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Nový pomocný biskup

Vážení čtenáři,

květen nám přináší vysvěcení nové-
ho pomocného biskupa pražského, 
Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbaue-
ra, Th.D., desátý ročník Noci kostelů 
a  shodou okolností také desátý roč-
ník svatojánských slavností Navalis, 
o  kterých si povídáme s  odborníkem 
na baroko, P. PhDr. Markem Pučalíkem 
Oc.R., Ph.D. Příjemný lásky čas přeje

Stanislav Zeman

N ový pomocný biskup Zdenek Wasserbauer byl a zůstává generálním viká- 
řem pražské arcidiecéze. Pro mne je důležité, že do úřadu generálního 

vikáře byl navržen maximální převahou kněží. Má tedy jejich důvěru, rozumí 
jim, je s nimi ve velmi častém kontaktu a dobře zná terén diecéze, i když jeho 
rodiště leží na  rozmezí Čech a Moravy. Je také člověkem modlitby, která je 
pro biskupa jedním z hlavních zdrojů pro výkon úřadu. Musíme totiž svěřit své 
činnosti Bohu a věřit o něco víc než mnozí jiní v církvi, že naše kroky dosáhnou 
svého cíle, protože sami nejsme ani všemohoucí, ani vševědoucí. Jeho dal-
ší důležitou vlastností je schopnost dialogu, určitá citlivost a je rovněž člově-
kem, který neutíká od problémů a je ochoten je řešit. Dokáže k nim přistupovat 
i s někdy potřebnou velkou dávkou pokory, ale také odvahy. A to jsou ty klíčové 
vlastnosti, které jsem hledal při navrhování kandidáta na úřad pomocného bis-
kupa po Otci Karlu Herbstovi.
Nový biskup Zdenek má znalosti, které se dotýkají i hospodaření církve po ma-
jetkoprávním vyrovnání a částečném odškodnění, protože velká část navráce-
ného majetku patří do oboru studia zemědělské univerzity, kterou absolvoval 
zde v Praze. Tím má i pro budoucnost řadu kontaktů na odborníky, kteří byli 
jeho učiteli nebo spolustudenty. Je také důležité, že měl možnost studovat 
v Římě, tedy v centru naší církve, kde se více seznámil s vatikánskými úřady, 
s  jejich posláním i s chodem jejich práce. Zde studoval spiritualitu, která vy-
chází z velkých postav karmelského řádu – sv. Terezie Avilské, učitelky církve, 
a sv. Jana z Kříže. Současná doba často zdůrazňuje, že nehledá Boha, ale jakési 
neosobní duchovno. Mě tento termín částečně irituje, protože naše víra není 
v něco nebo v neurčitého někoho, ale v Toho, který je víc než někdo. Ponoření 
se do Boha u zmíněných světců je podle mě jedinečná průprava pro nalezení 
jazyka potřebného pro dnešní společnost.
Důležitým mezníkem cesty Zdenka Wasserbauera byl i úřad spirituála v praž-
ském semináři, kde se seznámil s generací kněží, kteří v církvi dnes tvoří většinu 
z hlediska generační výměny a mají jinou životní zkušenost. Nežili v útlaku tota-
lity, která bránila církvi v rozvoji, ale prožili svůj život v demokracii, ve svobodě, 
v pluralitní společnosti. Jde o novou etapu života církve a nebude to etapa úpl-
ně lehká, protože teprve nyní poznáváme, že život ve svobodě je také životem 
v nesmírné odpovědnosti. A ta vyžaduje mimo jiné kreativitu, kterou i biskupský 
sbor potřebuje aktivně vyhledávat a  příklady, zkušenosti takových osobností 
aplikovat do života církve v 21. století. A to také přeji svému pomocnému bis-
kupu Zdenkovi.
 Dominik kardinál Duka OP
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Svatolazarská úcta 
ve středověkých 
Čechách

Č eské velkopřevorství Řádu sv. La- 
zara vydalo ke  svému 80. výro-

čí unikátní publikaci „Svatolazarská 
úcta ve středověkých Čechách“. Kniha 
trojice renomovaných autorů – Jana 
Royta, Jana Adámka a Zdirada Čecha 
– pojednává o  relikviích, patrocini-
ích a  výtvarných památkách se vzta-
hem ke  sv. Lazaru. Více o  knize na 
www.oslj.cz/rad-vydal-knihu-o-sva-
tolazarske-ucte/.

Sousoší sv. Vojtěcha 
v katedrále

K ardinál Dominik Duka 19. dubna 
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-

těcha slavnostně odhalil a  požehnal 
sousoší sv. Vojtěcha, Radima a  Radly 
z litého stříbra na soklu z českého čer-
veného slivence. Autorkou je sochařka 
Karla Vobišová – Žáková, žačka Bohu-
mila Kafky a  francouzského sochaře 
Emila Antoina Bourdella.

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

V sobotu 12. května zveme kněze, řeholnice, řeholníky, ministranty i všechny 
věřící pražské arcidiecéze k účasti na již tradiční pouti za duchovní povolání 

do areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. Při mši 
svaté v 11.00 přijme kardinál Dominik Duka OP bohoslovce naší arcidiecéze mezi 
kandidáty jáhenství a kněžství. Program nočního putování pro mladé začne v pá-
tek 11. května večer v PC sv. Tomáše v Dobříši katechezí P. Jakuba Sadílka OFM.

Biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera

P ražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve věřící pražské arci-
diecéze na biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera. Hlavním světite-

lem bude J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský; spolusvětiteli budou 
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský a Mons. Jan Vokál, biskup královéhradec-
ký. Pro usnadnění přístupu účastníků svěcení do katedrály budou u vstupu přes 
Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při vstupu na I. nádvoří (z Hradčan-
ského náměstí) zřízena v rozmezí 8.00–9.45 hodin zvláštní kontrolní stanoviš-
tě označená tabulí Vstup na bohoslužbu. Do katedrály pak bude možný vstup 
v rozmezí 8.45–9.45 hodin. 

Pouť seniorů do Hájku

B ratři františkáni zvou na poutě do kláštera v Háj- 
ku u Červeného Újezda, které budou 1. května, 

12. května a 26. května, vždy od 11.00 hodin. 
Pouť seniorů se uskuteční 17. května od 9.00 hod. 
prohlídkou kláštera na Bílé Hoře (konečná tramvaje 
č. 22). Pak busem č. 347 do Starých Litovic a odtud 
pěšky starou poutní cestou (4,5 km) do Hájku. 
Od 12.00 celebrují mši sv. P. Michal Pometlo OFM 
a P. Jan Vianney Dohnal OFM. Zpět bude zajištěn 
odvoz k autobusům č. 306, 307 a 347. Kontakt: 
241 950 251; 725 939 385; e-mail: f.reichel@volny. 
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Biskup Václav Malý 
navštívil charitní misi 
v Zambii

M isi Arcidiecézní charity Praha v Zambii navštívil 
biskup Václav Malý. Setkal se dětmi z programu 

Adopce na dálku® i s jejich rodinami. Silně na něj za-
působilo, s jakou vděčností děti děkovaly dárcům za 
možnost chodit do školy a jaký zájem o vzdělání je 
mezi negramotnými ženami, pro které Arcidiecézní 
charita Praha pořádá alfabetizační kurzy.
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s vatojá nské sl av nosti

10. jubilejní ročník obnovených slavností

pod karlovým mostem
n a  h l a d i n ě  V l t a V y

15 . 5 . 2018

Pondělí 14. května
14.00–18.00 / Benátské odpoledne (hergetova cihelna)

18.00 / Mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého a sv. Anežky České – 
zazní oratoria pro sbor a varhany (kostel sv. františka z assisi, křižovnické nám.)

Úterý 15. května
15.00 / slavnostní zdobení koní (hradčanské nám.)
17.15 / žehnání koním a jezdcům (hradčanské nám.)

18.00 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
19.15 / Svatojánské procesí na Karlův most

20.30 / Regata lodí, seskok parašutistů, let rogal, plavba otužilců (karlův most)
20.45 / Závěrečná pobožnost před kostelem sv. Františka (křižovnické nám.) 

21.10 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem
22.00 / Velkolepý barokní ohňostroj

barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy

w w w . n a v a l i s . c z

PartneřiMediální partnerství

ZáštitySpolupořadatelPartnerství

Průvodce přežitím

V e středu 23. května od 19.00 zve-
me na  besedu s  cestovatelem 

a polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem, 
který je zakladatelem antarktické zá-
kladny Eco Nelson, organizuje kurzy 
přežití a v neposlední řadě je auto-
rem knihy Člověk v drsné přírodě – 
průvodce přežitím, která se dočkala 
už 10 vydání a byla přeložena do čtyř 
jazyků. V  PC sv. Tomáše v  Dobříši. 
Více na http://www.farnostdobris.cz; 
pcstomas@volny.cz.

Hledáme
dobrovolníky

A rcidiecézní charita Praha připra-
vuje letní tábor v Bělorusku pro 

děti zapojené do programu Adopce 
na dálku®. Pro chystaný tábor, který se 
uskuteční od 9. do 22. srpna hledáme 
dobrovolníky se zkušeností s  prací 
s dětmi a se znalostí ruského jazyka. 
Prosíme zájemce, aby svůj životo-
pis a motivační dopis zaslali na ad-
resu Centra zahraniční spolupráce 
czs@praha.charita.cz. 
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V 
pražské arcidiecézi vás přivítá 
přes 300 otevřených kostelů, 
kaplí a modliteben s mnoha za-

jímavými programy, jako jsou například 
koncerty, workshopy, přednášky a ko-
mentované prohlídky bohoslužebných 
prostor. Můžete si vybrat i z netradiční 
nabídky, mezi kterou bezesporu pat-
ří ochutnávky mešních vín, prohlídky 
zvonic, varhanních kůrů a dalších míst, 
kam se obvykle nedostanete. Nedílnou 
součástí jsou také programy pro děti.

Za  všechny vám můžeme doporučit 
např. rozhovor s novinářem a bývalým 
zahraničním zpravodajem ČT Josefem 
Pazderkou o Bohu a o člověku „Groz-
nyj, Moskva, Varšava“ v  kostele Panny 
Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, 
ikonografický workshop v katedrálním 
chrámě sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2 
– Novém Městě nebo provedení sklad-
by Leoše Janáčka „Otče náš“ spolu se 
scénickými obrazy k  jednotlivým čás-
tem v podání Libockého sboru v kos-
tele sv. Fabiána a  Šebestiána v  Praze 
6 – Liboci. Podrobnosti o  všech pro-
gramech najdete na www.nockostelu.
cz a také v brožurce, která bude k dis-
pozici předem v kostelích a také v Ar-
cibiskupském paláci na  Hradčanském 
náměstí nebo na recepci budovy semi-
náře v Thákurově ulici.

 Zuzana Kakušková

Z historie Noci kostelů
V roce 2005 proběhla první Noc koste-
lů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. 
O rok dříve nechal kostelník v jednom 
z  vídeňských kostelů večer během 
úklidu kostel otevřený a zjistil, že ote-
vřené dveře ve večerní atmosféře jsou 
pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. 
Během čtyř let se akce spontánně 
rozšířila do celého Rakouska a každo-
ročně se do Lange Nacht der Kirchen 
zapojuje na 700 kostelů a modliteben.

V  roce 2009 Noc kostelů „překročila 
hranice“ a poprvé se konala v České 
republice. V  roce 2010 se již otevře-
ly kostely a modlitebny v celé České 
republice, v  roce 2011 poprvé také 
na Slovensku a od roku 2012 se Noc 
kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. 
V roce 2016 proběhla první Noc kos-
telů ve Švýcarsku.

V České republice se do Noci kostelů 
každoročně zapojuje na  1  400 kos-
telů a  modliteben, které kromě ote-
vřených dveří nabízejí více než 6 000 
doprovodných programů. Zájem bývá 
pravidelně velký a každoročně se po-
hybuje kolem 450  000 návštěvnic-
kých vstupů.

Autorkou jednotného vizuálního stylu 
je rakouská grafička Vera Rieder.

První Noc kostelů
Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 
2009 se zapojilo 25 kostelů v brněnské 
a  9 kostelů v  plzeňské diecézi. I  přes 
nepřízeň počasí bylo zaznamenáno 
90 000 návštěvnických vstupů v Brně 
a okolí a dalších 10 000 v Plzni.

Napjaté očekávání pořadatelů, kteří 
dlouho dopředu pečlivě připravovali 
programy, se již během večera pro-
měnilo v  radost z  velkého množství 
návštěvníků, již využili pozvání do na-
šich kostelů a  zajímali se o  hudbu, 
umění, historii, ale také o to, jak žije-
me naši víru. Velmi oceňovali mož-
nost navštívit místa, která jsou běžně 
nepřístupná, a v reakcích mnozí oce-
ňovali dostupnost kněží a  řeholníků, 
kteří byli po celou dobu plně k dispo-
zici a ochotně odpovídali na dotazy.

 Zlata Keprtová

Noc kostelů

Zveme vás na již desátý 
ročník Noci kostelů, který 
se uskuteční 25. května 
2018. Prostřednictvím 
tohoto projektu můžete 
poznat nejen kulturní 
hodnotu kostelů, kaplí 
a modliteben, ale také
se potkat s křesťanstvím.
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V 
Tuchoměřicích jsme od  roku 
1998, kdy nám pražské arcibis-
kupství nabídlo tuto budovu. 

Je to krásný dům, který má mnoho 
možností. Od  začátku ho opravuje-
me a je před námi ještě dlouhá cesta. 
V  České republice ale působíme už 
od roku 1993, kdy jsme pořádali první 
setkání Kána pro manželské páry. 
V  současné době má naše komunita 
24 členů. Jeden kněz, tři zasvěcené 
sestry, devět rodin a dva svobodní.
Blízko komunity se nacházejí rodiny 
a svobodní, kteří žijí v našem duchu, 
jsou to naši blízcí spolupracovníci 
(tvoří Komunio Chemin Neuf), jsou 
s námi v pravidelném kontaktu.  Jsou 
pro nás důležití, protože bez jejich 
pomoci bychom všechny aktivity ko-
munity nezvládli.
Staráme se i o místní farnost a téměř 
každý víkend máme v klášteře nějakou 
akci. Naše misijní činnost je zacílena 
na manželské páry a mládež, nabízí-
me duchovní cvičení podle sv. Ignáce, 
pravidelná modlitební setkání…
Duchovní akce navštěvují lidé z celé re-

cházejí lidé pomáhat s  opravami 
v  domě, my jim pak nabízíme du-
chovní program. Do této akce se za-
pojují také lidé z farnosti i okolí, kteří 
třeba ani nepraktikují svou víru, ale za-
jímá je, co tady děláme.
Několikrát do  roka nabízíme duchov-
ní cvičení podle sv. Ignáce. Ignacián-
ská spiritualita je nám vlastní a  každý 
člen komunity má odpovídající formaci 
k duchovnímu doprovázení. Jen já jako 
kněz sloužím také svátostmi. Zájem je 
velký a často jsme limitováni prostorem.
Další naší aktivitou jsou otevřená 
modlitební setkání, kde je zván kaž-
dý. Nejbližší jsou každé úterý v Praze, 
v kostele sv. Bartoloměje.
Možnost vytváření nových modliteb-
ních společenství např. i tam, kde ko-
munita není přítomna, je Net For God. 
Ve  Francii každý měsíc vyrobí 30mi-
nutový film na různá duchovní téma-
ta. Lidé se tak mohou potkat, podívat 
se na film, společně se modlit, sdílet. 
Takovéto skupinky jsou v  asi  65 ze-
mích světa, přitom Komunita Chemin 
Neuf je přítomna ve 30 zemích.

  Erika Kroupová

Komunita Chemin-Neuf  
v Tuchoměřicích 

Komunita Chemin-Neuf (CCN) je katolická komunita 
s ekumenickým zaměřením. Žijí zde muži i ženy, laici i kněží, 
osoby se slibem celibátu i manželské páry. P. Alain Cleyssac 
působí v Komunitě jako kněz a farář v Tuchoměřicích 
a Středoklukách. Pochází z Francie, ale v Česku žije už 15 let. 

Oslava 20 let života komunity – 19. května od 9.00

O svátku Letnic to bude 20 let, co působíme v Tuchoměřicích. Proto chce-
me pozvat všechny, kteří jsou našimi přáteli nebo s námi strávili nějaký čas 
a pak šli třeba i jinou cestou, a dále širší veřejnost a také ty, kteří nás ještě 
neznají. Zavzpomínáme, ale také se podíváme dopředu, co víc můžeme 
ještě nabídnout.

Program:
•  Výstava o historii ve fotografiích
• Slovo hostí ze zahraničí
• Workshopy
•  Modlitba za jednotu křesťanů, koncert chval
•  Narozeninový dort
•  Program pro děti (skákací hrad atd.)
•  Vigilie Letnic s Mons. Michaelem Slavíkem (jako první nás pozval do ČR)

Více na www.chemin-neuf.cz (vaše registrace nám umožní lepší organizaci).

publiky. Naposledy o  Velikonocích se 
tu sešlo na 80 mladých ze všech koutů 
republiky. Společně jsme slavili veliko-
noční liturgii, hovořili o Bohu, modlili se. 
Pravidelně pořádáme víkend s  ná-
zvem „Ora et labora“.  To k nám při-
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P 
rogramy se konaly v  období 
5.–26. března 2018 a proběhlo 
jich přibližně devadesát. Učite-

lé měli možnost vybrat si, zda chtějí 
program se svou třídou absolvovat 
přímo ve škole, nebo v sálech Peda-
gogického centra v Jindřišské ulici či 
v  areálu kostela sv. Ignáce na  Karlo-
vě náměstí. Kromě těchto programů 
měly školní skupiny možnost navští-
vit některý z osmi vybraných kostelů 
v centru Prahy. 
Pestrá a široká nabídka umožnila zvolit 
vhodný program pro své třídy učitelům 
pěti mateřských, 34 základních i dvou 
středních škol. Možnosti realizace 
programů ve  třídě využilo sedm mi-
mopražských škol. Během nabízených 
programů lektoři seznamovali žáky in-
teraktivním způsobem s  křesťanskou 
podstatou Velikonoc, jejich hodnota-
mi a tradicemi. Žáci objevovali Ježíšův 
velikonoční příběh skrze biblický text, 
legendy nebo umělecká díla. 
Do své programové nabídky Pedago-

gické centrum zahrnulo velikonoční 
dílnu, při které se zejména děti z ma-
teřských škol seznámily s  některými 
velikonočními symboly a jejich význa-
mem formou výtvarné činnosti přede-
vším při zdobení svíček a výrobě veli-
konočních přání. Žáci prvního stupně 
základní školy při programu „Příběh 
o bolesti a radosti“ zobrazovali Ježíšův 
příběh v krajině, kde jej vytvářeli pomo-
cí barevných šátků a přírodnin. Během 
programu „Co se stalo s Ježíšem?“ žáci 
mohli nahlédnout do města Jeruzalém 
a seznámit se s historickými postava-
mi, které v příběhu hrály důležitou roli. 
Na žáky čtvrtých a pátých tříd byl za-
měřen program „Ježíšovo odsouzení 
a smrt v obrazech“, při kterém žáci hle-
dali v několika středověkých obrazech 
symboly vycházející z biblického textu. 
Pro druhý stupeň základních škol a pro 
střední školy byl mezi jinými připraven 
program „Izrael – svědek velikonoční-
ho příběhu“, při kterém se žáci sezná-
mili s dějištěm velikonočního příběhu 

a  izraelskými reáliemi formou před-
nášky s promítáním fotografií. Průběh 
Svatého týdne lektoři přiblížili starším 
žákům v  programu „Znamení duhy“, 
ve kterém účastníci objevovali emoce 
a hodnoty blízké i jim. 
Kromě programů v sálech měly škol-
ní skupiny možnost navštívit některý 
z  osmi vybraných kostelů v  centru 
Prahy. Zde žáci odhalovali, jak se ve-
likonoční příběh promítá v uspořádá-
ní chrámového prostoru i  jak ovliv-
nil specifickou uměleckou výzdobu 
každého jednotlivého kostela zvlášť. 
Pátrali tak po vzácné perle v chrámu 
sv. Mikuláše na Malé Straně, zkouma-
li symboliku křížů v  kostele sv. Fran-
tiška z  Assisi u  Karlova mostu nebo 
velikonoční motivy ve  výzdobě Sva-
továclavské kaple katedrály sv. Víta či 
objevovali úlohu Panny Marie ve veli-
konočním příběhu, jak je zobrazena 
v kostele Matky Boží před Týnem. 

  Eliška Vrbová

Velikonoční příběh

Týden pro školy 2018

P 
edagogické centrum Arcibiskupství pražského připravuje 
druhý ročník Týdne pro školy – Výchova a hodnoty, který se 
uskuteční ve  dnech 18.–24. 6. 2018. Projekt počítá i  se za-

pojením farností, škol a neziskových organizací, podobně jako tomu 
bylo v loňském roce. Nabídka programů by měla zahrnovat besedu, 
kreativní činnost ke společenským tématům, nahlédnutí do historie 
a kořenů naší kultury i prohlídky míst, která nejsou obvykle dostup-
ná. Programy jsou určeny pro mateřské, základní a  střední školy. 
Podrobnější informace o možnostech spolupráce a o nabídce ško-
lám budou dostupné do konce dubna na  internetových stránkách 
www.apha.cz/pedagogicke-centrum.

  Marie Zimmermannová

Pedagogické centrum Pastoračního střediska 
navázalo v postní době na pásmo adventních 
a vánočních vzdělávacích programů a nabídlo 
školám pražské arcidiecéze programy 
s velikonoční tematikou.

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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 Blíží se svatojánské slavnosti Na-
valis. Jaký má v  dnešní době smysl 
„hrát si na baroko“?
Pan profesor Royt kdysi zmínil, že sv. 
Jan Nepomucký je jednou z  postav 
českých dějin, která je chloubou a zá-
roveň přináší kontroverze. Sběratelé 
nepomuckých památek ho milují. Ne-
jen u nás, ale například i v jižním Ně-
mecku nebo v Itálii je to běžný světec 

která se týkala jak Jana Nepomuckého 
– milovaného i kontroverzního světce, 
tak tovaryšstva Ježíšova – obdivova-
ných i  nenáviděných jezuitů. A  právě 
toto ho tehdy za  totality vyburcovalo 
k  tajnému vstupu do  tovaryšstva, což 
mě v devadesátých letech jako gymna-
zistu velmi oslovilo. 

 Jaké je místo Jana Nepomuckého 
v naší národní identitě?
Dnes se často mluví nejen o  národní 
identitě, ale i o křesťanských kořenech. 
Co vlastně ale tvoří českou zbožnost? 
Jedním z hlavních symbolů naší země 
je svatý Václav – věčný kníže pokoje, 
který prosí Boha za  mír a  prosperi-
tu naší země. Toho si vážíme a  větši-
nou s ním problémy nemáme, ovšem 
úcta k němu nepřesahuje příliš hranice 
naší vlasti. Kdežto Jan Nepomucký už 
od 16. století a pak samozřejmě v ba-
roku je podivuhodný světec, který ne-
ustále provokuje, jak říká pan profesor 
Vlnas. Nejen tím, že do  něj narážíme 
téměř na každém mostě, na každé ná-
vsi, na každém náměstí, ale provokuje 
i nadpřirozeně. V Tyrolích dodnes po-
řádají svatojánské poutě a  vidíme zde 
pouštění svatojánských soch po vodě, 
stejně tak i v ostatních zemích, čili Jan 
Nepomucký zde svým způsobem re-
prezentuje naši vlast. Prokazatelně už 
v  16. století byl dle starých svědectví 
milý jak Čechům, tak Němcům. Naše 
zem byla bilingvní do  roku 1945, ne-
počítám-li velkou skupinu Italů, Maďa-
rů či Poláků. On prostě dodnes dobře 
plní svoje poslání, jeho otec byl zřejmě 
německy mluvící Čech, maminka byla 
Češka a na toto českoněmecké pojetí 
můžeme dnes navázat. Jak říkají od-
sunutí Němci, Jan Nepomucký je sta-
vitel mostů mezi národy. Oni si jeho 
kult vzali s sebou a v nové vlasti se cítili 
více doma, i s těmi svými odsunutými 
kněžími, řeholníky a  řeholnicemi. Za-
čali budovat nové domovy se „svým“ 
Janem Nepomuckým. Ta první oficiální 
usmíření, první vzájemné omluvy v de-
vadesátých letech byly také neseny 
jeho duchem.  

 Co má vlastně Jan Nepomucký 
jako patron na starosti?
Jak mi při poslední návštěvě ve Žďáru 
povídal kardinál Meisner, Jan byl v ba-
roku „vytvořen“ jako takový prototyp 
všech svátostí, nejenom zpovědi, ale 
i  ostatních cností, které bychom měli 
mít. Také jako nesení všech možných 
křížů – má přeci v rukou ten velký kříž. 

Čas mlčení
a čas mluvení

P. PhDr. Marek Pučalík Oc.R., Ph.D. se narodil 11. července 
1976 v Brně. Po absolvování Biskupského gymnázia nastoupil 
do konviktu v Litoměřicích, posléze se rozhodl ke vstupu 
do řádu křižovníků. Teologii studoval v Praze, dějiny umění 
v Praze a ve Vídni. Od roku 2009 je odborným asistentem 
na KTF a věnuje se ranému novověku (16.–18. st.). Mimo 
svoji pedagogickou a vědeckou činnost administruje farnost 
Hloubětín a rektorátní kapli Nesvětější Trojice a sv. Václava 
v Ďáblicích.

na  mostech, patron zpovědního ta-
jemství. Vlastně je to možná nejzná-
mější Čech.
Když jsem studoval na  gymnáziu, vy-
kládal nám jeden jezuita, který působil 
ve  věznicích, že při jeho křtu nad tím 
místem stála socha Jana Nepomucké-
ho. Poté, když tam jako kluk ministroval, 
ji tam vídal ve spojitosti s onou křtitelni-
cí. Posléze začal vnímat dvojznačnost, 
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Při pražských oslavách jeho kanoni-
zace v  říjnu roku 1729 zdobily brány 
před svatovítskou katedrálou nápisy 
Tempus tacendi (čas mlčení) a Tempus 
loquendi (čas mluvení). Pouť k  Janu 
Nepomuckému slavíme dodnes v nej-
krásnějším měsíci v roce a mladí lidé si 
prý i dříve dávali večer rande u těchto 
soch. A  když tam něco proběhlo, tak 
si drželi stejně jako on ukazovák před 
ústy a věřili, že Jan Nepomucký jim po-
může držet jazyk za zuby. (úsměv) Já 
si říkám, že dnes je také někdy nutné 
mlčet a  neprozradit nejen zpovědní 
tajemství, ale třeba i tajemství profesní, 
kamarádské a nevím jaké ještě. A jindy 
máme naopak mluvit a  nemáme být 
s prominutím podělaní. Člověk se má 
zmužit, něco říct a  zastat se kolegy 
v práci, spolužáka ve škole nebo prostě 
bližního kdekoliv.

 Jaké srovnání snesou svatojánské 
slavnosti Navalis?
Pojedeme-li třeba do Portugalska, Špa-
nělska, do Itálie, na Maltu nebo konec-
konců do  sousedního Německa, kde 
třeba velmi slaví svatého Libora (Pader-
born), všude se tam na svátek místního 
patrona či na jiné církevní svátky sjede 
velké množství věřících, nosí na nosít-
kách relikvie, svíčky, u toho zpívají, hra-
je jejich muzika, slouží se bohoslužby, 
k tomu patří i občerstvení, pivo a nevím 
co ještě. Jako hody na Moravě. A ně-
jak se ti lidé dají v dnešní atomizované 
společnosti opět dohromady, i  když 
do  kostela třeba příliš nechodí. Pro 
někoho je to možná takový poněkud 
formální katolicizmus. Nevím ale, kdo 
může posoudit, co je formální a co je 
neformální, zda je před Bohem lepší 
katolík, který chodí každou neděli, ane-
bo jednou za rok. Neměli bychom příliš 
soudit, odsoudit. 

 Víme, jak původní pražské svato-
jánské slavnosti vypadaly?
Poutníci přicházeli z celého království 
i  okolních zemí, byla to u  nás nejpa-
rádnější barokní slavnost. Trvala týden, 
lidé procházeli branami a  viděli tam 
různé alegorie, které se vztahovaly 
k  Janu Nepomuckému – Panna Ma-
ria, pět a  šest hvězd, postavy ctností, 
ostatních svatých Janů a  třeba i  te-
koucí víno z  kašny. Geniální architekt 
Santini už pro oslavu beatifikace (1721) 
vybudoval před tehdy nedostavěnou 
katedrálou různé příležitostné archi-
tektury, na  které se ještě slavnostněji 
navázalo v  roce 1729. Pouť do  Prahy 

k hrobu sv. Jana byla i formou askeze, 
pokání – lidé šli ke zpovědi, svatému 
přijímání. Pro mnoho lidí v  době ne-
volnictví to byl také způsob, jak se se-
známit, jít na rande, proč ne. Poutníci 
pospávali po ulicích nebo u soukrom-
níků a šlo o takové sociální stmelování, 
seznámení se s  druhými, navazování 
kontaktů. Kolem toho 16. května se 
připravovaly největší oslavy, třeba roku 
1868 položení základního kamene 
Národního divadla, protože v  oněch 
dnech bylo v Praze nejvíce lidí. 
Karel Havlíček Borovský prosil tehdy 
Jana Nepomuckého, aby nám též za-
choval jazyk, jak ho zachoval svatému 
Janu. Dnes nejde ani tak o záchranu 
českého jazyka, protože je to jazyk 
etablovaný, nezahynul, jak se naši 
vlastenci obávali. Ale jistě by neměla 
zahynout naše identita a zdravý pat- 
riotizmus, nemyslím ovšem nacio- 
nalizmus. V budoucnu by bylo mož-
ná fajn navázat kontakty i se zeměmi, 
kde je kult Jana Nepomuckého do-
dnes živý. Přátelství s  těmi místními 
církvemi by mohlo být pro náš český 
ďolík obohacující.
 

 Co byste řekl těm, kteří zvedají 
obočí nad kočárem, nad zdobnými 
rouchy?
Víte, v  18. století také seděl v  kočá-
ře arcibiskup a vezl jazyk Jana Nepo-
muckého – byl to ceremoniální zlatý 
kočár. Relikvie Jana Nepomuckého 
jsou umístěny v nádherné stříbrné rak-
vi v katedrále a kanovníci metropolitní 

kapituly nosívali tuto relikvii po  Hrad-
čanském náměstí podél kanovnických 
domů.  Čili byla to, jak by se dnes řeklo, 
taková zážitková akce.
Jednou jsem byl pozván do  Národní 
galerie na  vernisáž a  přišel jsem tam 
v civilu, protože jsem si říkal, ať tam ne-
způsobím jako kněz nějaké vyděšení. 
A  oni mě naopak pro příště požádali, 
ať přijdu v křižovnickém. Prý když je to 
vernisáž ke Škrétovi, tak to k tomu pa-
suje a  jim se to i naopak líbí více než 
„civil“. Ale třeba věřící z tzv. „podzem-
ní církve“ chtějí raději skromnost, jsou 
zvyklí dělat pastoraci nenápadně, což 
naprosto chápu.
Ovšem ke  kultu Jana Nepomucké-
ho neodmyslitelně patří jeho barokní 
„druhý život“, postavený na  Balbíno-
vě legendě. Je bezesporu zajímavější 
než reálný středověký život kanovníka 
a úředníka arcibiskupa Jenštejna, který 
položil život za  vykonání svých kněž-
ských povinností. Máme-li tedy na Mo-
ravě jízdu králů a  různé hody, poutě 
a na Domažlicku různé veselice v kro-
jích, proč bychom neměli i v Praze dr-
žet nepomucké slavnosti? Turistům se 
to líbí, mnozí jsou na něco podobného 
z domova zvyklí, tak proč bychom se 
měli stydět za něco, co naši předkové 
obdobným způsobem po staletí slavili? 
Nepatří i  svatojánské slavnosti ke  kul-
turnímu bohatství zlaté Prahy? Otázka 
formy veřejného slavení může zůstat 
otevřená…

 Stanislav Zeman
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10 Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

2. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

3. 5. / 18.00
 Praha-Hradčany / kostel sv. Jana 
Nepomuckého / mše sv. ke cti sv. 
Floriána

5. 5.  / 10.00
Praha-Vyšehrad / bazilika sv. Petra 
a Pavla / mše sv., 20. výročí Asociace 
soukromého zemědělství v ČR

2. 5.  / 19.00
Praha-Dejvice / kostel sv. Vojtěcha 
/ Výzvy současného ekumenismu / 
přednáška ČKA a IEF

3. 5. / 17.30
Uhlířské Janovice / kostel sv. Aloise / 
mše sv., vizitace farnosti

6. 5. / 9.30
Český Brod / kostel sv. Gotharda / 
poutní mše sv.

6. 5. /11.00
Český Brod / žehnání kaple sv. 
Gotharda

9. 5.  / 19.00
Praha – Nové Město / kostel sv. 
Ignáce / mše sv. s biřmováním

11.–13. 5.
Münster / Německo / 
101 Katholikentag

16. 5.
Praha-Hostivař / Křesťanské 
gymnázium / účast na maturitách

18. 5. / 18.00
Praha – Nové Město / kostel Panny 
Marie Sněžné / mše sv., 100. výročí 
narození P. Bonaventury Boušeho OFM

19. 5. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
sv., biskupské svěcení Mons. Zdenka 
Wasserbauera

20. 5. / 9.30
Praha – Staré Město / kostel sv. Jiljí / 
mše sv. s biřmováním

20. 5. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

25. 5.
Praha-Vinohrady / Arcibiskupské 
gymnázium / účast na maturitách

25. 5. / 18.00
Praha-Hlubočepy / kostel sv. Filipa 
a Jakuba / mše sv., beseda 

27. 5. /10.00
Uhlířské Janovice / kostel sv. Aloise / 
mše sv. s biřmováním

27. 5. /17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

30. 5. / 18.00
 Příbram – Březové Hory / kostel 
sv. Vojtěcha / mše sv., vizitace 
farnosti

6. 5.  / 10.00
Praha-Dejvice / kostel sv. Matěje / 
mše sv. s biřmováním

10.–11. 5.
Münster / Německo / 
101. Katholikentag  

12. 5. / 11.00
Příbram – Svatá Hora / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / mše sv., 
pouť za duchovní povolání

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

13. 5. / 10.00
Neveklov / kostel sv. Havla / mše sv. 
ke cti sv. Jana Nepomuckého

15. 5. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / poutní 
mše sv.

15. 5. / 19.30
Praha – Staré Město / Svatojánské 
slavnosti Navalis 

19. 5. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
biskupské svěcení Mons. Zdenka 
Wasserbauera

19. 5. / 16.30
Praha-Hradčany / katedrála / přijetí 
do katechumenátu

19. 5. / 20.00
Praha-Hradčany / ekumenická vigilie 
Letnic

20. 5. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
slavnost Seslání Ducha Svatého

24. 5. / 15.00
Dolní Břežany / slavnostní 
otevření a žehnání administrativně 
technologického centra  

26. 5. / 11.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
ke cti sv. Floriána

27. 5. / 12.00
Praha – Staré Město / kostel sv. Jiljí / 
mše sv. ke cti sv. Jana Pavla II.

30. 5. / 10.00
Praha – Nové Město / Evropský 
dům / beseda o vztahu křesťanství 
a islámu v Evropě a současném světě

31. 5. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
slavnost Těla a Krve Páně
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 2. 5. / 9.30 /
Setkání maminek s dětmi. DS

 2. 5. / 19.00 / Přednáška biskupa 
Malého. ČKA Prahy 6

 8. 5. / 19.30 /
Příprava na manželství*. CPR

 9. 5. / 9.30 / Akademie nejen pro 
seniory. P. Alberto Reyes Pías z Kuby. 
Já, Bůh a Fidel (beseda, překlad 
K. Lachmanová). PS

 14. 5. / 20.00 /
Přednáška. ČKA Prahy 6

 15. 5. / 19.30 / 
Příprava na manželství*. CPR

 16. 5. / 9.30 /
Setkání maminek s dětmi. DS

 18. 5. / 20.00 / Modlitba Taizé. DS
 19. 5. / 9.00 / Seminář kurzů 

o vztazích (hostem bude Harry
Benson)*. KMS, CPR, ČKKA

 22. 5. / 19.30 /
Příprava na manželství*. CPR

 23. 5. / 8.00 / Výlet Akademie nejen 
pro seniory, Kladruby u Stříbra,
Nepomuk*. PS

 24. 5. / 19.30 / Modlitba chval. PS
 25. 5. / 19.00 / Noc kostelů. PS, DS
 29. 5. / 19.30 /

Příprava na manželství*. CPR

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

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
 

 10. dubna – 5. června
Společná příprava na  manželství – 
jarní kurz probíhá, je možné se hlásit 
do podzimního kurzu (9. 10. – 27. 11.) 
na www.apha.cz/cpr-snoubenci-ak-
tualni-nabidka.

 19. května 9.00–16.30
Seminář kurzů o  vztazích – Manžel-
ské večery – program pro stávající 
i nové vedoucí kurzů. Přednáška: Har-
ry Benson. Jak v  dnešní společnosti 
obhajovat manželství. Pořádají KMS 
a PS-CPR, Kolejní 4, Praha 6. Přihlášky 
na www.manzelskevecery.cz.

                                  www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

 11.–13. května
Tematická víkendovka s  nočním pu-
továním na  Svatou Horu pro mladé 
12–18 let. Začátek v  pátek v  18.00 
v  kostele sv. Jakuba v  Kunraticích, 
konec v  neděli odpoledne. S  se-
bou: Bibli, spacák, přezůvky. Přihláš-
ky na  732  106  466 nebo na  e-mailu 
nazaret.praha@gmail.com.

                        www.centrumnazaret.cz

MINISTRANTI

 12. května
Mladší ministranti – pěší pouť na Sva-
tou Horu. Více: P.  B. Hudema tel.: 
724 209 774; ministranti@apha.cz. 

 19.–20. května
Starší ministranti v Praze-Novém Měs-
tě (pro starší kluky cca od 15 do 25 let), 
zahájení v kostele sv. Vojtěcha v 18:00. 
Více: P. B. Hudema, tel.: 724 209 774; 
benedikthudema@atlas.cz.

                       www.apha.cz/ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 19. května od 9.00
oslava 20 let přítomnosti Komunity 
v ČR. V Tuchoměřicích.

 25.–27. května
Víkend pro mládež ve věku 14–18 let 
v klášteře v Tuchoměřicích

 Každé úterý od 19.00
otevřené modlitební setkání v kostele 
sv. Bartoloměje, Bartolomějská ulice.

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 10. května od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy: Já, Bůh 
a Fidel. P. A. R. Pías. O životním puto-
vání s Bohem na Kubě. Autogramiáda. 

 13. května 14.00–17.00 
Květinová slavnost ke Dni Matek. Od-
poledne pro celou rodinu. 

 15. května 18.00–21.00 
Podvečerní tančírna. Vstupné pro jed-
notlivce 80  Kč pro pár 150  Kč. 

 17. května od 19.00
Zastavení u  Matky Terezy: Vzta-
hy na  zkoušku. Přednáší psycholog 
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 

 20. května od 15.00
Tradiční poutní setkání u  kapličky 
sv. Jana Nepomuckého na Hájích.

 21. května od 19.30
J.O.B. – divadelní hra. Neptejme se, 
kde se bere zlo. Hledejme, kde se rodí 
dobro. Scénář: Jan Zindulka Režie: 
Vladimír Vácha. Hraje Divadlo KAIROS II. 
Doporučené vstupné 50 Kč. 

 27. května od 10.00
Jihoměstské posvícení: mše svatá, 
agapé, od 13.00 Žabí příběhy: pohádka.

                                         www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

 5. května od 9.00
Mše sv. (od 10.00) s udílením svátosti 
nemocných. Od  9.00 možnost svá-
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tosti smíření, od 9.30 májová pobož-
nost. Po mši následuje posezení a ob-
čerstvení. V KC sv. Prokopa.

 13. května od 19.30
Třináctého na třináctce. Písničkář Slávek 
Klecandr se skupinu Oboroh představí 
CD s  velikonoční a  svatodušní temati-
kou – Vane, kde chce. V KC sv. Prokopa. 

 15. května od 19.00
Vznik republiky a  církev. Přednáška 
doc. Jaroslava Šebka. V KC sv. Prokopa.

 19. května od 18.00
Vigilie ze slavnosti seslání Ducha sv. 
s obnovou svátosti biřmování.  Četba 
z Písma, modlitba a slavení eucharis-
tie. V kostele sv. Jakuba.

 30. května od 19.30
Křesťan a svět – Jaké vztahy ke světu 
vyplývají z povolání křesťana? Přednáš-
ka P. Marka O. Váchy. V KC sv. Prokopa.

                     www.centrumbutovice.cz

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

 V měsíci květnu
bude v kostele sv. Bartoloměje v Praze 1 
před středeční mší vždy od 19.30 má-
jová pobožnost, od 20.00 mše svatá. 

 13. května od 10.30
májová pobožnost před sochou 
sv. Jana Nepomuckého; od  11.00 
poutní mše svatá v  kapli Nalezení 
sv. Kříže ve Velké Dobré.

 20. května od 14.00
pouť k Panně Marii ve Žlábku u Bratronic, 
sraz na mýtině u Roučmídova mlýna. 

                                   http://ads.cvut.cz

ŘKF U  KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE PÁNĚ

 20. května od 16.00
Přednáška Prof. Dr. Stanislava Sousedíka 

na  téma: Imanuel Kant a katolictví. Vi-
deosál v I. patře zadního traktu kostela

                                www.srdcepane.cz

ŘKF SV. JAKUBA STARŠÍHO

 20. května od 9.30 
mše svatá s  biřmováním, celebruje 
Mons. Karel Herbst 

 27. května od 11.00
mše svatá, májová pobožnost, kaple 
ve Zdiměřicích

                      http://farnostkunratice.cz/

ŘKF U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

 8. května od 19.30
Kulturní osmičky. Con duobus violi-
nis. Účinkují: Jiří Sycha a  Jan Hádek 
(housle), Filip Dvořák (cembalo). 

                         www.farnostbohnice.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 2. května od 19.30
Psí katechismus (15–25 let): Budete 
jako Bůh. Pád člověka a dědičný hřích. 
Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá 
Kliment Mikulka OP. Barokní refektář.

 3. května od 19.30
Cyklus liturgie: Jen pro zasvěcené. Li-
turgie jako nástroj evangelizace. Hosté 
Josef Prokeš a další. Barokní refektář.

 9. května od 19.30
Dominikánský knižní salón: Kněžství 
v  prvních staletích církve. Moderu-
je David Vopřada. Foyer barokního 
refektáře.

 16. května od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): 
V  tomto slzavém údolí. Následky 
dědičného hříchu. Táže se Hyacint 

Ullman OP, odpovídá Filip Boháč OP. 
Foyer barokního refektáře.

 21. května od 19.30
Revue Salve. Laudato sii. Hosté: 
Frédéric Louzeau, ředitel Centra vý-
zkumu College des Bernardins a Petr 
Štica z KTF UK. Barokní refektář.

 23. května od 19.30
Současná poezie a hudba. Host: Jitka 
N. Srbová. Poetické večery hudebně 
doprovázejí studenti HAMU pod ve-
dením Slavomíra Hořínky a  Mirosla-
va Tótha. Foyer barokního refektáře.

                         www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 1.–31. května
Výstava výtvarných děl na téma: Stáří 
jako obdarování a další vrcholná fáze 
života. Refektář.

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

 20. května od 17.00
Cembalový recitál Evy Tornové, kostel 
sv. Rodiny.

 2. června od 14.00
Dětská pouť – zábavné odpoledne se 
soutěžemi ke Dni dětí. Zahrada Domova. 

                              www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Svatojánská pouť na Tetíně
                                                                
12. května zve Sdružení sv. Ludmily 
na  Svatojánskou pouť. Mše sv. v  11.00 
v  kostele sv. Jana Nepomuckého, 
od 14.30 varhanní koncert J. Marešo-
vé (v  kostele sv. Ludmily) a  od  16.30 
přednáška Mgr.  Jakuba Izdného z UK 
o sv. Ludmile (v kostele sv. Ludmily). 
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Festival 2018
                                                                
12. května od  10.00 zve Salesiánské 
středisko v  Pardubicích na  Festival 
2018 – den plný her a  zábavy pro 
malé i  školní děti, mládež i  ty dříve 
narozené.

Pozvání na Pouť médií 
                                                                
12. května od  11.00 zve Rádio Pro-
glas a další křesťanská média na kaž-
doroční Pouť médií v rukou křesťanů, 
tentokrát na Velehradě. Více na webu 
www.proglas.cz/pout2018.

Koncert v kostele sv. Kateřiny
                                                                
14. května od  16.00 pořádají Spo-
lečnost pro duchovní hudbu, Pravo-
slavná církev a  vedení VFN koncert 
duchovní hudby v  kostele sv. Kate-
řiny v  zahradě Neurologické a  Psy- 
chiatrické kliniky VFN Praha 2. Účin-
kují: Martin Moudrý (varhany), Radek 
Krejčí (bas).  Vstup volný.

Ekologická sekce ČKA
                                                                
15. května od  17.30 zve Ekologic-
ká sekce ČKA na  besedu s  Filipem 
Vosáhlem, studentem pražského 
waldorfského lycea, o  proměnách 
krajiny a  zmizelých vesnicích v  Pod-
krušnohoří. Přízemí pražského klášte-
ra Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.  

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
21. května od 17.00 jste zváni na kon-
cert duchovní hudby. Účinkují: Karo-
lína Janů (soprán), Marie Pochopová 
(varhany). V kostele Panny Marie pod 
řetězem, Lázeňské ulice, Praha – Malá 
Strana.  

Kolegium katolických lékařů
                                                                
23. května od  18.30 jste zváni 
na přednášku Prof. PhDr. Luboše Kro-
páčka, CSc, islamologa, arabisty, afri-
kanisty a  vysokoškolského pedagoga 
Ústavu Blízkého Východu a Afriky, UK 
Praha:  Islám a  křesťanství, nové vý-
zvy k dialogu a spolupráci. V knihovně 
(přízemí) III. interní kliniky VFN, U ne-
mocnice 1, Praha 2.

Ekumenická bohoslužba za krajinu
                                                                
26. května od  15.00 zve Ekologická 
sekce ČKA ve spolupráci s občanský-
mi sdruženími a  s MČ Praha Suchdol 
na Ekumenickou bohoslužbu za kraji-
nu, na levém břehu Vltavy, na zahradě 
nad Sedleckými skalami. Kázáním po-
slouží Tomáš Cejp, farář ČCE z Libčic 
nad Vltavou. Po bohoslužbě následuje 
beseda na téma: Divoká příroda kultu-
ra, kterou uvede zástupce ředitele NP 
České Švýcarsko Ing.  Handrij Härtel, 
PhD. Více na www.drahan.chabry.cz.

Pozvání na Misijní pouť 
                                                                
26. května od 10.00 zve Papežské mi-
sijní dílo v ČR na Misijní pouť do areálu 
baziliky v Třebíči. Mši svatou celebruje 
Mons. Vojtěch Cikrle. Dále se můžete 
těšit na misijní program v bazilice, hry 
pro děti, vystoupení hostů, Misijní jar-
mark a koncert Pavla Helana. Výtěžek 
akce podpoří projekty papežských 
misií pro chudé děti.

Likvidace lepry
                                                                
2. června od 10.00 jste zváni na pouť 
přátel Likvidace lepry na Svatou Horu 
u  Příbrami. Mši svatou celebruje 
P. Zbigniew Czendlik. 

Mariánská pouť Prahou
                                                                
2. června zve Národní rada Sekulár-
ního františkánského řádu ČR na Ma-
riánskou pouť Prahou. Zahájení mší 
svatou v 10.00 v kostele Panny Marie 
Andělské na Hradčanech.  Po občer-
stvení vyjde ve  12.00 průvod z  kos-
tela Narození Páně a bude pokračo-
vat do  kostela sv. Benedikta, kaple 
sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuc-
kého, kostela Panny Marie Vítězné, 
kostela sv. Františka z  Assisi, na  Sta-
roměstském náměstí, do  baziliky sv. 
Jakuba a v 16.30 bude pouť ukončena 
v kapli svatého Michala v kostele Pan-
ny Marie Sněžné.

OZNÁMENÍ

Kurz pro hlavní vedoucí táborů 
                                                                
1.–3. června organizuje Asociace 
křesťanských spolků mládeže, z. s. 
(AKSM) spolu se Sekcí pro mládež 
ČBK kurz pro hlavní vedoucí tábo-
rů či jiných prázdninových pobytů 
pro děti (s akreditací MŠMT). Kurz se 
koná v ADCM v Praze 4 – Kunraticích. 
Účastnický příspěvek 600 Kč zahrnu-
je ubytování a stravování (450 Kč bez 
ubytování). Kurz je dotován MŠMT. 
Přihlásit se můžete do  15. května na 
webu www.ml.cirkev.cz.

Summer School 2018
                                                                
15.–28. července zve ZŠ sv. Augusti-
na děti ve věku 8–14 let do Sv. Dobro-
tivé-Zaječova na letní školu angličtiny. 
Více na: summerschol@skolasvate-
hoaugustina.cz; www.skolasvateho-
augustina.cz/summerschool2018.
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KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

K PŘÍPADU MGR. IVO RYNDY
 Protože se Mgr. Ivo Rynda, kněz Ar-

cidiecéze pražské, veřejně prezentu-
je jako kněz (užívá kněžského oděvu 
apod.) a patrně i  slouží liturgii (soudě 
např. podle fotografií na jeho faceboo-
kovém profilu), upozorňuji, že k těmto 
úkonům nemá oprávnění, a to s ohle-
dem na jeho předchozí osobní situaci.

Mons. ThLic. Ing. Zdenek 
Wasserbauer, Th.D., generální vikář

ZŘÍZENÍ ŘEHOLNÍ KOMUNITY
 Na  žádost apoštolského nuncia 

Mons. Giuseppe Leanzy a po domluvě 
s  kardinálem Dominikem Dukou OP, 
arcibiskupem pražským, byla na Apo-
štolské nunciatuře v  Praze zřízena 
ke dni 19. března 2018 komunita Spo-
lečnosti sester Ježíšových.

NOVÉ VEDENÍ PROVINCIE KAPUCÍNŮ
 Na  105. volební kapitule bylo zvole-

no nové vedení Provincie kapucínů v ČR: 
provinciál br. Dismas Michael Tomaštík 
OFMCap., vikář br. Serafín Robert Beníček 
OFMCap., rádci: br. Cyril Josef Komosný 
OFMCap., br. Radek Navrátil OFMCap., 
br. Romuald Pavel Jarolímek OFMCap.

ZÁKAZ VÝKONU MOCI ZE SVĚCENÍ
 Na  základě svobodně zvolené trva-

lé nepřítomnosti v  diecézi a  z  důvodu 
nově zjištěných skutečností, které vedou 
k  vážným pochybnostem o  regularitě 
přijatého jáhenského a  kněžského svě-
cení, zapověděl plzeňský biskup Mons. 
Tomáš Holub dne 6. března 2018 svým 
rozhodnutím Petru Živnému výkon moci 
ze svěcení a nošení kněžského oděvu.

USTANOVENÍ
 JCLic. Stanislav Brožka, kněz čes-

kobudějovické diecéze, byl od 1. dub-
na 2018 do 31. března 2023 jmenován 
a  ustanoven soudcem Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské.  
 JCLic. PhDr.  Mgr.  Radim Cigánek 

byl od  1. dubna 2018 do  31. března 
2023 jmenován a ustanoven soudcem 
Metropolitního církevního soudu Arci-
diecéze pražské.  
 Bc.  Josef Kubů byl s  účinností od 

1. dubna 2018 uvolněn z jáhenské služ-
by v ŘKF Bystřice u Benešova.  
 P.  Marek Vojtěch Malina OSB byl 

od  1. dubna 2018 jmenován a  usta-
noven farním vikářem ŘKF u  kostela 
sv. Markéty Praha Břevnov. 
 Mgr. Pavel Táborský byl od 15. dubna 

2018 uvolněn z funkce faráře ŘKF Slaný 
a z funkce sekretáře vikariátu Kladno.  

 P. Mgr. Jan Poříz OCD byl od 15. dub-
na 2018 uvolněn z funkce rektora klášter-
ního kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném 
a od téhož data byl jmenován a ustanoven 
administrátorem in spiritualibus ŘKF Slaný.
 Mgr. Josef Ptáček byl od 1. červen-

ce 2018 do 30. června 2023 jmenován 
a  ustanoven farářem ŘKF u  kostela 
sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy.
 P.  Mgr.  Jaroslav Suroviak OCD byl 

od 15. dubna 2018 jmenován a ustano-
ven rektorem klášterního kostela Nej-
světější Trojice ve Slaném.

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 Jiří Beran, trvalý jáhen v  Praze 

-Holešovicích, 5. 5. 2013 (5 let)
 Zdzisław Ciesielski, farář v Žebráku, 

28. 5. 1988 (30 let)
 Mgr.  Jacek Strachowski, kanovník, 

administrátor v Petrovicích u Sedlčan, 
29. 5. 1993 (25 let)
 Ing.  Mgr.  Miroslav Verčimák, farní vikář 

v Praze-Petrovicích, 30. 5. 1998 (20 let)
 Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., 

apoštolský exarcha, 31. 5. 2003 (15 let)
 Mgr.  Mariusz Stanisław Walczak, 

farní vikář v  Praze-Holešovicích, 
31. 5. 2003 (15 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P.  Ing.  Jaroslav Kuchař SDB, kněz 

v Praze-Kobylisích, 1. 5. 1958 (60 let)
 P.  Jiří Ptáček MIC, farář v  Hrádku, 

3. 5. 1973 (45 let)
 Mgr. Michal Prívara, farní vikář v Pra-

ze-Chodově, 7. 5. 1983 (35 let)
 P.  Dr.  Stanislav William Robert Faix 

OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze – 
Malé Straně, 8. 5. 1936 (82 let)
 prof.  ThDr.  Jan Matějka, kanovník, 

12. 5. 1932 (86 let)
 P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, 

působící v Praze, 16. 5. 1928 (90 let)
 František Klika, osobní děkan, na od-

počinku ve Staré Boleslavi, 17. 5. 1939 
(79 let)
 Jiří Rozmajzl, kněz pražské arci-

diecéze, na  odpočinku v  Příbrami,  
17. 5. 1933 (85 let)
 P.  Andrea Barbero FSCB, administ-

rátor u sv. Apolináře v Praze – Novém 
Městě, 18. 5. 1973 (45 let)
 Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D., 

prelát Jeho Svatosti, kanovník, farář 
v Praze-Vršovicích, 23. 5. 1963 (55 let)
 Jindřich Brandejs, osobní farář, vý-

pomocný duchovní v  Křečovicích, 
25. 5. 1934 (84 let)
 P.  Ing.  Mgr.  Martin Libor Dvořák OP,  

rektor klášterního kostela sv. Bartoloměje 
v Praze – Starém Městě, 29. 5. 1958 (60 let)

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  6. května 
6. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Antonína Velikého, 
Liberec (P. Radek Jurnečka)

  27. května 
slavnost Nejsvětější Trojice (9.00):   
chrám sv. Kosmy a Damiána, Praha 
(Mons. Ladislav Hučko)

RADIO PROGLAS

  6. května 
6. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  12. května (11.00): 
bazilika sv. Cyrila a Metoděje, 
Velehrad (Mons. Josef Nuzík)

  13. května 
7. neděle v mezidobí (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

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

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

TELEVIZE NOE

  6. května 
6. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel sv. Václava, Petrov u 
Strážnice (P. Lukasz Karpisnki)

  13. května 
7. neděle v mezidobí (10.30): 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Čeladná (Mons. Martin David)

  20. května 
Boží hod svatodušní (10.00): 
Náměstí sv. Petra, Řím 
(papež František)

  27. května 
slavnost Nejsvětější Trojice (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna programu vyhrazena
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  3.–6. 5. / DC Jde o život 

P. Karel Satoria / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům /  

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

  4.–8. 5. / DC Anamnéza 

Komunita Chemin Neuf / Klášter Tuchoměřice /  

www.chemin-neuf.cz 

  10.–13. 5. / DC Bolest duše, bolest těla a víra 

Mons. Aleš Opatrný / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům /  

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

  13.–18. 5. / DC Vnitřní uzdravení 
P. Jiří Pleskač Matice svatohostýnská / Svatý Hostýn /  

www.hostyn.cz 

  18.–20. 5. / DO ke slavnosti seslání Ducha svatého 

jáhen Jan Špilar / DC sv. Františka z Pauly / 

Vranov u Brna / www.dc-vranov.cz 

  18.–20. 5. / DO pro seniory 

Matice svatohostýnská  / Svatý Hostýn / 

www.hostyn.cz 

  21.–25. 5. / DC Dozrávání k naplnění smyslu života 

P. Josef Michalčík CSsR / ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům /  

Příbram – Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

  25.–27. 5. / DO pro mládež 14–18 

Komunita Chemin Neuf / Klášter Tuchoměřice / 

www.chemin-neuf.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl

Za poslání laiků. Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči 
výzvám, kterým svět dnes čelí.  

Národní úmysl

Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srov. Žl 139/138).  

Praha 11 – Chodov, Na Sádce 

C hodovskou tvrz získali benediktini ze Starého Města pražského 
v roce 1676 a tak zde vznikla původní kaple. Ve třicátých letech 

20. století došlo v Chodově k rozsáhlé družstevní výstavbě rodinných 
domů a vilek. A tak zatím co začátkem 20. století měla obec 900 oby-
vatel, v roce 1930 pak již téměř dva tisíce. A protože chodovští občané 
viděli, jak probíhala výstavba nového kostela v  sousedním Spořilově, 
založili v  roce 1935 Spolek pro výstavbu nového kostela v Chodově. 
Podporu pro tuto iniciativu získali u  pražského arcibiskupa kardinála 
Karla Kašpara a zejména u otců františkánů v klášteře u kostela Panny 
Marie Sněžné. Spolek zakoupil budovu chléva se studní od majitelů Jo-
sefa a Františka Birnhaumových. Budova byla opatřena novou střechou 
a byla k ní přistavěna hranolovitá věž. Po dalších nezbytných úpravách 
byl kostel v roce 1938 dokončen a 4. září vysvěcen kardinálem Karlem 
Kašparem. 

    Byl zde zavěšen původní obecní zvon, ten byl však v roce 1942 ode-
brán k válečným účelům. V roce 1948 pro kostel zhotovila firma pana 
Manouška z České u Brna dva zvony, Františka a Annu, které 13. června 
vysvětil pražský arcibiskup kardinál Josef Beran.

   V roce 1966 hrozila kostelu demolice, a to v souvislosti s výstavbou síd-
liště a nové komunikace. Avšak farníci, vedeni farářem Vladimírem Fili-
povičem, uspořádali velkou organizovanou modlitební akci a také cho-
dili neohroženě vyjadřovat svůj písemný nesouhlas na výstavu plánů o připravované výstavbě jižního města. A kostel zůstal!

    Další zajímavou epizodou při opravě kostela v devadesátých letech bylo využití vyslouženého vojenského stanu jako provi-
zorního liturgického prostoru. Stan svatého Pavla zde sloužil v době dalšího rozrůstání farní obce v letech 1994–1998.

    Dr. František Reichel

Kostel svatého Františka z Assisi
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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Credo

Aleš Opatrný

Brož., 136 str., 119 Kč

S růženCem v ruCe

Gabriele Amorth
Váz., 160 str., 199 Kč

Jak přežít, když

nerozumím emoCím

J. M. Glasser, J. M. Kushner
Brož., 88 str., 199 Kč 

kapeSní diář 2019

 
144 str., 90 Kč

komikSový nový zákon

Iva Hothová,
Andre Le Blanc

Váz., 256 str., 289 Kč

Svatodušní novéna Se 
Svatými karmelu

V. Kodet, M. J. Burgerová
Brož., 44 str., 49 Kč

život Svaté Bernadety

René Laurentin

Brož., 200 str., 259 Kč

Citlivý pomoCník

Ilse Sand
Brož., 128 str., 229 Kč

99 her pro trénink 
mozku u Seniorů

Rosemarie Portmann
Brož., 112 str., 199 Kč

lžička medu 
Lene 

Mayer-Skumanzová
Brož., 292 str., 299 Kč
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hory a údolí života

Anselm Grün

Brož., 128 str., 219 Kč

9 dní k navázání přátelStví 
S duChem Svatým

Raniero Cantalamessa
Brož., 95 Kč

4. květen 1993
Zemřela Eliška Pretschnerová, řeholní 
sestra kongregace Školských sester sv. 
Františka. V  roce 1954 byla jmenována 
provinciální představenou a r. 1970 zvo-
lena generální představenou v Římě. Je 
spoluzakladatelkou Sekretariátu řehol-
ních představených v ČR. (* 26. 9. 1911).

14. květen 1968
Na  Velehradě byl slavnostně zahájen 
ustavující sjezd organizace Dílo koncilo-
vé obnovy, do  jejíhož čela byl postaven 
apoštolský administrátor pražské arci-
diecéze ThDr. František Tomášek. Cílem 
DKO bylo pomáhat, plnit a rozvíjet usta-
novení druhého vatikánského koncilu.

15. květen 1928
Narodil se PhDr.  Jiří Vyskočil, varha-
ník a  ředitel kůru v bazilice sv. Markéty 
v Břevnově. Působil jako sbormistr Pě-
veckého sdružení pražských učitelek, 
dirigent chrámového sboru u Křižovní-
ků na Starém Městě a vedoucí hudební-
ho archivu v Čs. rozhlase. (+ 2. 2. 1993).

28. květen 1558
Ze sázavského kláštera byly převezeny 
ostatky sv. Prokopa do Prahy a uloženy 
v  kostele Všech svatých na  Pražském 
hradě.

28. květen 1983
Zemřel Mons. ThDr. Karel Šebor, katolický 
kněz. Od r. 1951 působil v kapucínském 
kostele Panny Marie Královny andělů 
v  pražské Loretě. Byl prvním knězem, 
který 6. 12. 1964 v katedrále sv. Víta slou-
žil mši svatou čelem k lidu. (* 4. 4. 1912).

30. květen 1158
Byl slavnostně posvěcen nový kostel sv. 
Petra a Pavla v Bohnicích u Prahy praž-
ským biskupem Danielem I., za  účasti 
zakladatele, probošta vyšehradské kapi-
tuly Gervasia.

31. květen 1993
Bulou papeže Jana Pavla II. byla zřízena 
plzeňská diecéze.

Arnošt Kelnar


