
kém ústavu ČSAV, Archeologickém ústavu,
- pořady v Čs. televizi a rozhlase,
- koncerty v cyklu Pražské jaro i mimo tento cyklus,
- emise čs. poštovních známek s náměty jubilea.
8. Odmítnout snahu pražského ordinariátu, aby oslavy 
biskupského milenia měly především historicko-kulturní 
charakter. Při jednání s biskupem Dr. Tomáškem docílit, 
aby všechny akce a oslavy měly úzce církevní charak-
ter, odbývaly se uvnitř církevních budov a nijak nezasa-
hovaly do veřejného života. Při jednání s ostatními ordi-
náři ČSSR docílit, aby návštěvnost katolických věřících 
Prahy v době oslav nepřesáhla úměrnou míru a nestala 
se výrazem demonstrace síly katolické církve.

9. Prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu v Římě 
sdělit Vatikánu, že čs. vláda žádá, aby oslavy milenia 
pražského biskupství nebylo zneužíváno emigrantskými 
kruhy k nepřátelským projevům vůči ČSSR.
10. Zvážit a dát stanovisko k účasti polského biskupa 
z Hnězdna, maďarského z Ostřihomi a německého 
z Řezna na hlavních bohoslužbách u sv. Víta.
11. Nesouhlasit s účastí zástupce Vatikánu na církev-
ních oslavách v Praze.

I přes uvedená opatření, které omezují snahu církve za-
interesovat co nejširší veřejnost k oslavám milenia, je 
nutno předpokládat u věřících i nevěřících jejich zá-
jem. Milenium pražského biskupství by proto mělo být 
podnětem k vědecko-popularizačním akcím, jejichž 
obsahem by byl marxisticko historický výklad hlavních 
problémů našich dějin v IX. – XII. století se zvláštním zře-
telem k otázkám christianizace a vývoje církve a její or-
ganizace. Přípravou takového úkolu by mohla být po-
věřena např. Socialistická společnost pro vědu, kulturu 
a politiku, případně jiné instituce a orgány.
V tomto pojetí je též možno zvážit využití masových ko-
munikačních prostředků jako protiváhu snah římskoka-
tolické církve.

Ředitel sekretariátu pro věci církevní...  
(podpis nečitelný)

V Praze dne 21. února 1972

Foto Marie Dvořáková
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Svatojánské slavnosti NAVALIS 
15. a 16. května 2013
Svátek svatého Jana Nepomuckého oslavíme v před-
večer jeho svátku ve středu dne 15. května 2013 v 18:00 
poutní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z kated-
rály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na 
Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude 
zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí.
Ve 21:00 následuje barokní vodní koncert na Vltavě.
Dne 16. května 2013, v den samého svátku svaté-
ho Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavní-
ho patrona Čech, bude jako obvykle poutní eucharis-
tie slavena v katedrále v 18:00. Hlavním celebrantem 
bude Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář arci-
diecéze pražské. Ve 20:00 následují slavnostní chorální 
nešpory v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Po nešpo-
rách se koná slavnostní průvod k soše sv. Jana Nepo-
muckého na Karlově mostě. U sochy budou litanie ke 
sv. Janu Nepomuckému.

Oslava Světového dne mládeže v Praze
Letošní oslava Světového dne mládeže v Praze začala 
v pátek večer vigilií za lidský život, kterou pořádala mlá-
dež ADCM a ADCŽM spolu s Hnutím pro život. Začali 
jsme mší svatou s otcem biskupem Hučkem a pokračo-
vali adorací a celonočním bděním. Ráno už probíhal 
tradičně program v Salesiánském divadle v Kobyli-
sích, kde nás svým duchovním slovem na téma „Jdě-
te tedy, získejte za učedníky všechny národy“ povzbu-
dil generální vikář mons. Michael Slavík. Poté pozdravil 
přítomné mladé lidi kardinál Dominik Duka, který mimo 
jiné na žádost moderátora pohotově vysypal z rukávu 
několik vtipů, celý program doprovázela kapela KaP-
ři. V odpoledních hodinách proběhly semináře na růz-
ná témata a následoval duchovní program – adorace 
a mše svatá. Během celého dne vhazovali účastníci do 
nádoby v kapli papírky se jmény lidí, za jejichž poznání 
Krista se chtěli modlit, tato jména jsme pak přinesli na 
oltář v obětním průvodu při mši svaté. 

Setkání se účastnila také různá katolická hnutí a ře-
hole, řeholní sestry jako každý rok zajišťovaly chod ča-
jovny, přímluvnou modlitbu a službu naslouchajícího 
ucha. Bratři salesiáni se velkou měrou podíleli na hlad-
kém průběhu celého dne. Na setkání jsme kromě arci-
biskupa Dominika Duky mohli potkat také biskupa Kar-
la Herbsta, který se letos ujal především služby svátosti 
smíření. Již podruhé během setkání proběhlo tzv. tržiš-
tě možností, které umožnilo prezentaci aktivit mládeže 
v diecézi. Celý den zakončil koncert skupiny My Revo-
lution. (ADCM)

Mgr. Kateřina Gutwirthová  
Arcidiecézní centrum pro mládež

Misijní štrůdlování ve Vlašimi

Při akci Misijní štrůdlování, jež byla spojena s dražbou 
sladkostí, které si děti v postní době odpíraly, se vybra-
lo 10 020 Kč. Děkujeme za podporu akce, těm, co pek-
li a připravovali balíčky za nasazení a všem dárcům za 
jejich štědrost. Výtěžek zaslaný na konto Papežského 
misijního díla podpoří hladovějící dětí v misiích 

Mirka Ptáčková, Vlašim

Noc kostelů 2013
Už čtvrtý rozhovor s otcem Milošem Szabo vedeme 
o Noci kostelů – akci která se nám už pomalu dostává 
do podvědomí.

 ■ Noc kostelů se jistě už zapsala do povědomí lidí 
a setkáváte se určitě s velikými ohlasy…
Nevím, jestli jsou to „veliké ohlasy“. Spíše bych to nazval 
ohlasy dobrými. Jako každá nová věc, i Noc kostelů se 
zpočátku setkávala u některých spolubratrů, ale i far-
ních společenství, s určitými rozpaky a obavami. My-
slím, že tomu rozumím, protože i já sám jsem nejdříve 
musel hledat smysl celé akce. Většina aktivních křes-
ťanů včetně svědomitých kněží jsou totiž dnes obvykle 
přetíženi a již si své „pole působnosti“ dávno našli. Kaž-
dá další aktivita pak může působit spíše kontraproduk-
tivně, zejména když buď pouze doplňuje, anebo do-
konce přímo nahrazuje či dupluje něco, co už tady je 
nebo bylo. 
Zdá se, že Noc kostelů se trefila do oblasti, kde spíše tá-
peme, než abychom mohli říct, že ji zvládáme. Dlou-
hodobě mluvíme o tom, že Česko je misijním územím, 
a stejně tak dlouhodobě hledáme způsob, jak své křes-
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ťanství přiblížit lidem, kteří se z nějakého důvodu buď 
stydí do církve přijít, anebo se tohoto kroku dokonce 
přímo obávají. Noc kostelů tedy přišla jako nový ná-
pad, jehož cílovou skupinou nejsme my samotní uvnitř 
církve a farností, ale právě ti, co stojí mimo nás. Ukazu-
je se, že tam, kde my lidé často neumíme najít správný 
slovník v ohlašování své víry, může oslovit samotný pro-
stor modlitby, ticha a otevřenosti. Skutečnost, že i letos 
se k Noci kostelů v naší arcidiecézi přidá více než třicet 
nových svatostánků, naznačuje, že je to krok dobrým 
směrem.

 ■ Jak vás formovaly ohlasy návštěvníků a zkušenosti 
organizátorů z minulých let?
Nápadů a názorů, a to jak z řad návštěvníků, tak i jed-
notlivých organizátorů, je každoročně hodně; některé 
jsou, jiné nejsou v našich silách brát v potaz. Tato akce 
má mít primárně evangelizační charakter (což není 
totožné s liturgickým charakterem), původně vznikla 
jako pokus srozumitelným způsobem seznámit evrop-
skou, tedy i naši společnost, s křesťanstvím, jehož chrá-
my jsou výmluvnými svědky nejen různých historických 
dob a slohů, ale i různosti samotné. Nechceme z niko-
ho křesťana udělat, ale chceme být tady proto, aby 
ten, kdo naše kostely navštíví, se o nás dozvěděl co nej-
více, a to nejen prostřednictvím médií, ale především 
z vlastní zkušenosti. Loňský ročník ukázal, že popularita 
může mít i stinné stránky: především návštěvníci v Praze 
na některých místech očekávali, že se zdarma dosta-
nou do atraktivních míst kostelů a klášterů, která jsou ji-
nak zavřená, podstata tohoto projektu však zůstávala 
bokem. Proto se letos soustředíme víc na to, abychom 
společnými silami objevili v chrámech i více ticha a du-
chovnosti, aby ubylo stížností, že jsme neotevřeli všech-
ny krypty, ambity či věže, protože to opravdu není to 
hlavní, co chceme o Noci kostelů představit. Další vel-
kou novinkou, která se však naplno projeví až v příštím 
ročníku, je kompletní databáze všech kostelů a kap-
lí na území celé arcidiecéze, která bude sloužit nejen 
uživatelům iPadů a iPhonů, ale stane se základem pro 
sběratelské karty anebo magnetky. O tom ale snad víc 
až za rok.

 ■ Jak se vám daří získávat nové dobrovolníky do řad 
organizátorů, nezůstává tato tíha jen na kněžích?
Tým, který pracuje na úrovni biskupství, programy ko-
ordinuje a zajišťuje jednotlivým sborům a farnostem té-
měř plnohodnotný servis. Nezajišťujeme však samotné 
dobrovolníky na místních úrovních. Protože jsem sám 
knězem z terénu, velmi oceňuji, že každým rokem přibý-
vá angažovaných laiků, kteří si přípravu programů i sa-
motných posvátných míst berou za své. Mnohé z koste-
lů, kde byl kontaktní osobou ještě před rokem samotný 
kněz, již dnes jako zodpovědnou osobu nahlašují něko-
ho z farníků, dokonce se najdou i takové kostely, kde 
přebírají zodpovědnost za myšlenku Noci kostelů sym-
patizanti křesťanství, aniž by sami do některé církve pat-
řili. Ta následná aktivní spolupráce s místním duchovním, 
kterou vyžadujeme, je pak onou nadějí, že i v našich 
poměrech může být církev inspirativní a otevřená.

 ■ Organizace takové akce, kterou jste si vzal na bed-
ra, je pro vás určitě velkou zátěží. Proč to vlastně dělá-
te, co si od této akce slibujete, co přináší Vám  osobně?
Musím přiznat, že jsem si tuto organizaci na svá bed-
ra nevzal, byl jsem jí pověřen svými představenými. Pů-

vodně jsem myslel, že pouze připravím jeden ročník, 
ale ukázalo se, že tato příprava na celodiecézní úrovni 
není jednorázová, ale i v době mezi jednotlivými roční-
ky se musí řada věcí připravovat a předjednávat. A tak 
jsem zatím tento úkol dostal i pro další dva ročníky. Již 
jsem naznačil, že už nyní ale připravujeme také ročník 
2014, i když samozřejmě se může stát, že svým bisku-
pem mohu být kdykoli odvolán anebo nahrazen.
Nejen při přípravě, ale pak především při samotné akci, 
jsem však také obdarováván: četné děkovné či obdiv-
né emaily, které chodí buď na mou adresu, anebo na 
adresu místních komunit, jsou určitou satisfakcí za pro-
bdělé noci či leckdy napjaté nervy, když se jakž takž stí-
hají termíny, anebo v posledních hodinách je potřebné 
zajišťovat nějakou službu či obvolávat desítky lidí, co si 
určité úkoly nechávali na poslední chvíli, anebo na ně 
úplně zapomněli. 
Byl bych asi špatným knězem, kdybych neměl radost 
z toho, že se i Nocí kostelů církev veřejnosti prezentu-
je způsobem, který nemá u nás obdoby: v jeden a ten 
samý okamžik se totiž plně nasazují stovky věřících, kte-
ří s úsměvem a často do vyčerpání nabízejí příchozím 
nejen svůj kostel, který pečlivě předtím uklidili a vyčisti-
li (a po Noci kostelů zase budou muset), ale také dob-
ré slovo a leckde na venkově v předsíni nebo před kos-
telem také teplý nápoj či drobné pohoštění. A to vše 
z vlastní kapsy, bez nároku na honorář. Nikdo z těch 
dobrovolníků, na rozdíl od podobných akcí, nemá svou 
noční službu nijak zaplacenou.

 ■ NK je v podstatě ekumenickou akcí a účastní se jí 
stále více církví. Jak se vám s nimi spolupracuje, přiná-
ší to nějaká specifika?
Jako všude, kde jsou lidé různých názorů, si musíme 
i my při setkáních a při přípravě více naslouchat. Když 
se kupříkladu píše informační email, tak ekumenický 
rozměr netvoří pouze oslovení, v němž zmíním kromě 
bratrů také sestry, kromě farností také sbory, ale je také 
v něm potřebné postihnout různost pojetí našich chrá-
mů, a to takovým způsobem, aby se zároveň uchovala 
specifičnost konkrétní církve. V katolických chrámech 
je např. svatostánek a presbytář, který si chráníme 
jako posvátné místo, a podle toho se v těchto prosto-
rech chováme, v některých protestantských církvích 
naopak kostel slouží víc jako místo osobního setkává-
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ní a bohoslužba je pouze jednou z mnoha akcí, které 
v tomto prostoru, včetně oltáře, probíhají. 
Praha je v současnosti jedinou českou a moravskou 
diecézí, kde už při samotné přípravě Noci kostelů spo-
lupracuje vícero církví, a ač je to tím pádem trochu slo-
žitější, chtěl jsem, abych měl pár jejich zástupců přímo 
ve svém koordinačním týmu. A mám je.

 ■ Co byste vzkázal návštěvníkům NK, proč by měli 
 přijít?
Téměř by se mi vzhledem k periodiku, pro který dávám 
tento rozhovor, chtělo pozměnit otázku: ta by možná 
neměla znít proč by měli naši čtenáři přijít, ale proč by 
měli naši čtenáři tuto akci organizovat… Protože má-
me-li následovat Krista doopravdy životem, a nejen 
slovy, pak se nutně setkáme s jedním z jeho charak-
teristických projevů, a tím je odevzdání se, bezmezné 
a úplné. Vydání se všanc těm, kteří ho nepřijali, dokon-
ce mu sáhli na život. Vydáme-li se i my křesťané o Noci 
kostelů po jiných kostelích, nechme se tedy inspirovat 

tím, jak to organizují jinde, třeba u sousedů. V jednom 
z předchozích ročníků bylo pro mě velmi dojemné svě-
dectví jednoho z evangelických sborů, kde mi o půl-
noci volal kurátor, že se organizace zúčastnilo všech 
36 členů, kteří tam byli po celou noc přítomni i se svými 
dětmi, které dali spát do sborové místnosti, a pak sami 
byli k dispozici těm, kteří přicházeli. Těch bylo necelých 
sto. A oni se na závěr modlili a děkovali Bohu za po-
žehnání tohoto večera. Tak jděte a možná i vy najde-
te podobné společenství, kde vám bude dobře nejen 
proto, že ho najdete v prostorách kostela. A možná se 
pak vraťte do domovské farnosti a příští rok nabídněte 
svému panu faráři nejen nápady, co by on mohl udě-
lat, ale především svůj čas i schopnosti, abychom i díky 
vám mohli být všichni blíže k tomu cíli, pro který Noc 
kostelů kdysi vznikla.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil a požehná-
ní do další práce.

(ek)

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

Z diáře kardinála Duky
 3. 5. 16:30 Praha-Vinohrady; kostel sv. Ludmily – mše sv. za duchovní povolání
 4. 5. 11:00 Příbram-Svatá Hora – mše sv., pouť za duchovní povolání
 5. 5. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. za sdělovací prostředky k 60. výročí 

České televize
 6. 5. 16:30 Praha-Nové Město, Český rozhlas – autogramiáda knihy Glosy Dominika 

Duky 
 7. 5. 19:30 Praha-Staré Město, barokní refektář kláštera u sv. Jiljí – beseda o cestě do 

Peru
 9. 5. 18:00 Praha-Strahov, bazilika Panny Marie – mše sv. pro redakční radu revue COMMUNIO
 10. 5.  Olomouc, Univerzita Palackého – přednáška Duchovní základy vzdělání 
 11. 5. 10:00 Komárov u Hořovic – mše sv., 750. výročí od první zmínky o obci
 12. 5. 10:00 Neveklov – mše sv., Svatojánská pouť
  18:00 Praha-Staré Město, Rudolfinum – koncert Má vlast v rámci festivalu Pražské jaro

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 12. 5. 7. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Antonína Velikého, Liberec (P. Radek Jurnečka)
 26. 5. slavnost nejsvětější trojice (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora  

(P. Stanislav Přibyl)

Radio Proglas
 5. 5. 6. neděle velikonoční (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod  

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 12. 5.  7. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 19. 5. slavnost seslání ducha svatého (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora 
 26. 5. slavnost nejsvětější trojice (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 5. 5.  6. neděle velikonoční (10:00): Náměstí sv. Petra, Řím (František I.)
 12. 5. 7. neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Josef Říha)
 18. 5.  slavnost seslání ducha svatého, vigilie (18:00): Náměstí sv. Petra, Řím (František I.)
 19. 5.  slavnost seslání ducha svatého (10:00): kostela sv. Jakuba, Trnava
 26. 5.  slavnost nejsvětější trojice (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava
 30. 5.  slavnost těla a krve Páně (19:00): Lateránská bazilika, Řím, (František I.)

Změna vyhrazena.
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 13. 5. 12:00 Lety u Písku – pietní akt u bývalého koncentračního tábora
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., výročí posvěcení katedrály
 15. 5. 10:00 Praha-Hradčany, AP – zasedání představenstva Kolpingova díla
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., průvod přes Karlův most, svatojánské Navalis
 16. 5. 16:00 Praha-Hradčany, Staré proboštství – účast na jednání Metropolitní kapituly u sv. Víta
 17. 5. 13:00 Praha – festival Svět knihy
 18. 5. 16:30 Praha-Hradčany, katedrála – obřad přijetí do katechumenátu
  20:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého a 90. výročí Čes-

kého rozhlasu
 19. 5. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Seslání Ducha svatého
 21. 5. 11:00 Praha – tisková konference k Noci kostelů
  19:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše – požehnání sochy P. M. Caridas del Cobre, patronky Kuby
 23. 5. 12:30 Praha-Hradčany, AP – návštěva konstantinopolského patriarchy Bartoloměje
 24. 5. 15:00 Jáchymovské peklo
  20:00 Noc kostelů
 25. 5. 18:00 Katowice-Murcki (Polsko), kostel Nejsv. Srdce Páně – mše sv.,prezentace knihy Tradice, která je 

výzvou
 26. 5. 9:30 Piekary – Pouť mužů k Panně Marii Piekarské
 29. 5. 17:00 Křižlice u Jilemnice – vyslání vojenské kaplanky G. Horákové
 30. 5. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – slavnost Těla a krve Páně – mše sv., eucharistický průvod,
 31. 5. 10:00 Liberec – zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci

Z diáře biskupa Malého
 2. 5. 9:00 Kladno, Základní škola Maltézských rytířů – vizitace 
 4. 5. 11:00 Příbram-Svatá Hora – arcidiecézní pouť za duchovní povolání
 5. 5. 10:00 Praha-Holešovice, kostel sv. Antonína – mše sv. s jáhenským svěcením
 9. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. (Nanebevstoupení Páně)
 12. 5. 9:45 Mnichov (Německo), kostel St. Stephan – mše sv. s biřmováním
 14. 5. 18:30 Praha-Malá Strana, Malostranská beseda – kulatý stůl
 16. 5. 9:00 Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – účast na maturitách
 18. 5. 10:30 Příbram-Svatá Hora – pouť bývalých příslušníků PTP
  16:00 Příbram, kostel sv. Jakuba – mše sv. s biřmováním
 19. 5. 11:00 Praha-Staré Město, kostel Nejsv. Salvátora – mše sv. s biřmováním (francouzsky)
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 22. 5. 9:00 Praha-Nové Město, Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. – účast na maturitách
  13:00 Praha-Vinohrady, Arcibiskupské gymnázium – účast na maturitách
 24. 5. 18:00 Praha-Lhotka, kostel Panny Marie Královny Míru – Noc kostelů
 26. 5. 10:00 Vlašim, kostel sv. Jiljí – mše sv. s biřmováním
 29. 5. 9:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské – příjímací řízení do Arcibiskupského semináře

Z diáře biskupa Herbsta
 4. 5. 11:00 Příbram-Svatá Hora – arcidiecézní pouť za povolání
 5. 5. 10:00 Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním 
 11. 5. 10:00 Pardubice, Salesiánské středisko mládeže – Festival Salesiánského hnutí mlá-

deže, mše sv.
 12. 5. 10:30 Sázava, kostel sv. Prokopa – mše sv. s biřmováním
  19:00 Praha-Kobylisy – setkání s biřmovanci
 18. 5. 18:00 Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla – mše sv. s biřmováním
 19. 5. 10:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – mše sv. s biřmováním
 26. 5.  10:00 Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 29. 5. 18:30 Kladruby, Rehabilitačního ústav – mše sv.

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

Personalia
Úmrtí
Ján  Petrovič, osobní děkan, farář ve Zbečně, zemřel 
dne 26. 3. 2013 ve věku nedožitých 55 let, v 27. roce své 
kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 3. dubna 

2013 ve farním kostele sv. Martina ve Zbečně, pohřben 
byl do rodinného hrobu v obci Obyce, okr. Zlaté Mo-
ravce (Slovensko). Zesnulý byl členem CCC. R.I.P.
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Ustanovení
Ing. David Dlabal byl s účinností od 18. března 2013 do 
17. března 2014 jmenován a ustanoven odborným du-
chovním asistentem IV. pražského vikariátu.
Václav Nekolný, osobní arciděkan, byl s účinností od 
1. dubna 2013 ustanoven a jmenován čestným kanov-

níkem Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Sta-
ré Boleslavi.
MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák byl s účinností od 27. 
března 2013 jmenován a ustanoven administrátorem 
excurrendo Římskokatolické farnosti Zbečno.

Jubileář
Výročí svěcení
P. ThMgr. Mieczysław Antoni Jóźwiak CMF, farní vikář u sv. Matěje, Praha-Dejvice 23. 5. 2003 (10 let)
Zdzisław Ciesielski, farář v Čechticích 28. 5. 1988 (25 let)
Mgr. Jacek Strachowski, kanovník, administrátor v Petrovicích u Sedlčan 29. 5. 1993 (20 let)

Životní jubilea
P. Mgr. František Marek Míček O.Præm., administrátor v Praze-Nebušicích 1. 5. 1973 (40 let)
P. Jiří Ptáček MIC, farář v Praze-Braníku 3. 5. 1973 (40 let)
P. Antonio Francesco Rivas González OSA, farní vikář u sv. Tomáše, Praha-Malá Strana 6. 5. 1968 (45 let)
prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník Metropolitní kapituly v Praze 12. 5. 1932 (81 let)
P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, na odpočinku v Praze 16. 5. 1928 (85 let)
kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský 17. 5. 1932 (81 let)
Jiří Rozmajzl, výpomocný duchovní v Příbrami-Březových Horách 17. 5. 1933 (80 let)
P. Andrea Barbero FSCB, administrátor u sv. Apolináře, Praha-Nové Město 18. 5. 1973 (40 let)
Mons. ThLic. Artur Matuszek, prelát, kanovník, rektor Arcibiskupského semináře v Praze 23. 5. 1963 (50 let)
Mons. Pavel Kučera, prelát, emeritní kanovník, na odpočinku v Praze 27. 5. 1932 (81 let)
Mgr. Mikuláš Uličný, administrátor v Budyni nad Ohří 29. 5. 1978 (35 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMy
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel.: 220 181 754(705) 
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 2. 5. 19:00 Společenství Nikodém, PS
 7. 5. 19:30 Příprava na manželství*, CPR
 14. 5. 19:30 Příprava na manželství*, CPR
 16. 5. 19:00 Společenství Nikodém, PS
 17. 5. 20:00 Modlitba Taizé, DS
 21. 5. 19:30 Příprava na manželství*, CPR
 22. 5.  Akademie nejen pro seniory, výlet*, PS
 23. 5. 19:00 Mše chval, PS
 28. 5. 19:30 Příprava na manželství*, CPR
* jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Ko-
lejní ulice č. 4; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu, DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha

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

Rodiny se vydají na pouť do Hrusic
Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 1. června ve 
spolupráci s dalšími institucemi pouť rodin do Hrusic. 
Hlavním celebrantem mše svaté od 11:00 v kostele 
sv. Václava bude Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanovník 
vyšehradský.
Jedenáctá pouť rodin nabídne kromě bohoslužby také 
další zajímavý program. Mši bude předcházet kate-
cheze pro rodiny, kterou povedou manželé Poláčkovi. 
Děti i dospělí se mohou těšit na rodinné autorské diva-
dlo zaměřené na pohádkovou tvorbu „Fígl“, výtvarné 
dílny, besedu s Mons. Opatrným i paralelní dětský den 
pořádaný obcí Hrusice včetně volného vstupu do Pa-

mátníku Josefa Lady. Poutníky z Prahy dopraví do mís-
ta konání poutě zvláštní historický vlak, který pojede po 
trase Praha-Smíchov – Mnichovice u Prahy. Místa ve 
vlaku je třeba si zamluvit předem. 
Více: cpr.apha.cz/pout/

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořá-
dá letní exercicie pro manželské páry ve dnech 14. – 
20. 7. 2013 (od neděle večeře do soboty oběda) v Ji-
řetíně pod Jedlovou v Penzionu Dcer Božské Lásky. 
Exercitátor: P. MUDr. Jiří Korda, administrátor farnos-
ti Praha 4 – Lhotka. Ubytování: Samostatný pokoj pro 
manželský pár s teplou a studenou vodou. WC, spr-
chy a koupelna jsou společné. Stravování: Plná pen-
ze. Cena pobytu: 3000 Kč na osobu, tedy 6000 Kč na 
manželský pár. 
Informace a přihlašovací formulář: 
http://cpr.apha.cz/jiretin/

Křesťanská psychologická poradna
Poradna v našem sídle Thákurova 3, Praha 6 (metro 
A – Dejvická) nabízí dospělým klientům, kteří přichá-
zejí s problémy partnerskými, rodinnými, ale i osobní-
mi, jednorázovou psychologickou intervenci i možnost 
psychoterapeutické péče. Klientům se věnují věřící te-
rapeuti pod odbornou supervizí klinického psychologa 
PhDr. Petra Goldmanna. Nově nabízíme služby věřící-
ho psychiatra. 
Do poradny je nutné se předem objednat na čísle 
220 181 777. Doporučený příspěvek za jednu konzulta-
ci je 400 Kč. Návštěva u psychiatra je hrazena ze zdra-
votního pojištění.
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Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4; tel: 244 910 469 
GSM: 733 161 614; e-mail: nazaret@apha.cz 
www.praha.signaly.cz

Víkendovka v Nazaretě s poutí 
na Svatou Horu (12-20 let)
Kdy: 3. – 5. května. 2013. Téma: Já jsem ta cesta, prav-
da i život. (Jan 14,6).
Kromě zajímavých témat nás čeká také putování na 
Svatou Horu. Začátek v pátek 3. května v 18:00 hodin 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v neděli 
obědem v cca 13:30. Účastnický poplatek je 300 Kč. 
S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení 
a obuv na ven i dovnitř. 
Doprava: ze stanice metra „C“ Budějovická autobu-
sem č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlu-
tá budova za kostelem. Přihlášky na shora uvedených 
kontaktech.

Mše svatá bez kytary? – workshop pro 
zpěváky i nezpěváky (14-25 let)
Kdy: 18. – 19. května 2013. Téma: Zazní jejich děkovná 
píseň a hlasitý smích. (Jeremjáš 30,19).
Co tě čeká? Budeš mít možnost poznat duchovní hudbu 
trochu jinak. Dozvíš se, co to vlastně je liturgická hudba, 
jak se vyvíjela v průběhu dějin a jak bychom měli hud-
bu v liturgii vnímat. Lektor Martin Beran si připravil roz-
manitý program – povídání, hru, zpívání a možná i něco 
dalšího. Workshop zakončíme mší svatou, během které 
zazní to, co se v tento den před slavností Seslání Ducha 
Svatého společně naučíme. Začátek v pátek 18. květ-
na v 18:00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukonče-
ní v sobotu navečer mší svatou, která začne v 16:00, je 
možnost zůstat do nedělního dopoledne. Účastnic-
ký poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, 
vhodné oblečení a obuv na venkovní hry i dovnitř.
Doprava: ze stanice metra „C“ Budějovická autobu-
sem č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlu-
tá budova za kostelem. Přihlášky do 15. května 2013 na 
shora uvedených kontaktech.

ÚLET – prázdninový pobyt v Zásmukách (15-25 let)
Kdy: 14. – 20. července. 2013. Máš chuť dostat se z měs-
ta, ze všednodenních situací a prostě jen tak ULETĚT? 
Chceš se přitom dozvědět něco víc o Hospodinu? Chceš 
mu věnovat část prázdnin? Chceš poznat nové kama-
rády a podělit se s nimi o svojí víru? Pak je Úlet určen prá-
vě pro Tebe! Akce je určena pro mládež ve věku od 
15 do 25 let. Na programu budou přednášky, skupinové 
činnosti, modlitba, mše sv., výlety a mnoho jiné zábavy. 
ÚLET proběhne v termínu 14. – 20. července v areálu bý-
valého františkánského kláštera v Zásmukách. Příspěvek 
za ubytování, jídlo a ostatní náklady je 1500,- Kč. Pozor: 
kapacita je omezená! Přihlašovat se můžeš se složením 
zálohy 500 Kč u členů týmu Nazareta nebo u P. Bene-
dikta Hudemy. Kontakty: 724 209 774, nazaret@apha.cz

Putování ve znamení sv. Cyrila 
a Metoděje, akce pro ministranty
Kdy: 4. – 6. července. 2013. Ve čtvrtek večer se vlakem 
přesuneme na zbožnou Moravu, zúčastníme se pouti 
ke svatým Cyrilovi a Metodějovi na Velehradě, navští-
víme Velkomoravské památky a jistě nebude chybět 

ani trocha adrenalinu. S sebou: 1000,- Kč, spacák, kari-
matku, dobré boty. 
Info: P. Benedikt Hudema, tel. 724 209 774

Tábor pro mladší ministranty
Kdy: 18. – 24. srpna 2013. Týdenní pobyt pro mladší mi-
nistranty (cca od 8 do 14 let) v Zásmukách u Uhlířských 
Janovic. Cena: 1800 Kč, v případě dalších sourozenců 
možná sleva. Přihlášení osobně u P. Benedikta na pra-
videlných setkáních pro mladší ministranty se složením 
zálohy 300 Kč. Program: Dobývání Svaté země II. Dob-
rodružství, liturgie, soutěže, noční výprava, příroda, bo-
jové hry i spaní pod širákem. Co s sebou: Průkaz zdra-
votní pojišťovny (kopie), vyplněná přihláška s písemným 
souhlasem rodičů, spacák, oblečení (sváteční, běžné, 
sportovní), toaletní potřeby.
Info: P. Benedikt Hudema, tel. 724 209 774 
ministranti@apha.cz

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

Třináctého na třináctce s kapelou Jen tak tak
Srdečně zveme na poslední předprázdninový kon-
cert z cyklu „Třináctého na třináctce“. Slávek Klecan-
dr tentokrát pozval jindřichohradeckou folkovou skupi-
nu „Jen tak tak“. Koncert se koná v pondělí 13. května 
2013 od 19:30 v Komunitním centru sv. Prokopa na Slu-
nečním náměstí v pražských Nových Butovicích (me-
tro Hůrka). Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový 
vstup. Koncert finančně podpořili: MČ Praha 13, Nada-
ce život umělce a Nadace Český hudební fond.
Místa si můžete rezervovat do 12. května na mailu 
13na13@centrum.cz; info: http://www.trinactnatrinact.
blog.cz

Prokopská zastavení
V úterý 14. května 2013 od 18:30 jste zváni do Komunit-
ního centra sv. Prokopa na přednášku „Řád němec-
kých rytířů: historie a současnost“. Přednáší: Fr. Mgr. Ja-
kub Jirovec OT.
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Prokopské volnočasové centrum pro děti i dospělé
(Program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi.)

 ■ Pondělky: Hudební škola yamaha (lekce probíhají 
od 9:00 do 11:30) 

 ■ Úterky: Otevřené společenství maminek na mateř-
ské dovolené (9:30 do 11:30) 

 ■ Čtvrtky: Hudební škola yamaha (lekce probíhají od 
9:00 do 11:30) 

 ■ Pátky: Tvořivá dílna, cvičení, vaření, přednášky (od 
9:30 do 11:30):

3. května – Přednáška na téma: „Období vzdoru“ 
(MUDr. Věra Gabrielová)
10. května – Keramické tvoření pro děti s Katkou (cena 
100 Kč za materiál a pec)
17. května – Hravé cvičení pro děti s Natašou
24. května – Přednáška na téma: „Alergie u dětí“ 
(MUDr. Zuzana Vokatá)
31. května – Vaření: „Ratatouille – jihofrancouzská klasika“
Kontakt: email: p-v-c@seznam.cz
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Pastorační centrum sv. Tomáše 
ŘKF Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš; tel.: 318 521 677 
e-mail: pcstomas@volny.cz; www.farnostdobris.cz

Starej se o sebe
V úterý 14. května v 19:30 pokračuje otevřený seminář 
„Starej se o sebe“, který se zabývá otázkou jak praktic-
ky duchovně žít křesťanskou víru. V Pastoračním cent-
ru sv. Tomáše. 

Viry ve 21. století
Ve středu 22. května v 19:30 zveme na přednášku „Viry 
ve 21. století – jaké virové choroby nás mohou hrozit 
v blízké budoucnosti a co proti nim může věda a me-
dicína dělat?“. Přednáší Doc. RNDr. Jan Konvalinka, 
CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
a Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. Přednáška se 
koná v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy, 128 00 Praha 2 
tel.: 224 917 210; mail: cka@omadeg.cz; www.omadeg.cz/cka

 ■ Ekologická  sekce České křesťanské akademie zve 
na besedu „Cyklus života a smrti v ekosystémech 
šumavských horských smrčin“. Úvodní slovo prone-
se prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (profesor eko-
logie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity). 
Beseda se bude konat v úterý 14. května 2013 v 17:30 
v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49).

JNe 
 ■ Ekologická  sekce České křesťanské akademie ve 

spolupráci s občanskými sdruženími pořádá v so-
botu 25. května 2013 v 15:00 v pořadí již šestou 
„Ekumenickou bohoslužbu za krajinu na Sedleckých 
skalách“. Kázáním poslouží evangelický farář Jan 
Kowalczyk. Úvodní slovo k besedě, která po boho-
službě následuje, bude mít Pavel Štifter (biolog, mís-
tostarosta města Benátky nad Jizerou) na téma Život 
v městské krajině – hledání společného řešení; doplní 
je informací o sdružení A Rocha – Křesťané v ochra-
ně přírody). Místo bohoslužby je dosažitelné ze zastá-
vek MHD v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147 
Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec nebo od pří-
vozu v Praze-Sedlci (ve 14:00 bude od přívozu zajiš-
těn doprovod na místo bohoslužby). Bohoslužbě již 
tradičně předchází pouť od kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele v Dolních Chabrech, sraz v 10:00. Více in-
formací najdete v rubrice „akce“ na www.drahan.
chabry.cz 

 ■ Ekologická  sekce České křesťanské akademie vy-
hlašuje při příležitosti Dnů vděčnosti za stvoření 2013 
výtvarnou a fotografickou soutěž na téma „Život se 
rodí ze smrti“. Výtvarná soutěž je určena dětem; fo-
tografické soutěže se může zúčastnit kdokoliv bez 
ohledu na věk. Bližší informace a motivační text pro 
děti lze najít na webu http://jiri_necas.jetmouse.cz/
akce/Vyhlaseni_2013.pdf

 ■ Kolegium katolických lékařů České křesťanské aka-
demie srdečně zve 22. května 2013 v 18:30 na před-
nášku P. Vojtěcha Kodeta „Život z víry po vzoru 
Panny Marie“. Setkání se koná v knihovně III. inter-
ní kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2 (roh 
Karlova náměstí).

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel.: 220 516 740 
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
Každou neděli v 15:00 a 16:00 si můžete poslechnout 
koncert loretánské zvonohry (od dubna jsme změnili 
termíny zvonění).

 ■ 1. května od 19:00 proběhne Květnová benefi-
ce Večery u kapucínů. S programem nazvaným 
„Májové probouzení“ vystoupí vokální skupina 
Všelijak. Výtěžek benefice podpoří činnost nízkopra-
hového klubu Husita, který pomáhá dětem a mla-
dým lidem z Prahy 3 překlenout jejich obtížné život-
ní situace.

 ■ 4. května se uskuteční další z Loretánských hudeb-
ních podvečerů. Od 19:00 bude v Loretě probíhat 
hudební program doplněný duchovním slovem. 
Program: Mariánská hudba baroka v podání soubo-
ru Societas Musicalis.

 ■ 7. května se v Loretě uskuteční vernisáž výstavy „Jan 
Zrzavý – Benátské maličkosti“. Výstava potrvá od 
7. 5. do 30. 9. 2013.

 ■ 11. května přivítáme Komorní pěvecký sbor Kon-
zervatoře v Českých Budějovicích. Po mši svaté je 
možné zůstat na krátký koncert duchovní hudby.

 ■ 19. května o slavnosti Seslání Ducha svatého dopro-
vodí mši sv. v 18:00 v kostele Narození Páně v Loretě 
soubor Collegium Quod Libitum.

 ■ 25. května proběhne pravidelná poutní sobota. Od 
14:00 je možné se zúčastnit adorace v kostele Panny 
Marie Andělské a poté následuje duchovní program 
v klášteře. Závěrečnou mši sv. v kostele Narození 
Páně v Loretě v 18:00 bude celebrovat br. František 
Kroczek OFMCap. Po bohoslužbě můžete zůstat na 
modlitbu loretánských litanií v ambitu. 

 ■ 26. května o slavnosti Nejsvětější Trojice zazní při ve-
černí mši sv. v 18:00 v kostele Narození Páně v Loretě 
duchovní hudba baroka v podání souboru Societas 
Musicalis.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17; tel.: 235 323 248 
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz; kultura@domovrepy.cz 
www.domovrepy.cz

 ■ 3. května od 19:00 – Vernisáž výstavy Matka Vojtěcha 
– služebnice boží, statečný svědek víry (příběh mo-
ravského děvčátka Tonečky od narození, vstupu do 
řádu sester boromejek, jejího věznění až po funkci 
generální představené), hudební program: Dmitrij 
Večer a Markéta Dominikusová – housle, Martina 
Hájková – klavír. Výstava je otevřena denně od 9:00 
do 18:00 až do 2. června v refektáři.

 ■ 12. května od 17:00 – Benefiční koncert mezzo-
sopranistky a držitelky Světové ceny A. Dvořáka 
Virginie Walterové s varhanním doprovodem a vio-
lou (M. Corretto, G. Frescobaldi, E. Bloch, A. Dvořák, 
C. Franck a J. Brahms) – kostel sv. Rodiny.

 ■ 14. května od 14:30 – Koncert Pavlíny Filipovské 
a Karla Štědrého ke Dni matek (pod záštitou 
Nadačního fondu Maltézského kříže) – refektář.

 ■ 19. května od 17:00 – Svatodušní koncert smíšeného 
sboru sv. Jiří z Vraného n. Vlt. pod vedením Alfonse 
Limpoucha (duchovní písně a spirituály) – kostel sv. 
Rodiny.
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 ■ 22. května od 15:30 – Koncert sólistky Státní ope-

ry Daniely Radosa a jejích hostů (z lidových ná-
pěvů a jarních námětů V. Nováka, B. Martinů, M. 
Schneidera – Trnavského, Z. Fibicha, J. Ježka, A. 
Aljabjeva a A. Grečaninova) – refektář.

 ■ 26. května od 17:00 – Orchestrální řada Archioni Plus 
(4. koncert) pod vedením Michala Macourka (z tvor-
by J. S. Bacha, M. P. Musorgského a M. Ravela) – kos-
tel sv. Rodiny.

Na všechny akce vstupné dobrovolné

POZVáNKy, NABÍDKy
Z programu ADS ČVUT na měsíc 
květen vybíráme:
Akademická duchovní správa ČVUT v Praze vás zve na 
pravidelné středeční večery „Ve středu ke Středu“, které 
začínají ve 20:00 mší svatou (pokud není uvedeno jinak!) 
v kostele sv. Bartoloměje, Bartolomějská ul. Praha-Staré 
Město a pokračují přednáškou, jejíž začátek je cca ve 
20:45 v kryptě pod kostelem. Podrobné informace o pro-
gramu i ostatních aktivitách našeho akademického spo-
lečenství vždy naleznete na http://ads.cvut.cz. Na této 
adrese jsou k dispozici nahrávky a bohatá fotodoku-
mentace z většiny akcí, které v rámci ADS proběhly.

 ■ 1. května: Tentokrát bude ADS hostem ve staroby-
lém chrámu Matky Boží před Týnem, který právem 
řadíme mezi perly pražských mariánských svatyní. 
Poutní mše svatá v týnském chrámu, celebrovaná 
rektorem ADS ČVUT P. Vladimírem Slámečkou, začí-
ná ve 20:00. Po ní cca ve 20:45 následuje koncert 
sboru ADS, vedený Martinem Beranem. Zazní nejen 
skladby, které sbor nacvičil na doprovázení student-
ských bohoslužeb, ale i koncert G dur J. S. Bacha či 
zpěvy z Taizé. Od cca 20:45 začíná zevrubná prohlíd-
ka chrámu, při které nám bude průvodcem odbor-
ník na slovo vzatý: kunsthistorik a svatovítský kanov-
ník, ale zejména týnský farář P. Vladimír Kelnar.

 ■ 8. května: Večer se tradičně uskuteční u sv. Bar-
toloměje: začínáme jako obvykle studentskou mší 
svatou, celebrovanou ve 20:00. Bohoslužbu tradičně 
doprovází studentský sbor ADS. Ve 20:45 přivítáme 
v kryptě Mgr. Jana Cibulku s přednáškou „Odsun“ 
Němců – strašidlo české ne-paměti. Budeme se za-
mýšlet, jakým způsobem může 66 let stará udá-
lost ovlivňovat naše životy dnes. Proč hrála karta 
„Benešových dekretů“  tak silnou roli v prezidentské 
kampani 2013? Z českých zemí byl vysídlen každý tře-
tí obyvatel. Právě tolik – přes tři miliony – čítala naše 
německá menšina. Jednalo se o největší přesun lidí 
v historii země. Původní označení „odsun“ nechtěně 
vystihuje podstatu vysídlení: odsunuli se lidé a s nimi 
problém, zhoubný nádor žije vlastním životem dále…

P. Vladimír Slámečka

Setkání křesťanských zdravotníků
na téma: „Komunikace zdravotníka s nemocným a ne-
mocného se zdravotníkem“ jste zváni 
11. května 2013 do kostela sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36, Praha 1. Setkání začíná v 8:30 mší sv. a po-
kračuje referáty K. Lachmanové, M. Markové, L. Bartůš-
kové, A. Opatrného a  J. Matějky. Předpokládaný zá-
věr v 16:00.
Účastnický příspěvek dobrovolný. Zváni jsou všichni bez 
rozdílu vyznání. Přihlásit se můžete do 5. května 2013 na 
www.boromejky.cz (nabídky, aktuality), další informa-
ce: setkanikz@boromejky.cz

Mladší ministranti
Setkání pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let) tentokrát 
proběhne v Berouně 11. května 2013. Zahájení v koste-
le sv. Jakuba Staršího v Berouně v 9:30. Program: nácvik 
liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč 
na jídlo, sportovní obuv na ven a případně ministrant-
ské oblečení. Ukončení v 16:00.
Info: http://ministranti.apha.cz, mail: ministranti@apha.cz

Starší ministranti
Setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let) se uskuteč-
ní od 17. do 18. května 2013. Program: zahájení v pá-
tek mší svatou v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 
(od metra C Budějovická bus č. 193, stanice „Kunratic-
ká škola“). V sobotu ráno mše svatá, příležitost ke svaté 
zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, fotbálek, 
film. Dozvíš se také, co to vlastně je liturgická hudba, 
jak se vyvíjela v průběhu dějin a jak bychom měli hud-
bu v liturgii vnímat. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportov-
ní a ministrantské oblečení. 
Info: http://ministranti.apha.cz; mail: ministranti@apha.cz

Prchavá setkání
Srdečně Vás zveme na výstavu Martiny Špinkové Pr-
chavá setkání – o lidech a andělech. Vernisáž výstavy 
se uskuteční 14. května 2013 v 19:30 v kryptě Plečniko-
va kostela Nejsvětějšího srdce Páně, nám. Jiřího z Po-
děbrad, Praha 3. Na marimbu zahraje Marie Špinková. 
Výstava potrvá od 15. května do 16. června 2013 (stře-
da – neděle od 15:00 do 18:00, vstup zadním vchodem 
přes zahradu).

Josip Plečnik – Mistr sakrální architektury
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně Vás zve na vernisáž výsta-
vy „Josip Plečnik – Mistr sakrální architektury“ do koste-
la sv. Jana Nepomuckého v Tetíně u Berouna. Výstavu 
zahájí v sobotu 18. května 2013 v 17:00 PhDr. Vladimír 
Czumalo, vystoupí roztocký sbor „Local Vocal“ pod ve-
dením sbormistra Martina Šmída.
Výstavu bude možné shlédnout do 31. října 2013 vždy 
o víkendech od 10:00 do 17:00.

Jiří Šafránek

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha” se uskuteční v nedě-
li 19. května. 2013 od 16:00 do 18:00 v zasedacím sále 
úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 
– Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava) pod názvem „Můj byt – můj hrad?” Hosty bu-
dou italský architekt Paolo Di Biase, malíř pokojů Pavel 
Franta a P. Miroslav Cúth.
Vstupné dobrovolné, změna programu vyhrazena. 
Info: http://www.focolare.cz.
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POZVáNKy, NABÍDKy
Cantabo domino
Concerti ecclesiastici od Ludovica Viadany (1602) ve 
čtvrtek 9. května 2013 v 19:30, barokní refektář domi-
nikánského kláštera sv. Jiljí  (vstup  Jilská  7a).  Účinkují-
cí: Giovanna Urrutia – soprán, Sebastian Marińo León 
– baryton, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Oren Kir-
schenbaum – varhanní pozitiv.
Více informací na www.dominikanska8.cz

Zákon o církvích a náboženských 
společnostech
Přijměte pozvání na přednášku doc. JUDr. Stanislava 
Přibyla, Ph.D., JC.D.: Zákon o církvích a náboženských 
společnostech, která se bude konat v neděli 19. květ-
na 2013 v16:30 v kostele P. Marie Královny míru, Praha 4 
– Lhotka, Ve Lhotce 36.

Karel Štamberg

Varhanní Zbraslav
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Starší-
ho Praha 5 – Zbraslav pořádá 19. května 2013 v 15:00 
odpolední koncert. Na varhany hraje Marketa Schley 
Reindlová. Zazní skladby Johanna Sebastiana Ba-
cha (1685 – 1750), Josefa Ferdinanda Norbert Segera 
(1716 – 1782), Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809 – 
1847), Césara Francka (1822 – 1890) a Maurice Duruflé-
ho (1902 – 1986).

„Varhanní nešpory maltézských rytířů“
V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ 
uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Je-
ruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní 
hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém 
kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Pra-
ze 1 – Malé Straně již pátý koncert duchovní hudby 
v úterý 21. května 2013 od 17:00. Na programu budou 
díla J. S. Bacha, G. Böhma, G. F. Händela a W. A. Mo-
zarta. Účinkují: Petr Čech – varhany, Pavla Čichoňová 
– soprán. Vstup na koncert je volný.

Koncert v kostele sv. Kateřiny
Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev 
a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají ve 
čtvrtek 23. května 2013 v 16:00 koncert duchovní hud-
by v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psy-
chiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 
2. Účinkuje Marie Šestáková – varhany, Anna Vršinská – 
mezzosoprán. Na programu budou skladby G. P. Tele-
manna, J. F. N. Segera, J. S. Bacha, G. F. Händla.
Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2. Vstup na kon-
cert je volný.

Gambale
Kostel sv. Václava v Psychiatrické léčebně neobživ-
ne jen v pátek 24. května při „Noci kostelů“, ale rov-
něž na poslední májovou neděli – 26. května od 15:30. 
Tým spirituální péče připravil ve spolupráci se sbormis-
tryní Evou Šuhajovou benefiční koncert. Na progra-
mu budou spirituály, gospely a středověké písně v po-
dání smíšeného sboru Gambale. Koncert pořádáme 
v roce, kdy si připomínáme dvacáté výročí od zno-
vuvysvěcení ústavního kostela sv. Václava v Bohni-
cích.
Vstupné dobrovolné. Info: www.plbohnice.cz

Noc s apoštoly víry
Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně a sestry paulínky zvou 
v rámci Roku víry do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohra-
dech k zaposlouchání se do biblických úryvků. Letos 
– po loňské Noci žalmů – to bude výběr z novozákon-
ních listů apoštolů Pavla, Petra, Jakuba a List Židům. 
Noc s apoštoly víry začíná 31. května v 19:15. Předpo-
kládaný konec ve 2:15.
Info: http://nocsapostoly.webnode.cz/

Letní škola duchovní hudby Convivium
Ve dnech 10.–18. srpna 2013 se v klášteře ve Vyšším 
Brodě bude konat 10. ročník školy duchovní hudby 
Convivium. Je určeno zájemcům o aktivní provozová-
ní duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským 
a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům 
a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve 
společné části a v dělených specializovaných třídách. 
Doprovodný program je přichystán také pro děti, tak-
že se mohou účastnit i rodiny s dětmi. Cena kursu pro 
aktivního účastníka včetně ubytování a stravy je 4000-
5000 Kč, podle typu ubytování. Pořadatelem je Společ-
nost pro duchovní hudbu ve spolupráci s komunitou 
Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod.
Smyslem Convivia je rozšířit povědomí o podsta-
tě a uplatnění duchovní hudby, nabýt zkušenost s je-
jím prováděním v autentickém prostředí a zkušenost 
s méně známým repertoárem duchovní hudby a v ne-
poslední řadě setkání lidí se zájmem o aktivní provozo-
vání duchovní hudby.
Letos se nabízí opět výběr z několika seminářů pod ve-
dením zkušených lektorů:
Marek Valášek – Sbormistrovská třída; Společné „vel-
ké“ ordinárium Ch. M. Widora. Stanislav Předota – Gre-
goriánský chorál; Palestrinovská polyfonie. František 
Macek jun. – Hudba v průběhu liturgického roku; Kle-
noty duchovní hudby. David di Fiore (USA) – Varhan-
ní improvizace. Miroslav Pšenička – Varhany pro „za-
čátečníky“. Tomáš Najbrt – Liturgická kytara. Veronika 
Höslová – Hlasové poradenství.
Info a přihlášku najdete na stránkách www.convivium.cz

Letní kurz Manželských setkání
yMCA Familia zve na týdenní kurz 16.–24. srpna 2013 do 
Třeště u Jihlavy, který má za cíl obnovovat a prohloubit 
partnerské, ale i rodičovské vztahy. Probírají se témata 
jako hledání zdravého sebevědomí, odstranění chyb 
v komunikaci, uspořádání priorit a životních hodnot, se-
xualita, vzájemné sdělování klíčových potřeb partne-
rů, role odpuštění v partnerském vztahu a další. Na akci 
přednášejí manželské páry, které neprezentují jen teo-
rii, ale otevřeně ji dokumentují vlastním životním příbě-
hem. Účastníci se scházejí i v menších skupinkách, kde 
se zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně se obo-
hacují o zkušenosti. K dispozici je tým zkušených odbor-
níků (psychologů, rodinných terapeutů a kněží). Man-
želská setkání zdaleka nejsou určena jen pro manželství 
v krizi, mohou obohatit partnery na všech nejrůznějších 
úrovních vzájemného vztahu. Pro manžele je vhodněj-
ší účastnit se akce bez dětí, ale nemáte-li žádnou mož-
nost hlídání, je připraven zkušený tým mladých dobro-
volníků s programem pro děti.
Info: www.familia.cz nebo 602 681 888 (Dita Kučerová)
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

5.–9. 5. Pro nemocné, trpící, 
nesoucí kříž 

Duchovní centrum 
sv. Františka 
z Pauly

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

6.–10. 5. „Rozjímání se zakladateli 
řádů a kongregací“

P. Zdeněk Šilhánek, 
CSsR

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

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

7.–11. 5.
Ignaciánské exercicie: 
Poznat, milovat 
a následovat Ježíše Krista

P. František Lízna SJ Matice 
svatohostýnská

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

8.–12. 5. Překážky při rozlišování 
životního povolání II.

sestry karmelitky 
a hosté

Karmel Edith 
Steinové

Jinonická 22, Praha 5 – Košíře 
e-mail: meditace@farnostsalvator.cz

11. 5.
Duchovní obnova pro 
mládež hledající své 
životní povolání

bratři pauláni
Duchovní centrum 
sv. Františka 
z Pauly

viz výše

11.–15. 5. Eucharistie – chvála Boží Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům viz výše

12.– 16. 5. Exercicie s Panou Marií P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům 
Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín 
GSM: 731 182 112 
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz

13.–16. 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 
e-mail: dcs@diecezehk.cz 
web: http://seniori.diecezehk.cz

17.–19. 5.
Svatodušní obnova: 
obnova svátosti biřmování 
vč. sobotního bdění

jáhen Jan Špilar
Duchovní centrum 
sv. Františka 
z Pauly

viz výše

19.–23.5. Duchovní obnova P. Vojtěch Suchý 
SJ

Exerciční dům 
Kolín viz výše

20.–24. 5. Duchovní cvičení 
s Pannou Marií P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov

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

20.–24. 5. „Jak prohloubit svůj 
duchovní život“

P. Josef Michalčík, 
CSsR

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům viz výše

23.–26. 5.

Duchovní obnova k roku 
víry – Na cestě víry 
a modlitby se sv. Ignácem 
a Benediktem XVI. 

P. Ladislav árvai SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

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

26.–31. 5.
Duchovní obnova 
s knězem katolické církve 
východního obřadu 

P. Jiří Pleskač Matice 
svatohostýnská viz výše

27. 5. – 1. 6. Ignaciánské exercicie  
II. týden P. František Lízna SJ Exerciční dům 

Kolín viz výše

27.–31. 5. „Život z víry“ P. Jan Sokulski, 
CSsR

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům viz výše

31. 5. – 2. 6.
Duchovní obnova – 
Putování s Pannou Marií, 
matkou Ježíšovou i naší

P. Ladislav árvai SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

viz výše
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OZNáMENÍ

Děti, které se rodí v srdci
Příběh adoptivní a pěstounské maminky
(Miloslava Striová)
„Poněvadž jsme toužili žít jako každá jiná rodina a ne-
mohli jsme mít vlastní děti, tak jsme přijali děti do adop-
ce. Řekli jsme si: ‚Tak a teď jsme jako každá jiná rodina.‘ 
Mýlili jsme se.“ Knížka vypráví o dětech, které se naro-
dily v srdci svých náhradních rodičů, které si do života 
přinesly různé problémy a genetickou zátěž. Život s nimi 
nebyl a není procházkou růžovým sadem a knížka po-
pisuje „jiné“ rodičovství s otevřeností a zároveň v sobě 
nese naději pro všechny, kdo by rádi dítě osvojili nebo 
přijali do pěstounské péče a bojí se, zda to zvládnou. 
Kniha je retrospektivou, ohlédnutím za dvěma desítka-
mi let rodinného života rodičů a jejich adoptivních dětí 
a dětí, které rodina přijala do pěstounské péče. Man-
želé Striovi postupně přijali do své rodiny osm dětí. Kni-
ha osloví zájemce o skutečné příběhy pěstounských 
a adoptivních rodin.

brož., 176 str., 275 Kč

Město
(Alena a Vlastimil Vondruškovi)
Průvodce českou historií je nová řada výpravných en-
cyklopedií, které postihují život v našich zemích od vzni-
ku českého státu do počátku moderní doby. První díl 
je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradištní do 
konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. 
Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků 
a jednotlivých staveb (opevnění, obytné domy, ulice, 
náměstí, radnice apod.) ukazuje i propojení všedního 
života měšťanů s daným sídelním typem. Knihu úspěš-
né autorské dvojice doplňuje několik set fotografií, vý-
kladové slovníčky a chronologické tabulky.

váz., 200 str., 398 Kč

Náboženství v hranicích pouhého rozumu
(Emmanuel Kant)
Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou překlad 
významného spisu německého filosofa Immanuela 
Kanta (1724–1804). Kantovo dílo lze považovat jednak 
za vyvrcholení první fáze vývoje osvícenské filosofie ná-
boženství, jednak ale i za jakousi „výhybku“, jež vlivem 
Kantova kriticismu (jeho tzv. „kopernikánského obra-
tu“) dala dalšímu vývoji filosofie náboženství od 19. sto-
letí až do naší doby zcela nový směr.
Překlad Karla Šprunka je doplněn komentářem a úvod-
ní studií Stanislava Sousedíka.

váz., 288 str., 348 Kč

Píseň písní
(Divo Barsotti)
Duchovní výklad
Píseň písní je biblická kniha, jejíž 
alegorické významy přitahovaly 
velký zástup křesťanských i židov-
ských mystiků. V souladu s ce-
lou křesťanskou tradicí se Divo 
Barsot ti pokouší. 

brož., 160 str., 189 Kč

Skutky apoštolů
Biblické příběhy s hlavolamy
(Sally Ann Wrightová,  
Graham Round – ilustr.)
Biblické příběhy a hlavolamy 
jako je hledání slov, sestavová-
ní a srovnávání obrázků, počítá-
ní a další činnosti nabízí knížka, 
která dětem přináší mnoho po-
učení a zároveň je i pobaví. Děti 
budou zaujaty zajímavými čin-
nostmi a současně se dozvědí, 
jak se utvářela a rostla církev ve-
dená Duchem svatým.

brož, 32 str., 89 Kč

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

SKAM
Zveme všechny mladé a jejich společenství na sportovní akci SKAM (Setkání Křes-
ťanské Aktivní Mládeže), která se bude konat od 14. do 15. června 2013 v Praze 
– Dolních Počernicích.
V pátek si můžete vybrat způsob trávení večera (ne/tradiční prohlídka Prahy, film 
či večerní sport). V sobotu proběhne hlavní program akce, a to sportovní turnaje 
– pro pány turnaj ve fotbalu a pro smíšená družstva ve florbalu a plážovém volej-
balu. Vítězové si odnesou putovní pohár! Během dne bude možnost lámat rekor-
dy v atletice či vyplnit případný volný čas drobnými sporty. Na závěr celého dne 
se koná bohoslužba. Společný den zakončíme grilováním a volným programem 
na místní farní zahradě.
Přihlašování na SKAM probíhá od 20. dubna do 31. května 2013. Při včasnější re-
gistraci týmu je výhodnější startovné. Info a přihlášky: www.iskam.cz
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
Smím být něžná
(Hana Pinknerová)
Je náš den opakujícím se stereo-
typem, který je nutno nějak pře-
žít? Máme pocit, že naše touha 
po lásce a citlivost nám pou-
ze ztěžují život? Otevřme kníž-
ku a vstupme do událostí a pro-
žitků všedního dne s otevřeným 
srdcem, schopným prožívat kaž-
dý okamžik života jako nevšední 
a jedinečný. 

brož., 144 str., 149 Kč

Deset tipů pro táty
(Rob Parsons)
Řada událostí nás přinutí pra-
covat přesčas, vracet se domů 
zcela zničený a na druhý den to 
celé opakovat. S takovými ob-
dobími svého života nemůže ni-
kdo z nás moc udělat. Problém 
nastává tehdy, pokud se pro ta-
kový životní styl sami rozhodne-
me. Příliš často pak ti z nás, kdo 
říkají „ano“ celému světu, mají 
jen „ne“ pro své nejbližší, kteří 

nás přitom potřebují víc než kdokoli jiný.
brož., 92 str., 139 Kč

Vnitřní uzdravení (2 CD)
(Elias Vella)
Nahráno při exerciciích pořáda-
ných Charismatickou obnovou 
ve dnech 7. – 13. 2. 2011 na Ve-
lehradě.

2 CD, 169 Kč

Rozmluvy s Bohem (3b): 8–13. týden v mezidobí
(F. Fernández-Carvajal)
Další díl z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu 
z možností, jak se každý den obracet k Bohu s důvěrou 
a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve.

váz., 488 str., 269 Kč

Buen camino
(Pepa Hes)
Nejen o cestě do Compostely
Na pouti se může mezi synem 
a otcem stát ledacos, proto se 
před poutníky vynoří i některé 
nevyřešené situace. Jejich cesta 
(camino) se také prolne s aktu-
álními problémy, které doma trá-
pí osmnáctiletou dceru, ale také 
jednu mladou učitelku. Knize ne-
chybí vtip ani dramatické situa-
ce. Je určena pro středoškoláky 
i jejich rodiče.

váz., 108 str., 142 Kč

Bůh náš Otec
(Jean-Claude Sagne)
Život Božích synů jako cesta 
uzdravení
Francouzský dominikán J.-C. 
Sagne ve své knize ukazuje, že 
pokud víra v Boha Otce není jen 
prázdnou frází v nedělním vy-
znání víry, pak živý osobní vztah 
k nebeskému Otci prozařuje 
všechny oblasti lidského života 
a naplňuje člověka svobodou 
a radostí.

brož., 256 str., 275 Kč

Cesta
(Josemaría Escrivá de Balaguer)
Kniha zakladatele Opus Dei s myšlenkami, které čtená-
ře podněcují k dialogu s Bohem. V textu se zrcadlí kněž-
ská práce, kterou autor začal v roce 1925: rozhovo-
ry, osobní zkušenosti, úvahy nad určitými úryvky Písma 
svatého, úryvky z dopisů. Kniha byla napsána s touhou, 
aby se všechny cesty této země staly cestami svatosti.

váz., 312 str., 275 Kč

Paulínky
www.paulinky.cz

V tomto roce se poprvé zúčastníme Světa knihy, 
19. mezinárodního knižního veletrhu a literárního 
festivalu, který se koná 16.–19. května 2013 na Vý-
stavišti Praha – Holešovice. Přijďte k našemu stánku. 
V době konání veletrhu budeme mít již první knihy 
papeže Františka! Náš stánek má číslo: L512.
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Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bez-
úhonně a podle svého svědomí.

Úmysl misijní
Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře 
podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.

Úmysl národní
Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského 
 života.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 14. 5. 2013
Vydává  Arcibiskupství  pražské,  Hradčanské 
nám.  16,  119  02  Praha  1,  obsah  připravuje,  roz-
šiřuje a objednávky přijímá  Pastorační  středisko, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: zpravodaj@
apha.cz,  tel.:  220  181  754.  Odpovědná  redak-
torka  Mgr.  Erika  Kroupová.  Texty  jsou  redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

  3. květen 1923   Narozen ThDr. Josef Zvěřina, katolický kněz a teolog, publicista. V letech 1945 až 1950 asis-
tent na KTF UK. Věnoval se apoštolátu mezi vysokoškolskou mládeží. Za komunistického reži-
mu vězněn od r. 1952 až do r. 1965. V roce 1968 vydává teologický časopis VIA, pořádá ve-
řejné přednášky „Živá teologie“. Podílel se na organizování Díla koncilové obnovy. V letech 
1969 až 1970 přednášel na CMBF v Olomouci. Od roku 1970 působil jako duchovní správce 
v Praskolesích. V r. 1977 signatář Charty 77. Vyznamenán Řádem TGM in memoriam v r. 1991. 
(+ 18. 5. 1990)

  5. květen 1993   Zemřel ThDr. Josef Kubalík, katolický kněz a teolog, filozof, pedagog. Od 1. června 1946 před-
nášel základní teologii na KTF UK a v letech 1952 až 1976 profesorem na CMBF V Litoměřicích. 
Ustanoven proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Po roce 1989 
přednášel na KTF UK religionistiku, Zabýval se dějinami křesťanství. (* 26. 6. 1911)

  9. květen 1963   V Papežském ústavu pro orientální studia v Římě zahájena konference o životě a díle slovan-
ských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na téma: pobyt věrozvěstů v Římě, slovanská liturgie 
a význam poslání sv. Cyrila a Metoděje (skončila 12. 5.).

 12. květen 1623  Hrabě Florián Jetřich Žďarský, nejvyšší dvorní maršálek, slavnostně položil základní kámen pro 
loretánskou kapli v Hájku, nedaleko Unhoště u Prahy. Po dokončení stavby kapli Blahosla-
vené Panny Marie Loretánské dne 2. června 1625 posvětil pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch 
z Harrachu.

 14. květen 1968  Na Velehradě slavnostně zahájen ustavující sjezd organizace „Díla koncilové obnovy“ shro-
mážděním českých a slovenských biskupů, opatů řeholních řádů a duchovenstva i věřících. 
Do čela postaven pražský arcibiskup ThDr. František Tomášek.

 21. květen 1908  Narozena Marie Holková, katolická učitelka, spisovatelka, překladatelka. Na začátku spiso-
vatelské činnosti vytvořila řadu rozhlasových pohádek a knih pro děti. Později se soustředila 
zejména na životopisy světců a dalších osobností katolické církve. Ze životopisů: „Kdybych 
lásky neměl“ (Cyril Stojan), „Tisíc tomu let“ (sv. Václav), „Matka Vojtěcha“ (M. Vojtěcha Has-
mandová). (+ 6. 12. 2002)

 23. květen 1993   Pražský arcibiskup Miloslav Vlk vysvětil budovu Diecézního centra mládeže Nazaret v Praze – 
Kunraticích.

 25. květen 1653  Slavnostně vysvěcen kostel sv. Josefa na pražském Starém Městě pražským arcibiskupem kar-
dinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu.

 31. květen 993  Papežovou listinou, tzv. konfirmací (tj. potvrzením) a spolehlivým opisem zakládací listiny z led-
na téhož roku je doloženo, že kníže Boleslav, spolu se sv. Vojtěchem opravdu před tisíci léty 
klášter v Břevnově založili. Byl to první mužský klášter na českém území vůbec.

 31. květen 1993   Bulou papeže Jana Pavla II. zřízena Plzeňská diecéze a zároveň jmenován prvním sídelním 
biskupem František Radkovský.

Arnošt Kelnar


