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Editorial

Bratři, sestry, přátelé,

PŮLNOČNÍ NOVOROČNÍ MŠE

Vážení čtenáři,
přinášíme novoroční Pastýřský list
kardinála Dominika Duky a nedávnou
tiskovou konferenci papeže Františka,
navštívíme
Svatováclavskou
kapli
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a
seznámíme vás s tím, jak Arcidiecézní
charita Praha pomáhá lidem bez
domova.
Stanislav Zeman

Obsah
3

Ze života arcidiecéze

5

Kardinál Dominik Duka:
Pastýřský list k novému
roku 2022

6

P. ThLic. Ing. Stanislav
Přibyl, Th.D., CSsR:
Svatováclavská kaple

8

Arcidiecézní charita
Praha pomáhá lidem
bez domova

9

Tisková konference
papeže Františka

12

Z biskupských diářů

13

Programy

V prvních minutách Nového roku,
o půlnoci 31. 12. bude Dominik kardinál Duka sloužit mši svatou ve Staré Boleslavi v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie u Palladia země české,

jak se již stalo tradicí. Mši svatou můžete sledovat on-line na stránkách
Farnosti Stará Boleslav. Novoroční
mše bude vyvrcholením silvestrovského putování po nejstarší poutní

cestě v Čechách – od Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí
do Staré Boleslavi. Více na stránkách
www.viasanctamariana.cz

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

nejpoužívanější, některým odborníkům vyhovuje doslovný a metodologicky přesný český studijní překlad, naopak zatím poslední překlad
nazýváme Slovo na cestu a vykročil
svou novinářskou přístupností a srozumitelností k široké čtenářské obci.
Ovšem mnoho lidí nedá dopustit na
Bibli Kralickou, literární klenot z roku
1613. Z hlediska velikosti nabízíme
od kapesního vydání po velkoformátové, novinkou je Bible s třetinovým
prostorem na každé stránce pro psaní poznámek, což odpovídá tradici,“
říká Mgr. Pavel Novák, ředitel České
biblické společnosti.

NOVOROČNÍ EKUMENICKÁ SLAVNOST

Papež František stanovil, že 3. neděle
v liturgickém mezidobí se bude po
celém světě slavit jako Neděle Božího slova. Proto Česká biskupská
konference přesunula sbírku ve prospěch biblického apoštolátu na tuto
neděli, letos tedy na 23. leden 2022.
České katolické biblické dílo obdrží
50 % výtěžku sbírky a Česká biblická
společnost 50 %. Na stránkách www.
biblickedilo.cz najdete inspirace, jak
slavit Neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách.
„Český ekumenický překlad Bible je

oslavili jsme Vánoce. Připomínají, že Bůh vstoupil do pozemského času, když
poslal svého Syna na naši zem. V Markově evangeliu je psáno: Naplnil se čas,
přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte té radostné zprávě. Pán Ježíš mluvil
o svém příchodu na svět. Mohl přijít dříve? Mohl přijít později? Přišel v čase, který
určil jeho nebeský Otec. Každopádně je známkou Boží péče, že Bůh poslal lidem
Zachránce, který nabízí lidem spásu. Ujímá se nás a vybízí, abychom uvěřili té
radostné zprávě. Je to tajemství naší víry, na ně odpovídáme voláním: Tvou smrt
zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Čekáme na jeho příchod, když již přišel před dvěma tisíci roky?

KURZ PRO SLUŽEBNÍKY EUCHARISTIE
Pastorační středisko nabízí kurz „Služebník eucharistie“ pro všechny, kdo
mají být pověřeni eucharistickou službou, tedy podáváním při mši svaté,
donášením eucharistie nemocným
nebo vystavením Nejsvětější svátosti
pokud není přítomen kněz či jáhen.
Účastníci musí být pro kurz vybráni
duchovním správcem farnosti (popř.
řeholním představeným) podle potřeb
farnosti, resp. komunity. Kurz bude
probíhat každou středu během ledna
od 5. ledna 2021 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 - Dejvi-

Čekáme na jeho druhý příchod, ten první si připomínáme. A doufáme, že přichází
i na naše prosby, kdykoli chceme slavit osobní setkání s ním. Někdy ještě prosíme:
Dej nám svého Svatého Ducha. Ať ožijeme, a na první místo ve svém životě dáme to
nejpřednější. Jsme Boží děti, Ježíš nás uvádí do Božího království. Jemu patříme.
Toto všechno se nám vybaví, když v době vánoční zpíváme: Nám, nám, narodil se.
Mons. Karel Herbst SDB
emeritní pomocný biskup pražský

cích, Kolejní 4. K získání oprávnění je
třeba absolvovat všechna čtyři setkání.
Přihlášky jsou k dispozici v Pastoračním středisku, ke stažení na webu
pastorce.apha.cz v sekci Pastorační
středisko/Formuláře (pastorace.apha.
cz/pastoracni-stredisko/formulare/)
nebo na požádání zašleme e-mailem.
Vyplněnou přihlášku včetně podpisu
a razítka duchovního správce farnosti,
kde dotyčný bude vykonávat službu, je třeba donést
na první setkání. Pokud není
na přihlášce podpis a razít-

SYNODALITA V ARCIDIECÉZI PRAŽSKÉ
Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra
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Pražská arcidiecéze se připojila k výzvě papeže Františka k přípravě
celosvětové synody biskupů, která proběhne v roce 2023 v Římě
a bude se věnovat synodalitě v církvi. Do konce ledna proběhne synodální proces naslouchání a hledání odpovědí v nejrůznějších skupinách uvnitř farností, ale také řeholních komunit, charit, církevních
škol a dalších institucí. Připojit se mohou i lidé, kteří se do církve
nepočítají. Výstupy z těchto skupinek je třeba zaslat do 31. ledna
2021. Návod na setkání synodální skupiny, odpovědi na často kladené otázky a další materiály najdete na stránkách pastorace.apha.cz
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Tradičním termínem Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou na severní polokouli dny 18. – 25. ledna. Tato data navrhl v roce 1908 Paul
Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla. Na jižní polokouli, kde
leden patří do období prázdnin, církve k oslavě týdne modliteb využívají např. dny kolem Letnic. Program letošního Týdne modliteb za
jednotu křesťanů nám předkládají křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu, kteří se nyní nacházejí v mimořádně těžké
situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich země.

Na Nový rok 1. ledna v 18.00 se v kostele Krista Spasitele v Praze-Barrandově uskuteční již tradiční Novoroční
ekumenická slavnost, kterou bude živě
přenášet také ČT2. Je možné účastnit se osobně, za dodržení platných
epidemiologických podmínek. Z důvodu přímého přenosu prosíme věřící
o příchod do 17.30. Motto: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání,
život navěky.“ (Žalm 133, 1 a 3).
ko faráře, resp. administrátora farnosti
(nestačí jakýkoli kněz), nemůže být vystavena kartička opravňující k manipulaci s eucharistií. Vzhledem k pandemii
covidu je třeba, aby účastníci splnili nezbytné podmínky pro vstup na
přednášku dle nařízení vlády v daném
čase. Pokud by kurz musel být veden
distančně, bude aktualita na novinkách na webu apha.cz před zahájením
kurzu.
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ZEMŘELA SPOLUZAKLADATELKA LIKVIDACE
LEPRY SYBILA KLUMPAROVÁ – HOLÁ

Ve věku 95 let zemřela 1. prosince
spoluzakladatelka organizace Likvidace lepry Sybila Klumparová
– Holá. Díky ní a jejímu manželovi

Jiřímu, s nímž v roce 1992 Likvidaci
lepry zakládala, se již téměř tři desítky let dostává lidem ve třetím světě
pomoci při léčbě infekčních onemocnění.
„Jestli byl pan Jiří Holý otcem zakladatelem, tak ona byla matkou
zakladatelkou, která uměla svého
muže podpořit, ale také usměrnit.
V Likvidaci lepry byla jeho nejbližším spolupracovníkem, který spoluurčoval, jakými kroky se bude LL
ubírat,“ popisuje podíl Sybily Klumparové – Holé na činnosti Likvidace Lepry její nynější ředitel Lubomír
Hajas.
Akad. malířka Sybila Holá vlastním
jménem Vlasta Klumparová se narodila v Praze 13. června 1926. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde se setkala
se svým budoucím manželem Jiřím
Holým. Ten po pádu komunistické

totality založil roku 1992 pod ochranou sv. Josefa Občanské sdružení
Likvidace lepry, ve kterém mu paní
Sybila od počátku pomáhala. „Téměř dvacet let společně uskutečňovali toto dílo potřebným a to dnes
žije na třech kontinentech-v Asii,
Africe a Jižní Americe,“ říká Lubomír
Hajas. A dodává: „Tvůrčí charisma
paní Sybily po odchodu pana Jiřího
Holého do Boží náruče v roce 2017
bylo nadále neseno starostlivostí
o potřebné a nemocné leprou, za
něž se nepřestávala modlit. Dovedla kolem sebe vytvořit společenství,
které spojovala modlitba a důvěra v
Boží pomoc. Přitahovala svou silnou
vůlí k životu, ve kterém musela překonávat mnoho těžkých překážek.
V péči nemocnice Milosrdných sester Pod Petřínem 1. prosince 2021
ve večerních hodinách tiše a ve
spánku skončila její pozemská pouť.
Kéž ji Pán nebe i Země přijme do své
náruče pod ochranou Panny Marie
a sv. Josefa,“ uzavírá Lubomír Hajas.

NOVÁ NADACE SI BERE POD KŘÍDLA VÝSTAVBU NERATOVICKÉHO KOSTELA
V Neratovicích byla ve spolupráci
s Arcibiskupstvím pražským založena Nadace neratovického komunitního centra. Nadace se bude zabývat
výstavbou kostela a fary. Neratovice
jsou známé jako „město bez kostela“,
brzy by ale mohlo být všechno jinak.
Podpořením nadace vznikne kostel
i multifunkční centrum pro kulturní
a společenské akce. Plánují se zde
koncerty, výstavy i svatby. Okolní hři-

PROJEKT BETLÉMY
2021
Desátý ročník projektu Betlémy
umožní návštěvníkům i v této „kovidové době“ prohlídku betlémů nejen
v centru Prahy, ale i mimo velkoměsto. Zapojené kostely s časem možné návštěvy i vybraných bohoslužeb,
informace o historické a umělecké
hodnotě betlémů najdete v brožuře,
která je k dispozici na recepci Arcibiskupství pražského, Pražské informační službě i v dalších turistických
informačních centrech. Letošní novinkou jsou skládačky origami dvou
andělů a hvězdy, s video-návodem.
Projekt je doplněn vánoční hrou pro
děti Sestav si svůj betlém od akademické malířky Jindry Hubkové. Více
na webu www.krestanskevanoce.cz.

ště a zážitková stezka budou sloužit
jako místo k rekreaci.
Vznik Nadace neratovického komunitního centra je určitým návratem k tradici. Kostely nejen v Pražské arcidiecézi
historicky stavěly právě nadace, které k
tomuto účelu zřizovali věřící. V dozorčí
i správní radě nadace jsou zastoupení
neratovičtí farníci a za její činnost i za
celý projekt výstavby kostela přebírají
velkou část odpovědnosti.

Neratovičtí farníci na projektu pracují již několik let, aktivně jej podporuje
např. europoslanec Tomáš Zdechovský nebo režisér Jiří Strach. Přispět na
činnost nadace může každý. Díky dobrovolným příspěvkům a zájmu veřejnosti by mohl v budoucnu Neratovice
zdobit architektonický skvost symbolizující Noemovu archu z dílny Zdeňka
Fránka. Více na stránkách kostelneratovice.cz

Česká biskupská konference nabízí
pro lidi ve službách církve
Naučte se, jak na vztahy, sociální sítě,
financování církevních projektů a mnoho dalšího
jednodenní kurzy, prezenčně nebo on-line, dotované ceny
3 tipy na úspěšné kurzy, na které se „stojí fronta“:
� Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lektor Mgr. Aleš Bednařík
� Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký
� EU – příležitosti, které přináší a jak je využít?, lektoři Ing. Jiří Krist a PhDr. Marie Váňová

Kompletní nabídku a obsahy kurzů najdete na

www.cirkev.cz/vzdelavani

Rezervujte si svůj kurz co nejdříve (kapacita omezena):

e-mail: vzdelavani@cirkev.cz
telefon: +420 220 181 305

Pastýřský list k novému roku 2022
Tímto novoročním listem chci oslovit
nejenom kněze a věřící naší arcidiecéze, ale také všechny, kdo pečují o kostely a přispívají k bohoslužbám: kostelníky a kostelnice, akolyty, varhaníky,
varhanice, jako i pěvecké sbory. Ale
v jedné řadě se všemi také celou naši
společnost, protože i my, věřící katolíci, jsme její součástí, máme o ni zájem
a těší nás, když se nám daří spolupráce
s veřejností. Jsem rád, že je to často.
Dokladem mé služby všem je skutečnost, že jsem s Vámi se všemi duchovně spojen od prvních chvil tohoto roku
2022. Slavím totiž půlnoční mši svatou
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve
Staré Boleslavi, před Palladiem země
české, tedy na posvátném místě, ke
kterému se už po jedenáct století sbíhají cesty věřících jako k prameni naší
naděje a národní identity.
Vyslovím se ke třem otázkám. Prvou
je probíhající Synodní cesta. Rád bych
upozornil, že se týká i všech spoluobčanů. Nejenom, že nás v rámci této akce
zajímá, co od naší církve očekává široká
veřejnost a v čem vidí naše nedostatky;
její pojetí je u nás inspirováno Desetiletím duchovní obrody národa vyhlášeného mým velkým předchůdcem Františkem kardinálem Tomáškem k miléniu
umučení sv. Vojtěcha. A přemnozí z nás
si jistě vzpomenou na jeho klíčovou roli
při vypuknutí Sametové revoluce.
Byl bych rád, kdyby nedošlo ani ke
zklamání po přehnaných očekáváních,
ani k jakémusi pasivnímu bojkotu vyvolanému neúspěchem celocírkevního
sněmu v České republice před několika roky, případně i k hrubému zcivilnění církve, které synodní cesta přináší
v sousedním Německu. Nesporné je,
že i u této celocírkevní akce se projevují organizační potíže. Stupňovité
relace o výsledcích se nedají pro svou
náročnost stihnout v původních termínech, ukončení bylo tedy posunuto.
Co však je podstatné: Především nejde
o synodu. Žádné doktrinální ani dis-

ciplinární výstupy tu nebudou. Že se
však výstupy mohou stát inspirací pro
příští koncil je ovšem nasnadě. A takto
bychom se měli zamýšlet nad nejpalčivějšími výzvami.
Vážnými otázkami je problém migrace a covidová pandemie. Obojí, každé
jinak, nás přivádějí k chaosu. Migrace
působí na jedné straně zrušení hranic států, na druhé jejich ozbrojenou
obranu. Obojí ovšem buď ruší, nebo až
podlamuje fungování státu.
Covidová krize je ještě závažnější. Vyvolává totiž nezvladatelný chaos, jaký
známe z historie z dob morových ran.
Lidé, jejichž počet se radikálně zvětšil,
propadají panice a nerespektují téměř
žádná nařízení, včetně zákonů platných pro epidemii. To pak přináší vyhrocenou polarizaci v celé společnosti, v politice, v církvi, na pracovištích
i v rodinách. Navíc zprávy, i když jsou
pravdivé, jsou zbytečně časté, vybírají nejednou okrajové případy, protože
jsou tragické a nedovedou věci zasadit
do potřebného kontextu. Přitom postrádáme odpovědnou morální autoritu schopnou nebezpečí chaosu alespoň minimalizovat.
Další útok vidím v mnoha nařízeních
a doporučeních Evropské unie. Uvedu dvě z poslední doby: nemluvit
o Vánocích a vystříhat se slov otec
a matka. První je podlomením kulturněnáboženského základu Evropy
a vede ke ztrátě její identity. To, že Vánoce slavíme, není projevem neúcty
k druhým. Původci takového doporučení by se měli vážně zamyslet nad svou,
dnes tolik vynášenou, tolerantností.
Druhé doporučení, odmítat slova otec
a matka, jde ještě podstatně dál, protože se dotýká přirozenosti člověka
a tedy všech. V těchto souvislostech
si nelze nevzpomenout na pasáž
z Izaiášova proroctví, textu starého
téměř tři tisíce let: Země je znesvěcena od svých obyvatel, neboť přestoupili zákony, převrátili právo…

Společně s našimi biskupy Vám žehnám
		
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
ve Staré Boleslavi od Palladia země české
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v novém roce 2022

Tím třetím bodem je částečná bilance
k Novému roku. Můžeme se radovat,
že k dnešnímu dni se podařilo obnovit
poutní místa, která jsou prameny národní paměti a tím i možností obnovení identity. Svatá Hora, Stará Boleslav
a Sázava. Stejně tak jsme hrdi na to, že
jsme dokončili stavbu kostela a komunitního centra na Barrandově, zahájili
jsme výstavbu v Neratovicích a začínáme s přípravou na Černém Mostě. (Prosím, podpořte ji.) Nová centra
mohou mít podobný smysl jako poutní místa.
Je třeba za covidem ztížený rok poděkovat kněžím, kteří s velkou vynalézavostí a za pomoci farníků použili
nové přístupy v pastoraci. Stejně tak
musíme poděkovat vládě a krizovému
štábu. Málokdo ví, že jsme jediný stát
v Evropě, kde zůstaly trvale otevřeny
kostely pro bohoslužbu a církve nebyly diskriminovány. Bylo na nás, jakým
způsobem budeme respektovat obecně platné předpisy, a případná omezení vznikala vzájemnou dohodou.
Žádám a vyzývám Vás, bratři a sestry,
abyste se i nadále vytrvale modlili za
příštího arcibiskupa. Spočine na něm
velké břemeno a je třeba ho podepřít.
Stejnou měrou Vás vyzývám k setrvalé
modlitbě za vysvobození ze zhoubné
covidové nákazy a za všechny zdravotníky, pro něž takřka nemám dost
slov, abych jim dostatečně poděkoval.
Vím, že život v trvalém přepínání sil
a stálém stresu je obtížný, a proto
naléhavě prosím, Vás, milí nemocní,
abyste byli trpěliví a velmi ohleduplní vůči těm, kdo Vás ošetřují. Abyste
pochopili a odpustili jejich občasná
selhání. Jen málokdy bylo třeba tak
kvalitní spolupráce jako teď mezi Vámi
a jimi.
Přeji nám všem dobrý rok, dostatek sil
a rozvahy i odvahy k jeho prožívání,
kéž nám v tom pomáhá ochrana Matky Boží Panny Marie a všech našich
zemských patronů.

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup metropolita pražský
a primas český
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Svatováclavská kaple
Devátý díl textu o svatovítské katedrále připravil P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.
Svatováclavská kaple je v rámci katedrály naprosto neobvyklý prostor.
Nachází se na místě svatovítské rotundy, kterou nechal postavit sv. Václav a kde tělo tohoto světce v roce
Kaple je založena na půdorysu čtverce
a nachází se na jižní straně staré části
katedrály. Zatímco směrem do katedrály lícuje s vnější stranou chórového ochozu, ze strany jižní předstupuje
před linii chórových kaplí a na západě
dokonce vstupuje do prostoru příčné lodi. Jedná se tedy o prostor výjimečný, sám v sobě uzavřený a z organismu katedrály poněkud vydělený.
V kapli jsou totiž uloženy ostatky sv.
Václava, patrona a ochránce české
země a jejího věčného vladaře. Kaple sv. Václava byla dokončena v roce
1366 v předvečer jeho svátku a vysvěcena 30. listopadu 1367.
Vnitřek kaple je rovněž mimořádný,
a to jak architektonicky, tak svou výzdobou. Klenba kaple je inovativní,
ve své době byla unikátem střední
Evropy. Obvodové zdi byly obloženy
broušenými a leštěnými polodrahokamy. Tento druh výzdoby je znám
jen z doby Karla IV. a lze jej nalézt
ještě na Karlštejně. Je možné, že podobnou výzdobu měla i kaple Všech
svatých na Pražském hradě a možná
také kaple sv. Janů na hradě Tangermünde. Ambicí stavitele bylo jistě
to, aby se vytvořil nejdrahocennější
prostor v království a dokonce v celém křesťanském světě, jakýsi obraz
nebeského Jeruzaléma. Tvůrci měli
v úmyslu vytvořit atmosféru nadpozemské posvátosti a krásy, prostor
mezi zemí a nebeským královstvím.
Kapli vysvětil v roce 1367 arcibiskup
Jan Očko z Vlašimi. Podle kronikáře
Beneše Krabice z Weitmile bylo spolu s kaplí dokončeno krásné dílo, a to
portál a sloupoví u kaple sv. Václava,
tedy jižní předsíň katedrály.
Do Svatováclavské kaple se dá vstoupit dvěma vchody. Od severu – z nitra
katedrály – se vchází portálem, který
má ve svém záklenku dvě konzoly s figurálními motivy. Nalevo je to klečící

vousatý muž v plášti s kapucí a napravo figura okřídleného ďábla se zvířecími kopyty, který vytrhává Jidášovi jazyk. Onen muž s kapucí mohl být Petr
zapírající Krista, po jeho boku se nacházela další postava, z které ovšem
nezbylo téměř nic. Portál má na svou
dobu neobvyklý tvar a snad měl evokovat starobylost tohoto prostoru.
I západní portál, kudy se do kaple
vchází z transeptu, měl sochařskou
výzdobu, a to anděly s Kristovou hlavou. Tyto skulptury byly později zničeny a zazděny a při obnově katedrály zde byla osazena kopie původního
tympanonu.
Naprosto výjimečným sochařským
dílem je postava sv. Václava nad oltářem ve Svatováclavské kapli. Jedná
se o vrcholné dílo parléřovské huti,
snad dílo mistra Heinricha, tedy Jindřicha Parléře, patrně polychromovaná
mistrem Osvaldem. Pro své rysy bývá
tato socha pokládána za východisko
tzv. krásného slohu, výtvarného stylu
doby kolem roku 1400. Zajímavostí je,
že projekce lebky sv. Václava do této
sochy ukazuje, že postava světce byla
tvořena se záměrem podat jeho autentickou podobu.
Kaple sv. Václava je vyzdobena nástěnnými malbami. Ve spodním pásu

všech stěn kaple se nacházejí nástěnné malby s náměty Kristova utrpení a oslavení, a to Kristus na Olivové hoře, Zajetí Krista, Kristus před
Pilátem, Bičování, Korunování trním,
Ukřižování, Oplakávání Krista, Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a Seslání Ducha Svatého. Ukřižování je umístěno na stěně, kde se nachází oltář.
Ukřižovaného Krista zde adoruje Karel
IV. s Annou Pomořanskou a Václav IV.
s Johannou Bavorskou. Malby vznikly
kolem roku 1372 a jejich autorem byl
patrně mistr Osvald.
Nádheru kaple umocňoval skvostný
náhrobek sv. Václava, o němž máme
zprávy například z inventáře z roku
1372. Měl podobu domečkového relikviáře a stál uprostřed jižní stěny kaple na soklu. K soklu přiléhala oltářní
menza „altare in pete tumbae Wenceslai“, na níž byla umísťována zlatá
herma s lebkou sv. Václava. Náhrobek
měl výšku 90cm a byl 150cm dlouhý.
Náhrobek byl poničen v roce 1414
po korunovaci Zikmunda Lucemburského, zbytek jeho výzdoby byl odvezen roku 1420 na Karlštejn a zde byla
většina tohoto díla při obléhání tohoto hradu v roce 1424 zničena.
Král Vladislav Jagellonský chtěl navázat na slavnou dobu Karla IV. a roz-

hodl se ke své korunovaci upravit
Svatováclavskou kapli. V první etapě –
kolem roku 1472 – byly přemalovány
postavy andělů a zemských patronů,
které byly v té době pravděpodobně
poškozeny. Výmalba svatováclavského cyklu se pak pokládá za dílo vytvořené u příležitosti korunovace jeho
syna Ludvíka Jagellonského.
Nad císařem Karlem IV. a jeho
manželkou je vyobrazen Vladislav
Jagellonský se svou manželkou Annou z Foix. Naproti oltářní stěně se
nachází malba zobrazující příjezd sv.
Václava na říšský sněm. Svatováclavský cyklus začíná na jižní stěně kaple nad vchodem do Korunní komory.
Svatováclavský cyklus má svůj počátek na jižní stěně kaple nad vchodem
do Korunní komory: 1. Sv. Václav dává
křtít pohanské děti; 2. Sv. Václav přisluhuje při mši, přistupuje s kněžími,
nese kalich a misál; 3. Sv. Václav s pokorou přijímá rámě sv. Víta od krále
Jindřicha Ptáčníka. – Cyklus pokračuje na západní straně výjevy: 1. Sv.
Václav radí bl. Podivenovi, aby kráčel
ve sněhu v jeho šlépějích; 2. Sv. Václav
vykupuje od pohanských rodičů děti;
3. Sv. Václav ukládá společně s řezenským biskupem Michalem rámě sv.
Víta do oltáře nově vysvěceného kostela sv. Víta; 4. Sv. Václav doprovázen
dvěma anděly je uvítán králem Jindřichem Ptáčníkem. Nahoře sbor říšských kurfiřtů, dole příjezd sv. Václava
na říšský sněm v Erfurtu; 5. Sv. Václav
navštěvuje vězně; 6. Sv. Václav kácí
sekerou šibenice; 7. Sv. Václav pohřbívá mrtvé chudáky.
Na severní stěně jsou vyobrazení:
1. Sv. Václav se stará o nemocné; 2.
Sv. Václav hostí chudé a přisluhuje
jim při hostině; 3. Voli táhnoucí vůz
s tělem sv. Václava se zastavili před
malostranským vězením a pohnuly
se pouze tehdy , když byly propuštěni vězňové na svobodu; 4. Sv. Václav
stoluje se svým bratrem Boleslavem;
5. Boleslavova družina se radí o tom,
jak zavraždit sv. Václava; 6. Kouřimský kníže Radslav se koří sv. Václavu,
když spatřil anděly po jeho boku; 7. Sv.
Václav přichází na návštěvu ke svému
bratru Boleslavovi; 8. Sv. Václav obdělává vinici; 9. Sv. Václav mlátí obilí;
10. Sv. Václav se domlouvá na souboji
s kouřimským knížetem Radslavem.
A nakonec východní stěna: 1. Sv. Václav seje obilí; 2. Sv. Václav dává mlít
mouku a peče hostie; 3. Sv. Václav lisuje víno; 4. Sv. Václav přináší společ-
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ně s bl. Podivenem z lesa dříví chudé
vdově a je za to ztýrán hajnými; 5. Zavraždění sv. Václava.
Jižní stěna: 1. Dánskému králi Erikovi
se zjevuje Kristus na kříži a přikazuje mu, aby vystavěl ke cti sv. Václava
kostel; 2. Dánský král Erik dává stavět
kostel ke cti sv. Václava; 3. Bl. Podiven
zabíjí jednoho z vrahů sv. Václava a je
za to oběšen.
Za autora maleb bývá považován
anonymní malíř, jenž je v literatuře
označován jako Mistr litoměřického
oltáře.
K původnímu vybavení Svatováclavské kaple patří kovaná věž umístěná
v jihovýchodním rohu, která sloužila
jako sanktuárium, tedy místo k uložení Nejsvětější svátosti. S velkou
pravděpodobností jde o dílo, za které podle pramenů dostal zaplaceno
v roce 1375 kovář Václav. Jde o architekturu napodobující katedrální stavby včetně typicky parléřovských kružeb. Dílo s největší pravděpodobností
vzniklo přímo v katedrální huti.
V severovýchodním rohu kaple se
nachází velký bronzový svícen se sochou sv. Václava. Byl objednán pražskými sladovníky roku 1532 u Hanse
Vischera v Norimberku.
Na severní straně vpravo od vstupu
do kaple visí deskový obraz mistra I.W.
z roku 1543 zobrazující Zavraždění sv.
Václava.
V letech 1912–1913 byla kaple sv.
Václava zásadně zrekonstruována.
Byl odstraněn barokní oltář a Parléřovská socha sv. Václava byla osazena
zpět mezi anděly na římsu kaple. Byla
objevena stará oltářní menza, což inspirovalo Kamila Hilberta k hledání

podoby obnoveného náhrobku sv.
Václava. Původně měl být opět zhotoven domečkový relikviář z drahých
kovů, ale tento záměr překazila První světová válka. Na podstavci se tak
nachází provizorní dřevěná schrána
z roku 1913.
Z kaple lze vstoupit dveřmi se sedmi zámky do Korunní komory. Dveře
jsou dílem Gabriela Matouška z roku
1867 a jsou zdobeny heraldickými
znameními Českého království a Říše.
Korunní komoru, v níž se uchovávají korunovační klenoty, lze otevřít jen
tehdy, pokud se sejde sedm držitelů
klíčů: Prezident republiky, předsedové obou komor parlamentu, předseda
vlády, pražský arcibiskup, probošt Metropolitní kapituly a pražský primátor.
Svátováclavská kaple, chrám v chrámu, sancta sanctorum, nejposvátnější
místo katedrály, je místem, kde jsou
doslova hmatatelné kořeny naší víry
i národní identity – svatý Václav jako
věčný vládce české země a Svatováclavská koruna jako koruna, která nenáleží panovníkovi, ale právě tomuto
svatému knížeti. Tyto skutečnosti přinášejí koncept vlády a vlastně všeobecného postoje pokory, který formuloval Karel IV. slovy, že „vládnout
znamená sloužit“. Ve Svatováclavské
kapli si máme uvědomit, že své postavení i poslání tu máme jen načas. Že
jsme mnoho dostali od svých předků,
máme na tom po celý život pracovat
a pak to zase – pokud možno v lepším
stavu – předat. Kéž bychom si všichni
byli vědomi této zodpovědnosti a dočasnosti, která se dovrší a naplní až
ve věčnosti.
Stanislav Přibyl

VATIKÁN

CHARITA

V mrazech rozšiřuje Charita
pomoc lidem bez domova

Papežova tisková
konference

V hlavním městě nemá přístřeší téměř pět tisíc lidí. Bez zázemí sociálních služeb by mrazivé noci
trávili pod mostem, v parcích, v rozpadlých budovách nebo vstupech do metra. Zima je pro lidi bez
domova nejtěžším obdobím.

V dialogu s novináři 6. prosince při zpátečním letu z Řecka František
hovořil o své cestě, migrantech, bratrství s pravoslavnými i případu
rezignace pařížského arcibiskupa Aupetita, oběti „pomluv“.

Jako každý rok i letos pro ně Charita spolu s Magistrátem
hl. m. Prahy a dalšími organizacemi připravila humanitární
opatření. Jejichž součástí je i nová zimní ubytovna v ulici
U Kloubových domů v pražských Vysočanech. Slouží přes
noc i během dne čtyřem desítkám starších lidí bez domova s chronickými nemocemi či handicapy. Její provoz
zajišťuje Arcidiecézní charita Praha společně s Armádou
spásy.

Costandinos Tsindas (CYBC):
Vaše Svatosti, Vaše důrazné poznámky o mezináboženském dialogu na Kypru i v Řecku vyvolaly na
mezinárodní úrovni náročná očekávání. Říká se, že nejtěžší je omluvit se. Dokázal jste to velkolepě.
Co však Vatikán plánuje udělat pro
sblížení katolického a pravoslavného křesťanství? Plánuje se synoda?
Spolu s ekumenickým patriarchou
Bartolomějem jste požádali všechny
křesťany, aby v roce 2025 oslavili 17
století od první ekumenické synody
v Niceji. Jaké jsou další kroky v tomto procesu? A konečně otázka dokumentu EU o vánočních svátcích...
Ano, děkuji. Omluvil jsem se, omluvil
jsem se před Ieronymem, mým bratrem Ieronymem, omluvil jsem se za
všechna rozdělení, která existují mezi
křesťany, ale především (za) ta, která jsme vyprovokovali: my katolíci.
Chtěl jsem se také omluvit, protože
během války za nezávislost - upozornil mě na to Ieronym - se někteří katolíci postavili na stranu evropských
vlád, aby zabránili řecké nezávislosti.
Na druhé straně na ostrovech katolíci podporovali nezávislost, dokonce
šli do války a někteří položili za svou
zemi život. Ale centrum - řekněme se v tu chvíli postavilo na stranu Evropy... Nevím, která vláda to byla, ale
bylo to tak. Stejně tak jsem se omlouval za skandál rozdělení, přinejmenším za to, za co si můžeme sami.
Duch soběstačnosti - držíme ústa,
když slyšíme, že se musíme omluvit - mě vždycky přivádí k myšlence,
že Bůh se nikdy neunaví odpouštět,
nikdy, nikdy... To my se unavujeme
prosit o odpuštění, a když neprosíme
o odpuštění Boha, těžko budeme
prosit své bratry a sestry.
Je těžší žádat o odpuštění bratra
než Boha, protože víme, že on říká:
„Ano, jdi dál, je ti odpuštěno.“ Jinak

Fotografie: Archiv Arcidiecézní charity Praha

8

Ubytovna bude otevřena do konce března. Vedle toho
využívají lidé bez domova celoroční zařízení, které Arcidiecézní charita Praha provozuje v pražském Karlíně. Azylový dům a noclehárna nabízí 76 lůžek. Denní centrum
navštěvuje v průběhu roku tisícovka lidí bez přístřeší.
Arcidiecézní charita Praha má pro lidi bez přístřeší 116 lůžek. Celoroční
služby doplňuje během zimy nová ubytovna.

O bezdomovcích panuje řada stereotypů
Co vás napadne při pohledu na bezdomovce? Vyvolává ve vás odpor nebo lítost? Zde je pět
nejčastějších mýtů, které kolem nich panují.
1. Bezdomovci nemají hygienické návyky
Malá skupina lidí na ulici v zanedbaném stavu zkresluje celkový pohled na bezdomovectví. Většina se chodí sprchovat
do denních center, chtějí dodržovat hygienu jako ostatní.
2. Mohou si za to sami
Někdo ano, často ale ne. Na ulici se lze ocitnout mnoha způsoby – může to být výkon trestu, ale také rozvod, rodinné
problémy nebo zrušení pracovního místa a ztráta zaměstnání. Na trhu u nás chybí levné nájemní byty v majetku měst
a obcí, adekvátní a hlavně finančně dostupné bydlení pro seniory.
3. Bezdomovectví je jejich životní volba
Většinou člověk neplánuje, že skončí na ulici s jednou igelit-

kou. Stát se to přitom může snadno, stačí souhra nešťastných
okolností, finanční krach, domácí násilí, psychické nemoci.
A k tomu chybějící nebo nefungující zázemí rodiny a přátel.
4. Bezdomovci nechtějí pracovat
Mnoho lidí si hledá brigády. Jednou z možností je prodej
časopisu Nový prostor. Jiní například kopou výkopy, zametají chodníky, sekají trávu, sbírají papír, železo či vratné lahve.
Většina klientů noclehárny ráno odchází do práce.
5. Všichni bezdomovci žebrají
Všichni lidé, kteří se ocitli na ulici, žebráci nejsou. Přes svou
nepříznivou sociální situaci by nikdy nežebrali a představa,
že jim někdo tuto vlastnost připíše, jim není příjemná.
Zdroj: Farní charita Praha 1-Nové Město

Trikralova
sbirka

je to s bratry... hanba a ponížení... Ale
v dnešním světě potřebujeme postoj
ponížení se a omluvy. Ve světě se děje
tolik věcí, tolik ztracených životů, tolik válek... Jak to, že se neprosíme
o odpuštění? Když se vrátím k tomu,
že jsem se chtěl omluvit za rozdělení, alespoň za ta, která jsme způsobili.
Ostatní je na zodpovědných, aby se
omluvili, ale za naše se omlouvám,
a také za tu epizodu za války, kdy se
část katolíků postavila na stranu evropské vlády, a ti z ostrovů šli do války bojovat... Nevím, jestli je to dost...
A také poslední omluva - ta mi šla od
srdce - omluva za skandál s migračními dramaty, za skandál s tolika životy utopenými na moři a tak dále.
Otázka k synodálnímu aspektu. Ano,
jsme jedno stádce, to je pravda. A toto
rozdělení - klérus a laici - je funkční,
ano, kvalifikované, ale je tu jednota, jedno stádce. A dynamikou mezi
rozdíly uvnitř církve je synodalita: to
znamená, že si navzájem nasloucháme a jdeme společně. Syn odòs: jít
společně vpřed. To je smysl synodality: že vaše pravoslavné církve, dokonce i východní katolické církve, si ji
zachovaly. Na druhou stranu latinská
církev na synodu zapomněla a byl to
právě svatý Pavel VI., kdo před 54, 56
lety obnovil synodální cestu. A my se
vydáváme na cestu, abychom si zvykli
na synodalitu, na společné putování.
Otázka na Vánoce. Odvoláváte se na dokument Evropské unie
o Vánocích... to je anachronismus.
V historii se o to pokoušelo mnoho diktatur. Vzpomeňte si na Napoleona: Vzpomeňte si na nacistickou
diktaturu, komunistickou diktaturu...
je to móda rozředěného sekularismu, destilovaná voda... Jenže to je
něco, co v dějinách nefungovalo. To
mě však nutí přemýšlet o jedné věci,
když mluvíme o Evropské unii, kterou považuji za nezbytnou: Evropská

unie musí vzít na vědomí ideály otců
zakladatelů, které byly ideály jednoty, vznešenosti, a dávat si pozor, aby
neumožnila ideologickou kolonizaci.
To by mohlo vést k rozdělení zemí
a k rozpadu Evropské unie. Evropská
unie musí respektovat strukturu každé země. Rozmanitost zemí, a nechtít
uniformitu. Nemyslím si, že to udělá,
to nebyl její záměr, ale pozor, protože někdy přijdou, a hodí tam takové
projekty, jako je tento, a neví, co mají
dělat, se mi zdá... Ne, každá země má
svá specifika, ale každá země je otevřená ostatním. Evropská unie: její
suverenita, suverenita bratrů v jednotě, která respektuje jedinečnost každé
země. A dejme si pozor, abychom se
nestali nástrojem ideologické kolonizace. Z tohoto důvodu ta věc s Vánocemi je anachronismem.
Iliana Magra (Kathimerini):
Svatý otče, děkuji vám za návštěvu
Řecka. V aténském prezidentském
paláci jste hovořil o tom, že demokracie ustupuje, zejména v Evropě. Co byste vzkázal těm vedoucím představitelům, kteří se hlásí ke
křesťanské víře, ale zároveň prosazují nedemokratické hodnoty a politiku?
Demokracie je poklad, civilizační poklad, a je třeba si ho vážit, je třeba
ho střežit. A nejen nadřízeným subjektem, ale střežit i mezi samotnými
zeměmi - [musí] střežit demokracii
ostatních.
Pro demokracii dnes vidím dvě nebezpečí: jedním je populismus, který
je tu a tam a začíná ukazovat drápy.
Myslím na velký populismus minulého století, nacismus, který hájením
národních hodnot, jak se říkalo, dokázal zničit demokratický život, ba
život sám smrtí lidí, a stal se krvavou
diktaturou. Dnes řeknu, protože jste
se ptal na pravicové vlády, dejme si
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pozor, aby vlády, neříkám pravicové nebo levicové, říkám něco jiného,
dejme si pozor, aby vlády nesklouzly
na tuto cestu populismu, takzvaných
politických „populismů“, které nemají
nic společného s folklórem, který je
svobodným vyjádřením národa, který
ukazuje svou identitu, folklór, práci,
umění... Na druhé straně je demokracie oslabována, vstupuje na cestu, na
níž pomalu slábne, když jsou národní
hodnoty obětovány, rozmělňovány
směrem k, řekněme ošklivé slovo, ale
jiné nemohu najít, k „impériu“, k jakési
nadnárodní vládě, a to je něco, co by
nás mělo přimět k zamyšlení.
Neměli bychom také propadat populismu, ve kterém národ - říkáme národ,
ale není to lid, nýbrž diktatura typu
„my a ne ti druzí“ - myslí na nacismus,
ani propadat rozmělňování naší identity v mezinárodní vládě. Na toto téma
existuje román z roku 1903 (řeknete
si „jak je ten papež v literatuře staromódní“!), jehož autorem je anglický
spisovatel Benson, Pán světa, který
sní o budoucnosti, v níž všem ostatním zemím vládne mezinárodní vláda
s ekonomickými a politickými opatřeními, a když máte takovou vládu,
vysvětluje, ztrácíte svobodu a snažíte se dosáhnout
rovnosti mezi všemi; to se
stane, když existuje velmoc,
která ostatním zemím diktuje ekonomické, kulturní
a sociální chování. Oslabení demokracie je způsobeno nebezpečím populismu
a nebezpečím těchto odkazů na mezinárodní ekonomické a kulturní mocnosti...
to mě napadá, ale nejsem
politolog, mluvím tak, že říkám, co si myslím.
Manuel Schwarz (DPA)
Migrace není ústředním
tématem pouze ve Středomoří. Týká se to i dalších částí Evropy. Týká se
východní Evropy. Vzpomeňme si na ostnatý drát.
Co očekáváte například
od Polska nebo od Ruska?
A od jiných zemí, například od Německa, od jeho
nové vlády...
O lidech, kteří brání migraci nebo zavírají hranice,
řeknu toto... Nyní je v módě
dělat zdi nebo ostnatý drát,

VATIKÁN
případně i drát s concertinas (Španělé vědí, co to znamená). Obvykle se
tyto věci dělají proto, aby se zabránilo
přístupu.
První věc, kterou bych řekl, je: Vzpomeň si na dobu, kdy jsi byl migrant
a nechtěli tě pustit dovnitř. Byli jste to
vy, kdo chtěl utéct ze své země, a teď
jste to vy, kdo chce stavět zdi. To je
dobře pomyslet. Protože ti, kdo staví zdi, ztrácejí smysl pro historii, pro
vlastní historii. Z doby, kdy byli otroky
jiné země.
Ti, kdo staví zdi, mají tuto zkušenost,
alespoň její velkou část: zkušenost
otroků. A pokud taková vlna migrantů
přijde, nemůžete vládnout.
Řeknu toto: každá vláda musí jasně
říci: „Mohu přijmout tolik a tolik...“.
Protože vlády vědí, kolik migrantů
mohou přijmout. Na to mají právo. To
je pravda. Migranty je však třeba přijímat, doprovázet, podporovat a integrovat. Pokud vláda nemůže přijmout
více než určitý počet, musí zahájit
dialog s ostatními zeměmi, které se
pak postarají o ostatní, každá zvlášť.
Proto je Evropská unie důležitá. Protože může zajistit soulad mezi všemi vládami při rozdělování migrantů.

Vzpomeňte si na Kypr nebo Řecko.
Nebo dokonce na Lampedusu, na Sicílii. Migranti přicházejí a mezi všemi
zeměmi nepanuje shoda, zda je poslat
sem, nebo tam, nebo tam. Tato obecná harmonie chybí. Opakuji poslední
slovo, které jsem řekl: integrovat.
Integrovat. Protože pokud migranta neintegrujete, bude mít občanství
ghetta. Nevím, jestli jsem to jednou
řekl v letadle. Nejvíce mě zaujal příklad tragédie v Zaventenu.
Kluci, kteří tu katastrofu na letišti
způsobili, byli Belgičané, ale děti neintegrovaných migrantů z ghett. Pokud migranta neintegrujete do vzdělávání, práce a péče, riskujete, že se
připojí ke guerille, která pak organizuje tyto věci. Není snadné přijímat
migranty, řešit problém migrantů, ale
pokud problém migrantů nevyřešíme, riskujeme ztroskotání civilizace,
dnes v Evropě, za současného stavu,
naší civilizace. Nejen ztroskotání ve
středozemí. Ne, naší civilizace.
Ať se zástupci evropských vlád dohodnou. Pro mě bylo vzorem integrace a přijetí Švédsko, které přijalo
latinskoamerické migranty prchající
před diktaturou (Chilany, Argentince, Brazilce, Uruguayce)
a integrovalo je. Dnes jsem
v Aténách navštívil internátní školu. Díval jsem se.
A já jsem řekl překladateli, ale tady je salát kultur.
Všechny jsou smíchané
dohromady. Použil jsem
domácí výraz. Odpověděl:
Toto je budoucnost Řecka.
Integrace.
Růst integrace. To je důležité. Je tu však ještě jedno
drama, které chci zdůraznit. To když se migranti
před příjezdem dostanou
do rukou překupníků, kteří
jim seberou všechny peníze a převezou je na lodích.
Když jsou posláni zpět,
překupníci si je berou zpět.
A na Dikasteriu pro migranty jsou k vidění filmy,
které ukazují, co se děje
v místech, kam se vracejí,
když jsou posláni zpět.
Stejně jako je nemůžeme jen přivítat a opustit,
ale musíme je doprovázet,
plně je podporovat; takže pokud pošlu migranta
zpět, musím ho doprovázet
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a podporovat a integrovat v jeho
zemi; ne ho nechat na libyjském pobřeží. To je krutost. Pokud chcete vědět víc, obraťte se na Dikasterium pro
migraci, který tento film má k dispozici. Existuje také film „Otevřená náruč“, který tuto skutečnost ukazuje. Je
to bolestivé. Riskujeme však civilizaci.
Riskujeme civilizaci.
Cecile Chambraud (Le Monde):
Ve čtvrtek, když jsme přijeli, jsme se
dozvěděli, že jste přijal rezignaci pařížského arcibiskupa Aupetita. Proč
takový spěch? A pokud jde o Sauvéovu zprávu o zneužívání: církev
nese institucionální odpovědnost
a tento jev má systémový rozměr.
Co si o tomto výroku myslíte a co to
znamená pro univerzální církev?
Začnu druhou otázkou. Při provádění těchto studií musíme být opatrní
při interpretaci časových úseků. Když
provádíte studii v tak dlouhém časovém úseku, hrozí, že se zamění způsob vnímání problému jedné doby
se způsobem funkčním před 70 lety.
Chtěl bych jen říci tuto zásadu: historická situace by měla být vykládána
hermeneutikou doby, ne naší. Například otroctví. My říkáme: je to brutalita. Zneužívání před 70 nebo 100 lety
je brutalitou. Způsob, jakým žili, však
není stejný jako dnes: například v případě zneužívání v církvi se postupovalo tak, že se to ututlalo. Tento přístup se bohužel uplatňuje i ve velkém
počtu rodin v sousedství. Říkáme: Ne,
tohle zakrývání není správné. Musíme
však vždy vykládat podle hermeneutiky doby, ne podle té naší. Například
slavná studie z Indianapolis padla kvůli
chybějící správné interpretaci: některé věci byly pravdivé, jiné ne. Byly popletené. Sektorování pomáhá. Pokud
jde o tu zprávu: nečetl jsem ji, vyslechl
jsem si komentář francouzských biskupů. Tento měsíc ke mně zase přijdou biskupové a já je požádám, aby
mi to vysvětlili. Pokud jde o případ
Aupetit, zajímalo by mě, co udělal tak
závažného, že musel odstoupit? Odpovězte mi někdo, co udělal?
Nevíme... administrace nebo něco
jiného...
A pokud neznáme obvinění, nemůžeme ho odsoudit... Než odpovím, řeknu: prozkoumejte to, protože hrozí
nebezpečí, že řeknete: byl odsouzen.
Kdo ho odsoudil? Veřejné mínění,
pomluvy... nevíme... pokud víte proč,
řekněte to, jinak nemohu odpovědět.

A vy se to nedozvíte, proč to byl jeho
nedostatek, nedostatek proti šestému přikázání, ale ne úplný, malých
pohlazení a masáží, které dělal sekretářce, to je obvinění. To je hřích, ale
není to z nejtěžších hříchů, protože
hříchy těla nejsou nejtěžší. Nejzávažnější hříchy jsou ty, které mají nejvíce
andělského charakteru: pýcha, nenávist. Takže Aupetit je hříšník, stejně jako já - nevím, jestli se cítíte Vy...
Možná - stejně jako Petr, biskup, na
němž Ježíš Kristus založil církev. Jak
to, že tehdejší společenství přijalo
hříšného biskupa, a to s takovou andělskou hříšností, jako bylo zapření
Krista! Protože to byla normální církev, byla zvyklá cítit se vždycky hříšná, všichni, byla to pokorná církev.
Je vidět, že naše církev není zvyklá
mít hříšného biskupa, předstíráme
a říkáme: můj biskup je svatý... Ne,
tahle červená čepička - všichni jsme
hříšníci. Ale když pomluvy rostou,
rostou, rostou a připraví člověka
o pověst, ne, nebude moci pracovat,
protože o svou pověst nepřišel kvůli
svému hříchu, který je hříchem - jako
Petrův, jako můj, jako váš -, ale kvůli
pomluvám lidí. Proto jsem přijal jeho
rezignaci nikoli kvůli pravdě, ale kvůli
pokrytectví.
Vera Scherbakova (Itar-Tass)
Setkal jste se s hlavami pravoslavných církví a pronesl jste krásná slova o společenství a sjednocení: kdy
se setkáte s Kyrilem, jaké máte společné projekty a jaké obtíže vidíte na
této cestě?
Setkání s patriarchou Kyrilem je na
nedalekém obzoru, věřím, že příští

týden za mnou Hilarion přijede, abychom se dohodli na možném setkání. Patriarcha musí cestovat, třeba do
Finska, a já jsem vždycky ochoten jet
do Moskvy, vést dialog s bratrem. Pro
dialog s bratrem, pravoslavným bratrem jménem Kyrill, Crysostomos, Ieronimos, neexistují žádné protokoly,
a když se setkáme, netančíme menuet, říkáme si věci do očí, ale jako
bratři. A je dobré vidět bratry, jak mezi
sebou bojují, protože patří ke stejné
matce, Matce církvi, ale jsou trochu
rozděleni, někteří kvůli svému dědictví, jiní kvůli historii, která je rozdělila.
Musíme se však snažit jít společně,
pracovat a jít v jednotě a pro jednotu.
Jsem vděčný Ieronymovi, Crysostomovi a všem patriarchům, kteří mají
touhu kráčet společně. Velký pravoslavný teolog Ziziulas, který se zabývá
eschatologií, jednou zažertoval: Jednotu nalezneme v eschatonu! Dojde
k jednotě. Chce se tím říci: nesmíme
stát na místě a čekat, až se teologové dohodnou. Říká se, že Athenagoras
řekl Pavlovi VI.: dejme všechny teology na nějaký ostrov, aby diskutovali,
a společně se vydáme někam jinam.
Ale to je vtip. Nechť teologové pokračují ve studiu, protože to je pro
nás dobré a vede nás to k dobrému
pochopení nalezení jednoty. Mezitím
však jdeme společně vpřed, společně se modlíme a společně konáme
charitu. Vím například o Švédsku, kde
působí luteránská a katolická Caritas
společně. Toho můžeme dosáhnout
společnou prací a modlitbou, zbytek je
na teolozích, co nevíme, jak to udělat.
Zdroj: Vatican News, přeložil Petr Vacík
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Vzhledem k epidemii nemoci Covid-19 doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.
PASTORAČNÍ STŘEDISKO
12. ledna od 9.30 Akademie nejen
pro seniory. Na téma „K čemu nám
bude ta synoda?“ promluví P. Mgr. Ing.
Michal Němeček. (Kolejní 4, Praha 6)
www.apha.cz/ps

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU
25. ledna – 15. března Společná příprava na život v manželství. Vždy v úterý od 19.30 do 21.30 (Kolejní 4, Praha
6 - Dejvice). Snoubenci se přihlašují
na https://apha.cz/novinky/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha-3/. Myslete na přípravu
včas, kapacita kurzu je omezená.
12. února Pouť ke sv. Valentinu.
Dvě části: Od 10.00 – 15.00 rekolekce pro snoubence i pro všechny, kdo
uvažují o manželství. Povede Mons.
Aleš Opatrný v prostorách Kolegiátní
kapituly na Vyšehradě. Podrobnosti
a přihláška na https://pastorace.apha.
cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/
Od 15.30 poutní mše v bazilice sv.
Petra a Pavla na Vyšehradě, celebruje
P. Michal Němeček.
Pokud nebude možné setkávání, zajistíme program distanční formou.

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.
Stará Boleslav /

bazilika Panny Marie / mše sv.

1. 1. / 10.00

Praha-Strahov /

bazilika Nanebevzetí Panny Marie /
mše sv.

Praha-Hradčany /

katedrála / mše sv., slavnost Matky
Boží Panny Marie

20. 1. / 17.00

s připomínkou Františka Skoriny

24. 1. – 26. 1.

6. 1. / 18.00

Praha / plenární

Praha-Hradčany /

katedrála / mše sv.

9. 1. / 10.00
Praha-Vyšehrad /

bazilika sv. Petra a Pavla / mše sv.

zasedání ČBK

2. 1. / 10.00

Hejnice / bazilika

5. 1.

Liturgická komise ČBK

6. 1. / 7.00

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.

9. 1. / 10.00

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.

20. 1.

Praha-Hradčany / katedrála /

Navštívení Panny Marie / mše sv.

mše sv.

24. 1. – 26. 1.

24. 1. – 26. 1.

Praha / plenární

zasedání ČBK

28. 1. – 29. 1.

Praha / plenární

zasedání ČBK
Vratislavice nad

Nisou / duchovní obnova farnosti

27. 1.

Praha-Hradčany / katedrála /

mše sv.

www.apha.cz/cpr

Foto: Michal Havel / Člověk a Víra / výhled z věže katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

1. 1. / 0.00

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
14. – 16. ledna Tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé (11 – cca
15 let), přihlašování na webu ADCM.
21. – 23. ledna Tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé (cca 15
– 19 let), přihlašování na webu ADCM.
www.adcm.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
1. ledna od 11.00 Mše svatá, kterou
celebruje apoštolský nuncius v ČR,
Charles Daniel Balvo. Ostatní mše sv.
od 7.30, 9.00 a 15.30.
1. ledna od 14.00 Zpívání u jesliček
v bazilice za doprovodu varhan. Hrají
svatohorští varhaníci.
5. ledna od 17.30 do 19.00 Přednáška paní PhDr. Věry Smolové z cyklu „Lidé ze svatohorských vín“, téma:
„Arnošt z Pardubic a svatohorská soška Panny Marie“. V rámci již třetího
cyklu „Cest do minulosti Svaté Hory“
se tentokrát seznámíme s osudy lidí,

kteří jsou vyobrazeni na etiketách svatohorských vín. S jejich ochutnávkou
budou přednášky spojeny. Vstupné
činí 100 Kč včetně degustace (1x 0,2
l), kapacita 90 míst. Prosíme, rezervujte si místa v prodejně na Svaté Hoře
nebo na tel. 318 429 943. (místo konání – refektář kláštera)
6. ledna od 18.00 Tříkrálový koncert. Účinkuje Vepřekův smíšený sbor,
koncert se uskuteční ve spolupráci
s Charitou Příbram.
21. ledna 117. výročí povýšení na
basilicu minor. Možnost získat plnomocné odpustky.
2. února Druhá přednáška z cyklu
Lidé ze svatohorských vín „Přibík Jeníšek z Újezda a Carlo Lurago“ spojená s ochutnávkou vín. Přednáší PhDr.
Věra Smolová.
Výstavy
„Výstava betlémů“ V rohové Mníšecké kapli do 2. ledna. Betlém v bazilice bude do 2. ledna přístupný denně
v době otevření baziliky, boční kaple
sv. Ignáce, vchod z druhé strany.
„Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její
rekonstrukce“ Výstava je umístěna
v rohové Plzeňské kapli a je volně
přístupná v otevírací době prodejny. Vytvořena byla ve spolupráci ŘKF
na Svaté Hoře a Státním okresním
archivem Příbram. Vyšla publikace
dr. Smolové stejného názvu, která je rozšířena ještě o další informace o požáru. Ke koupi je v prodejně
na Svaté Hoře či ve Státním okresním
archivu Příbram.
„Svaté relikvie a jejich kult“ Klenotnice v Proboštství. Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod
hodinovou věží, rezervace na tel. čísle
318 429 943, vstupné činí 50 Kč.
„Varhany“ Prostory Svatohorského
poutního muzea.
E-shop Svaté Hory: https://svata-hora.cz/internetovy-obchod
www.svata-hora.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY
TEREZY
2. ledna od 18.00 Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání absolventů
Arcibiskupského gymnázia v Praze
a jejich přátel pod vedením Ondřeje
Dobisika. Vstupné dobrovolné. (KCMT)
12. ledna od 19.00 Hudební kavárna. Chvíle spočinutí s hudbou v Café

Terezie. Interpret bude upřesněn,
vstupné 60 Kč.
13. ledna od 19.00 Zastavení
u Matky Terezy s Tomášem Kotrlým,
hrobníkem, poradcem pro pozůstalé
a renomovaným odborníkem na pohřebnictví. Působí na Ministerstvu pro
místní rozvoj a na KTF UK, kde vyučuje kurz Kultura pohřbívání.
Umíme se dobře rozloučit? Jak projevit náležitou účtu lidským ostatkům
či popelu? V pandemii prožívá mnoho lidí odchody blízkých dramaticky,
někdy není čas ani zpracovat smutek.
Jak vrátit odcházení z tohoto světa
důstojnost? (KCMT nebo online na
Youtube/kcmtpraha)
16. ledna od 15.00 do 18.00 Tančírna se skupinou Hvězdný prach.
Vstupné pro pár činí 150 Kč, pro jednotlivce 80 Kč. (KCMT)
21. ledna od 20.00 do 1.00 Farní
ples. (KCMT)
www.kcmt.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY
5. ledna od 10.00 Beta – Církev
jako Boží lid: každý pokřtěný má všeobecné kněžství – znamená to, že
tedy každý pokřtěný může sloužit mši
svatou? K čemu jsou nám dary – charismata – které jsme dostali? A jaké
jsou vztahy mezi katolíky a nekatolíky? (Komunitní centrum sv. Prokopa)
12. ledna od 10.00 Beta – Hierarchie v církvi: Jsou si v církvi skutečně
všichni rovni? Jaké je poslání biskupů, kněží a jáhnů v církvi? (Komunitní
centrum sv. Prokopa)
18. ledna od 19.00 Zlé myšlenky.
Přednáška dvou hostů, kněze a psychiatra o zlých myšlenkách, které
útočí na člověka. Jakou radu dávají církevní Otcové a jakou radu dává
moderní psychiatrie? (Komunitní centrum sv. Prokopa)
Kvůli epidemické situaci, prosíme,
ověřte konání akce na webových
stránkách či na nástěnkách Komunitního centra.
26. ledna od 10.00 Beta – Laici
v církvi: Jsou běžní věřící plnohodnotnými členy církve nebo jen „pátým
kolem od vozu“? (Komunitní centrum
sv. Prokopa)
29. ledna od 15.00 Kde brát sílu pro
svůj každodenní život. Přednáška katolického kněze a správce poutního
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místa Lomec u Vodňan o tom, kde
čerpat energii pro každodenní povinnosti v domácnosti, v zaměstnání a ve
společnosti. Tato přednáška je určena
pouze pro věkovou skupinu středního
věku 35 – 60 let. (Komunitní centrum
sv. Prokopa)
Kvůli epidemické situaci, prosíme,
ověřte konání akce na webových
stránkách či na nástěnkách Komunitního centra.
www.farnoststodulky.cz

PROGRAMY
pojuje k lednovým modlitbám za životní prostředí. Kázáním poslouží br. kazatel Pavel Černý, zpěv povede br. Jan
Knížek. Místo konání: přízemí kláštera
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49).

Michael Housa, varhany Ondřej Valenta).
14. ledna od 18.00 Slavnostní mše
svatá v bazilice (výročí úmrtí krále Vratislava, zakladatele kapituly).
Vyšehradské jesličky budou zpřístupněny v návštěvní době baziliky
31. prosince 10.00 – 16.15
1. a 2. ledna 10.00 – 17.45
od 3. ledna do 2. února denně 10.00
– 16.45

USTANOVENÍ
P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Provecho López OSA byl na svoji žádost
jako řeholního představeného s účinností od 1. prosince 2021 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Praha-Malá Strana a s účinností od
téhož data byl jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Praha-Malá Strana.
P. Wit Marciniec OSA byl žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. prosince 2021 jmenován
a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Praha-Malá Strana.

www.kkvys.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM ZAHRADA
VLAŠIM
12. ledna od 19.00 Jiří Hájíček, populární spisovatel v Literárním klubu.
19. ledna od 19.00 Pavlína Jíšová,
koncert folkové písničkářky.
26. ledna od 14.00 Jak sestavit rodokmen – vzdělávání třetího věku
s PhDr. Tomášem Zouzalem z FF UK.
9. února od 19.00 Kamila Hladká
představí svoji knihu Sestry v Literárním klubu.
https://komunitnicentrumvlasim.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ
CENTRUM SV. TOMÁŠE
Do 19. ledna Výstava „Od podzimu k adventu“ – výtvarné práce dětí
z výtvarného kurzu Malování s Mirem
a Danielou. Žáci představují své malby, tisky a prostorové práce. (Pastorační centrum sv. Tomáše)
www.farnostdobris.cz

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
8. ledna od 18.30 Benefiční koncert
Salvátorské scholy pod vedením Josefíny Šišákové ve prospěch Domu tří
přání, neziskové organizace, která pomáhá dětem a rodinám v náročných
životních situacích. Na programu bude
Missa brevis Jiřího Pavlici, skladba Jiřího Temla Gaudete in Domino semper
a Pastorella in E od Jaroslava Pelikána.

VARHANNÍ NEŠPORY
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
V pondělí 10. ledna od 17.00 se
koná v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ koncert duchovní hudby. Program: J. S. Bach, G.
Sammartini, G. F. Händel, A. Marcello.
Účinkují: Jan Thuri a Yuko Yamashita
– hoboje, Josef Kšica – varhany. Místo konání: řádový kostel Panny Marie
pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha
1. Koncert pořádá Suverénní Rytířský
a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma,
Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory
MČ Praha 1.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Ing. Václav Dvořák, výpomocný
duchovní, 6. 1. 1947 (75 let)
Mgr. Andrés Emilio Ampudia
Esquivel OSA, farní vikář u kostela
sv. Tomáše v Praze-Malé Straně, 8. 1.
1992 (30 let)
P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Praem., administrátor u kostela sv. Ludmily v Praze-Vinohradech, 9. 1. 1962
(60 let)
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách, CSc.,
osobní farář, výpomocný duchovní
v Praze-Kunraticích, 9. 1. 1933 (89 let)
P. Mgr. Christophe Jakob CCN,
regionální představený Institutu Chemin Neuf, 13. 1. 1967 (55 let)
PhDr. Mgr. Karel Karafiát, kněz
olomoucké arcidiecéze na odpočinku
v Praze, 17. 1. 1940 (82 let)

PODVEČER MODLITEB ZA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A NÁŠ VZTAH K NĚMU
V úterý 14. ledna od 18.00 se Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním
ekumenickým společenstvím (IEF) při-

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
2. ledna od 17.00 Jakub Jan Ryba
– Česká mše vánoční. (kostel Sv. Rodiny)
Aktuální informace na webových
stránkách a Facebooku Domova.
www.domovrepy.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
9. ledna od 16.30 Vánoční koncert
(Komorní orchestr FarMusica, dirigent

Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra

www.farnostsalvator.cz

2021 v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích (Prostějov), poté v kostele sv.
Mikuláše ve Fryštáku, kde byl pohřben
na místním hřbitově do salesiánského
hrobu. R.I.P.
P. Jan Křtitel Vladimír Franze
O.Praem., emeritní opat tepelský,
zemřel v Kněžském domově ve Staré Boleslavi dne 29. listopadu 2021
ve věku 76 let, v 47. roce své kněžské
služby. Poslední rozloučení se konalo
6. prosince 2021 v opatském chrámu
Zvěstování Páně v Teplé, pohřben byl
na klášterním hřbitově. R.I.P.

RADIO PROGLAS
2. 1. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích
9. 1. (9.00) Katedrála sv. Petra a Pavla
v Brně
16. 1. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích
23. 1. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku
30. 1. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
Aktuální program: www.proglas.cz/
program

TELEVIZE NOE
1. 1. (10.00) Vatikán, mše sv. ze
slavnosti Matky Boží Panny Marie
2. 1. (10.30) Kostel sv. Jana Křtitele
v Dolní Lutyni
6. 1. (10.00) Vatikán, mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně
9. 1. (9:30) Vatikán, mše sv. ze Sixtinské kaple se křtem malých dětí
16. 1. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace
23. 1. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace
30. 1. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace

VÝROČÍ BISKUPSKÉ KONSEKRACE
Mons. Mgr. Václav Malý, pražský
pomocný biskup, 11. 1. 1997 (25 let)

Případné aktualizace na stránkách
www.tvnoe.cz a ve vysílání
Změna vyhrazena.

VÝROČÍ SVĚCENÍ
Mgr. Josef Hurt, administrátor
v Brandýse nad Labem, 4. 1. 1997 (25 let)
Ing. David Seifert, Th.D., trvalý jáhen vikariátu Vlašim, 22. 1. 2012 (10 let)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

ÚMRTÍ
P. Mgr. Emil Matušů SDB zemřel
dne 26. listopadu 2021 ve věku 72 let,
v 45. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 4. prosince

Úmysl papeže
Za skutečné lidské bratrství: Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí,
jsou uznána jejich práva a důstojnost,
pramenící ze skutečného lidského
bratrství.

Národní úmysl
Za lidi sevřené strachem: Modleme
se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.

Od 21. do 27. února
Duchovní cvičení pro všechny /
P. Milan Glaser SJ / Hostýn / http://
hostyn.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Od 4. do 6. března
Postní duchovní obnova / P. Radek
Sedlák / Velehrad / http://stojanov.cz

Od 1. ledna do 31. března
Ignaciánské exercicie individuální /
P. Richard Greisiger SJ / Hostýn /
http://hostyn.cz
Od 21. do 23. ledna
Duchovní cvičení pro všechny, kteří
přijali svátosti církve v dospělosti /
P. Vítězslav Řehulka / Velehrad /
http://stojanov.cz
Od 24. do 30. ledna
Duchovní cvičení pro všechny /
P. Milan Glaser SJ / Hostýn / http://
hostyn.cz
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Od 10. do 13. března
Postní exercicie / P. Josef Čunek /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
Od 16. do 20. března
Exercicie pro všechny / Mons. Aleš
Opatrný / Svatá Hora / www.svatahora.cz
Od 24. do 27. března
Postní exercicie / P. Ondřej Salvet /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Vzhledem k epidemické situaci mohou
nastat změny, proto doporučujeme
sledovat webové stránky pořadatele.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

Zemřela Zdislava z Lemberka, patronka rodin, kongregace sester
dominikánek, Diecéze litoměřické a českého národa.

2. ledna 982

Zemřel první pražský biskup Dětmar.

2. ledna 1942

Z rozkazu K. H. Franka bylo zrušeno Arcibiskupské gymnázium
v Praze-Bubenči.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

1. ledna 1252

365 DNÍ
S OTCEM PIEM
Pio z Pietrelciny
Váz., 539 str., 499 Kč

BOŽÍ AJŤÁK
Corinna Turnerová
Brož., 96 str., 179 Kč

MILÝ HERODE
Pavel Obluk
Brož., 128 str., 189 Kč

TACHLES
Brož., 256 str., 329 Kč

EVANGELIUM NA
KAŽDÝ DEN 2022
Brož., 488 str., 119 Kč

ČAS PRO BOHA:
O VNITŘNÍ
MODLITBĚ
Jacques Philippe
Brož., 135 str., 159 Kč

MODLITBA OTČENÁŠ
Papež František
Brož., 80 str., 135 Kč

TVŮJ KŘEST
Sophie
de Mullenheim
Váz., 48 str., 165 Kč

SALVE 3/2021
Téma: nástupci
sv. Dominika
Brož., 160 str., 100 Kč

TERTULIÁN.
O MODLITBĚ
David Vopřada
e-kniha, 100 Kč

SVATÝ TOMÁŠ
AKVINSKÝ,
OSOBA A DÍLO
Jean-Pierre Torrell OP
e-kniha, 190 Kč

ALBERT ZE
ŠTERNBERKA
David Papajík,
Tomáš Somer
Váz., 480 str., 599 Kč

KRIZE JE VÝZVA
Bärbel Wardetzki
Brož., 224 s., 385 Kč

BOLEST MÝCH
PŘEDKŮ MĚ PROVÁZÍ
Anne Ancelin
Schützenberge
Brož., 216 str., 399 Kč

LIDÉ NEJSOU
MRAVENCI
Bruno Bettelheim
Brož., 264 s., 449 Kč

ODOLNÉ DÍTĚ
Pavla Koucká
Brož., 216 s., 315 Kč

6. ledna 2012

Papež Benedikt XVI. jmenoval
pražského arcibiskupa Dominika
Duku kardinálem.
Narodil se František Kordač, teolog, filozof, politik a arcibiskup
pražský.

11. ledna 1997

Katoličtí kněží Václav Malý a Jiří
Paďour přijali v pražské katedrále
z rukou kardinála Miloslava Vlka
biskupské svěcení a stali se pražskými pomocnými biskupy.

PAULÍNKY

11. ledna 1852

17. ledna 1377

Papež Řehoř XI. přesunul papežské sídlo z Avignonu zpět do
Říma.

17. ledna 1562

VYŠEHRAD

Vešel v platnost dekret císaře Josefa II., jímž byly zrušeny všechny
kláštery, které se bezprostředně
nezabývaly vědecko-pedagogickou činností, nebo se nevěnovaly
charitě a péči o nemocné. V českých zemích se toto týkalo více
než třetiny všech klášterů. Z jejich
majetků se vytvořil fond, z nějž se
financovaly stavby nových kostelů a vzdělávacích ústavů.

KRYSTAL OP

12. ledna 1782

24. ledna 1842

Papež Řehoř XVI. jmenoval salcburského arcibiskupa Bedřicha ze
Schwarzenbergu kardinálem. Ten
se později stal pražským arcibiskupem.

26. ledna 1347

Papež Klement VI. vydal bulu,
v níž dal souhlas k založení Univerzity Karlovy.
Vít Kochánek

PORTÁL

Ve Francii byl vydán tzv. Edikt ze
Saint-Germain, který povoloval
hugenotům jejich zjednodušené
bohoslužby. Ty se měly sloužit
veřejně mimo města nebo soukromě ve městech.

