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Editorial Včela a pravda

Milí čtenáři,

měsíc květen je kromě jiného dobou ro-
jení. V  tomto čísle, které jsme věnovali 
včelám, nám ale nejde o včelaření, nýbrž 
o  souvislosti mezi včelami a  církví, resp. 
křesťanstvím. Oslovili jsme proto několik 
včelařů z  pražské arcidiecéze, kteří jsou 
zároveň teology nebo zasvěcenými oso-
bami. Číslo je doplněno o zajímavý příběh 
náhrobku sv. Vojtěcha určeného pro sva-
tovítskou katedrálu. Nechybí přehled toho 
nejzajímavějšího z pražské arcidiecéze.

Aleš Pištora

V ždy, když zpívám Velikonoční chvalozpěv a v jeho závěru se do-
stanu k pilné včele, mám co dělat, aby se mi nezachvěl hlas. Jako 

entomolog jsem dojat, že zástupce hmyzu, včela, se objevuje právě 
v tomto vrcholném okamžiku celého liturgického roku. Je to hmyz, 
malý šestinohý tvoreček s žihadlem, kdo připravil materiál pro svíci, 
symbol Kristova zmrtvýchvstání, světla života. A je to včela, kdo v litur-
gii symbolizuje spolupráci člověka s přírodou, tedy Bohem. Můžeme 
parafrázovat modlitbu kněze při přípravě obětních darů a říci: „Je to 
plod včely a plod lidské práce...“

Včelu bychom mohli zařadit mezi šlechtu uprostřed hmyzí říše. Její 
obdivuhodný sociální život a především její výtečné produkty vyvo-
lávaly již odpradávna úžas. Nikoli náhodou si italská šlechtická rodina 
Barberini, poté co mohutně stoupala ve společenském žebříčku, vy-
měnila ve svém rodovém znaku původní ovády za včely. Když jsem 
jako student římského Nepomucena často navštěvoval kostelík Domi-
ne Quo Vadis na apijské cestě, měl jsem stále před očima tyto včelky 
rodu Barberini, stojící na stráži kolem hlavního oltářního obrazu.

Včela není jen symbolem píle a pracovitosti. V dnešní době je také 
připomenutím významu péče o životní prostředí. Včelu nenakrmíme 
z korýtka. Neuvážeme ji na řetěz ani neuvězníme v chlévě. Včela po-
třebuje svobodu, musí si svou potravu hledat sama. Potřebuje pestrou 
krajinu, která kvete a voní. Včela potřebuje květy a květy potřebují vče-
lu. My potřebujeme obojí. Bylo publikováno, že největší podvody na 
našem trhu potravin se dělají s vínem a s medem. To, co si můžeme 
koupit v prodejnách potravin, zkrátka není med. Je to jen jeho napo-
dobenina. Stále více si zvykáme na napodobeniny. A možná jednoho 
dne zjistíme, že jsme přírodu i své svědomí znásilnili natolik, že už ne-
umíme rozeznat, co je dobré a co je špatné, co lež a co pravda. Proto 
se učme od včely, dokud je čas.

P. Matúš Kocian

3–5 Ze života  arcidiecéze

6
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Kardinál Duka udělil
Svatovojtěšské medaile

A rcibiskup pražský udělil na  svátek 
sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta zlatou 

Svatovojtěšskou medaili Jiřímu Grygarovi 
a  Alexandru Tomskému a  stříbrnou Sva-
tovojtěšskou medaili  Lucii Wagner, Luďku 
Navarovi a Hermannu Reidelovi.

Svatý Ignác v pohybu

V neděli 22. května, o slavnosti Nejsvětější Trojice, si Tovaryšstvo Je-
žíšovo připomene 150. výročí návratu do  Prahy. Program začíná 

v  17.30 hodin v  kostele sv. Ignáce. Následuje otevření výstavy mapující 
období let 1866–1950.

Tváře lásky

Z ávěrečnou konferencí a  vernisáží Po-
radny Magdala vyvrcholí 24. květ-

na od  11.00 do  17.00 hodin v  penzionu 
U  sv. Kryštofa (Záběhlická 60/72, Praha 
10) projekt „Tváře lásky“, který se věno-
val prevenci násilí na  ženách a  mužích 
– domácímu násilí – a  obchodu s  lidmi. 
Více: praha.charita.cz/tvarelasky.

Dárky z Tříkrálového průvodu 
potěšily děti z azylového domu

D ětem z azylového domu Gloria v pražském Barrandově 
předala Arcidiecézní charita Praha dárky, které lidé daro-

vali během letošního Tříkrálového průvodu. Děti i jejich ma-
minky měly z dárků velkou radost.

Už deset let pomáhá 
Arcidiecézní charita v Zambii

D íky této pomoci mohou stovky dětí chodit do ško-
ly a roste i zájem o vzdělávací kurzy pro dospělé. 

Pomoc z Česka je v Solwezi, Mpanshyae a Mukonchi 
vidět na každém kroku. Vedle tří počítačových učeben, 
vybavené knihovny, vybudované toalety a  studny se 
padesát žen vyučilo v krejčovském oboru.

Františkánská pouť seniorů do Hájku

V e čtvrtek 26. května jsou senioři zváni do Hájku. Od 9.00 se koná prohlídka kláštera na Bílé Hoře, poté se autobusem č. 347 
pojede do Starých Litovic, odkud se půjde starou poutní cestou do Hájku (4,5 km), nebo je možné jít celou cestu pěšky 

z Řep (12 km). Ve 12.00 hodin bude P.  Jan Maria Vianney Dohnal OFM sloužit mši svatou, následuje posezení a občerstvení. 
Odvoz k autobusům č. 306, 307 a 347 je zajištěn. Kontakt: Fr. Reichel, tel.: 241 950 251 / 725 939 385, e-mail: f.reichel@volny.cz.
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Vigilie Seslání Ducha 
svatého

V předvečer slavnosti Seslání Ducha 
svatého se v řadě kostelů slaví vi-

gilie. V katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha se ekumenická bohoslužba koná 
14. května od  20.00 hodin. V  kostele 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě rovněž 
od 20.00 hodin a v kostele sv. Jakuba 
Staršího v Kunraticích od 21.00 hodin.

Pouť za duchovní povolání

V sobotu 7. května se v areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté 
Hoře v Příbrami koná 15. arcidiecézní pouť za duchovní povolání s otevře-

ním Brány milosrdenství pro duchovní povolání.

Bohoslužba k 700. výročí narození Karla IV.

Mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV. vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast. 
V sobotu 14. května 2016 ji bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 
sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 11.00 hodin za účasti nejvyš-
ších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy.

Další akce k výročí Karla IV. ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským

 8. května, 14.45
  Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie 

a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově

 12. května
  Zahájení výstavy „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, 

Národní technické muzeum

 12. května, 14.00
 Slavnostní zahájení oslav, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum

 14. a 15. května
 Komentované prohlídky pražských chrámů založených Karlem IV.

 15. května
  Zahájení výstavy „Císař Karel IV. 1316–2016“, Národní galerie 

v Praze, Valdštejnská jízdárna

 15. května
  Zahájení výstavy „Koruna království: Katedrála sv. Víta a Karel IV.“, 

Jízdárna Pražského hradu

Více na www.apha.cz/karel-iv-700-let
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Svatojánské slavnosti 
Navalis 2016

16.  května se konají každoroční oslavy sv. Jana 
Nepomuckého. Poutní mši svatou bude 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin 
slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. 
Po ní vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana 
Nepomuckého na  Karlově mostě. Slavnosti bude 
předcházet žehnání koní na Hradčanském náměstí.

Jeroným Pražský: 
Evropan – vzdělanec – buřič
 

L etos uplyne 600 let od upálení Jeronýma Praž-
ského na kostnické hranici. Ačkoli stojí v Husově 

stínu, jedná se o osobnost možná dokonce význam-
nější. Českobratrská církev evangelická tuto osob-
nost připomene řadou akcí. Vrcholem událostí spo-
jených s výročím bude jednodenní festival 28. května 
na Střeleckém ostrově v Praze. Návštěvníci se mo-
hou těšit na hudební kapely, loutkové divadlo nebo 
diskuzi o Jeronýmovi. Program zahájí bohoslužby.

Pietní akt u památníku v Letech

P ietní akt romským obětem nacismu v Letech u Písku se koná 
13. května od 12.00 hodin u památníku Lety. Součástí progra-

mu je duchovní slovo a modlitba, kterou od 13.10 hodin povede 
P. Vojtěch Vágai.

Pouť do Krakova

V e Svatém roce milosrdenství biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť do Krakova-Lagiewnik. Konat se bude 
28. května a povede do místní svatyně Božího milosrdenství.

Den hasičů

N a svátek sv. Floriana bude 4. května pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s opatem Strahovského kláštera 
Michaelem Pojezdným sloužit od 18.00 hodin mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Slavnost, při níž bude 

požehnán zvon, který bude znít na památku hasičů zemřelých při výkonu služby, bude v přímém přenosu vysílat Česká televize.
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 Ve  své nedávno vydané knize 
„Včela chrudimská“ se zaměřujete 
na  kontrast mezi včelařstvím v  mi-
nulosti a dnes. Choval dříve skuteč-
ně každý farář včely?
Název „Včela chrudimská“ jsem knize 
dal podle časopisu, který v Chrudimi, 
kde vznikl vůbec první včelařský spo-
lek v českých zemích, redigoval učitel 
a  včelař Alois Thuma. A  říkáte kon-
trast? To není úplně přesné, protože 
právě v 19. století přišli naši předchůd-
ci s  průlomovými objevy a  vynálezy, 
na kterých stále stavíme.

 A bylo to dříve tak, že včely byly 
na  každé faře a  mnoho odborníků 
na včelařství bylo zároveň kněžími?
Včelařství ke křesťanství neodlučitelně 
patří, a  to nejen kvůli vosku na  svíč-
ky, jak se nejčastěji uvádí. Včely byly 
vnímány jako stvoření z  ráje, která 

jsou zvláště citlivá na působení milos-
ti v  tomto světě. Velikonoční exsultet 
neopomíjí ve  chvalozpěvu na  svíci 
zmínit pilnou včelu. A včelí roje zdo-
bí sloupy baldachýnu nad papežským 
oltářem v  Basilice sv. Petra v  Římě. 
V  době Rakouska-Uherska byly úly 
opravdu téměř na  každé faře. A  není 
proto divu, že faráři byli také význam-
nými objeviteli a organizátory spolko-
vé činnosti včelařů. Za mnohé uveďme 
faráře Jana Dzierzona, který vynalezl 
úl s  rozebíratelným dílem. Samozřej-
mě nelze opomenout brněnského 
opata Johanna Gregora Mendela, rov-
něž významného včelaře, který chtěl 
zákony dědičnosti, jež objevil, původ-
ně vyzkoušet právě na včelách.

 Byli mezi významnými včelaři také 
nějací pražští kněží?
Jedním z  průkopníků takzvaného ra-

cionálního včelaření byl již v 18. století 
farář z  Hostivaře Josef Antonín Ja-
niš. V Hostivaři se věnoval psaní knih 
o včelaření. Jeho publikace byly prv-
ními vlaštovkami v českém jazyce. Po-
dle znalce Janišova díla, včelaře a uči-
tele včelařství na  SOU v  Blatné Ivana 
Černého lze podle jeho knih včelařit 
i dnes.

 Jak se jako teolog díváte na  to, 
že se včelaření nedávno stalo velmi 
módním?
Viděl bych to z  jiného úhlu pohledu. 
Jde o  hledání současného člověka, 
který chce znovu nalézt vztah k  pří-
rodě. I  sekularizovaný člověk vnímá 
včely jako symbol harmonie uvnitř 
ekosystémů, které se mění kvůli zása-
hům lidí. Na  Katolické teologické fa-
kultě v Praze učím též předmět „envi-
ronmentální etika“. Je velmi zajímavé 
sledovat i  bouřlivé diskuse studentů, 
kteří mají postoje různých odstínů an-
tropocentrismu a  biocentrismu. Když 
se však stočí řeč na  včelařství, ihned 
spory ustanou. Každý se rád zapo-
slouchá do moudrosti přírody, kterou 
nám včely sdělují.

 Jaký je obecně „vztah“ včel k teo- 
logii? Vy sám pěstujete teologii 
a  zároveň chováte včely. Čím se 
mohou tyto dva obory vzájemně in-
spirovat?
Včelaření je pro mě radostí z  manu-
ální práce, ke  které by si měl každý 
teolog v  nějaké formě najít vztah. Je 
však též inspirativní pro přirozenou 
kontemplaci. Včely jsou ostatně pří-
tomny v  mnohých hagiografických 
vyprávěních. Nejznámější je ze života 
patrona včelařů sv. Ambrože. Obdob-
ná vyprávění lze nalézt u dalších svět-
ců, například u  sv. Rity, dále sv. Jana 
Zlatoústého či sv. Bernarda. Když jsem 
jednou rozjímal nad scénou ze života 
dítěte Ambrože, ke kterému přilétl roj 
včel, jež mu kladly med do úst, vyba-
vila se mi náhle scéna sestupu Ducha 
svatého při zvěstování Panně Marii 
a početí Ježíše Krista. Přilétající včely 
jsou tak v  takto odhalené šifře sym-
bolem Ducha svatého a med kladený 
do úst symbolem Ježíše Krista. Připra-
vuji nyní ve  spolupráci s  Karmelitán-
ským nakladatelstvím menší knížku 
s pracovním názvem „Žít s moudrostí 
včel“, kde se pokouším nalézt mnohé 
analogie mezi životem včel a  lidskou 
spiritualitou.

  Aleš Pištora

Včely byly vnímány 
jako stvoření z ráje

O souvislostech mezi včelařením, církví a teologií jsme 
mluvili s doc. Karlem Sládkem, teologem z Katolické 
teologické fakulty UK, který je zároveň aktivním 
včelařem zabývajícím se včelami i ve svých textech.
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V 
kuklách se kolem nich netočí 
postarší pánové, kteří převzali 
péči o  včely po  svých před-

cích, ale dost často jsou to mladí lidé, 
které na to, že mají jít obhlédnout své 
včelstvo, upozorní mobilní aplikace, 
když diskutují v  některé z  kaváren. 
Ve městech včel přibývá a např. v Pra-
ze je podle Českého svazu včelařů 
dnes 3 900 včelstev, o které se stará 
520 včelařů. Jedněmi z nich jsou také 
sestry alžbětinky z pražského konven-
tu Na Slupi. U nich včelaření ale mó-
dou rozhodně není.

„O  včelách jsem nevěděla vůbec nic. 
Poprvé mi je ukázala sestra Benigna, 
když jsem před dvanácti lety přišla 
do kláštera. Že lze takhle blízko centra 
v  Praze chovat včely jsem uvěřila, až 
když mi na naší zahradě ukázala úly,“ 
vypráví o  svých prvních včelařských 
krůčcích alžbětinka sestra Magdalena. 
Ta se dnes v  klášterní zahradě stará 
o šest úlů. V roce 1990 je tam posta-
vila sestra Benigna, která chovala vče-
ly již v  klášteře v  Jablunkově, odkud 
po pádu komunismu přišla, aby připra-
vila návrat pražských sester z internace 
v Broumově a Oseku zpět do Prahy.

Přestože se v  klášterech i  na  farách 
odjakživa chovaly včely, dnes včelař-
ství mezi kněžími moc rozšířené není. 
V  pražské arcidiecézi chová včely 
pouze jeden kněz. Včelaří spíše ře-
holní společenství, jako např. trapist-

ky v  Poličanech. „Náš řád je řádem 
kontemplativním, proto nemá žád-
ný vnější apoštolát. Mniši a mnišky si 
vydělávají na  živobytí prací vlastních 
rukou, která spočívá v obdělávání polí 
a  v  různých řemeslnických pracích. 
Jedním ze zdrojů naší obživy je také 
chov včel a  výroba medu,“ vysvětlu-
je sestra Marie Michaela. Není to sice 
hlavní zdroj jejich obživy, tím je vý-
roba sušenek, karamelových krémů, 
kresba obrázků a psaní ikon, nicméně 
i včelařství k obživě trošku přispívá.

Zatímco trapisté a trapistky stavějí své 
kláštery daleko od  obydlených sídel, 
uprostřed přírody, kde se zabýva-
jí pěstováním plodin a  chovem zvířat 
včetně včel, již zmíněný řád sv. Alžbě-
ty byl založen proto, aby jeho sestry 
po vzoru sv. Alžběty Durynské sloužily 
nemocným ve  špitálech. Sestra Mag-
dalena proto působí kromě jiného také 
na  Dívčí katolické střední škole pro 
studentky s různými handicapy. A prá-
vě jim mohou včely velmi pomoci.

„Když jsem nastoupila na  školu jako 
asistentka, hledaly se zrovna nějaké 
aktivity pro volný čas. Napadlo mě 
uspořádat kroužek včelařství. Hned 
napoprvé se přihlásilo asi osm stu-
dentek,“ vzpomíná včelařka a  řehol-
nice v  jedné osobě. „Pro mě to byla 
příležitost dívky lépe poznat. Druhým 
pozitivním momentem bylo, že včely 
měly na  děvčata velmi pozitivní vliv. 

Žákyně z  naší speciální školy, kam 
chodí také dívky s  problematickým 
chováním, se dokázaly velmi dob-
ře soustředit. Do  našeho kroužku se 
přihlásila také  jedna nevidomá dívka. 
I  když máme poměrně mírné včely, 
říkala jsem si, že to bude problém. 
Dívce se tam ale líbilo a za chvíli mě 
začala upozorňovat na  věci, kterých 
bych si sama nevšimla. Dokázala sly-
šet různé frekvence včelího bzučení. 
V  různých situacích včely totiž bzučí 
jinak a lze dopředu poznat, co se bude 
dít,“ popisuje své zkušenosti sestra 
Magdalena. Se svými žačkami zpra-
covávají med jako společný produkt 
školy a  konventu. „Med jsme poslaly 
na rozbor, který dopadl nadmíru dob-
ře, a  dokonce jsme dostaly i  medaili 
a máme svoji etiketu,“ dodává pyšně.

Téměř každý rok pořádá klášter spolu 
s dívčí školou „medobraní“. Jedná se 
o jakousi školní slavnost, kdy je klášter 
spolu se zahradou otevřen také široké 
veřejnosti. Koná se na přelomu květ-
na a  června anebo v  září či v  říjnu. 
„Otevřena je kapitulní síň, kde si lidé 
mohou prohlédnout, jak vypadá úl, 
vzít si do  rukou rámky anebo si za-
točit s medometem či vyrobit svíčku. 
Na zahradě ukazujeme včely a mluví-
me o jejich životě, který je příkladem 
pro službu alžbětinek. A samozřejmě 
také ochutnáváme med,“ uzavírá ses-
tra Magdalena.

  Vladimír Mandle

Včely nám jdou příkladem

V našich zemích má 
včelaření velikou tradici 
odpradávna, ale v několi-
ka posledních letech jako 
by přímo přišlo do módy. 
Kromě tradičních míst 
na krajích lesa či v ovoc-
ných sadech na venkově 
můžeme dnes úly vidět 
také na střechách čin-
žovních domů v centru 
velkoměst.
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Bible píše o medu

S 
tarozákonní knihy zmiňují med 
nejčastěji v souvislosti s líčením 
krás zaslíbené země. Na mnoha 

místech tak čteme o „zemi olivového 
oleje a medu“ nebo o zemi „oplývající 
mlékem a medem“, např. Ex 3,8; 13,5; 
33,5; Lv 20,24; Num 13,27; 14,8; 16,13; 
Dt 8,8; 32,13; Jer 11,5.

Na poušti sytil Hospodin svůj lid ma-
nou, bílým pokrmem chutnajícím jako 
medový koláč (Ex 13,31). U  proroka 
Ezechiela (Ez 3,3–4) zase čteme o svit-
ku s  Božím slovem, kterým měl pro-

rok naplnit své útroby: „Snědl jsem jej 
a byl mi v ústech sladký jako med. Řekl 
mi: ,Lidský synu, nyní jdi k izraelskému 
domu a mluv k nim mými slovy.‘“

Žalmista si pochvaluje: „Jak lahodnou 
chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je 
to pro má ústa.“ (Ž 119,103) V žalmu 
19,10–11 se zpívá o tom, že „Hospo-
dinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš 
spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad 
množství ryzího zlata, sladší než med, 
než včelí med z plástve.“

Starozákonní Samsonova hádanka 
na svatební hostině – „Ze žrouta vyšel 
pokrm, ze siláka vyšla sladkost“ – se 
týkala včel, které se uhnízdily ve  lví 
zdechlině. Nevěsta na něm vyloudila 
odpověď: „Co je sladšího než med, 
co je silnější než lev,“ kterou prozra-
dila Pelištejským, viz kniha Soudců, 
14. kapitola.

Izaijáš ve svém proroctví mluví o pří-
chodu Mesiáše. „Slyšte, dome Davi-
dův! Což je vám málo zkoušet trpěli-
vost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost 
mého Boha? Proto vám dá znamení 
sám Panovník: Hle, dívka počne a po-
rodí syna a  dá mu jméno Immanuel 
(to je S námi Bůh). Bude jíst smetanu 
a med, aby dovedl zavrhnout zlé a vo-
lit dobré... V onen den hvizdem přivolá 
Hospodin mouchy z delty řeky egypt-
ské a včely z asyrské země... V onen 
den zůstane člověku jedna kravka 
a  dvě ovce. Nadojí však tolik mléka, 
že bude jíst smetanu, neboť smetanu 
a med bude jíst každý, kdo bude za-
nechán v zemi. (Iz 7,13–15.18.22)

Není divu, že mnozí považovali Jana 
Křtitele za  Mesiáše. Podle svědectví 
evangelistů Matouše a Marka byl oděn 
velbloudí srstí, měl kožený pás kolem 
boků a  jedl kobylky a  med divokých 
včel, viz Mt 3,4 a Mk 1,6.

  Jana Šilhavá

Člověk, který dostal 
od Hospodina za úkol 
podmanit si zemi, brzy 
přišel na to, že plod práce 
pilných včel je sladký 
a výživný. Aby ho získal, 
musel dobře znát život 
včel, a tak není divu, 
že i v biblickém textu 
najdeme místa, kde se píše 
o včelách a o medu.

Nechval člověka pro jeho krásu a ne-
pohrdej nikým pro jeho vzhled. Včela 
je sice malá mezi létajícími tvory, ale 
to, co dává, je ze všeho nejsladší.

(Sir 11,2-3)

A
lb

re
ch

t 
D

ü
re

r,
 S

am
so

n
 p

o
rá

že
jíc

í l
va

, d
ře

vo
ře

zb
a 

(c
ca

. 1
4

9
7–

9
8

)



9UDÁLOST

Náhrobek sv. Vojtěcha
pro Svatovítský chrám

O 
riginálním návrhem zvítězila 
akad. sochařka Karla Vobi-
šová-Žáková (1887–1961). 

Vítězný model předčil ostatní návrhy 
myšlenkově i kompozičně. Sv. Vojtěch 
umíraje žehná, podpírán z jedné strany 
svým učitelem Radlou a z druhé stra-
ny svým bratrem Radimem. Šťastným 
nápadem autorky tak vzniká skuteč-

za velice svízelných podmínek. Manžel 
sochařky, akad. sochař Josef Žák, i oba 
jejich synové byli totálně nasazeni. 
Tehdy do ateliéru v Lahovicích přesto 
přijížděli členové jury, jako třeba repre-
zentant jednoty prof. Cibulka, syn po-
sledního stavitele chrámu sv. Víta akad. 
arch. Kamil Hilbert a jiní, aby se dílem 
potěšili a  sochařku tím povzbudili. 
V roce 1947–48 byl náhrobek sv. Voj-
těcha vystaven ve svatovítské katedrále 
na místě, které určil již Karel IV.

V únoru 1948 moc převzala komuni-
stická strana. Jednota pro dostavení 
Chrámu sv. Víta byla rozpuštěna a její 
majetek převzala Kancelář prezidenta 
republiky se závazkem, že započaté 
práce v  katedrále dokončí. Závazek 
však nikdy nenaplnila.

Náhrobek sv. Vojtěcha měla rodina 
sochařky až do  roku 1998 ve  svém 
bytě v  Praze, kde se u  něho pravi-
delně sloužila mše svatá. O umístění 
náhrobku sv. Vojtěcha do  katedrály 
usilovala sochařka až do  roku 1961. 
Po její smrti převzali starost o realiza-
ci její manžel Josef Žák a syn Karel V. 
Žák. Nyní se tohoto úkolu ujala další 
generace. Díky Arcibiskupství praž-
skému bude náhrobek sv. Vojtěcha 
realizován v Levém Hradci, kde byl sv. 
Vojtěch zvolen pražským biskupem. 
Modeletto bude umístěno v  kostele 
sv. Vojtěcha v Dejvicích.

Karla Vobišová-Žáková (21. ledna 1887
– 7. června 1961) byla první česká so-
chařka. Vystudovala sochařsko-ka-
menickou školu v Hořicích, UMPRUM 
Praha, studovala v Mnichově, ve Vídni 
a v Paříži. Je jedním z mála sochařů té 
doby, kteří se intenzivně zabývali sa-
krální tématikou. Vytvořila sv. Anežku 
(kostel na Spořilově v Praze), bl. Zdi-
slavu (klášter Teplá), sv. Petra a sv. Pav-
la, Pietu (Belina), jihočeskou Madonu 
(Jindřichův Hradec) a mnoho dalších. 
Portréty předních osobností, které 
vytvořila (např. portrét Boženy Něm-
cové, Jaroslava Vrchlického, Otokara 
Březiny, Josefa Hory, Charlotty Ma-
sarykové), jsou ve  sbírkách Národní 
galerie, Památníku národního písem-
nictví a  dalších významných galeri-
ích a  muzeích. Mezi její nejznámější 
díla patří pomník Elišky Krásnohorské 
na Karlově náměstí v Praze a poetická 
socha dívky „Réva“ na pražské Kampě.

  Josefína Žáková

V roce 1937 vypsala Jednota pro dostavení hlavního 
Chrámu sv. Víta na Pražském hradě soutěž na náhrobek 
sv. Vojtěcha pro svatovítskou katedrálu. Anonymní 
soutěže se zúčastnili všichni přední sochaři té doby. 
V porotě zasedli prof. M. Švabinský, PhDr. A. Matějíček, 
prof. J. Cibulka, akad. arch. K. Hilbert a další.

ně sochařská kompozice, neboť když 
obcházíme monument, při každém 
pohledu obdivujeme požehnanou 
mistrnost křehké a  pevné ruky Karly 
Vobišové, jež sousoší modelovala.

Práce na  náhrobku sv. Vojtěcha po-
kračovaly i za německé okupace, kdy 
se na  Hradě usídlilo gestapo, i  když 
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10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA HERBSTA

4. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
pro hasiče

6. 5. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše sv. za povolání

7. 5.  / 11.00
Příbram-Svatá Hora / mše sv., pouť 
za duchovní povolání 

12. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
výročí posvěcení katedrály

14. 5. / 11.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
(výročí Karla IV.)

14. 5. / 16.30
Praha-Hradčany / katedrála / přijetí 
do katechumenátu

14. 5. / 20.00
Praha-Hradčany / katedrála / ekume-
nická vigilie Letnic

15. 5. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
slavnost Seslání Ducha Svatého

16. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
sv. Jana Nepomucký / Navalis

18. 5. / 18.00
Praha-Modřany / kostel Nanebevzetí 
Panny Marie / mše sv.

20. 5. / 15.30
Praha-Nové Město / kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie / mše sv., 
Te Deum KTF

22. 5. / 12.00
Praha-Staré Město / kostel sv. Jiljí / 
mše sv. polské farnosti Jana Pavla II.

26. 5. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
slavnost Těla a Krve Páně

28. 5.
Krakov / Národní pouť 

29. 5. / 9.30
 Praha-Petrovice / mše sv., požehnání 
nového farního domu CAMINO

1. 5. / 9.30
 Řevnice / kostel sv. Mořice / mše sv. 
s biřmováním

7. 5. / 11.00  
Příbram-Svatá Hora / bazilika Nane-
bevzetí Panny Marie / 15. arcidiecézní 
pouť za duchovní povolání

 8. 5. / 16.00 
Hostivice-Břve / kaple Panny Marie 
Hvězdy evangelizace / mše sv. 
s žehnání nové kaple TV Noe

 14. 5. / 11.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
700. výročí narození Karla IV.

 14. 5. / 18.00 
Praha-Vinohrady / kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně / mše sv. 
s biřmováním

 15. 5. / 10.00 
Praha-Dolní Počernice / kostel 
Nanebevzetí Panny Marie / mše sv. 
biřmováním

 21. 5. / 12.30
Praha-Hradčany / AP / mše sv., 
setkání s Mariinou legií

 22. 5. / 10.30
Praha-Kobylisy / kostel sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše / mše sv. s biřmováním

 22. 5. / 14.30
Praha-Libeň / kostel sv. Vojtěcha / 
Misionářky lásky / mše sv. 
s biřmováním

 26. 5. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
slavnost Těla a Krve Páně

 28. 5. / 14.30
Popovičky / kostel sv. Bartoloměje / 
mše sv. 

 29. 5. / 8.30
Kladno-Rozdělov / kostel sv. Václava / 
mše sv. s biřmováním

1. 5. / 9.30
 Praha-Modřany / kostel Nanebevzetí 
Panny Marie / mše sv. s biřmováním 

 6. 5. / 10.00 
Praha-Zlíchov / fara / setkání se 
zlíchovskými seniory

 7. 5. / 11.00 
Příbram-Svatá Hora / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / 15. arci-
diecézní pouť za duchovní povolání

 14. 5. / 11.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.,
700. výročí narození Karla IV.

 14. 5. / 18.00 Stará Boleslav / 
kostel Nanebevzetí Panny Marie / mše 
sv. s biřmováním

 15. 5. / 10.00 
Praha-Lhotka / kostel Panny Marie 
Královny míru / mše sv. s biřmováním

 15. 5. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory 

 18. 5. / 14.30 
Praha-Holešovice / Katolická MŠ sv. 
Klimenta / žehnání nové třídy

 21. 5. / 10.00 
Bezdědice / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / mše sv., výročí narození Karla IV.

 22. 5. / 10.00 
Příbram / kostel sv. Jakuba Staršího / 
mše sv. s biřmováním

 24. 5. / 17.30 
Vítězná-Kocléřov / kostel Navštívení 
Panny Marie / přednáška

 26. 5. / 17.30 
Líbeznice / kostel sv. Martina / mše sv.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 

 3. 5. / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*; CPR

 4. 5. / 9.30 / Setkání maminek; DS
 10. 5. / 19.30 / Příprava na manžel-

ství*; CPR
 11. 5. / 10.15 / Akademie nejen pro 

seniory; Odkaz Ch. Foucaulda.  S. Kathy 
(Kanada). Posluchárna č. 8, KTF (vchod 
Thákurova 3); PS

 17. 5. / 19.30 / Příprava na manžel-
ství*; CPR

 18. 5. / 9.30 / Setkání maminek; DS
 20. 5. / 20.00 / Modlitba Taizé; DS
 24. 5. / 19.30 / Příprava na manžel-

ství*; CPR
 25. 5. / 9.30 / Akademie nejen pro se-

niory*. Celodenní výlet Bečov, Teplá; PS
 31. 5. / 19.30 / Příprava na manžel-

ství*; CPR
* jen pro přihlášené; vstup do místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4

                                      www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

Společná příprava na manželství 
jarní kurz bude končit 31. 5. Další 
zahajujeme až na podzim v termínu 
od 11. 10. do 29. 11. Pokud uvažujete 
o svatbě v roce 2017, myslete na pří-
pravu včas, kapacita kurzu je omeze-
ná. Přihlášky viz http://www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka.
Web manzelstvi.cz – je projektem 
Centra pro rodinu. Průběžně doplňu-
jeme nové články, aktuality k tématu 
manželství najdete na: www.facebook.
com/manzelstvikrokzakrokem. 

                                    www.apha.cz/cpr

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

 1. května od 15.30
Májové taneční odpoledne. Vstupné 
jednotlivec 80 Kč pár 140 Kč. KCMT.

 3. května od 18.00
Jak vychovávat kluky a nepřijít 
o rozum. Seminář pod vedením 
Mgr. Vlaďky Bartákové. Vstupné 150 Kč 
jednotlivec, 200 Kč pár. Přihlášky na: 
mama.tata21@guick.cz nebo na tel. 
602972887. KCMT. 

 5. května od 19.00
Zastavení u Matky Terezy: Karel Sato-
ria – Povoláním člověk. KCMT.

 9. května od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů: 
Vojenský kaplan kpt. Ing. Tomáš 
Chlebeček – Sýrie. KCMT. 

 14. května od 12.00
Motorkářské požehnání. U kostela 
sv. Františka na Chodově.

 21. května 8.30–12.30
Jarní dobroden – práce uvnitř 
i v okolí KCMT. 

 26. května od 19.00
Koncert Musica rustica u příležitosti 
9. výročí posvěcení KCMT. 

 28. května 8.30–12.30
Jarní dobroden – práce uvnitř 
i na zahradě u kostela sv. Františka 
na Chodově.

 31. května od 18.45
Večer chval. V kostele sv. Františka 
na Chodově.

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 17. května od 18.30
jste zváni na přednášku historika 
Mgr. Libora Gottfrieda, z cyklu Pro-

kopská zastavení, na téma: Karel IV. 
a relikvie. V KC sv. Prokopa.

                     www.centrumbutovice.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE

 Do 11. května
můžete zhlédnout výstavu s ná-
zvem POvěZ na hŘEbík toTO (Mirek 
Salcman), obrazy malované na dřevě 
s autorskými texty. V PC sv. Tomáše.

 Od 18. května
bude probíhat výstava dětských prací 
Výtvarné dílny při Rodinném centru 
Dobříšek. 

 8. května od 15.00
se bude konat v kostele Nejsvětější 
Trojice v Dobříši velikonoční chorální 
liturgická hra Visitatio Sepulchri ze 14. 
století pod vedením PhDr. Jany Voz-
kové, CSc. Představení se uskuteční 
v rámci přednáškového cyklu k výročí 
700 let narození Karla IV., s podporou 
ze Strategií AV21. Vstupné dobrovolné. 

                           www.farnostdobris.cz

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR, LORETA

 4. května od 19.00
Večery u kapucínů: instrumentální 
soubor Ensemble Convertendo. Vý-
těžek benefice podpoří činnost Rané 
péče EDA.

 7. května od 18.00
mši sv. doprovodí chrámový sbor 
St. Aegidien Lübeck.

 14. května od 18.00
mši sv. doprovodí chrámový sbor 
z Vršovic.

 21. května od 18.00
mši sv. doprovodí Kapucínští chora-
listé a Lucie Vocelová (flétna).
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 28. května od 18.00
mši sv. doprovodí mládežnická scho-
la od sv. Ignáce Rytmig.

          www.kapucini.cz; www.loreta.cz

ŘKF U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE PÁNĚ

 1. května od 16.00
pokračuje cyklus k Roku milosrden- 
ství přednáškou P. Petra Beneše 
CSsR s názvem „Oběť a milosrdenství 
v české literatuře 19. a 20. století“. 
Ve videosále v I. patře zadního traktu 
kostela (vchod přes zahrádku). 

                                www.srdcepane.cz

ŘKF U KOSTELA SV. ANEŽKY 

 8. května od 17.00
Benefiční koncert pro Honzu a Máňu 
s aukcí uměleckých předmětů. 
Účinkují: Lenka Klodnerová Novotná 
(varhany), Barbora Váchalová, Iva 
Ryzová (harfa, zpěv), sbor La Grande 
Bande pod vedením Matěje Kroupy, 
PBQ – Pavel Bořkovec Quartet, Ma-
rio Biháry a Michal Hromek. Výtěžek 
je určen pro jejich děti a bude vložen 
na účet veřejné sbírky pod záštitou 
Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. 

 15. května od 16.00
Jarní koncert ženského pěvecké-
ho sboru Vyšehlas, sbormistryně Sva-
toslava Kubová, na programu písně 
od středověku po současnost. 

 25. května od 19.30
Mikve divadelní představení hry 
izraelské autorky Hadar Galron, režie 
Jana Franková. Sál kostela sv. Anežky.

                       www.farnost-sporilov.cz

ŘKF U KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA

 Vždy 1. čtvrtek v měsíci
od 5. května od 19.00 zveme do kos-
tela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově 
na Modlitební večery chval. Čeká nás 
modlitba chval a díků za doprovodu 
hudebních nástrojů, které vycházejí 
z biblického pojetí modlitby (kytara, 
ukulele, housle). Více také na 
www.VeceryChval.cz.

                   www.centrumbarrandov.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 1. 6. – 31. 7.
Příroda zblízka. Výstava fotografií Ro-
mana Zuzáka zobrazující život hmyzu 
a motýlů. Refektář, vstup volný.

 8. května od 17.00 
Lukáš Sommer: autorský kytarový 
recitál, kostel sv. Rodiny.

 12. května od 19.00
smíšený pěvecký sbor Camerata 
Praha a sbor Gymnázia na Pražačce 
Repetice pod vedením Jany Pavlíč-
kové, kostel sv. Rodiny.

 22. května od 15.30 
Jarní koncert mladých klavíristů pod 
vedením prof. Marie Štěpánkové, 
refektář. 

 24. května od 16.00
Koncert sboru A(COR)D Motol pod 
vedením Aleny Jelínkové, refektář.

 29. května od 14.00 
Dětská pouť, zahrada DCB, vstupné 
dobrovolné.

 29. května od 17.00  
Orchestrální řada Archioni Plus pod 
vedením Michala Macourka, kostel sv. 
Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

ŘKF BEROUN A SDRUŽENÍ 
SV. LUDMILY NA TETÍNĚ   

 21. května od 11.00 
jste zváni na poutní mši svatou 
do kostela sv. Ludmily na Tetín, 
od 14.00 pak na přednášku Mar-
ka Orko Váchy: Tvůrce tvoří tvůrce 
(Stvořitel a jeho stvoření).

 Sdružení sv. Ludmily na Tetíně 
Vás zve do kostela sv. Jana Nepo-
muckého na výstavu   Josefa Sud-
ka – fotografie a Stanislava Hanzíka 
– sochy. Otevřeno do konce října 
vždy v sobotu 10.00–18.00 a v neděli 
12.00–18.00.

                          www.farnostberoun.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 12. května od 19.30
Rozpravy u dominikánů: Alasdair 
MacIntyre a Návrat ke ctnostem: teo- 
logická reflexe Michaela Sherwina. 
Moderuje: P. Filip Boháč OP. 

 18. května od 19.30
Dominikánský knižní salón: Charles 
Journet: Promluvy o modlitbě. 
Diskusi čtenářů moderuje Marie 
Pitterová OP. 

 24. května od 19.30
Hudba bez hranic u dominikánů – 
koncert č. 1 „Maďarsko-česko-švéd-
ský“: W. A. Mozart. Účinkují: Martinů 
strings Prague, cembalo – Borbála 
Dobozy, dirigent – Jaroslav Šonský. 

 26. května od 19.30
Rozpravy u dominikánů: Co se mění 
při proměňování? Hosté: P. Benedikt 
Mohelník OP, P. Radek Tichý. Mode-
ruje: P. Filip Boháč OP. 

                         www.dominikanska8.cz
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POZVÁNKY, NABÍDKY

Blahoslavený Karel Habsburský
                                                                  
1. května od 16.30 jste zváni na před-
nášku farní akademie na téma: 
Blahoslavený Karel Habsburský. Život 
a odkaz posledního českého krále. 
Přednáší PhDr. Milan Novák. Kostel 
Panny Marie Královny míru, Praha 4 
– Lhotka.

Zlatá Praha   
                                                                  
8. května od 16.00 jste zváni na lite-
rárně-hudební podvečer věnovaný 
25. výročí vzniku časopisu Nové 
město do kostela sv. Cyrila a Meto-
děje v Praze-Karlíně. Uvádí Daniela 
Brůhová, vystoupí pěvecký sou-
bor Camerata Praha, zazní ukázky 
z časopisu v podání pražských herců 
a proběhne komentovaná prohlídka 
kostela s možností výstupu do věží. 
Více: http://www.focolare.cz.

Májový koncert při svíčkách
                                                                  
8. května od 19.30 jste zváni na Ro-
mantický májový koncert při svíč-
kách. Účinkuje soubor Concertino 
Aventino: Jakub Kydlíček (barokní 
zobcové flétny), Michaela Bieglerová 
(barokní fagot), Filip Dvořák (cem-
balo). Kostel sv. Petra a Pavla, Praha 
8 – Bohnice.

Ekologická sekce ČKA
                                                                  
10. května od 17.30 jste zváni na be-
sedu Ekologická sekce ČKA na téma: 
„Jak nestrčit hlavu do písku (Letiště 
Vodochody – Penta v nedbalkách)“, 
na níž promluví Ing. Petr Stulík (ÚJV 

Řež; občanské sdružení Stop Letišti 
Vodochody). Přízemí kláštera Emauzy. 

Prohlídky Týnského chrámu
                                                                  
12. května od 16.00 a 10. června jste 
zváni na pravidelné komentované 
prohlídky do chrámu Matky Boží před 
Týnem, Praha-Staré Město.

Staročeský jarmark
                                                                  
14. května od 13.00 jste zváni před 
kostel sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích 
na Staročeský jarmark. Připraven je 
bohatý program včetně prohlídky 
kostela s historickým výkladem. Více: 
www.farnostkyje.cz.

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
17. května od 18.00 jste zváni na další 
koncert duchovní hudby. Účinkují: 
Čeští madrigalisté, Miroslav Pšenič-
ka (varhany), řídí Veronika Hádková.   
Kostele Panny Marie Pod řetězem 
v Lázeňské ulici, Praha 1 – Malá 
Strana. 

Kolegium katolických lékařů
                                                                  
25. května v 18.30 se koná přednáš-
ka doc. PhDr. Jaroslava Meda, CSc, 
Dr.h.c. Téma: Literární život ve stínu 
Mnichova. V knihovně (přízemí) III. 
interní kliniky VFN U nemocnice 1, 
Praha 2.

Východní křesťané a migrační krize
                                                                  
KTF UK a Centrum Pro Oriente 
Christiano zve na cyklus přednášek:

 2. května od 17.10 v posluchárně 
P3 – Mlada Mikulicová, Ph.D. Téma: 

Kříž ve stínu půlměsíce. Život arab-
ských křesťanů v islámské společ-
nosti.

 9. května od 17.10 v posluchárně 
P3 – Michal Řoutil, Ph.D. Téma: Mus-
limské jaro, křesťanská zima. 

 11. května od 10.15 v posluchárně 
P8 – S. Kathy (Catherine McKee, kon-
gregace Malých sester Ježíšových). 
Téma: Odkaz Charlese Foucaulda.

 16. května od 17.10 v posluchárně 
P3 – doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, 
Th.D. Téma: Ruská pravoslavná men-
šina v České republice.
V budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 
6 – Dejvice. Více na: www.ktf.cuni.cz;
https://www.facebook.com/KTFUK; 
http://prooriente.ktf.cuni.cz/

OZNÁMENÍ

Institut františkánských studií 
                                                                  
zve všechny křesťany, kteří chtějí pro-
hloubit svůj duchovní život v duchu 
františkánské spirituality, k formační-
mu studiu v roce 2016–2017. Studijní 
texty a informace o studiu jsou zve-
řejňovány průběžně na internetových 
stránkách www.frantiskanstvi.cz.

Zdravotní sestra
                                                                  
Farní charita Stodůlky vyhlašuje vý-
běrové řízení na pozici vrchní sestry 
pro zajištění vedení Charitní ošetřo-
vatelské služby a dále hledá všeo-
becné zdravotní sestry pro zajištění 
péče o klienty v domácím prostředí, 
a to na plný nebo částečný úvazek, 
případně na DPP. Více: www.stodul-
ky.charita.cz/volna-mista/ nebo tel. 
733 108 816.
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KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

USTANOVENÍ

 Mons. ThLic. Tomáš HOLUB, Th.D., 
byl na základě své rezignace v  souvis-
losti s  jeho jmenováním biskupem pl-
zeňským od  1. dubna 2016 uvolněn 
z  funkce faráře ŘKF u kostela sv. Petra 
a Pavla Praha-Vyšehrad. 
 

 Mgr.  Ing.  Michal NĚMEČEK byl 
po vzájemné dohodě od 1. dubna 2016 
uvolněn z funkce biskupského vikáře.

 Mons. doc.  Ing.  Aleš OPATRNÝ, 
Th.D., byl od 1. dubna 2016 do 30. červ-
na 2016 jmenován a ustanoven admini-
strátorem ŘKF u kostela sv. Petra a Pavla 
Praha-Vyšehrad. 

 Mons. Michael SLAVÍK, Th.D., byl 
od  1. dubna 2016 uvolněn z  funkce 
generálního vikáře pražské arcidiecéze 
a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a  ustanoven biskupským vikářem 
pro pastoraci. 
 

 ThLic. Edward WALCZYK, Th.D., byl 
od  14. března 2016 jmenován a  usta-
noven duchovním asistentem Sdružení 
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. 
 

 ThLic. Ing. Zdenek WASSERBAUER, 
Th.D., byl od 1. dubna 2016 jmenován 
a ustanoven generálním vikářem praž-
ské arcidiecéze.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 ThDr. Miloslav KNĚZ, farář v Divišově, 
2. 5. 1951 (65 let)

 P. Dr. Stanislav William Robert FAIX 
OSA, farní vikář v  Praze-Malé Straně, 
8. 5. 1936 (80 let)

 P. prof. PhDr. Ludvík ARMBRUSTER 
SJ, působící v Praze, 16. 5. 1928 (88 let)

 František KLIKA, osobní děkan, kněz 
plzeňské diecéze na odpočinku v Staré 
Boleslavi , 17. 5. 1939 (77 let)

 kardinál Miloslav VLK, emeritní arci-
biskup, 17. 5. 1932 (84 let)

 Angelo Jason SCARANO, Th.D., 
S.S.L., administrátor v Zbečně, 18. 5. 1971 
(45 let)

 P. Vojtěch KODET O.Carm., Th.D., 
farní vikář v  Praze-Liboci, 20. 5. 1956 
(60 let)

 Jindřich BRANDEJS, osobní farář, 
výpomocný duchovní v  Neveklově, 
25. 5. 1934 (82 let)

 Mgr. Ing. Petr BOUŠKA, administrá-
tor v Berouně, 26. 5. 1966 (50 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 Mgr. Krzysztof LACH, farář v Úva-
lech, 11. 5. 1991 (25 let)

 P. Jiří Ptáček MIC, farář v Hrádku, 
26. 5. 2001 (15 let)

 ThMgr. Kazimierz DUŚ, farář v Křečo- 
vicích, 31. 5. 1981 (35 let)

ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

  22. května 
Slavnost Nejsvětější Trojice (9.00): 
kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald 
(P. Michal Podzimek)

RADIO PROGLAS

  1. května 
6. neděle velikonoční (9.00): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Plzeň-Bory 

  8. května 
7. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  15. května  
Boží hod svatodušní (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga) 

  22. května 
Slavnost Nejsvětější Trojice (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné 
(P. Pavel Hověz)

  29. května 
9. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel svatého Augustina, Brno 
(P. Tomáš Koumal)

TELEVIZE NOE

  1. května 
6. neděle velikonoční (10.30): 
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň 
(Mons. Tomáš Holub)

  8. května 
7. neděle velikonoční (16.00): 
studio TV Noe, Praha-Břve 
(Mons. Karel Herbst SDB)

  15. května 
Boží hod svatodušní (10.00): 
Řím, Vatikán (papež František)

  22. května 
Slavnost Nejsvětější Trojice (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  29. května 
9. neděle v mezidobí (10.00): 
Řím, Vatikán (papež František)

změna vyhrazena

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl všeobecný
Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich 
přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

Úmysl evangelizační
Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec 
za šíření evangelia a za mír.

Úmysl národní
Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, 
naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit 
vůli Boží.

PRAŽSKÝ ARCIBISKUP PŘIJME NOVÉ KATECHUMENY

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích v příštím roce, budou přijati do katechumenátu při 
bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 14. května od 16.30 hodin.
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 6.–8. 5. 2016 / Svatodušní DO pro podnikatele
jáhen Jan Špilar / DC sv. Františka z Pauly / Vranov 
u Brna / www.dc-vranov.cz 

 8.–13. 5. 2016 / DO Vniřní uzdravení
P. Jiří Pleskač / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn / 
www.hostyn.cz 

 9.–13. 5. 2016 / Modli se pracuj
P. Karel Satoria / ŘKF Svatá Hora / Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 13.–15. 5. 2016 / DO pro seniory
P. Stanislav Peroutka SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz 

 25.–29. 5. 2016 / DO pro manžele
P. Karel Moravec / DC sv. Františka z Pauly / Vranov 
u Brna / www.dc-vranov.cz 

 26.–29. 5. 2016 / DO pro rozvedené a znovu sezdané
Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora / Exerciční dům / 
Příbram-Svatá Hora, www.svata-hora.cz 

 27.–29. 5. 2016 / Víkend pro mládež (14-18 let)
O vztazích mezi mužem a ženou / Komunita Chemine Neuf 
/ Tuchoměřice u Prahy / www.chemin-neuf.cz 

 2.–5. 6. 2016 / Moje setkání s milosrdným Ježíšem
P. Vladimír Kasan OSB / ŘKDS Stojanov / Velehrad / www.
stojanov.cz 

 6.–10. 6. / Seminář obnovy víry I.
P. Krzystof Strzelczyk CSsR / ŘKF Svatá Hora / Exerciční 
dům / Příbram-Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 7.–11. 6. 2016 / Ignaciánské exercicie
P. Josef Čunek SJ / Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /  
www.hostyn.cz

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ HLEDÁ REFERENTA/KU NÁBOŽENSKÉ 
PEDAGOGIKY A MANAGEMENTU CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ

POUŽITÉ PÍSMO: 
COOPERPLATE CE

BAREVNOST:

K 100 %
Pantone 143 C (CMYK 4/39/100/0)

Lze nadefinovat přímou zlatou barvu dle vzorníku

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ:  40 % K

linka: 50 % K

VELIKOST: 
Toto provedení je závazné v daných proporcích, 

které je nutno dodržovat.

© jindra petráčková
v domově 1675/20, praha 3, tel.: 723 813 180, jindra.petrackova@lonet.cz

LOGOTYP
barevná varianta

  Požadavky: Kvalifikace učitele náboženství, učitele 1. nebo 2. stupně ZŠ, nebo učitele VVP pro SŠ, 3 roky pedagogické praxe, 
kreativita, administrativní dovednosti a práce na PC, orientace v církevním prostředí, morální a občanská bezúhonnost.

  Náplň činnosti: Tvorba a  realizace vzdělávacích programů s náboženskou tematikou pro školy všech druhů a stupňů, 
metodická a organizační podpora výuky náboženství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, organizačně-admi-
nistrativní práce v řízení církevního školství. 

  K  přihlášce přiložte: Strukturovaný životopis, motivační dopis, doporučení správce farnosti a  souhlas s  nakládáním 
s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení.

 Možný nástup: 15. 08. 2016. Strukturovaný životopis posílejte do 22. 05. 2016 e-mailem: augustina.vankova@apha.cz.
 Více na: www.apha.cz/referentka-pro-nabozenskou-pedagogiku-a-management-cirkevniho-skolstvi

SVATÝ VÁCLAV A JEHO 
POMNÍK

Při příležitosti 700. 
výročí narození 
Karla IV. vydá-
vá Arcibiskupství 
pražské knihu Aleny 
Ježkové s názvem 
„Svatý Václav a jeho 
pomník“. Kniha re-
nomované autorky 
líčí vývoj úcty ke sv. 
Václavu na pozadí slavného Myslbe-
kova sousoší na Václavském náměstí.

BEDA JARRETT 
O KARLU IV.

Nakladatelství 
Cesta vydalo re-
print knihy Bedy 
Jarretta OP vy-
dané v roce 1939 
nakladatelstvím 
E. Beaufort. 
Jarretův životopis 
císaře Karla IV. 
akcentuje a klad-
ně hodnotí evropský rozměr Karlovy 
politiky a vladařské činnosti.

KNIHA O SVATOVÍTSKÉM 
POKLADU

Vychází kniha 
„Svatovítský 
poklad“ autora 
Martina Opatr-
ného. Poklad, 
který byl svě-
řen do péče 
Metropolitní 
kapituly u sv. 
Víta v Praze, 
je součástí života našeho národa, 
církve v Čechách a v Evropě.

Svatý Václav a jeho pomník
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Alena Ježková

Vydáno k 700. výročí narození 
Otce vlasti Karla IV., křtěného jménem Václav. 
S doslovem kardinála Dominika Duky OP, 
arcibiskupa pražského.

Skutečnost, že jednotlivé postavy našeho českého nebe 
na svatováclavském pomníku nesou rysy konkrétních 
nedokonalých lidí, ať už je to tvář, gesto či pouhé držení těla 
autorových současníků, mi přijde podivuhodná. Stala se vlastně 
podnětem k napsání této útlé knížky. Kardinál Dominik Duka OP, 

arcibiskup pražský

MARKÉTA MELENOVSKÁ

Olejomalby, kresby

Karmelitánské knihkupectví
Kolejní 4, Praha 6

Po–Pá: 8.30–18.00
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Kapesní diář na roK 2017 
(desky modré a bordó)

Brož., 144 str., 88 Kč

sKutKy milosrdenství

Jak na ně?

Brož., 64 str., 99 Kč

BiBle K prvnímu 
svatému přijímání

Marion Thomasová
Váz., 160 str., 269 Kč

první svaté přijímání

Jan Houkal
Váz., 128 str., 189 Kč

dary ducha svatého  

Papež František
Brož., 21 str., 59 Kč

slaBiKář vnitřní 
modlitBy 
Pavel Vojtěch Kohut
Brož., 144 str., 229 Kč

BaBičKo, máme tě rádi

Eduard Martin
Brož., 152 str., 159 Kč

Karel Foucauld

Duchovní životopis
Malá s. Annie Ježíšova

Brož., 88 str., 159 Kč

ZáKlady 
interKulturního soužití

Dana Moree
Brož., 208 str., 319 Kč

promluvy

Tomáš Holub
152 min., 129 Kč

vůle Boží

- ZBožná FráZe?
Ladislav Kubíček
Brož., 95 str., 119 Kč
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„Já sám si neumím představit lásku bez naléhavé potřeby shody, podobnosti, 
a hlavně bez sdílení všech bolestí, těžkostí, tvrdosti života… Být bohatý, mít 
se dobře, žít v poklidu ze svého majetku, když ty jsi byl chudý, nuzný a těžkou 
prací sis namáhavě vydělával na živobytí – to bych já, Bože, nedovedl. 
Nedovedl bych takto milovat. Služebník nemá být větší než jeho pán.“
(ukázka)

Karel Foucauld (1858–1916) zemřel mučednickou smrtí na Sahaře už před 
sto lety. Svou životní cestu hledal bratr Karel klopotně. Studoval prestižní 
vojenskou školu, ale byl z ní vyloučen. Proslavil se zeměpisnou výpravou do 
Maroka, ale cestovatelem nezůstal. V jednom pařížském kostele prožil radikální 
obrácení a vstoupil k trapistům, za pár let však zjistil, že hledá jiný způsob 
následování. Usadil se jako poustevník v Nazaretě, ale nakonec odešel na 
Saharu, aby žil „spiritualitu Nazareta“ uprostřed kmene Tuaregů v Alžírsku. Až 
po čtyřicítce se nechal vysvětit na kněze, stále toužil založit komunitu, ale nikdy 
nezískal jediného učedníka. Jeho spiritualita záhy oslovovala mnohé křesťany, 
ale až léta po jeho smrti vznikly fraternity Malých bratří a Malých sester 
Ježíšových. Roku 2005 jej papež Benedikt XVI. zapsal mezi blahoslavené.
Bratr Karel byl od svého obrácení doslova fascinován Kristem, chtěl se mu 
připodobnit úplně ve všem. Kéž by touto fascinací „nakazil“ všechny, kdo knihu 
budou číst.

Malá sestra Annie Ježíšova

Karel Foucauld

Malá sestra Annie Ježíšova

Karel Foucauld
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Duchovní životopis

Duchovní životopis

kna.cz ikarmel.cz

Malá sestra Annie Ježíšova se narodila 
roku 1928 ve francouzském departementu 
Aveyron. Ve dvaceti letech vstoupila do 
fraternity Malých sester Ježíšových, založené 
v roce 1939. Od roku 1949 měla za úkol 
připravovat otevření fraternity v Ivry na 
předměstí Paříže a později se podílela na 
zakládání komunit v Asii. Dvanáct let působila 
jako generální představená. Věnovala se také 
přednáškám o životě Karla Foucaulda
a Malé sestry Magdalény Ježíšovy, zakladatelky 
fraternity Malých sester Ježíšových.

Doporučujeme:

Bratr Roger z Taizé
Vyvolit si lásku
obj. č.: 101955

Matka Elvíra
Objímat vyhaslá srdce
Příběh komunity Cenacolo
obj. č.: 101880

Bernard Peyrous
Život Marty Robinové
obj. č.: 101840

Paolino Beltrame Quattrocchi
V úžasu z Nejvyššího
Svatý Rafael Arnáiz Barón (1911–1938)
obj. č.: 101954

1. květen 1716
Hrabě Špork uvedl do Prahy sestry celes-
tinky, které si v dnešní pražské Jindřišské 
ulici zřídily svůj klášter.

2. květen 1366
Pražská arcidiecézní synoda se rozhodla 
slavit svátek sv. Zikmunda jako zemského 
patrona v  Českém království. Jeho ostat-
ky přivezl z Burgundska císař Karel IV. roku 
1365, dnes jsou uloženy v katedrále sv. Víta.

3. květen 1996
Papež Jan Pavel II. jmenoval dosavadní-
ho pražského světícího biskupa Františka 
Lobkowicze sídelním biskupem nové os-
travsko-opavské diecéze.

6. květen 1346
Papež Klement VI. vyhlásil na žádost cí-
saře Karla VI. ochrannou bulou zabezpe-
čení Svatováclavské koruny. Za  její zci-
zení stanovil trest exkomunikace. V bule 
je uvedeno, že Karel IV. korunu zasvětil 
a daroval sv. Václavu.

9. květen 1346
Papež Klement VI. schválil Listinou pro 
pražského arcibiskupa založení bene-
diktinského kláštera se slovanskou litur-
gií na pražském Novém Městě – dnešní 
Emauzy. Zakládající listinu pro klášter vy-
dal císař Karel IV. dne 21. 11. 1347 v No-
rimberku. Klášter je zasvěcen Panně 
Marii a sv. Jeronýmovi a umístěn při sta-
robylém kostele sv. Kosmy a Damiána.

14. květen 1316
Narodil se Karel IV., český král a  římský 
císař, Otec vlasti. Hlásil se ke  svatovác-
lavské tradici. Usiloval o zřízení pražské-
ho arcibiskupství a  založení univerzity. 
Zahájil výstavbu svatovítské katedrály 
a podporoval budování kostelů a klášte-
rů. Vynikal širokým politickým a  kultur-
ním rozhledem a duchovním založením. 
(+ 29. 11. 1378).

Arnošt Kelnar
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lásKa, Která Za to stojí

Jean-Benoît Casterman
Brož., 82 str., 165 Kč


