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Vážení čtenáři,
v  červnu pokračuje Pražský Beranův 
eucharistický kongres „Eucharistia et 
labor“ a kromě slavnosti Seslání Ducha 
Svatého nás čeká Hlavní pouť české 
církevní provincie s  připomínkou ju-
bilea kardinála Tomáška. Představíme 
vám Domov svaté Rodiny a  ohléd-
neme se za  svatojánskými slavnostmi 
NAVALIS.

Stanislav Zeman

koncem května začala duchovní příprava na červnovou slavnost Těla a Krve 

Páně. Po čtyři čtvrtky bude ve čtyřech pražských kostelích možnost vyslech-

nout základní úvahy o tajemství eucharistie a následně o nich rozjímat při 

adoraci.

Slavení eucharistie je zpřítomněním velikonočního tajemství, nikoli pouhou 

památkou a vzpomínkou na Ježíšovy činy, kříž a zmrtvýchvstání. Jsme po-

zváni do Ježíšovy vydanosti na potupném kříži a jejího přijetí Otcem k zá-

chraně lidského pokolení. Proměna potupy ve slávu, která se nehonosí svým 

samolibým leskem, ale je výrazem Otcovy velkorysosti a moci. Přechod vy-

voleného národa první smlouvy z otroctví do zaslíbené země našel své du-

chovní naplnění v Ježíšově přechodu ze smrti do života v Otcově náruči. 

Zde leží základ a zdroj života lidu druhé smlouvy – Ježíšových svědků a vy-

znavačů. Přitakat tomuto přechodu a uskutečňovat ho v našem pozemském 

putování je smyslem našich životních kroků. Ničit smrt – naše hříchy, pády 

a selhání – přijetím velikonočního tajemství a mít podíl na zdroji Života sa-

mého. Nejsme na to sami. Zmrtvýchvstalý Pán je stále připraven se s námi 

spojit a kráčet společně s námi. Mohli bychom dále rozvíjet hlubiny tohoto 

tajemství.

Příprava na slavnost Těla a Krve Páně nemá nic společného s vnější okáza-

lostí. Chce nás upomenout, kde a z čeho máme čerpat odvahu a sílu svědčit 

o velkých Božích činech a jednat podle evangelia.

Mons. Václav Malý
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Korunovace – Hlavní pouť české církevní 
provincie

Římskokatolická farnost u  kostela Nanebevzetí Panny Marie na  Svaté Hoře 
a Arcibiskupství pražské vás zvou na 287. výročí korunovace milostné sošky 

P. Marie Svatohorské ve dnech 29. a 30. června 2019, které bude slaveno sou-
časně s Hlavní poutí české církevní provincie ke 120. výročí narození kardinála 
Františka Tomáška.

V neděli 30. června v 9 hod. u Korunovačního oltáře bude celebrovat mši sva-
tou kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, za  spoluúčasti 
českých a moravských biskupů. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským 
průvodem a  uctíváním u  Korunovačního oltáře. Program dvoudenní slavnosti 
najdete na  www.Svata-hora.cz. V  den slavnosti je možnost získání plnomoc-
ných odpustků za obvyklých podmínek.

Milostnou sošku Panny Marie Svatohorské korunoval papežskými korunkami 
na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Jan Rudolf Špork 
22. června 1732. V tomtéž dekretu papež stanovil, že se Korunovace bude slavit 
vždy třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Program Pražského 
Beranova eucharis- 
tického kongresu  
„Eucharistia et labor“
Čtyři čtvrteční pobožnosti, 
mše svatá, přednáška, adorace

23. 5. v 18.00 hodin
Kostel Panny Marie Sněžné (Praha-
Nové Město), celebruje: Mons. 
Václav Malý, biskup, přednáší: J.M. 
doc. Jaroslav Brož

30. 5. v 16.30 hodin
Kostel sv. Ludmily (Praha-Vinohrady),
celebruje: Mons. Zdenek 
Wasserbauer, biskup, přednáší: 
P. Petr Beneš, CSsR

6. 6. v 18.00 hodin
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
(Praha-Strahov), celebruje: Dominik 
kardinál Duka OP, arcibiskup,
přednáší: J.M. Daniel Janáček, 
O.Praem., opat

13. 6. v 18.00 hodin
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
(Praha-Vinohrady), celebruje: Mons. 
Karel Herbst SDB, biskup,
přednáší: Mons. Michael Slavík

Slavnost Těla a Krve Páně

20. 6. v 17.00 hodin
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze, celebruje: Dominik kardinál 
Duka OP

Po mši svaté následuje eucharistic-
ký průvod do  baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie na Strahově.

Zveme Vás na

•  V den slavnosti je možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek
•  Možnost svátosti smíření
• V průběhu dne bude možné navštívit svatohorské muzeum

Informace: ŘímskokatolIcká farnost u kostela nanebevzetí Panny marIe PŘíbram – svatá Hora,  
261 01  PŘíbram II – 591, tel.: 318 429 930, e-maIl: basIlIca@svata-Hora.cz

www.svata-Hora.cz

Korunovaceslavnost
Svatá Hora v roce 2019 oslaví 287. výročí Korunovace

Milostnou sošku Panny Marie Svatohorské korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Jan Rudolf 
Špork 22. června 1732. V tomtéž dekretu papež Klement stanovil, že se Korunovace bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Sobota 29. června 2019
17:00 Mše svatá v bazilice s gregoriánskými zpěvy
19:00 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře 
19:30  Mše svatá z vigilie se světelným průvodem,  

celebruje biskup Karel Herbst  

Neděle 30. června 2019
  7:30 Mše svatá v bazilice
  8:30 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře 
  9:00  Slavnostní mše svatá za účasti českých a moravských biskupů.  

Hlavní celebrant kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský,  
primas český. Po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou

11.15  Minikonference o kardinálu Tomáškovi – Jaroslav Šebek,  
Aleš Opatrný, Josef Faktor (sál vedle vjezdu do kláštera)

14:00  Varhanní půlhodinka v bazilice, vstup pouze před začátkem
15:00  Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním  

a uctíváním milostné sošky v bazilice 
15:30 Mše svatá u Korunovačního oltáře
16:15 Mariánské nešpory u Korunovačního oltáře

v neděli 30. června 2019

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP 
Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“
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4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Koncert k výročí 
hnězdenské mše 
Jana Pavla II.

V  úterý 4. června od  19.00 pořádá 
Polský kulturní institut koncert v Ba-
zilice sv. Petra a  Pavla na  Vyšehradě 
k výročí hnězdenské mše svaté pape-
že Jana Pavla II. v roce 1979. Úvodní 
slovo pronese kardinál Dominik Duka 
OP.

Pochod Patera Karla Dvorského

Sdružení svaté Ludmily na Tetíně si dovoluje pozvat všechny 
milovníky duchovních zážitků a pěší chůze krásnou příro-

dou na  tradiční Pochod Patera Karla Dvorského. Pochod je 
vzpomínkou na  obětavost tetínského faráře K. Dvorského, 
který v letech 1959–2000 působil na tetínské faře a často až 
dvakrát týdně absolvoval osmikilometrový pěší pochod ze své 
fary do Svatého Jana pod Skalou, aby zde sloužil mši svatou. 

Pochod se koná v  sobotu 22. června 2019. Sraz v  9.30 
hodin na  Tetíně před farou. Navíc nabízíme možnost se 
k pochodu připojit v Berouně před budovou vlakového ná-
draží v 10.15 hod. Letos bude pochod probíhat souběžně 
s  oslavami Klubu českých turistů (KČT) u  příležitosti 130 
let od  vyznačení první turistické trasy (červeně značené 
cesty Vojty Náprstka). V obci Svatý Jan pod Skalou bude 
pro všechny výletníky připraven bohatý kulturní a turistický 
program či tradiční Svatojanská pouť.

Karla Dvorského

půjdeme tak, jako chodil Pater Dvorský 

za každého počasí.

Pochod je malou vzpomínkou na obětavost tetínského faráře K. Dvorského, který zde v letech 1959 – 2000 
působil a dvakrát týdně chodil pěšky do Sv. Jana pod Skalou, aby zde sloužil mši svatou.  
Je i příležitostí zúčastnit se programu tradiční Svatojánské pouti.  
Letos bude navíc pochod probíhat po trase a souběžně s oslavami Klubu českých turistů u příležitosti 130 let 
od vyznačení první turistické cesty (červeně značené cesty Vojty Náprstka).  

                                        https://www.facebook.com/SpolekLudmilaTetin  
                                        http://ludmila-tetin.cz 

Ikonopisecký kurz
20.–23. června 2019 v Exercičním domě č. 604 na Sva-
té Hoře u Příbrami vede pan Martin Damian ikonopisecký 
kurz. Příjezd ve čtvrtek 13.00–15.00 hod., odjezd v neděli 
ve 13.00 hod. Cena a přihlášky: DamianM@seznam.cz

IKONOPISECKÝ 
KURZ 
 
20. – 23. června 2019 
 
vede  
pan Martin Damian 
 
Exerciční dům č. 604, Svatá Hora  

příjezd ve čtvrtek 13.00 – 15 h  

odjezd v neděli ve 13.00 h  

cena a přihlášky: DamianM@seznam.cz 
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Slavnost sv. Víta

15. června v  18.00 v  katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha oslavíme svá-
tek prvního z  jejích patronů. Při této 
příležitosti bude udělena Zlatá svato-
vojtěšská medaile panu Peteru Ková-
čovi a pan Jan Kasal obdrží papežské 
vyznamenání Rytíř řádu sv. Řehoře 
Velikého.

Celostátní setkání 
animátorů

13.–18. 8. 2019 se v Chotěboři koná 
Celostátní setkání animátorů pro 
mladé ve věku 16–24 let s cílem mo-
tivovat se, přiučit se a posílit identitu 
animátora. Akce je určena pro ty, kteří 
slouží druhým ve společnosti, ve far-
nostech, společenstvích, řeholích.

Při přihlášení a připsání peněz na účet 
nejpozději 3 dny po  uvedeném ter-
mínu je dotovaná cena za ubytování, 
stravu a režijní náklady:

od 1. 6. do 30. 6. 1 700 Kč 
od 1. 7. do 31. 7. 1 900 Kč  
přípravný tým 700 Kč

Více informací na csa2019.signaly.cz

Svatodušní svátky 
v katedrále

V  sobotu 8. června v  16.30 hod. 
proběhnou v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha obřady přijetí kandi-
dátů křtu do  katechumenátu. Eku-
menická vigilie Letnic tu pak začne 
ve 20.00 hod. 

V neděli 9. června na slavnost Se-
slání Ducha Svatého bude v katedrá-
le sv. Víta, Václava a  Vojtěcha kar-
dinál Dominik Duka OP, arcibiskup 
pražský, udělovat svátost biřmování 
při mši svaté v 10.00 hod.

Latinský název Letnic – „Pentecos-
tes“ (z řeckého „pentekosté hémera“ 
– padesátý den) znamená „padesátý 
den velikonoční slavnosti“. Seslání 
Ducha Svatého nedílně patří k udá-
losti Velikonoc, je jejich naplněním 
a vyvrcholením.

Chotěboř

csa2019.signaly.cz

ZA 

JEŽÍŠEM

S JANEM

C E L O S TÁT N Í 
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13. - 18. 8. 2019
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Vítejte v Domově svaté Rodiny!

Podpořte Domov svaté Rodiny pro lidi s mentálním postižením
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„Vycházíme z  přesvědčení, že každý 
lidský život je vzácným darem. Proto si 
ho vážíme a chráníme jej. Ctíme i jeho 
duchovní rozměr, který zahrnujeme 
do  života Domova,“ zdůrazňuje zá-
kladní kameny péče ředitel Arcidiecé-
zní charity Praha Jaroslav Němec. 
Domov je organizován do  tzv. do-
mácností, což jsou vlastně jednotlivé 
bytové jednotky. V  jednotlivých do-

Domov svaté Rodiny provozuje Arcidiecézní charita Praha. Je to jedno z jejích největších zařízení. Ve speciálních bytech tu žijí 
dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

I drobný dar je pro nás velkou pomocí. Darovat můžete na sbírkové číslo účtu Arcidiecézní charity Praha: 749986/5500, 
variabilní symbol 66. Děkujeme! 

Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, e-mail: praha@praha.charita.cz, telefon: 222 512 401, www.praha.charita.cz

• Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční péči o lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

• Ochraňuje ty, kteří jsou nejzranitelnější. 

• S přijetím a láskyplnou péčí pro ně vytváří domov a rodinu.

mácnostech žije maximálně osm kli-
entů. Takové uspořádání má za cíl co 
nejosobnější, domáckou atmosféru, 
v níž se dobře žije, dalekou od ústavní 
péče. Každá domácnost má svoje po-
jmenování, obvykle po nějakém světci 
nebo významném místě: sv. Vojtěch, 
sv. Ludmila, sv. Václav, Nepomuce-
num, Velehrad a podobně. 

Všechny osudy a  příběhy obyvatel 
Domova svaté Rodiny spojuje stejná 
zkušenost: nemoc a  postižení. Pozo-
ruhodné je, že návštěva v tomto cha-
ritním zařízení v pražské Liboci nepatří 
k bolestným zážitkům či zkušenostem. 
Po  malé chvíli totiž zjistíte, že slovo 
„domov“ název nese zcela právem. 
Někdejší fara i novostavby, které se díky 
úsilí sestry Akvinely a jejích pozdějších 
spolupracovníků podařilo vybudo-
vat, působí jako bezpečný přístav. Své 
o  tom mohou vyprávět rodiče, blízcí 
i  přátelé těch, kteří zde „kotví“. Jed-
noho z nich jsme požádali o rozhovor, 
který naleznete dále. Jakkoliv může 
znít jeho vyprávění tíživě, díky zakla-
datelce Domova, Charitě i všem, kteří 
zde pracují, končí podobná vyprávění 
nejen nadějí rodičů, že jejich potomek 
nezůstane v životě sám a opuštěný. 

(lom)

Domov svaté Rodiny založila a s velkým entuziasmem 
vybudovala a řídila řeholnice sestra Akvinela Loskotová. 
Dnes jej provozuje Arcidiecézní charita Praha. Poskytují zde 
nepostradatelné služby pro mentálně postižené obyvatele, 
aby mohli vést plnohodnotný a smysluplný život. 
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 Když se do rodiny narodí postiže-
né dítě, je to těžká zkouška. Vás po-
stihla hned dvakrát.
U  první dcery Dominiky jsme dlou-
hou dobu netušili, jaký má zdravotní 
problém. Její vývoj byl velmi poma-
lý, sedm let s ní byla manželka doma, 
hrozně moc jsme s ní cvičili a možná 
díky tomu se nakonec dostala na ně-
jakou úroveň. Pak se narodila Pavlínka, 
byli jsme šťastní. Při prvním vyšetření 
v  dětské ordinaci však paní doktorka 
sdělila manželce, že se jedná o stejnou 
diagnózu, jako má Dominika. 
Pro manželku to bylo velmi těžké. Byla 
tlumočnice, překladatelka z francouz-
štiny, angličtiny, měla pěkné vzdělání. 
S dětmi nakonec strávila doma 11 let. 
Víte, ta každodenní péče je strašně 
náročná. Pro obě děvčata jsme proto 
hledali pomoc v nějakém zařízení, ne-
mohli jsme to zvládnout sami. Každou 
však přijali někde jinde. 

 Udržovali jste s  nimi přesto kon-
takt?
Koupili jsme auto a  jezdili za  oběma 
každý víkend do Tloskova a do Sulické 
a vozili si holky domů. Po letech to ale 
moje žena neunesla a sáhla si na život. 
Pomáhala mi pak tchýně, která naše 
děti milovala.

 To je na jeden život až moc…
Tchýně bydlela na Praze 6 a přišla s tím, 
že na Petřinách vzniká jakýsi speciální 
domov. Podali jsme si tam přihlášku 
a přijali nás. Byla to záchrana, nesmír-
né ulehčení, protože děti byly najed-
nou spolu a  na  jednom místě v  ro-
dinné atmosféře! Poznal jsem sestru 
Akvinelu a ona i její dílo převrátily můj 
život naruby: najednou se všechno za-
čalo z nejhoršího obracet k lepšímu. 
Dominika bohužel podlehla zdravot-
ním komplikacím. Pavlínka je pořád 

na  Petřinách, bude jí 38 let, drží se 
dobře, beru ji domů jednou za čtrnáct 
dní a samozřejmě na Vánoce a svátky.

 Zmínil jste atmosféru, jaká je 
v Domově svaté Rodiny.
Jsem pamětník, který zažil ve státních 
zařízeních zamřížovaná okna, dveře 
bez klik. Tady jsou byty, v nichž klien-
ti žijí, můžete za  nimi kdykoliv přijít. 
Všechno je to s  vzájemnou důvěrou, 
úsměvem a  laskavostí. Vidím, že se 
o klienty, ať už dětské, nebo dospělé, 
výborně starají. 

 Jak vzpomínáte na  sestru  
Akvinelu? 
Mimořádná osobnost. Měla životní 
optimismus, takovou sílu a přitom byla 
hrozně skromná, obyčejná. V Domově 
svaté Rodiny její styl stále přetrvává. 

(lom) 

ROZHOVOR

Součástí objektu Domova svaté Rodiny jsou čtyři tera-
peutické dílny, rehabilitační ordinace i kaple sv. Kříže.

Keramická, výtvarná, dřevařská a tkalcovská dílna 
nabízejí podnětné trávení volného času.

V průběhu roku navštěvujeme kina, divadla, výstavy, 
jezdíme na výlety, pořádáme akce.

O lidi s postižením pečují v Domově svaté Rodiny lidé, 
kteří svůj úkol přijímají jako vzácné poslání. 

Domov netvoří na prvním místě budova, ale lidé 
a jejich vztahy, vzájemný respekt, úcta a láska.

Dominika a Pavlínka – hned dvě dcery přivedly MILANA HRŮZU ke zkušenosti s Domovem 
svaté Rodiny. Bylo to šťastné setkání, které mu pomohlo z přetěžké životní situace.

Od mříží do rodinné atmosféry
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Nabídka kvalitního a  praktického 
studia
Hlavní náplní projektu je praktická 
výuka a  dlouhodobá profesní pří-
prava v  těsném sepětí s  televizí Noe 
a  s  možností budoucího pracovní-
ho uplatnění. Vybraní zájemci budou 
na  pražské Vyšší odborné škole pu-
blicistiky studovat některou z  medi-
álních specializací tříletého denního 
studia oboru „Televizní publicistika“. 
Studium je zakončeno absolventskou 
zkouškou s titulem diplomovaný spe-
cialista (DiS.) a širokým rejstříkem dal-
šího profesního rozvoje a studia.

Platí se v rámci studia školné?
Školné pro dva semestry akademic-
kého roku v  denní formě studia činí 
32  000  Kč. Díky partnerství TV Noe 
a VOŠP však studenti přijatí do projek-

tu sami školné neplatí. Pro podpoře-
né studenty školné spoluzajišťuje TV 
NOE.
Podmínkou možnosti studia v  rámci 
projektu ovšem bude vedle studijních 
povinností i  plnění dlouhodobé pro-
fesní stáže v TV NOE na základě kon-
krétně dohodnutých pravidel.

Jakou mám šanci se do projektu za-
pojit?
Do projektu přijímáme na základě po-
souzení motivace ke  studiu a  zájmu 
o práci v médiích nebo přímo o jed-
notlivé publicistické specializace. 
Podmínkou přijetí je dokončené stře-
doškolské vzdělání završené matu-
ritní zkouškou. Po  vyplnění přihlášky 
na  Vyšší odbornou školu publicistiky 
(do  přihlášky, prosíme, uveďte zkrat-
ku „TV NOE“) absolvujete informativní 

výběrový rozhovor o motivaci k účasti 
v projektu a přijímací řízení.

Cíl spolupráce televize NOE a VOŠP
TV NOE i VOŠ publicistiky jsou institu-
ce s křesťanským etickým rozměrem. 
Společnou spoluprací chtějí mladým 
lidem, třeba i  sociálně znevýhodně-
ným, umožnit vstoupit do  mediální-
ho prostoru a  realizovat své poslání 
– pravdivě a  odpovědně informovat 
o  problémech i  radostech světa ko-
lem nás. To ovšem není úkol pou-
ze pro křesťanská média, ale i pro ta 
ostatní, kam se určitě i mnozí z absol-
ventů VOŠ publicistiky vydají.

Více informací najdete na 
www.vosp.cz/noe
Lukáš Jirsa, televize Noe – studio Praha, 
e-mail: jirsa@telepace.cz

TÉMA

Znáte někoho, kdo by chtěl být redaktorem, reportérem, kameramanem či produkčním 
v některém z českých nebo i zahraničních médií? Nebo takový sen máte vy sami? Televize 
Noe společně s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze připravuje společný studijní projekt 
pro mladé novináře a  televizní odborníky. Studenti podpoření v  tomto projektu budou 
zdokonalovat své odborné dovednosti v rámci dlouhodobé profesní stáže přímo v TV Noe.

Naučit se přinášet dobré zprávy

ŽURNALISTIKA A TVŮRČÍ PSANÍ
V tomto zaměření klademe velký důraz na praktickou 
výuku. Teoretické základy novinářského řemesla nevyne-
cháme, ale reálnou novinářskou práci si vyzkoušíte v pra-
xi. Během studia se stanete redaktory tištěného školního 
týdeníku Echo či webového zpravodajského portálu Ge-
nerace20.

Co se naučíte?
 Naučíte se psát publicistické útvary, jako jsou zprávy, 
 články, reportáže, komentáře, črty, medailony, ale 
 i  blogy.
 Dozvíte se, co má na starosti editor, fotoeditor,  
 layoutér, grafik či korektor a jak s nimi všemi  
 spolupracuje redaktor.
 Naučíte se správně pracovat se zdroji.
 Zdokonalíte se v českém jazyce a naučíte se ho  
 správně používat.

Kde se uplatníte?
Budete pracovat jako novinoví redaktoři, komentátoři 
či recenzenti, ale také jako novináři autoři webového zpra-
vodajství a stránek s kulturním, sportovním a lifestylovým 
zaměřením. Najdete své místo i v dalších oborech souvi-
sejících s oblastí komunikace.

AUDIOVIZUÁLNÍ A DIGITÁLNÍ MÉDIA
Zajímá vás svět televizních, audiovizuálních a digitálních mé-
dií? Potom si určitě vyberete jednu ze specializací tohoto za-
měření: multimediální žurnalistika, kamera a střih, novinářská 
AV produkce, reportážní fotografie, ale také mobilní žurnalis-
tika využívající nejmodernější technologie založené na pou-
žití mobilního telefonu.

Co se naučíte?
 Naučíte se připravovat, realizovat a dokončovat  
 audiovizuální projekty.
 Zvládnete nejrůznější audiovizuální formáty – televizní 
 anketu, reportáž či krátký dokument, ale také rozhovor ve 
 studiu, rozhlasové vysílání nebo fotografickou či  
 multimediální práci.
 Osvojíte si standardy velkých audiovizuálních produkcí  
 v ČR – zejména České televize a Českého rozhlasu.
 Naučíte se aplikovat vstupní znalosti v praktické tvorbě 
 zpravodajsky orientovaných médií pro účely masové,  
 korporátní, sociální a komunitní komunikace.

Kde se uplatníte?
Uplatnění najdete v redaktorských a moderátorských pozi-
cích na televizních stanicích nebo v rádiích, jako kameramani 
a střihači, zvukaři či specialisté postprodukce či audiovizuální 
produkce. Uplatníte se jako reportážní fotografové, obrazoví 
editoři a redaktoři, apod.

PR A KOMUNIKAČNÍ STUDIA
V tomto zaměření se vydáte do krajiny marketingové ko-
munikace. Získáte základní znalosti a dovednosti v public 
relations a ve vybraných oblastech marketingu. Nabyté 
vědomosti si prověříte ve školních praktických dílnách 
a reálnou prací ve školním presscentru a studentské ko-
munikační agentuře.

Co se naučíte?
 Naučíte se orientovat se v jednotlivých disciplínách 
 marketingové komunikace.
 Osvojíte si různé postupy PR v off-line i on-line  
 prostředí.
 Dozvíte se, jak navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit  
 menší kampaně s komplexním zapojením různých  
 komunikačních prostředků.
 Zjistíte, jak hájit zájmy firmy v komunikaci, jak ji  
 zviditelnit a rozvíjet a chránit její dobrou pověst.

Kde se uplatníte?
Budete připraveni na působení ve sféře styků s veřejností. 
Uplatnění najdete v PR, tiskových, marketingových a ko-
munikačních agenturách či v PR a marketingových oddě-
leních firem, například jako tiskoví mluvčí.

ZKUŠENOSTI V TV NOE

Studenti společného projektu televize NOE a VOŠ publi-
cistiky budou kromě studia vykonávat svoji praxi v televizi 
NOE. V pražské redakci i v Ostravě, kde televize Noe sídlí, 
je čeká seznámení se všemi úrovněmi a aspekty vzniku 
mediálních obsahů.

Naučí se redaktorské a editorské přípravě pro zpravodajství 
(Zpravodajské noeviny), denní živé vysílání (Živě s Noe) i pra-
videlné debatní pořady (V souvislostech, Kulatý stůl ad.).

Studenti VOŠ publicistiky díky televizi NOE poznají, co vše 
předchází okamžiku, kdy se hotový pořad objeví na tele-

vizní obrazovce. Vedle pečlivé produkce a obsahové přípra-
vy každého pořadu musí všechna média klást důraz také na 
propagaci. Proto je televize Noe aktivní i na poli sociálních 
médií (Facebook, Instagram) a snaží se být vidět všude tam, 
kde jsou její potencionální diváci.

Televize Noe má technické vybavení na vysoké úrovni, a tak 
se v rámci praxe studenti seznámí i s nejnovějšími techno-
logickými trendy a postupy, s prací ve studiu i v terénu. Díky 
pravidelnému vysílání přímých přenosů bohoslužeb, koncer-
tů (vážná hudba, folklór, folk, rock) a dalších společenských 
událostí, studenti získají cenné zkušenosti ve všech oblastech 
audiovizuální produkce.

STUDIJNÍ OBORY VOŠ PUBLICISTIKY

www.vosp.cz/noe

letak NOE TV.indd   1 22.4.2018   22:49:20
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9ROZHOVOR

Jaký je historický původ slavností 
NAVALIS?
První pražské slavnosti na  vodě pro-
běhly r. 1627, kdy byly ostatky sv. Nor-
berta přeneseny do Strahovského kláš-
tera. Od roku 1715 se koná svatojánská 
vigilie 15. května a pouť 16. května, byla 
to nejdůležitější pražská barokní slav-
nost s mezinárodním přesahem. V Pol-
sku, na Slovensku i v jiných zemích jsou 
tisíce míst spojených se sv. Janem Ne-
pomuckým. Jezuita P. Miroslav Herold 
jich spoustu navštívil spoustu, do znač-
né míry tento kult zmapoval a pomáhá 
nám se spiritualitou slavností.
První novodobé obnovené NAVALIS se 
konalo v  roce 2009 u příležitosti 280. 
výročí svatořečení sv. Jana. Podoba 
těch slavností podle tradice zahrnuje 
průvod, zpěvy, dříve většinou žesťovou 
hudbu. Zpěváci a  muzikanti na  lodích 
v minulosti muzicírovali pod Karlovým 
mostem, jehož oblouky působily jako 
rezonátor. V Praze byla totiž v barokní 
době nejen v noci hustší tma, ale i vět-
ší ticho než dnes. U Karlova mostu je 
dnes „ticho“ v síle 53 decibelů.

Inspiroval jste se i podobnými slav-
nostmi v cizině?
Navalis vznikly po  vzoru benátských 
slavností – mimochodem již v  roce 
870 Cyril a  Metoděj v  Benátkách ob-
hajovali liturgické užití své verze slo-
vanského jazyka proti „trojjazyčníkům“, 
kteří říkali, že Písmo lze šířit jen latinsky, 
hebrejsky a  řecky. Benátky pak i  v  16. 
století byly naším důležitým partne-

rem a spojencem. Sv. Jan Nepomucký 
se stal jedním z  osmi patronů Bená-
tek jako ochránce gondoliérů a  jeho 
zobrazení je jedinou barokní sochou 
na břehu Canalu Grande.
S městem na laguně udržujeme skvě-
lé vztahy dodnes, jejich letošní dárek 
– veslice Bissona Bianca se postupně 
změní na loď Bissona Praga s plastikou 
Jana Nepomuckého a  řezbami v  du-
chu českého baroka. Ta nás bude re-
prezentovat v Benátkách na historické 
regatě 1. září.

A jaká je letošní spojitost s rakous-
kými loděmi? 
Veslaři od  rakouského Halštatské-
ho jezera s  sebou přivezli historické 
lodě, tzv. „Zille“, které jsou významné 
pro nás i  pro Benátky. Lodní stavite-
lé od Halštatského jezera byli totiž ti, 
kteří již od 8. století stavěli lodě ve sta-
robylém městě na laguně, jsou autoři 
benátských gondol. Ne náhodou his-
torická loděnice San Trovaso v benát-
ské čtvrti Dorsoduro vypadá jako alp-
ský domek. Společně se stavbou lodí 
se podíleli i v Benátkách na unikátním 
zakládání domů na  vodě, které jsou 
tvořeny dřevěnými piloty.
Halštatská kultura byla vlastně před-
obrazem spojené Evropy. K  nám se 
z  tamního dolu na  sůl tato surovina 
dovážela na lodích, které jsou podob-
né benátským gondolám i  vltavským 
pramicím. Mají ploché dno, vesluje 
se čelem dopředu. Po  těchto lodích 
bez výstroje, tzv. „naháčích“ se do-

pravovala sůl do  Linze a  pak povozy 
do  Čech. A  pro efektivnější dopravu 
rozhodl císař Maxmilián splavnit Vl-
tavu. Odstraňovaly se kameny, bu-
dovaly soustřeďující hrázky a  také 
koněspřežné stezky, po kterých koně 
tahaly lodě proti proudu. Skluzy na je-
zech, které umožňovaly vytáhnout 
lodě proti proudu, stavěli převážně 
německy mluvící stavebníci, proto se 
jim říkalo němčiny. A konečně 28. září 
1550 na sv. Václava 4 lodě asi 18 me-
trů dlouhé s  60 bečkami soli vypluly 
po Vltavě z Týna nad Vltavou do Pra-
hy. Později Schwarzenbergové pokra-
čovali až do dnešní Lannovy loděnice 
v Českých Budějovicích.

Rakouskou stopu nesl i  letošní hu-
dební doprovod…
Ano, obnovili jsme barokní oratorium 
ke sv. Janu Nepomuckému od Antonia 
Caldara, které vzniklo na  objednávku 
arcibiskupa Harracha, pro provedení 
v kapli zámku Mirabel v Salzburku. Pan 
doktor Pavel Slavko, kastelán zámku 
Český Krumlov, skladatel Kryštof Ma-
rek a  Ondřej Macek, dirigent a  skla-
datel nám také pomáhali s  podobou 
barokní hudby.

Z jiných českých i evropských měst 
známe historické slavnosti, ale má-
lokteré mají takto jasný duchovní 
rozměr.
To je alespoň pro mě naprosto klí-
čové. Během obou slavnostních dnů 
byla sloužena mše svatá – v křižovnic-
kém kostele sv. Františka a v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha a také dvě 
bohoslužby přímo na  Karlově mostě. 
Pět parašutistů odkazuje na pět hvězd 
sv. Jana Nepomuckého, palmové ra-
tolesti v  průvodu symbolizují jeho 
mučednickou smrt… Věřící mohou 
oslavovat, pomodlit se a nevěřící ná-
zorně pochopit tyto souvislosti. Právě 
duchovní rozměr NAVALIS mi dává 
motivaci a sílu do dalších ročníků. 

Stanislav Zeman

Pan Zdeněk Bergman „převozník pražský“ NAVALIS založil, dodnes je jejich duší a z větší části 
je i financuje. Letošní 11. ročník byl patrně poznamenán vyslyšenými modlitbami za déšť...

Svatojánské slavnosti NAVALIS
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

2. 6. / 10.15
Praha-Hlubočepy / kostel sv. Filipa 
a Jakuba / mše sv. s biřmováním

4. 6. / 10.00
 Kladno-Kročehlavy / kostel 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / 
mše sv. s biřmováním žáků ZŠ 
Maltézských rytířů

5. 6. / 12.00
Praha-Krč / kostel sv. Františka z Assisi /  
mše sv. pro ředitele církevních škol

7. 6. / 16.30
Tábor / spolkový dům Střelnice / 
přednáška pro účastníky Kamba 
Festival 2019

9. 6. / 9.30
Praha-Staré Město / kostel sv. Jiljí / 
mše sv. s biřmováním

12. 6. / 18.00 
Dobříš / kostel Nejsv. Trojice / mše 
sv. s biřmováním (v rámci vizitace 
farnosti)

15. 6. / 13.00
Horní Paseka-Zahrádka / kostel 
sv. Víta / mše sv. (800 let města 
Zahrádka)

16. 6. / 10.00 
Praha-Staré Město / kostel Matky Boží 
před Týnem / mše sv. s biřmováním

20. 6. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / 
Slavnost Těla a Krve Páně 

22. 6. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / kněžské 
svěcení

23. 6. / 10.30 
Německo, Mnichov / návštěva 
krajanské farnosti

26. 6. / 10.00
Praha-Ďáblice / Ďáblický hřbitov /  
pietní shromáždění za oběti 
komunistického teroru

30. 6. / 9.00
Svatá Hora u Příbrami / mše sv. 
(Hlavní pouť české církevní provincie)

2. 6. / 10.00
Kamýk nad Vltavou / kostel Narození 
Panny Marie / mše sv. a žehnání zvonu

5. 6. / 13.00 
Pardubice / jubilejní 25. ročník Dnů 
chleba, žehnání chleba

6. 6. / 18.00 
Praha-Strahov / Strahovský klášter / 
Slavnost sv. Norberta – mše sv.

8. 6. / 10.30
Věžnice / mše sv. při pouti 
a shromáždění členů Kolpingova díla ČR

9. 6. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / slavnost 
Seslání Ducha Svatého, biřmování

13. 6. / 14.30 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
sv. ke cti sv. Vojtěcha u příležitosti 
udělení ceny sv. Vojtěcha

15. 6. / 18.00 
Praha-Hradčany / katedrála / poutní 
mše sv.

16. 6. / 10.00
Blansko / kostel sv. Martina / mše sv. 
a pastorační návštěva farnosti

18. 6. / 17.00
 Praha-Hradčany / katedrála / mše sv., 
oslavy 110. výročí založení ORLA

20. 6. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / 
Slavnost Těla a Krve Páně

22. 6. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / kněžské 
svěcení

26. 6. / 10.30 
České Budějovice / klášterní kostel 
Obětování Panny Marie / otevření 
pohřební niky s předpokládanými 
ostatky bl. Jindřicha Libraria OP

27. 6. / 10.00
 Praha-Újezd / Pietní akt Konfederace 
politických vězňů

30. 6. / 9.00 
Svatá Hora u Příbrami / mše sv. 
(Hlavní pouť české církevní provincie)

1. 6. / 11.00
 Hájek u Prahy / františkánský klášter / 
poutní mše sv. 

2. 6. / 9.30
 Praha-Smíchov / kostel sv. Václava / 
mše sv. s biřmováním 

6. 6. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

7. 6. / 16.30 
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily /  
mše sv. 

9. 6. / 9.30
Nymburk / kostel sv. Jiljí / mše sv. 
s biřmováním 

13. 6. / 19.00
Žarošice / kostel sv. Anny / poutní 
mše sv. 

15. 6. / 14.00
Lhotka u Dobříše / 50. výročí 
posvěcení kapličky 

16. 6. / 9.30
Benešov / kostel sv. Mikuláše / mše 
sv. s biřmováním

20. 6. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

20. 6. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
Slavnost Těla a Krve Páně 

22. 6. / 10.00
 Praha-Hradčany / katedrála / kněžské 
svěcení 

23. 6. / 10.30
 Praha-Vršovice / kostel sv. Václava / 
mše sv. s biřmováním

24. 6. / 18.00
Živohošť / kostel sv. Fabiána 
a Šebestiána / mše sv.

27. 6. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

30. 6. / 9.00 
Svatá Hora u Příbrami / mše sv. 
(Hlavní pouť české církevní provincie)

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 

 3. června od 20.00 
Přednáška biskupa Tomáše Holuba. 
ČKA Prahy 6

 4. června od 19.30 
Příprava na manželství*. CPR

 5. června od 9.30 
Setkání maminek s dětmi. DS

 12. června od 9.30 
Akademie nejen pro seniory. Jak 
vzdorovat lži ve  sdělovacích pro-
středcích. Beseda s  moderátorem  
a  dramaturgem České televize  
Petrem Vizinou. PS

 19. června od 9.30 
Setkání maminek s dětmi. DS

 20. června od 19.30 
Modlitba chval. PS

 21. června od 20.00 
Modlitba Taizé. DS

* jen pro přihlášené; vstup do místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4
PS – Pastorační středisko 
CPR – Centrum pro rodinu 
DS – Duchovní správa u kostela sv. 
Vojtěcha
ČKA Prahy 6 – Česká křesťanská 
akademie pro Prahu 6 

                                    www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 23. července – 13. srpna 
Letní zkrácený kurz přípravy na man-
želství. Konají se čtyři setkání (23. 
a  30. července, 6. a  13. srpna). Vždy 
od  19.30 do  21.30 na  adrese Kolejní 
4, Praha 6 – Dejvice. Kapacita kurzu 
je omezená.
8. října – 26. listopadu 
Společná příprava na  manželství – 
podzimní kurz. Přihlášky na  http://
www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktual-
ni-nabidka.   

                                    www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO 
MLÁDEŽ 

 31. května – 2. června 
Víkendovka v Nazaretě pro mladé 12 – 
18 let. Přihlášky na 732 106 466 nebo 
na e-mailu nazaret.praha@gmail.com 

                                           www.adcm.cz

MINISTRANTI 

 8. června od 9.30 
Ministrantské setkání pro mladší kluky 
(cca od 7 do  13 let) ve Svatém Janu 
pod Skalou. Zahájení v kostele Naro-
zení sv. Jana Křtitele. S sebou pokud 
možno vlastní ministrantský oděv 
a  oblečení s  obuví na  fotbal venku. 
Příspěvek na oběd činí 70  Kč. Ukon-
čení v  16.00 před budovou školy. 
Více: P. Benedikt Hudema (ministranti 
@apha.cz, tel: 724 209 774).

 14. – 15. června 
Ministrantské setkání pro starší kluky 
(cca od 15 do 25 let) v Praze-Novém 
Městě. Program: zahájení v pátek mší 
svatou v kostele sv. Vojtěcha od 19.00. 
Opět se vyrazí na výlet a nebude chy-
bět ani fotbal. S sebou 200  Kč na jídlo, 
spacák, karimatku, oblečení na fotbal 
venku. Ukončení v sobotu večer. Více: 
P.  Benedikt Hudema (benedikthude-
ma@atlas.cz, tel: 724 209 774).
 
                           www.apha.cz/ministranti 

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 14.–15. června
Ora et Labora v klášteře v Tuchomě-
řicích. 

 16. června 
Pouť sv. Víta a  den otevřených dve-
ří kláštera v  Tuchoměřicích. Poutní 
mše svatá bude sloužena od  10.30. 
Připraven je bohatý program včetně 
komentovaných prohlídek kláštera. 
Vystoupí pohybové studio HALALI 
a CAMINO, návštěvníci se také mohou 
těšit na divadelní představení (D.ATEL) 
Sen o noci Svatojánské. Program uza-

vře koncert konžsko-českého soubo-
ru Nsango Malamu. Zazní spirituály, 
rytmické písničky s bubny i pomalejší 
skladby se sóly. 

 1.–7. července
Letní camp EXODUS pro mládež ve věku 
14 – 18 let v klášteře v Tuchoměřicích.

 4.–10. srpna
Setkání pro páry – Kána v Kroměříži. 
Více informací na www.kana4you.cz. 

 13.–20. srpna
Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ig-
náce v klášteře v Tuchoměřicích.
 
                             www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 2. června od 17.00 
KONCERT TŘÍ „S“ – soubor Lan-
škrounští pištci, soubor Tibia Pr-
agensis, soubor Vivat Flauto. Nedělní 
odpoledne s příjemnými tóny zobco-
vých fléten.

 4. června od 19.00 
ZMT: hostem bude Ludmila Böhmo-
vá s  tématem „Komenský v  zemi bídy 
sedící na sudech zlata“. SIRIRI je jediná 
česká nezisková organizace, která se 
od roku 2006 angažuje ve Středoafric-
ké republice. V roce 2015 tam vytvořila 
vzdělávací program Škola hrou, jenž je 
inspirován učením Jana Ámose Komen-
ského a zároveň je doplněn o moderní 
pedagogické principy. Za  čtyři roky se 
ho zúčastnilo téměř 30 českých a fran-
couzských dobrovolníků, kteří vyškolili 
kolem 500 středoafrických učitelů.

 9. června od 14.00 
Vyhlížíme prázdniny – odpoledne 
plné her a  „Pohádkové zpívání“ pro 
malé i velké děti.

 11. června od 18.00 
Podvečerní tančírna se skupinou 
„Hvězdný prach“.

 Výstava fotografií Ronnieho 
Mosleye Do 7. června. 

 Výstava obrazů Káji Kůlové 
Následuje po  skončení výstavy Ron-
nieho Mosleye.

                                           www.kcmt.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

 22. června od 16.00 
Bohoslužba v  kostele v  Krtni při pří-
ležitosti svátku Jana a  Pavla, kterým 
je kostel zasvěcen. Celebruje ořešský 
farář P. Mariusz Kuzniar. 
                           www.centrumbutovice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 1. června od 19.00 
Závěrečný koncert Hudebního fes-
tivalu Antonína Dvořáka Příbram 
na svatohorském náměstí.

 29.–30. června 
287. výročí Korunovace sošky Panny 
Marie Svatohorské. Hlavní pouť české 
církevní provincie ke  120. výročí na-
rození kardinála Františka Tomáška. 
Poutní mše svatá bude sloužena 30. 
června od  9.00, celebruje kardinál 
Dominik Duka OP.

                                www.svata-hora.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 12. června od 19.30 
Dominikánský knižní salón. Tomáš 
Akvinský: O  Trojici. Foyer barokního 
refektáře. Moderuje David Svoboda.

                              www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 1. června od 14.00 
Dětská pouť – zábavné odpoledne se 
soutěžemi k Mezinárodnímu dni dětí. 
Zahrada Domova.

 2. června od 17.00
Harfa a  violoncello – koncert absol-
ventek Hudební fakulty AMU v Praze, 
jejichž cesty se po  studiích rozděli-
ly. Mileva Fialová (violoncello) odešla 
do zahraničí, vyučovala na konzerva-
toři ve švýcarském Sionu a nyní půso-
bí jako zástupce koncertního mistra 
v  Het Residentie Orkest v  Den Haag 
(Nizozemí). Lydie Härtelová (harfa) 
je členkou Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu a profesorkou Praž-
ské konzervatoře. Zazní skladby J. S. 
Bacha, B. Marcella, R. Schumanna, M. 
Tourniera a dalších. Kostel sv. Rodiny.

 9. června od 17.00 
Koncert orchestru Musica Alternativa 
pod vedením Jaroslava Kořána a Jiří-
ho Šimáčka, zpěv – Šárka Venclová. 

Na  programu: skladatelé vrcholného 
klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart 
a  L. van Beethoven), dále A. Dvořák, 
B. Smetana, Z. Fibich, J. J. Ryba a G. F. 
Händel. Kostel sv. Rodiny. 

 11. června od 15.30 
Koncert pro violoncello, účinkují: 
Vladimír a  Marek Sůvovi – violonce-
llo, prof. Hana Fosterová – klavír. Za-
zní skladby J. Haydna, J. S. Bacha, A. 
Dvořáka a dalších. Refektář.

 13. června od 10.00 
Letniční tance – vystoupení žáků wal-
dorfské ZŠ Dědina pod vedením Sta-
nislavy Egyedové. Zahrada domova.

 16. června od 16.00 
Klavírní trio mladých hudebníků 
z Gymnázia a Hudební školy hl. měs-
ta Prahy – Pavol Praženica (klavír), 
Natálie Toperczerová (housle), David 
Pěruška (violoncello). Na programu: F. 
Mendelssohn – Bartholdy, J. Brahms, 
E. H. Grieg a O. Kukal. Refektář.

 19. června od 9.30 
Trampské písně v podání učitelů a žáků 
ZŠ U Boroviček. Denní stacionář.

 20. června od 16.00 
Koncert sboru A(COR)D Motol pod 
vedením Josefa Popelky. Na progra-
mu: klasická hudba, jazzové skladby 
a české lidové písně v úpravě pro více 
hlasů. Refektář.

 21. června od 17.00 
Flétna a klavír – letní koncert žáků Zu-
zany Hrbkové z KC Průhon. Refektář.

 23. června od 15.30 
Francouzské inspirace. Účinkují: Duo 
Dacapo (Kateřina Macourková Hla-
váčová – flétna, Michal Macourek – 
klavír), Daniela Oerterová – housle. 
Na programu: J. Ibert, B. Martinů, Ph. 
Gaubert a G. Fauré – skladby pro flét-
nu, housle a klavír. Refektář.

                               www.domovrepy.cz

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE

 12. června od 18.00 
Mše svatá v  kostele Nejsv. Trojice. 
Mons. Václav Malý, pomocný biskup 
pražský, udělí svátost biřmování nově 
pokřtěným.

 19. června od 19.00 
„Parabiblický literární večer aneb Je-
žíšův příběh dnes“, na  němž vystou-
pí Alexandr Flek, evangelický teolog 
a kazatel, překladatel Bible a autor pa-
rafrázované verze Bible, tzv. Parabible.

 Výstava sdružení „Dej mi šanci“ 
Během června bude v  prostorách 
pastoračního centra probíhat výstava 
sdružení „Dej mi šanci“, které pomáhá 
lidem se zdravotními hendikepy a je-
jich rodinám.

                             www.farnostdobris.cz  

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO

 9. června od 9.30
První svaté přijímání. 

 23. června od 9.30 
Mše svatá. Poděkování a  rozloučení 
s Jaroslavem Mrňou, který ve farnosti 
ukončuje svou jáhenskou službu. 

                           www.farnostkunratice.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO

 První pátky v  měsíci (kromě čer-
vence a  srpna) V  klášterním kostele 
sv. Josefa na  náměstí Republiky se 
pravidelně konají mše svaté od 18.00. 
Po nich následuje od 18.45 hodinová 
moderovaná adorace před vystave-
nou Nejsvětější svátostí oltářní. Záro-
veň je zde přítomna relikvie sv. otce 
Pia z Pietrelciny s možností osobního 
uctění. Po  adoraci se pravidelně se-
tkávají zájemci o členství v nově vzni-
kající modlitební skupině sv. otce Pia.   

                                   www.kapucini.cz 

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 1. června od 11.00 
Pouť ke svátku Navštívení Panny Ma-
rie, celebruje Mons. Zdenek Wasser-
bauer, pomocný biskup pražský.

 15. června od 11.00 
Sobotní památka Panny Marie, celebru-
je P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM.Fo
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 29. června od 11.00 
Slavnost sv. Petra a Pavla, mše svatá spo-
jená s žehnáním dopravních prostředků. 
Celebruje P. Eliáš Tomáš Paseka OFM.

                                   www.hajek.ofm.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Koncert duchovní hudby v  kostele 
sv. Kateřiny
                                                                
V pondělí 3. června od 16.00 se koná 
koncert duchovní hudby v kostele sv. 
Kateřiny (Praha 2). Program: Muffat, 
Bach, Kerll, Händel, Caccini, Scarlatti. 
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, 
Linda Sítková – varhany. Koncert po-
řádá Společnost pro duchovní hud-
bu, Pravoslavná církev a Vedení Vše-
obecné fakultní nemocnice. Projekt 
probíhá za podpory hl. města Prahy 
a MČ Praha 2.

Žlábecká pouť
                                                                
V  sobotu 8. června od  16.30 zve 
společenství věřících z  Velké Dobré 
a  okolí na  tradiční Žlábeckou pouť 
(Žlábek u Bratronic). Sraz je na  lesní 
mýtině u Roučmídova mlýna, násle-
duje procesí se zpěvem mariánských 
písní ke kapličce Ve Žlábku. U ní bu-
dou v 17.00 slaveny 1. nešpory slav-
nosti Seslání Ducha Svatého s pout-
ním kázáním. Pouť bude zakončena 
mariánskou pobožností. Vzpomenut 
bude P.  Jaroslav Ptáček, křižovník, 
s jehož jménem je žlábecká pouť ne-
odmyslitelně spjata. 

Bohoslužba v  den 100. výročí skonu 
Adolfa Liebschera v kostele sv. Ludmi-
ly a komentovaná prohlídka chrámu
                                                                
V  úterý 11. června od  16.30 bude 
v chrámu sv. Ludmily v Praze 2 – Vi-
nohradech sloužena mše sv. za  vý-
znamného českého malíře Adolfa 
Liebschera (11. 3. 1857 – 11. 6. 1919) 
v den 100. výročí jeho skonu. Boho-
službu celebruje administrátor far-
nosti P. Jakub Karel Berka O.Praem.
Po mši sv., přibližně v 17.15, následu-
je přednáška Mgr. Michaela Soukupa, 
kulturního publicisty a  lektora dra-
maturgie Volksoper Wien, na  téma: 
Osobnost a  dílo Adolfa Liebsche-
ra v  kontextu doby a  jeho tvorba 
na území nynější městské části Praha 
2 – několik okenních vitráží v kostele 
sv. Ludmily, nástropní malby v hlav-
ním sále Národního domu na  vino-
hradském náměstí Míru a cyklus ma-
leb ze života Panny Marie v kapli sv. 
Kříže v  budově Zemské porodnice 
v Apolinářské ulici.
Poté následuje komentovaná pro-
hlídka chrámu s odborným výkladem 
přednášejícího, věnovaná bohaté 
chrámové výmalbě, neogoticko-se-
cesnímu mobiliáři a  okenním vitrá-
žím.
Bližší informace na  www.sdruzeni-
liebscher.cz.

Den spirituality
                                                                
V sobotu 15. června od 9.00 zve Pro-
vinční delegatura Řádu bosých kar-
melitánů na Den spirituality, který se 

jako každoročně bude konat v budo-
vě ČSVTS v  blízkosti Karlova mostu 
(Novotného lávka 200/5, Praha 1). 
Tématem bude spiritualita sv. Alžběty 
od Trojice, bosé karmelitky. Podrob-
ný program najdete na  stránkách 
karmelských terciářů – www.ocds.
cz. Není třeba hlásit se předem. 

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
V pondělí 17. června od 18.00 bude 
v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-
tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: F. O. Manfredini, J. 
S. Bach, J. Ch. Bach. Účinkuje: Smí-
chovská komorní filharmonie, Josef 
Vondráček – dirigent, Radek Matou-
šek, Luděk Kinkal – trubka, Bohuslav 
Matoušek, Alex Štěrba – housle. Mís-
to konání: Zahrada Velkopřevorské-
ho paláce, Lázeňská ulice, Praha 1. 
Koncert pořádá Suverénní Rytířský 
a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, 
Rhodu a Malty a Společnost pro du-
chovní hudbu za  finanční podpory 
MČ Praha 1.

Poutní bohoslužba o  slavnosti  
sv. apoštolů Petra a Pavla
                                                                
V  sobotu 29. června od  18.00 zve 
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě na poutní bo-
hoslužbu.
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu 13. dubna 2019 přijal v kos-
tele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vino-
hradech jáhenské svěcení pro pražskou 
arcidiecézi Ing. Miloš Hrdý. Světitelem 
byl Mons. ThLic.  Ing. Zdenek Wasser-
bauer, Th.D., pomocný biskup pražský.

USTANOVENÍ
 JCLic. Zoltán Balga byl s  účinnos-

tí od 1. května 2019 uvolněn z funkce 
vyšetřujícího soudce Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze praž-
ské. Dne 17. dubna 2019 byl jmenován 
a  ustanoven obhájcem manželského 
svazku Metropolitního církevního sou-
du Arcidiecéze pražské na dobu neu-
rčitou.

 JCLic. Stanislav Brožka byl dne  
24. dubna 2019 jmenován soudcem 
Metropolitního církevního soudu Ar-
cidiecéze pražské do 30. června 2024.

 JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek byl 
dne 24. dubna 2019 jmenován a usta-
noven soudcem Metropolitního cír-
kevního soudu do 30. června 2024.

 P.  PaedDr.  JCLic. Mgr.  Bartolo-
měj Marián Čačík O.Praem. byl dne  
24. dubna 2019 jmenován soudcem 
Metropolitního církevního soudu Ar-
cidiecéze pražské do 30. června 2024.

 P. Ing. Mgr. Leo Pavel Červenka SDB 
byl s  účinností od  1. července 2019 
uvolněn z funkce administrátora Řím-
skokatolické farnosti u  kostela Nane-
bevzetí Panny Marie Praha-Dolní Po-
černice.

 Mgr. Jan Gerndt byl s účinností od   
1. května 2019 uvolněn z funkce fará-
ře Římskokatolické farnosti u  koste-
la sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav 
a  od  téhož data jmenován a  ustano-
ven administrátorem in spiritualibus 
tamtéž.

 P.  prof.  JUDr.  Ignác Antonín Hrdi-
na, DrSc., O.Praem. byl s účinností od  
1. července 2019 do 30. června 2024 
jmenován a  ustanoven zástupcem 
soudního vikáře Metropolitního cír-
kevního soudu Arcidiecéze pražské.

 Ing.  Miloš Hrdý byl s  účinností 
od 13. dubna 2019 ustanoven k jáhen-
ské službě v  Římskokatolické farnos-
ti u  kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha-Vinohrady.

 Mgr.  Pavla Kokaislová, PhD., byla 
s  účinností od  1. dubna 2019 do   
31. března 2024 jmenována a ustano-
vena nemocniční kaplankou Nemoc-
nice Na Pleši s.r.o.

 P. Ing. Josef Kopecký SDB byl s účin-
ností od 1. září 2019 uvolněn z funkce 

farního vikáře Římskokatolické farnosti 
u  kostela sv. Terezie od  Dítěte Ježíše 
Praha Kobylisy.

 JCLic. Vojtěch Kunčar byl s  účin-
ností od 1. července 2019 do 30. červ-
na 2024 jmenován a ustanoven soud-
cem Metropolitního církevního soudu 
Arcidiecéze pražské.

 Jan Löffelmann, JC.D., byl s  účin-
ností od 1. července 2019 do 30. červ-
na 2024 jmenován a ustanoven soud-
cem Metropolitního církevního soudu 
Arcidiecéze pražské.

 Mgr.  Petr Megela byl s  účinností 
od  1. května 2019 jmenován a  usta-
noven administrátorem in materialibus 
Římskokatolické farnosti u  kostela sv. 
Jakuba Staršího Praha-Zbraslav.

 P.  Mgr.  Jaroslav Mikeš SDB byl 
s  účinností od  1. září 2019 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovní-
ho Římskokatolické duchovní správy 
u kostela sv. Kříže Praha-Nové Město.

 JCLic. Mgr.  Lucie Moravcová byla 
s účinností od 1. května 2019 jmeno-
vána a  ustanovena obhájkyní svazku 
Metropolitního církevního soudu Arci-
diecéze pražské.

 JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl s účin-
ností od  1. července 2019 uvolněn 
z  funkce ochránce spravedlnos-
ti Metropolitního církevního soudu 
Arcidiecéze pražské. S  účinností od   
1. července 2019 byl uvolněn z funkce 
zástupce soudního vikáře Metropo-
litního církevního soudu Arcidiecéze 
pražské. Téhož soudu byl s  účinnos-
tí od 1. července 2019 do 30. června 
2024 jmenován a ustanoven soudním 
vikářem. 

 Václav Pícha, JC.D., byl jmenován 
zástupcem soudního vikáře Metropo-
litního církevního soudu Arcidiecéze 
pražské do 30. června 2024.

 Mgr. Pavel Alois Porochnavec, ECLJ, 
byl s  účinností od  1. května 2019 do   
30. června 2024 jmenován a ustano-
ven farářem Římskokatolické farnosti 
Lysá nad Labem.

 doc.  JUDr.  Stanislav Přibyl, Ph.D., 
Th.D., JC.D., byl s účinností od 1. čer-
vence 2019 jmenován a  ustanoven 
ochráncem spravedlnosti Metropo-
litního církevního soudu Arcidiecéze 
pražské. Téhož soudu byl s  účinnos-
tí od 1. července 2019 do 30. června 
2024 jmenován a ustanoven soudcem.

 JCLic. Mgr.  Miloš Szabo, Th.D., byl 
dne 24. dubna 2019 jmenován a usta-
noven soudcem Metropolitního cír-
kevního soudu Arcidiecéze pražské 
do 30. června 2024.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Ing. Mgr. Robert Hanačík, kanovník, 

okrskový vikář, farář v Řevnicích, 3. 6. 
1959 (60 let)

 Alois Špulák, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 4. 6. 1934 (85 let)

 Václav Kružík, farář v  Petrovicích 
u Rakovníka, 6. 6. 1954 (65 let)

 Ing.  Jan Kofroň, rektor filiálního 
kostela sv. Václava v Praze-Bohnicích, 
8. 6. 1944 (75 let)

 P.  prof.  JUDr.  Rajmund Jiří Trete-
ra OP, působící v  Praze, 8. 6. 1940 
(79 let)

 P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, mode-
rátor farnosti sv. Anežky České v Pra-
ze-Spořilově, 10. 6. 1979 (40 let)

 Mgr.  František Masařík, administ-
rátor v Kralupech nad Vltavou, 13. 6. 
1969 (50 let)

 Mgr.  Kamil Vrzal, farář v  Odoleně 
Vodě, 17. 6. 1974 (45 let)

 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
18. 6. 1936 (83 let)
 
VÝROČÍ SVĚCENÍ

 JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponich-
tera, farář v Praze-Nuslích, 2. 6. 1984 
(35 let)

 ThDr.  Ján Andrej, Ph.D., administ-
rátor farnosti Slivice-Milín, 8. 6. 1974 
(45 let)

 P.  Ing.  Dr.  Ladislav Heryán, Th.D., 
SDB, kaplan JABOK, 18. 6. 1994  
(25 let)

 Mgr. Pavel Stajner, farní vikář ve Sta-
ré Boleslavi, 18. 6. 1994 (25 let)

 Mgr.  Michal Vaněček, výpomocný 
duchovní v Mnichovicích, 18. 6. 1994 
(25 let)

 P.  Andrea Barbero FSCB, administ-
rátor u  sv. Apolináře v  Praze-Novém 
Městě, 19. 6. 2004 (15 let)

 Mgr. Krystof Henriko, administrátor 
v Jílovém u Prahy, 19. 6. 2004 (15 let)

 Ing. Jiří Kratochvíl, uvolněn pro Dílo 
Mariino – působící v  Praze-Vinoři,  
19. 6. 2004 (15 let)

 Mgr.  Pavel Reumann, trvalý já-
hen v  Praze-Strašnicích, 19. 6. 2004  
(15 let)

 Ing.  Mgr.  Jozef Sudor, nemocniční 
kaplan, 19. 6. 1999 (20 let)

 Mgr. MUDr. Jiří Korda, farář v Praze-
-Lhotce, 20. 6. 2009 (10 let)

 P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, 
superior Benediktinského opatství 
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emau-
zích, 23. 6. 1963 (56 let)

 Václav Nekolný, osobní arciděkan, 
kanovník, výpomocný duchovní v Uh-
lířských Janovicích, 23. 6. 1963 (56 let)
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Evangelizační úmysl 

Životní styl kněží: Za kněze, aby 
tím, že se zavazují ke skromnému 
a pokornému životu, aktivně 
projevili porozumění a podporu těm 
nejchudším.

Národní úmysl
Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím 
i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají 
dost pokory a trpělivosti.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 7. 6. – 9. 6. Duchovní obnova 
„On vás bude křtít Duchem 
svatým“. Mons. Michael Slavík, 
Th.D. / Rožmitál pod Třemšínem / 
www.panskydumrozmital.cz

 15. 7. – 19. 7. Duchovní cvičení 
„Boží slovo v životě křesťana II.“. 
Mons. Josef Žák / Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz 

 5. 7. – 28. 7. Duchovní cvičení 
pro lékaře a zdravotníky. Mons. 
Aleš Opatrný / Stojanov / http://
stojanov.cz

 4. 8. – 7. 8. Duchovní cvičení pro 
pedagogy a katechety. P. Jan Gacík 
SDB / Stojanov / http://stojanov.cz

 5. 8. – 9. 8. Duchovní cvičení 
pro mladé muže a ministranty 
od 17 do 40 let, kteří hledají své 
životní povolání. P. Karel Janů 
/ Arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci / www.knezskyseminar.cz  

 12. 8. – 16. 8. Duchovní obnova 
se svatou Alžbětou od Trojice 
(prožívaná v mlčení). P. Angelo 
Scarano, S.S.L. / Svatá Hora /  
www.svata-hora.cz

 P.  Mgr.  Oldřich Prachař OFMConv., 
rektor klášterní baziliky sv. Jakuba 
Staršího v Praze-Starém Městě, 23. 6. 
1963 (56 let)

 Petr Blecha, farní vikář v  Berouně, 
24. 6. 1989 (30 let)

 Mgr.  Karol Laburda, výpomocný 
duchovní v Praze-Zbraslavi a v Praze-
-Modřanech, 24. 6. 1989 (30 let)

 Mgr. Josef Pecinovský, děkan kapi-
tuly, farář v Praze-Modřanech, 24. 6. 
1989 (30 let)

 Richard Scheuch, osobní děkan, 
výpomocný duchovní u kostela Mat-
ky Boží před Týnem v  Praze-Starém 
Městě a  u  sv. Ducha v  Praze-Starém 
Městě, 24. 6. 1962 (57 let)

 Mgr.  Pavel Kuneš, osobní děkan, 
rektor filiálního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Klecanech, 25. 6. 1961 
(58 let)

 P.  Mgr.  Michael Josef Pojezdný 
O.Praem., emeritní opat, 25. 6. 1967 
(52 let)

 Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík, prelát 
Jeho Svatosti, emeritní kanovník, rektor 
klášterního kostela sv. Benedikta v Pra-
ze-Hradčanech, 25. 6. 1961 (58 let)

 P. Augustin Otakar Šváček OFMCap., 
výpomocný duchovní u  klášterního 
kostela sv. Josefa v  Praze-Novém 
Městě, 25. 6. 1967 (52 let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář, vý-
pomocný duchovní v  Křečovicích,  
26. 6. 1960 (59 let)

 RNDr. Mgr. Vladimír Kalík, farní vikář 
v Praze-Strašnicích, 26. 6. 1999 (20 let)

 Mgr.  František Masařík, administ-
rátor v Kralupech nad Vltavou, 26. 6. 
1999 (20 let)

 Mgr.  Michal Procházka, kanovník, 
okrskový vikář, farář v Uhlířských Ja-
novicích, 26. 6. 1999 (20 let)

 Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda, vý-
pomocný duchovní ve Staré Boleslavi, 
26. 6. 1999 (20 let)

 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 
27. 6. 1964 (55 let)

 P.  ThLic.  Jordán Jaromír Vinklárek 
OP, výpomocný duchovní u  kostela 
sv. Jiljí v  Praze-Starém Městě, 27. 6. 
1964 (55 let)

 Mgr. Tomáš Filip Kábele, DiS., admi-
nistrátor v Čechticích, 28. 6. 2014 (5 let)

 P.  Mgr.  Piotr Józef Nowicki CSsR, 
farní vikář v  Příbrami-Svaté Hoře,  
28. 6. 2004 (15 let)

 P. Mgr. Ambrož Petr Šámal O.Praem., 
působící v Praze, 28. 6. 2004 (15 let)

 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pro-
seku, 29. 6. 1956 (63 let)

 František Benda, výpomocný du-
chovní v Ořechu, 29. 6. 1952 (67 let)

 Ing. Mgr. Viktor Frýdl, kaplan v Do-
mově pro seniory kardinála Berana 
v Mukařově, 29. 6. 1974 (45 let)

 Josef Moulík, osobní děkan, výpo-
mocný duchovní v  Berouně, 29. 6. 
1974 (45 let)

 Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., 
probošt, prelát Jeho Svatosti, 29. 6. 
1974 (45 let)

 Mons. Anton Otte, emeritní kanov-
ník, 29. 6. 1967 (52 let)

 P.  Michael František Pometlo OFM, 
působící v Praze, 29. 6. 1974 (45 let)

 P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem., 
rektor klášterního kostela Panny Ma-
rie pod řetězem v Praze-Malé Straně,  
29. 6. 1999 (20 let)

ÚMRTÍ
 Prof. ThDr. Václav Wolf zemřel dne 

25. dubna 2019 ve věku 82 let, v 59. 
roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo 2. května 2019 
v  kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
v Praze na Vinohradech, pohřben byl 
na Olšanských hřbitovech. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 2. 6. (9.00) 
Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích  
(P. Antonín Forbelský) 

 9. 6. (9.00) 
Kostel Panny Marie Pomocnice 
v Olomouci (P. Rudolf Smahel)

 16. 6. (9.00) 
Kostel Všech svatých v Litoměřicích  
(P. Józef Szeliga)

 23. 6. (9.00) 
Duchovní centrum v Brně-Lesné  
(P. Pavel Hověz)

 30. 6. (9.00) 
Kostel sv. Jana Nepomuckého 
v Hluboké nad Vltavou  
(P. Tomas van Zavrel)
 

TELEVIZE NOE

 2. 6. (10.00)
Kostel sv. Kunhuty v Čejkovicíh 
u Hodonína (Mons. Pavel Konzbul, 
pomocný biskup brněnský)

 9. 6. (10.30)
Náměstí sv. Petra ve Vatikánu (papež 
František)

 16. 6. (10.30) 
Kostel sv. Antonína v Ostravě-
Kunčičkách (Mons. František Václav 
Lobkowicz, O.Praem., biskup 
ostravsko-opavský)

 23. 6. (18.00) 
Bazilika sv. Jana v Lateránu (papež 
František)

 29. 6. (9.30) 
Bazilika sv. Petra (papež František)

 30. 6. (10.00) 
Kostel sv. Jakuba v Trnavě

Změna vyhrazena.
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YOUCAT  
– MOJE PRVNÍ 
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
VZPOMÍNKOVÉ ALBUM
Váz., 48 str., 249 Kč

NAD EVANGELIEM 
PODLE MARKA
Silvano Fausti 
Váz., 480 str., 495 Kč

KAPESNÍ DIÁŘ NA ROK 
2020 S LITURGICKÝM 

KALENDÁŘEM
Brož., 144 str., 95 Kč

MANŽELSTVÍ: 
DOBRODRUŽSTVÍ  

VE DVOU
Carolina Costová

Brož., 120 str., 249 Kč

DOBÝVAT  
NEBE
Louis de Wohl
Brož., 448 str., 399 Kč

POPRVÉ  
U JEŽÍŠOVA STOLU
Sophie de Mullenheim

Váz., 64 str., 165 Kč

CÍRKEV  
NA KOLENOU

Jeremy Jennings 
Brož., 72 str., 149 Kč
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ODVÁŽNÉ 
ROZHODNUTÍ

Maria Grace Dateno FSP
Brož., 88 str., 99 Kč

U BOŽÍHO MLÝNA
Josef Beránek, 

Ladislav Heryán
Váz., 296 str., 280 Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

1. června 1259 

Byl založen cisterciácký klášter 

ve Vyšším Brodě.

7. června 1424 

Oddíly východočeského husitské-

ho svazu pod velením Jana Žižky 

z Trocnova porazily v bitvě u Male-

šova vojsko svatohavelské koalice. 

Jednalo se o jednu z nejkrvavějších 

bitev husitských válek. 

10. června 1179 

V  rámci křížových výprav došlo 

k bitvě u Mardž Ajjún, kde egyptský 

sultán Saladin porazil Jeruzalémské 

království, které vedl král Balduin IV.  

10. června 1854
Byl slavnostně položen základní 

kámen ke  stavbě kostela sv. Cyrila 

a  Metoděje v  Praze-Karlíně, který 

požehnal kardinál Bedřich Schwar-

zenberg. Ceremoniálu se zúčastnil 

císař František Josef I. s chotí Alž-

bětou.

11. června 1234
Anežka Přemyslovna (svatá Anež-

ka Česká) spolu s  dalšími dívka-

mi šlechtického původu odešla 

do kláštera Na Františku.

19. června 1949 
Začala internace pražského arcibis-

kupa Josefa Berana.

21. června 1599 

Kardinál František z  Ditrichštejna 

byl jmenován papežským legátem 

„a  latere“. Termín „legatus a  latere“ 

je nejvyšší druh legáta, který je zá-

roveň kardinálem.

25. června 1764 

Byl obnoven protireformační pa-

tent z roku 1749. Stát se stal hlavním 

činitelem boje proti „nekatolíkům“ 

a současně usiloval o podřízení ka-

tolické církve státnímu dozoru.

29. června 2009
Papež Benedikt XVI. podepsal svou 

třetí encykliku Caritas in veritate 

(Láska v pravdě).

Vít Kochánek


