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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ÚVODNÍK

Editorial

Sestry a bratři,

VELIKONOCE 2021 V KATEDRÁLE SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

Vážení čtenáři,

Plán velikonočních bohoslužeb odpovídá vládním nařízením, a je po stránce organizačně bezpečnostní schválen Kanceláří prezidenta republiky,
která k slavení Velikonoc v katedrále
s pochopením poskytla součinnost.
Epidemie i následná opatření mají svůj
vývoj, proto budou uvedené informace aktualizovány na www.apha.cz
a www.katedralasvatehovita.cz.

přinášíme rozhovor s Mons. Janem
Balíkem o vědomí spoluodpovědnosti, solidaritě a transparentním
hospodaření v naší arcidiecézi, věnujeme se stopám dějin v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, i svaté
Ludmile, která byla mimo jiné i první
českou diplomatkou. Arcidiecézní
charita Praha představí svou pomoc
rodičům samoživitelům.
Stanislav Zeman
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stojíme na prahu nejdůležitějších křesťanských svátků v roce – Velikonoc. V jejich slavení – s respektem k aktuálním vládním opatřením – nám nezabrání ani
čínský virus. Dovolte mi osobní vzpomínku, která se mi v těchto dnech vrací:
ve věznici Na Borech jsem před lety prožil Velký pátek v korekci a celý den jsem
šrouboval spínače do telefonních ústředen. Uvědomil jsem si, že Velký pátek
není jen procítěný zpěv, ale připomíná také to, že člověk někdy musí zatnout
zuby a současnou situaci vydržet.
Velikonoce vznikají v místech, kde se rodí kultura a civilizace. Pastýři, o kterých
čteme v Bibli, tu na jaře obětují prvorozeného beránka ze svého stáda. A tato
první oběť je základním prastarým principem, darováním božstvům. Je to oběť
i společné stolování. První žně pak provází obětování nekvašeného chleba, který připomíná cestu židovského národa z egyptského otroctví do zaslíbené vlasti.
Kalich, kterým Kristus při velikonoční večeři připíjí, je také kalichem obětování. Biblický pohled vidí člověka jako tělo - proto si třeba podáváme ruce a na druhou stranu krev, která představuje vnitřní život, duši. Ale i tu dává Kristus, jako lidstvo od počátku, otci. Vzpomeňme na jeho poslední slova na kříži:
„Do tvých rukou poroučím svého ducha.“ Ježíšova velikonoční večeře se tedy
stala obětní večeří, kdy obětí byl on sám, on sám tu oběť dobrovolně přijal
a uskutečnil ji pak na kříži odevzdáním celého svého života.
Ve Velikonocích nalézáme identitu člověka, který k někomu patří a který je pro
svobodu ochoten riskovat vše, i život. Naše kultura je s nimi nesmírně spojena,
všechny oltáře a všechny kaple jsou staveny pro slavení Kristovy velikonoční
večeře, která je předehrou pro Velký pátek a jeho smrt na kříži. Velikonoce
by ale byly jen velkým pohřbem, kdyby nebylo noci z Bílé soboty, která se
promění ve velikonoční ráno a kdy slyšíme slova Máří Magdalény: „Viděla jsem
ho, on žije.“
Váš
Dominik kardinál Duka
arcibiskup pražský
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Téměř veškeré bohoslužby bude přenášet Katedrála TV (www.katedrala.
tv). Televize Noe je bude přenášet
na svém kanále NOE+, pro jehož příjem je nutný televizor nebo set top
box s podporou HbbTV a internetové
připojení. Při sledování hlavního kanálu TV NOE si kanál NOE+ navolíte
prostřednictvím „červeného tlačítka“ na ovladači. Velkopáteční obřady
bude vysílat i hlavní kanál TV NOE.
Tradiční ranní chvály Velkého pátku
a Bílé soboty byly zrušeny. Adorace před
svatostánkem „v Getsemanské zahradě“
a „u Božího hrobu“ bude v katedrále
možná pouze 30 min. před začátkem
liturgií a 30 min. po jejich skončení.
Z hlediska vládních nařízení předpokládáme stupeň PES 5, tedy účast lidu
do zaplnění max. 10% kapacity k sezení. Účastníci bohoslužby se musí
po areálu Pražského hradu a uvnitř katedrály pohybovat v respirátoru FFP2 či
dalších prostředcích zakrývajících ústa
a nos schválených vládou. Účastníci
bohoslužby si při
vstupu do katedrály
vydezinfikují ruce
a budou v katedrále
dodržovat rozestupy větší než 2 m.,
pokud se nebude
jednat o rodinu.
Přístup
veřejnosti bude umožněn
pouze skrze vchod
na IV. nádvoří Pražského hradu (tedy
z
Hradčanského
náměstí)
nejdříve
30 min. před začátkem bohoslužby
a nejpozději 15 min.
po začátku bohoslužby (poté bude
možný jen odchod).

KVĚTNÁ
v 10:00

NEDĚLE

–

28.

března

Kardinál Dominik Duka na II. nádvoří
Pražského hradu, na schodech kaple sv. Kříže, posvětí ratolesti (každý
účastník obdrží palmovou ratolest).
Poté vyjde liturgický průvod připomínající Pánův slavný vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění tohoto
tajemství dětem pojede v průvodu
chlapec na oslíku) do katedrály, kde
bude pokračovat mešní bohoslužba,
při které budou provedeny Markovy
pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana
Dismase Zelenky In monte Oliveti.

Soukromá adorace v „Getsemanské
zahradě“ bude možná do 20:30.
VELKÝ PÁTEK – Obřady – 2. dubna
v 18:00

Obřadům, při kterých jsme uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána
Ježíše Krista, bude předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů
budou provedeny Janovy pašije F.
Holíka v úpravě Z. Pololáníka. Zazní
umělecký přednes úryvků z díla Peri
Pascha, textu, který napsal kolem r.
170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.
Soukromá adorace u „Božího hrobu“
bude možná do 20:30.

ZELENÝ ČTVRTEK – Missa chrismatis –
1. dubna v 9:30

VELIKONOČNÍ VIGILIE – 3. dubna
ve 20:30

Na tento den zve kardinál Dominik
Duka všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém společenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, obnovili jednotu svého společenství a své
závazky plynoucí z přijetí svěcení.

Liturgii Velké noci, v níž křesťané
od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad
smrtí, bude předsedat kardinál Dominik
Duka. Během obřadů slavených podle
starobylé tradice zazní sedm čtení ze
Starého zákona a budou uděleny iniciační svátosti katechumenům.

ZELENÝ ČTVRTEK – Mše sv. na památku Poslední večeře Páně –
1. dubna v 18:00

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ –
4. dubna v 10:00

Kardinál Dominik Duka během mše
sv. umyje nohy dvanácti mužům.
Na konci mše sv. doprovodí liturgické
společenství svého Mistra a Pána průvodem po katedrále do Getsemanské zahrady, která bude mimořádně
připravena v kapli Panny Marie (Nejsvětější Trojice, Císařská). Zde bude
na Velký pátek odhalen „Boží hrob“.

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené kardinálem Dominikem
Dukou bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan
kardinál udělí jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní Missa in D
od Františka Xavera Brixiho.
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SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

Dějiny v katedrále
Třetí díl textu o svatovítské katedrále připravil P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.
Zatímco jsme se v minulém článku
zabývali dějinami katedrály, dnes bychom se blíže podívali na to, jak dějiny
katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha
procházely. Katedrála stojící uprostřed
Pražského Hradu byla pochopitelně
místem, kudy se dějiny ubíraly a byla
svědkem mnoha povstání i pádů významných i méně významných, avšak
přesto neméně zajímavých osobností.
Výčet těchto událostí je nutně zkratkovitý, protože bohatství událostí, které
se odehrály v této katedrále, je mnohem větší.
Rotunda svatého Víta byla založena kolem roku 930 svatým Václavem, který
od východofranckého krále Jindřicha
Ptáčníka získal relikvie svatého Víta.
Patrně první významnou událostí
po vybudování rotundy sv. Víta svatým
Václavem bylo přenesení jeho ostatků ze Staré Boleslavi. Svatý Václav byl
umučen 28. září 935 (dříve se uváděl
letopočet 929) u vchodu kostela svatých Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi svým bratrem Boleslavem a členy
jeho družiny. Václavovy ostatky byly
přeneseny rovněž jeho bratrem Boleslavem 4. března tři roky po jeho umučení. Toto přenesení ostatků se v té
době rovnalo svatořečení.
Nepochybně významnou událostí,
která se dotkla rotundy sv. Víta bylo
založení pražského biskupství v roce
973. Tehdy byla se souhlasem řezenského biskupa sv. Wolfganga vyňata
česká země z území řezenské diecéze.
Právě velkorysost, s níž sv. Wolfgang
dovolil založení pražské diecéze, jej
učinila světcem velmi blízkým českému národu.
V roce 1039 byly v rotundě sv. Víta
uloženy ostatky sv. Vojtěcha. Ty sem
byly přeneseny poté, co byly uloupeny
vojskem knížete Břetislava I. v Hnězdně. Od té doby se datuje spor o Vojtěchovy ostatky, Poláci i Češi tvrdí, že
mají ty pravé. Ve prospěch autenticity
těch pražských svědčí antropologický

průzkum. Kromě toho se lebka svatého Vojtěcha ještě nachází v Cáchách.
Ke svatému Vojtěchu tak patří dvě těla
a tři hlavy. Je vidět, že to byla osobnost
vzácná opravdu mnohým.
7. února 1311 byl v katedrálním kostele sv. Víta korunován na českého krále
Jan Lucemburský a jeho manželka Eliška Přemyslovna mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu. Vraždou Václava III. v Olomouci roku 1306 vymřel rod
Přemyslovců po meči ve své hlavní linii.
Eliška Přemyslovna byla jeho sestrou.
Její osoba je klíčová pro kontinuitu vlády v Českém království. Po přeslici tak
přemyslovská linie pokračovala v dalších královských dynastiích, což byli
postupně Lucemburkové, Habsburkové, Jagellonci, opět Habsburkové a nakonec Habsbursko-Lotrinská dynastie,
tedy až do roku 1918.
30. dubna 1344 vydal papež Klement
VI. v Avignonu bulu, v níž pražské
a olomoucké biskupství vyňal z pravomoci arcibiskupství v Mohuči a pražské
biskupství povýšil na arcibiskupství. 5.
května téhož roku papež Klement VI.
udělil bulou vydanou v Avignonu pražským arcibiskupům právo korunovat
českého krále.
28. srpna 1358 byly do Prahy převezeny ostatky sv. Zikmunda, které Karel IV.
získal ve Svatém Mořici. O rok později
pražská synoda rozhodla, aby byl sv.
Zikmund uctíván jako zemský patron.
V únoru 1368 se narodil budoucí český
král a římský císař, který dostal jméno
Zikmund po novém českém patronovi.
15. června 1363 byl korunován arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na českého krále teprve dvouletý Václav IV.
V prosinci 1373 byly na pokyn císaře Karla IV. přeneseny ostatky českých
knížat a králů ze starých hrobů a pohřbeny v novém chóru katedrály.
29. listopadu 1378 večer zemřel
na Pražském hradě císař a král Karel IV.,

června 1948 a ihned po volbě se
odebral s manželkou do katedrály
sv. Víta, kde na jeho žádost slavil
Te Deum pražský arcibiskup. Už
za rok se situace vyostřila tak, že
na Boží Tělo 19. června 1949 byla
katedrála plná provokatérů. Arcibiskup ani nestačil pronést kázání. Stačil jen vyslovit památnou
větu, že tehdejší Katolické noviny
nejsou katolická a Katolická akce
není katolickou akcí. Pak byl přerušen výtržníky. Po mši svaté se
odebral doprovázen shromážděnými lidmi do Arcibiskupského
paláce, kde už na něj čekali příslušníci StB a tím začala jeho křížová cesta čtrnáctileté internace.

svatých, shořel archiv desk
zemských a tím zanikl důležitý
pramen českých dějin. Byla poškozena i katedrála sv. Víta.

pravděpodobně na zápal plic. Po nabalzamování byl vystaven jedenáct dní
na katafalku v síni královského paláce
na Pražském hradě. Vlastní smuteční obřady trvaly od 11. do 15. prosince
1378. Pohřební průvod vyšel z kapitulního kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, trval čtyři dny a prošel čtyřmi
pražskými městy. Samotný pohřeb se
konal 15. prosince 1378 v katedrále sv.
Víta. Při pohřebních kázání, která pronesli mistr Vojtěch Raňkův z Ježova
a právě jmenovaný pražský arcibiskup
Jan z Jenštejna, byl Karel IV. poprvé
nazván titulem „Otec vlasti“ (Pater patriae).
20. března 1393 byl umučen generální vikář pražské arcidiecéze doktor
Johánek z Pomuku – Jan Nepomucký. Jeho tělo bylo shozeno do Vltavy,
po nalezení pohřbeno v kostele cyriaků
na Starém Městě a v roce 1396 přeneseno do chóru svatovítské katedrály.
30. června 1420 byl pražským arcibiskupem Konrádem z Vechty korunován
na českého krále Zikmund Lucemburský. O den později nechal zabavit z katedrály a kláštera sv. Jiří relikviáře, monstrance a další klenoty ze zlata a stříbra,
přikázal je rozbít a tak vyplatit žold svému vojsku. To byl počátek ničení katedrály. Další úhony katedrála došla 10.
června 1421, kdy husité na pokyn Jana
Želivského poničili její vybavení.
V roce 1458 byl za českého krále zvolen Jiří z Poděbrad, který byl v katedrále
sv. Víta 7. května téhož roku korunován.
Roku 1509 přijel z Budína král Vladislav Jagellonský. 11. března 1509 byl
v katedrále korunován jeho syn Ludvík.
Tehdy byl zahájen jeden z neúspěšných pokusů o dostavbu katedrály.
2. června 1541 vypukl nejničivější požár
v dějinách Prahy. Oheň propukl na střeše paláce Smiřických na Malostranském náměstí, která se právě opravovala. Na Pražském hradě byl poškozen
jak královský palác včetně kaple Všech

23. prosince 1561 bylo obnoveno pražské arcibiskupství,
které nebylo obsazeno od roku
1425, když Konrád z Vechty
byl kvůli tomu, že se přihlásil
ke Čtyřem artikulům pražským,
zbaven papežem úřadu. Arcibiskupem se stal dosavadní
vídeňský biskup, křižovník Antonín Brus z Mohelnice. Marek
Bydžovský z Florentina o tom
píše: „Téhož léta 23. dne měsíce
prosince arcibiskupství pražské
z vůle císaře Ferdinanda a s dovolením nejvyššího biskupa vyhlášením za arcibiskupa pražského vší poctivosti hodného
pána, pana Antonína z Muglic,
vídeňského biskupa a na koncilium tridentském legáta císařského, jest obnoveno. Stalo
se v soudné světnici na Hradě
pražském v přítomnosti Jeho Milosti
císařské Ferdinanda jakožto krále českého a stavův téhož království. Kdež
i administrátorové a konsistoř pražská, též i preláti kostela Hradu pražského obesláni byli. A tu vyhlášen jest
předepsaný pán, pan Antonín, rodem
z Mohelnice v markrabství moravském,
za arcibiskupa pražského etc.“
4. listopadu 1619 byl v katedrále korunován Fridrich Falcký, zvaný zimní
král. V prosinci kalvinisté vydrancovali
pražskou katedrálu, zodpovědný za to
byl Fridrichův dvorní kazatel Abraham
Scultetus. Tato událost velmi pobouřila
lid. K úhoně přišel kromě jiného i slavný mariánský oltář s malbami Lucase
Cranacha mladšího.
31. května 1721 byl Jan Nepomucký
blahořečen papežem Inocencem XIII.
a 19. března 1729 svatořečen papežem
Benediktem XIII. Ve dnech 9. – 16. října
1721 proběhly v Praze oslavy kanonizace sv. Jana Nepomuckého.
5. září 1723 byl v katedrále sv. Víta
korunován na českého krále císař Karel VI. a na královnu jeho manželka
Alžběta Kristýna. Při této příležitosti
vznikala vynikající díla, především byla
provedena opera Johanna Josepha
Fuxe „Constanzia e fortezza“ a holdovací melodrama o sv. Václavu „Sub

Eduard Gurk: Korunovace Ferdinanda Dobrotivého

olea pacis et palma virtutis“, jehož autorem byl Jan Dismas Zelenka.
12. května 1743 byla v katedrále sv. Víta
korunována na českou královnu Marie
Terezie. Že na královském trůnu, to byl
výsledek takzvané pragmatické sankce,
kterou vydal její otec Karel VI. v roce
1713. Svou pozici ovšem musela poté
hájit v takzvaných válkách o dědictví
rakouské.
6. září 1791 se nechal korunovat českým králem ve Svatovítské katedrále císař Leopold II. Rozuměl česky a pobyl
tehdy v Praze několik týdnů. V Praze se
konala při této příležitosti první česká
průmyslová výstava a v Nosticově divadle měla premiéru Mozartova opera „La
Clemenza di Tito“.
9. srpna 1792 byl korunován na českého krále císař František II.
Poslední korunovaný český král byl císař Ferdinand Dobrotivý. Korunován byl
v katedrále sv. Víta 7. září 1836 jako Ferdinand V.
Pohnuté historické momenty zažila katedrála i ve 20. století. Patří mezi ně určitě ty okamžiky, které za svého krátkého
svobodného působení zažil pražský arcibiskup Josef Beran. Klement Gottwald
byl zvolen prezidentem republiky 14.

Jedním z pohnutých okamžiků byla mše svatá, kterou sloužil
kardinál František Tomášek v katedrále 25. listopadu 1989. Tehdy prohlásil slavnou větu: V této
důležité hodině zápasu zápasu
za pravdu a spravedlnost v naší
zemi jsem já i katolická církev
na straně národa. Tato bohoslužba jakoby zpečetila nezvratnost změn během sametové revoluce.
29. prosince 1989 se v katedrále uskutečnilo slavnostní díkůvzdání za volbu
Václava Havla prezidentem.
O několik měsíců později tento prezident prohlásil, že je svědkem zázraku
když vítal sv. Jana Pavla II. 21. dubna
1990 v Praze. Téhož dne navštívil papež
katedrálu sv. Víta, kde proběhlo setkání
se zasvěcenými osobami. Do České republiky zavítal ještě dvakrát, v roce 1995
a 1997.
I jeho nástupce, papež Benedikt XVI.,
navštívil Českou republiku a s ní i pražskou katedrálu sv. Víta. Bylo to 26. září
2009.
Poslední velkou událostí pro katedrálu,
kterou bych rád zmínil, byl návrat ostatků kardinála Josefa Berana z římského
exilu. Do své katedrály se vrátil 21. dubna 2018.
Dějiny katedrálou někdy poklidně prošly, někdy se jí doslova prohnaly. Je
svědkem našich okamžiků radosti i bolesti, smíchu i pláče. I to je jistý rozměr
její posvátnosti.
Stanislav Přibyl
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HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE

HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE

Transparentnost, solidarita a vědomí
spoluodpovědnosti

hospodařilo efektivně, aby ve farnostech byl dobře využit farní majetek, aby kapituly hospodařily se ziskem. Avšak je také třeba konstatovat,
že nelze očekávat, že budou peníze
z hospodářské činnosti na veškerou
naši činnost, která je přece velice
široká, stačit. Aktivita církve, která
sahá od pastorační práce, přes školství a charitu až po údržbu sakrálních objektů, bude vždy zajišťována
nejen hospodářskou činností církve,
ale též dary věřících a sponzorů, ale
i granty a dotacemi státu a místních
samospráv.

Pražské arcibiskupství zavádí od letošního roku několik inovací v oblasti hospodaření
arcidiecéze. O jejich představení jsme požádali generálního vikáře Mons. Jana Balíka.

Pražské arcibiskupství letos zavedlo tři nové fondy solidarity.
Jaké důvody jej k tomu vedly?
Jde nám o větší transparentnost při
využívání finančních prostředků. Farnosti a věřící budou díky zavedeným
fondům lépe informováni o využití
peněz, jimiž podporují církev. Arcibiskupství zase získá lepší informaci o tom, kolik prostředků, na jaké
účely vynakládá, a jak podporuje život ve farnostech. Jedná se o fond
na služné kněží, na pracovníky, kteří
slouží farnostem, a fond podpůrný
(stavební).
Neznamená to ale zavádění nových a vyšších odvodů z farností?
Opak je pravdou. Solidarita v arcidiecézi je praktikována už více jak
dvě desetiletí: proto vznikl svépomocný fond, ze kterého se nejprve přispívalo na opravy far, později
kostelů a v posledních letech také

na platy zaměstnanců arcibiskupství – těch, kteří pracují pro farnosti
(např. stavební technici). Do tohoto
fondu se přispívalo z kostelních sbírek, z výsledků hospodářské činnosti a v posledních letech také hojně
z prodeje majetků. Nová opatření
odvody plošně zmírňují, snaží se
podpořit chudší farnosti a podnítit
solidaritu těch farností, které jsou
díky předkům obdarováni výhodným majetkem. Podstatné je, že se
už prakticky nadále nepočítá s tím,
že by farnosti odváděly do fondů finanční prostředky z prodaného majetku, ale jen ze sbírek a hospodářské činnosti.
Proč mají věřící přispívat na své
kněze, když diecéze každoročně
dostává od státu finanční náhradu
za majetek, který nebylo možné
církvi navrátit v rámci restitucí?
Finanční náhrada, kterou arcidiecé-

ze každoročně do roku 2042, bude
dostávat, a veškerý restituovaný
majetek, ať už patří arcibiskupství,
kapitulám nebo farnostem, to vše
je určeno k tomu, aby byla nastartována hospodářská činnost, která
nahradí finance, které stát dával každoročně na chod církve, konkrétně
na platy kněží a základní chod ústředí. Znamená to, že po roce 2030 se
každoročně snižující příspěvek státu
na chod církve už vyplácet nebude
a arcidiecéze jako celek musí být
schopna vygenerovat na svůj základní chod finance sama. Musíme
si uvědomit, že už za první republiky
stát přispíval na platy kněží a později
po celou dobu komunismu stát platil kněze, financoval základní chod
administrativy a víceméně i přispíval na opravu památek. To přetrvalo
až do nedávna. Pochopitelně mělo
to svá úskalí. Nová situace nás staví
před výzvu být od roku 2030 schopni
vytvořit takový zisk, aby bylo možné
tyto základní náklady pokrýt. Proto
veškeré finanční prostředky, které
arcibiskupství dostává, musí být rozumně investovány a nemohou být
rozpuštěny na opravy kostelů nebo
platy kněží a zaměstnanců. Pokud
bychom tak jednali, řídili bychom se
heslem: po nás potopa.
Ať se to někomu líbí nebo ne, od počátku platnosti zákona o vyrovnání
s církvemi bylo jasné, že i úspěšné investování a hospodaření s majetkem
nebude církvi stačit. Bez podpory
věřících to nepůjde. A nebylo tomu
jinak ani v minulosti. Proto jsme cíleně umožnili, aby jednou eventualitou, jak se podílet na životě církve,
bylo podporovat služné kněží.
Co si slibujete od fondu, který je
určen na služné (plat) pro kněze?
Pevně věřím, že transparentní a cíle-

Naprosto souhlasím s tím, že je třeba, aby arcibiskupství i farnosti hospodařily odpovědně. Musíme se
tomu učit. Není a nebude to lehké.
né vynakládání finančních prostředků vytváří v lidech důvěru a ochotu
finančně podporovat život církve,
a tak se spolupodílet na jejím životě.
Pokud farníci budou vědět, že svými
prostředky přispívají na platy kněží,
pokud uvidí, že část sbírky v kostele, do níž se zapojili, že část výsledku hospodářské činnosti farnosti,
ke které svou prací přispěli, je určena právě na tento účel, věřím, že se
postupně vytvoří mezi věřícími silné
vědomí spoluodpovědnosti za participaci na životě církve. Samozřejmě,
že bude každoročně zveřejňováno,
kolik jednotlivé farnosti na kněze
přispěly, stejně jako kolik na služné
duchovních poskytlo samo arcibiskupství. Zároveň bude publikováno
i to, jak velkými finančními prostředky arcibiskupství pomáhá s dalšími
výdaji farností – s platy zaměstnanců, kteří přímo slouží ve farnostech
(stavební technici, odborníci na pozemky a budovy atd.) či s opravami
sídelních far a kostelů.
Mnoho lidí se domnívá, že církvi
musí stačit to, co dostává od státu, že tím pokryje veškerou svoji
činnost. Co o tomto názoru soudíte?
Tento dojem je hluboce mylný. Nikdy přece nebylo řečeno, že církev
po schválení zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi už
bude definitivně soběstačná. Taková
představa by byla velice naivní. Ani
v minulosti tomu tak nebylo. Církev
v naší arcidiecézi žila vždy z mnoha
zdrojů. Je třeba, aby arcibiskupství

Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že církev se nikdy neobešla
a ani dnes neobejde bez těch, kteří ji
podporují. V minulosti to byla například šlechta a panovník, dnes to budou různí sponzoři, granty a dotace,
státní instituce a samospráva.
Proč podporovat církev? Protože její
činnost vždy měla a má velice blahodárný vliv na společnost. Církev je
činorodé společenství, které rozvíjí
pestré množství různých projektů.
Angažuje se ve službě druhým. Vždy
byla a i dnes je vděčná těm, kteří to
vnímají. Chceme jednat odpovědně,
ale zároveň jsme vděčni všem, kdo
různé projekty podporují.
Jiří Prinz

Katedra pedagogiky pořádá
fórum náboženského vzdělávání
19. 4. 2021 od 9:00 do 16:30
místnost č. 3, budova TF JU
Kněžská 8, České Budějovice

DIGITALIZACE?!
PRO ORIENTACI
Digitalizace v náboženském vzdělávání – více otázek než odpovědí?
Mag. Tomáš C. Havel, Dr. theol., náboženský pedagog, TF JU

PRO INSPIRACI
O čem signály.cz uvažují a kde se inspirují v otázkách virtuálních projektů
Václav Vacek, signály.cz
Konec Gutenbergerovy éry v náboženském vzdělávání? Příklad RU-Digital.
Dipl. theol. Martin W. Ramb, šéfredaktor magazínu pro náboženství a vzdělávání
Eulenfisch, oddělení Náboženská pedagogika, média a kultura diecéze Limburg
(Německo)
„Buddies online program“ – jak podpořit sociální kontakty mezi dětmi
v době distanční výuky
Mgr. Klára Koubská, ředitelka Základní školy Smart, Roudnice nad Labem,
vítěz EDUína 2020

HistoryLab: digitální aplikace pro práci s historickými prameny
Mgr. Kamil Činátl, Ph. D., historik a didaktik dějepisu, FF UK, ÚSTR
PRO PRAXI

…a co my s tím?
Diskuze účastníků ve skupinách a v plénu

www.tf.jcu.cz/kalendář akcí

přihlášky: thavel@tf.jcu.cz
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ROK SVATÉ LUDMILY

CHARITA

Sv. Ludmila – první česká diplomatka

9

Arcidiecézní charita Praha
pomáhá rodičům samoživitelům

Pokračujeme čtvrtou částí textu o svaté Ludmile u příležitosti 1100 let od její mučednické
smrti.

A protože případný konflikt by Svatoplukovi v jeho záměru ovládnutí Čech
nevyhovoval, Ludmile se jej podařilo
přesvědčit k tomu, aby se spíš než
vládcem země stal v rámci říše jejím
protektorem. Tím byl jakkoliv křehký
klid s Bavorskem zachován. Historička Milena Bravermanová k tomu
s úsměvem poznamenává: „Já vždycky říkám, že Ludmila byla skutečně
první diplomatka v našich českých
dějinách.“

Kde a jak zemřel kníže Bořivoj, není
známo. Příliš se toho neví ani o jeho
politické činnosti. Podle historika Petra Sommera se pravděpodobně snažil převzít moc v zemi, která byla ještě
malá, protože nesjednocená. „Navíc se
zřejmě účastnil sněmů v Regensburgu, tehdejším politickém ústředí říše,
kde měl sídlo bavorský král a římský
císař Arnulf Korutanský.“ „Kromě křtu
na Moravě a povstání proti němu o Bořivojovi nic bližšího nevíme“, doplňuje
kolegu doc. Jan Frolík, „taková kometa,
která zazářila a pak se vytratila.“

Nějaký čas po rozchodu jsem zjistila,
že jsem v očekávání. Stála jsem jakoby v temné uličce a vlastně si ani nechtěla přiznat, že nestojím, ale klečím
na kolenou a vůbec si nevím rady.
Příchod dítěte se neodkladně blížil.
V jednu chvíli jsem uvažovala i o tom,
vzdát se dítěte hned po porodu a dát
ho k adopci. Nicméně jsem věděla, že
bych nedokázala překonat pocit odloučení. Snažila jsem se najít jakékoli
východisko a pracovat a dřít do poslední chvíle. Trápení byl můj každodenní chleba. A navíc udeřila pandemie. Vzpomněla jsem si na rady typu
azylový dům. To jsem nejprve zavrhla.
Nemůžu přeci dopustit, abych vychovávala děti v takových podmínkách.
Svou první dcerku, Leontýnku, jsem
raději svěřila do péče tetě. Byla to tenkrát pro mě strašná rána. A teď by se
měla situace opakovat?

V čele se Spytihněvem zvolili následně velmožové na svou dobu zajímavé
řešení: roku 895 se dostavili do Regensburgu za Arnulfem s žádostí
o obnovu přemyslovské moci. A Arnulf jim vyhověl.
Vít Hájek

Foto: Vít Hájek

Další diplomatický krok Ludmila učinila krátce po Svatoplukově smrti,

Mám jeden vzkaz pro všechny maminky v nouzi: nikdy není vše ztraceno. Nebojte se říct si
o pomoc, nemůžete-li to zvládnout samy. V Charitě vám podají pomocnou ruku – tak jako
mně pomohla Arcidiecézní charita Praha v Azylovém domě Gloria.

kdy se Čechům naskytla možnost,
aby své záležitosti řešili sami. K tomu
bylo nutné vytvořit centrální správu
a podpořit ji výkonným aparátem.
V tom měl Ludmile pomoci její nejstarší syn Spytihněv. Jeho nastolení na knížecí stolec však záviselo
na volbě velmožů, proto Ludmila
potřebovala jejich podporu. Přistoupila tak na to, co velmožové zpravidla od nového knížete očekávali - jaká dostanou místa, pozemky
a důchody.

Biskupství sv. Emmerama v Regensburgu, které Arnulf Korutanský navštěvoval

Nevytratil se však moravský král Svatopluk ani bavorský císař Arnulf, v jejichž hře se měla mladá vdova s nedospělými dětmi ocitnout. „Svatopluk
s Arnulfem byli zřejmě delší dobu
spoluhráči“, podotýká Petr Sommer.
„Měli mezi sebou uzavřené smlouvy
o spolupráci, kdy Arnulf Čechy podstoupil Svatoplukovi.“
Ludmila se tím dostala do složité situace. Uvědomila si, že může nastat
situace, kdy bude Svatoplukovi vadit
a že bude-li chtít ovládnout Čechy
skutečně fakticky, může přijít o život svých dětí i svůj. Že se tak nestalo, mohlo být dílem její prozíravosti

Chrám andělské pomoci
Nakonec nezbyla jiná šance. Podala
jsem si žádost o bydlení v Azylovém
domě Gloria Arcidiecézní charity Praha. Ukázalo se, že jsem trpěla předsudky: už při prvním kroku dovnitř
jsem věděla, že to není azylový dům,
nýbrž chrám andělské pomoci. Zjistila
jsem, že pomoc existuje, že je dobře si
o ni říct. Žádost byla schválena a mohli
jsme se nastěhovat. Ze strany azylového domu jsem pociťovala velikou
podporu. Začala jsem se cítit dobře,
a dokonce se na příchod děťátka moc
těšit. Azylový dům nám nejen poskytl pomoc formou střechy nad hlavou
za hodně přijatelnou cenu, ale pomáhal nám s jídlem s hygienou, což byla
pro mě obrovská finanční úleva. Přesto
nikdy nezapomenu na tu nejdůležitější a pro mě nejvzácnější část pomoci, kterou jsem zde v tomto domově
získala. Našla jsem tu útočiště, zázemí, podporu, pomoc a dovolím si říct

i přátele s nenucenými, avšak pravdivými radami, které si v sobě do dneška
uchovávám.
Na půl cesty k vítězství
Hned po narození syna Samuela Lucase jsem si začala hledat práci, kterou
bych mohla vykonávat i s ním. Začala
jsem jako doručovatelka letáků v okolí azylového domu, roznášela jsem je
se Samíkem v kočárku. Po určité době
jsem věděla, že je čas udělat v azylovém domě prostor pro někoho jiného
a že jsem připravená se zase o něco
víc osamostatnit a pracovat.
Dnes máme střechu nad hlavou,
máme kde si uvařit, kde se zahřát, kde

si hrát, a především být spolu a nenechat se zahnat od našich plánů a cílů.
Momentálně pracuji z domova, takže okolní situace na mě nemá takový
dopad. Zároveň jsem Samíka zapsala do školky, kde nás konečně přijali,
a tak můžu hledat další pracovní příležitosti. Trávíme také mnohem víc
času jako rodina – tím myslím nás tři
dohromady: mě, Leontýnku i Samuelka. Myslím si, že jsme na půli cesty
za naším osobním vítězstvím: žít společně a šťastně a jednou třeba pomáhat druhým.
S láskou a vírou Helena,
Leontýna a Samuel Lucas

Foto: Archiv Arcidiecézní charity Praha

a znalosti tehdejší situace: Věděla, že
Čechy patří do sféry bavorského vlivu
nejenom v otázce křesťanství, a že byť
byli Svatopluk s Arnulfem na politické
scéně spoluhráči, jejich vztah rozhodně nebyl dán žádným altruismem.

Foto: Vít Hájek
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Arcidiecézní charita Praha pomáhá nejen těm samoživitelům, které bydlí přechodně v charitních azylových
domech. O přímou materiální pomoc mohou rodiny v nouzi požádat na adrese praha@praha.charita.cz.
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VATIKÁN

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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Výzvy k mírovému dialogu v Myanmaru
na mladí, přicházejí o život, aby své
zemi poskytli naději. Také já klekám
na myanmarské ulice a prosím, ať
ustane násilí. Také já rozpínám paže
a žádám, ať převáží dialog. Krveprolití nic nevyřeší, ať převládne dialog”.
Zdroj: Vatican News

Nemožnost
žehnání stejnopohlavních
svazků

Vatikán: Náboženská svoboda
je základní a všeobecné právo
V rámci péče o náboženskou svobodu nelze zaměřovat pozornost
pouze na jedno náboženství a ostatní opomíjet, protože tento přístup
přináší riziko polarizace společnosti
a narůstání konfliktů. V tomto kritickém duchu se nesla Vatikánská reakce na raport OSN nadepsaný “Antimuslimská nenávist a islamofobie”.
Dokument byl představen v Ženevě
na zasedání Rady pro lidská práva.
Arcibiskup Ivan Jurkovič, který je stálým pozorovatelem Svatého stolce
při agendách OSN v Ženevě, vyjádřil znepokojení nad tím, že z debaty
byly vyloučeny jiné náboženské skupiny, které jsou rovněž oběťmi nenávisti, diskriminace a pronásledování.
Varoval před přístupem, který namísto podpory základního lidského
práva, jakým je náboženská svobody,
pouze prohlubuje rozdíly.

Vatikánský diplomat ocenil značnou
práci, odvedenou v raportu mapujícím diskriminaci, stigmatizaci, projevy násilí a omezování práv muslimů.
Konstatoval, že všechna tato jednání
si zaslouží rozhodné odsouzení. Jak
ale zdůraznil, není možné omezovat
se pouze na jedinou náboženskou
skupiny. Takový postoj totiž může
vést k podpoře mentality založené
na rozdílu “my” - “oni”, která v důsledku směřuje ke konfrontaci.
Vatikánský pozorovatel při OSN připomněl univerzální nárok náboženské svobody a svobody svědomí,
zapsaný ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Poukázal na to, že každá
legislativa nebo praxe, který by vyzdvihovala práva pouze jediné náboženské skupiny představuje - bez
ohledu na zamýšlené cíle - subtilní
formu diskriminace.
Zdroj: Vatican News

Vatikánská Kongregace pro nauku
víry odpověděla na doručenou pochybnost ohledně možnosti udělovat požehnání stejnopohlavním
svazkům. Zároveň uvedla, že tím nemíní soudit dotčené osoby.
Církev nedisponuje mocí udělit požehnání svazkům stejného pohlaví,
které proto nemůže být “považované za dovolené”. Není tedy dovoleno, aby kněží žehnali homosexuální
páry, které žádají o nějaký typ církevního uznání jejich svazku.
Dokument spadá do rámce “upřímné
vůle přijmout a doprovázet homosexuální osoby, kterým se nabízí cesty
růstu ve víře”, jak to ustanovuje také
exhortace Amoris laetitia, která mluví
o “potřebné pomoci nabídnuté homosexuálním osobám k pochopení a plnému uskutečnění Boží vůle
v jejich životě”. Bude tedy potřeba
posoudit pastorační plány a návrhy
v tomto směru, včetně těch, které se
týkají požehnání těchto svazků.
Zásadně důležitým je v textu Kongregace pro nauku víry rozlišení
mezi osobami a svazky. Záporná
odpověď ohledně požehnání svazků
neznamená totiž žádný soud o jednotlivých dotyčných osobách, které
“musí být přijímány s úctou, soucitem a ohleduplností” a bez “jakéhokoliv náznaku nespravedlivé diskriminace”, což je postoj dokumentů
Magisteria.
Zdroj: Vatican News

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.
V jejím důsledku byla zrušena velká část biskupských programů. Některé z nich se mohou uskutečnit
online formou.

1. 4. / 9.30

11. 4. / 10.00

Praha-Hradčany / katedrála / Missa
Chrismatis

Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

1. 4. / 18.00

Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

1. 4. / 9.30

Praha-Hradčany / katedrála / Missa
Chrismatis

11. 4. / 17.00

3. 4.

Praha-Hradčany / katedrála / liturgie
Zeleného čtvrtku

Praha-Nové Město / kostel Panny
Marie Sněžné / Velikonoční vigilie

2. 4. / 18.00

4. 4. / 15.00

Praha-Hradčany / katedrála / obřady
Velkého pátku

Praha / vazební věznice Praha
Pankrác / udílení iniciačních svátostí

3. 4. / 20.30

11. 4. / 8.30

Praha-Hradčany / katedrála /
Velikonoční vigilie

Praha-Staré Město / kostel sv. Havla /
mše sv. s žehnáním zvonů

4. 4. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / Boží
hod velikonoční

23. 4. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
– svátek sv. Vojtěcha

30. 4. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.
– svátek sv. Zikmunda

17. 4. / 10.00

Praha-Dejvice / kostel sv. Vojtěcha /
mše sv. s udílením akolytátu
kandidátům trvalého jáhenství

17. 4. / 14.00

Český Brod / rekolekce s žehnáním
farní kaple

Foto: Katka Spoustová / Člověk a Víra

nál Bo, který je předsedou katolické
Biskupské konference Myanmaru
a prezidentem Federace asijských
biskupských konferencí.
Papež František k situaci v Myanmaru dodává: “Ještě jednou a s velkým
smutkem považuji za naléhavě nutné upozornit na dramatickou situaci
v Myanmaru, kde mnozí lidé, zejmé-

Foto: Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Kardinál Charles Bo z Myanmaru pozvedl svůj hlas proti zabíjení desítek
převážně mladých demonstrantů
bezpečnostními složkami vojenské
junty a vyzval všechny zúčastněné
k hledání míru. „Prolitá krev není krví
nepřátel. Je to krev našich vlastních
sester a bratrů, našich vlastních občanů,“ řekl 72-letý salesiánský kardi-

PROGRAMY

Z ACT CURIAE

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU
13. dubna – 1. června Společná příprava na život v manželství – vzhledem k epidemické situaci kurz proběhne distanční formou. Snoubenci
se přihlašují na https://www.apha.cz/
novinky/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha-2/.
16. – 18. dubna Jak naplnit prázdné hnízdo – víkendové setkání pro
rodiče, kterým odcházejí děti z domova. Přihlášky na e-mailu info@panskydumrozmital.cz nebo na telefonu
734 435 295. Více na https://www.
apha.cz/novinky/jak-naplnit-prazdne-hnizdo/, (Změna programu vyhrazena)
www.apha.cz/ps

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO
MLÁDEŽ
TAXIWAY CAMP Nový název, nový
tým, nový camp. Tábor pro mladé
křesťany od 12 do cca 15 let, kteří
chtějí prožít něco nového s Bohem.
Inspirováno Runway campem. Taxiway je příjezdová cesta k ranveji.
Abychom mohli skutečně vzlétnout,
potřebujeme se nejprve připravit
ke startu a dostat na ranvej života
s Bohem. Není právě toto příležitost,
jak pro to něco udělat? Možná vás
někdo v dětství nechal pokřtít a vedl
k víře, ale nenazrál čas k tomu, abyste se pro osobní víru, vztah s Bohem
a opravdový křesťanský život rozhodli sami? Letošní první ročník se bude
konat, dá-li Bůh, 25. – 30. července
na Hoře Matky Boží v Králíkách. Přihlašování je na webu ADCM.
LIFT 21 Dvouletý program pro mladé ve věku od 16 do cca 26 let, zahrnující každý rok 6 víkendů a letní camp.
Jako křesťané věříme, že opravdu
naplněný život dává Bůh. Ve vztahu
s ním můžeme více poznat, kdo jsme,
co je v nás ukryto, k čemu jsme povoláni a jak můžeme žít, abychom byli
šťastní. Přestože vám LIFT nabídne
krásné myšlenky, principy, inspirace,
nápady a způsoby, jak něco chápat
nebo dělat, jde o něco víc: o dobrodružnou cestu objevování sebe sama,
tajemství života i Boha. A je to právě
On, který může pozvednout náš život.
Nový běh kurzu, LIFT 21, chceme nabídnout, dá-li Bůh, od podzimu 2021.

Přihlašování jsme již spustili a srdečně
zveme k účasti. Více na webu www.
lift.adcm.cz
www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
Jestli chcete prožít váš všední den jinak, tak vám nabízíme:
19. - 26. dubna ONLINE duchovní
cvičení „v běžném životě“. Více informací a registrace na webových stránkách komunity.
1. – 4. dubna ONLINE vysílané Velikonoce s komunitou Chemin Neuf
– mše sv. ze Zeleného čtvrtku, obřady Velkého pátku, velikonoční vigilie,
přednáška, svědectví, ranní chvály,
modlitba za jednotu. Více informací
a registrace na webových stránkách
komunity.
3. – 7. května ANAMNÉZA – Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce. Více informací a registrace
na webových stránkách komunity.
1. – 7. srpna KÁNA – letní setkání
pro páry (i rodiny s dětmi) na Velehradě. Více informací a registrace na:
www.kana4you.cz.

Brožurka „Můj čas je blízko“ – svatohorský průvodce Svatým týdnem.
Autory kázání jsou P. David Horáček
CSsR a P. Václav Holakovský CSsR. Brožura je doplněna o fotografie ze Svaté
Hory a její cena činí 149 Kč. Publikaci je
možné použít jako knihu a je opatřena
také stojánkem obdobně jako kalendáře. Objednat ji lze v e-shopu nebo
mailem prohlidka@svata-hora.cz.
E-shop Svaté Hory: https://svata-hora.cz/internetovy-obchod. Zboží je možné objednat rovněž telefonicky a vyzvednout si ho osobně
na Svaté Hoře.
www.svata-hora.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ
MĚSTO
Každý první pátek v měsíci po mši
svaté sloužené od 18.00 následuje
hodinová moderovaná adorace s relikvií sv. otce Pia z Pietrelciny.
Každou středu od 18.00 (pokud se
neslaví památka či svátek) je sloužena
mše svatá ke cti sv. Josefa, jehož rok
právě prožíváme.
www.kapucini.cz

www.chemin-neuf.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
7. dubna Přednáška PhDr. Věry
Smolové z cyklu „Lidé ze svatohorských vín” s tématem „Arnošt z Pardubic a Milostná soška Panny Marie“.
Přednáška proběhne online pouze
pro předem registrované zájemce
na mailu prohlidka@svata-hora.cz.
Po skončení bude možné pokládat
dotazy.

Pouť k hrobu Dr. Fr. Noska
V sobotu 24. dubna od 15.00 jste
zváni na mši svatou v kostele svatého Havla v Poříčí nad Sázavou (u řeky)
za dr. Františka Noska (1886-1935),
významného katolického činitele
předválečné doby. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Od 16.00 ná-

Velikonoce 2021 na Svaté Hoře
Květná neděle (28. 3.)

Zelený čtvrtek (1. 4.)
Velký pátek (2. 4.)
Bílá sobota (3. 4.)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. 4.)

7.30, 9.00, 11.00, 15.30 Mše svaté
9.00, 11.00 NEBUDE průvod s ratolestmi
Zazní Nové Markovy pašije od P. Šmolíka
16.15 Nešpory
17.00 Mše sv. na památku poslední večeře
Po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti
8.00 Ranní chvály a posvátné čtení z liturgie hodin
15.00 Křížová cesta v parku
17.00 Velkopáteční obřady
8.00 Ranní chvály a posvátné čtení z liturgie hodin
20.00 Velikonoční vigilie
7.30, 9.00, 11.00, 15.30 Mše svaté
16.15 Nešpory

Velikonoční pondělí (5. 4.)

7.30, 9.00, 11.00, 15.30 Mše svaté

2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství (11. 4.)

7.30, 9.00, 11.00, 15.30 Mše svaté
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
16.15 Nešpory
ZMĚNY VYHRAZENY
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Můj čas je blízko

Vzhledem k současné epidemii nemoci Covid-19 a se souvisejícími vládními opatřeními je možné, že některé níže
uvedené akce budou zrušeny. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

Můj čas je blízko
průvodce
Váš svatohorský
Svatým týdnem

Netradičního průvodce osmi dny od Květné neděle do Slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně, Božího Hodu velikonočního - jsme pro Vás připravili
ve formě rozevíracího stojánkového „kalendáře.“
Ten je možné rozevřený umístit na viditelné místo nebo jej složit jako knihu.
Uvedeným obdobím vás provedou kázání redemptoristů P. Václava Holakovského
a P. Davida Horáčka doplněné o tematické svatohorské fotografie.

sleduje modlitba u hrobu Dr. Noska
na hřbitově u kostela, od 16.15 proběhne setkání poutníků na místní faře.
Bližší informace: muller.miloslav@
centrum.cz, tel. 732 744 953. Pouť,
již 86. v pořadí, pořádá Národní rada
Sekulárního františkánského řádu ČR
spolu s farností Poříčí nad Sázavou.
Nový e-shop bosých karmelitek
z Drast - Na adrese https://galerie.
karmeldrasty.eu si mohou věřící vybírat z široké nabídky ručně vyráběných
předmětů s křesťanskou tematikou.

INKARDINACE
ThLic. Sebastian Piotr Kopeć byl
ke dni 1. března 2021 inkardinován
do Arcidiecéze pražské.
USTANOVENÍ
Andrés Emilio Ampudia Esquivel
OSA byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1.
března 2021 ustanoven k jáhenské
službě v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše Praha-Malá
Strana a s účinností od téhož data byl
pověřen duchovní péčí o španělsky
mluvící obyvatele pobývající na území Arcidiecéze pražské.
Mgr. Karol Laburda byl s účinností
od 1. února 2021 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Jindřicha Praha-Nové Město.
P. ThLic. Ing. Jozef Ržonca, Ph.D.,
OSA byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. března 2021 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana,
z funkce kaplana Mateřské školy, základní školy a gymnázia sv. Augustina
se sídlem Hornokrčská 709/3, 140 00
Praha 4 – Krč, z funkce rektora kláš-

svatohorský průvodce
Svatým týdnem
objednávejte na svata-hora.cz/internetovy-obchod

terního kostela sv. Josefa Praha-Malá
Strana a současně mu bylo ukončeno
pověření duchovní péčí o španělsky
mluvící obyvatele pobývající na území Arcidiecéze pražské.
Vojtěch Smolka byl s účinností
od 1. března 2021 uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha-Kunratice a s účinností od téhož data do 30. června 2028 byl jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha-Kunratice.

Sněžné Praha-Nové Město, 5. 4. 1966
(55 let)
Mgr. Ladislav Staněk, trvalý jáhen
u kostela sv. Františka z Assisi v Praze-Chodově, 6. 4. 1966 (55 let)
Petr Bubeníček, administrátor
v Roztokách u Prahy, 12. 4. 1961 (60
let)
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio
Roggero OCD, působící v Praze, 12.
4. 1939 (82 let)
P. Petr Přádka SJ, provinciál Tovaryšstva Ježíšova, 16. 4. 1961 (60 let)
Mgr. Piotr Henryk Adamczyk, administrátor u kostela sv. Václava v Praze-Nuslích, 17. 4. 1981 (40 let)
P. Pavel Pola OCD, rektor klášterního kostela Panny Marie Vítězné a sv.
Antonína Pad. (Pražské Jezulátko)
v Praze-Malé Straně, 22. 4. 1981 (40
let)
Antonín Šorm, na odpočinku v Praze, 23. 4. 1936 (85 let)
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, 26. 4. 1943 (78 let)
Mgr. Vladimír Hudousek, vojenský
kaplan, trvalý jáhen v Praze-Hradčanech a v Praze-Zbraslavi, 28. 4. 1966
(55 let)
Mgr. Jaroslav Václav Pekárek, trvalý
jáhen v Nymburce, 29. 4. 1956 (65 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Mgr. Miloš Hrnčíř, trvalý jáhen
v Roudnici nad Labem, 1. 4. 1942 (79
let)
P. Mgr. Lukáš Pavel Bradna OFM,
farní vikář u kostela Panny Marie

Foto: Jarmila Fussová / Člověk a Víra
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VÝROČÍ SVĚCENÍ
ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., emeritní
kanovník, rektor in spiritualibus filiálního kostela sv. Jiří na Pražském hradě, 13. 4. 1966 (55 let)
P. Hyacint Petr Ullman OP, kaplan
Arcibiskupského gymnázia, 16. 4.
2016 (5 let)
P. Mgr. Dismas Michael Tomaštík
OFMCap., provinciál Řádu menších
bratří kapucínů, 20. 4. 1996 (25 let)
P. ThLic. Jan Adamík SJ, farní vikář
u kostela sv. Štěpána v Praze-Novém
Městě, 21. 4. 2001 (20 let)

14

15

TELEVIZE NOE
VELIKONOČNÍ PŘENOSY
čtvrtek 1. dubna od 18.00
Památka Poslední večeře Páně,
kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
(P. Kamil Obr)
pátek 2. dubna od 18.00
Velkopáteční obřady, katedrála sv.
Víta, Václava a Vojtěcha (kardinál
Dominik Duka OP)
sobota 3. dubna od 21.00
Velikonoční vigilie, kostel sv. Jana
Křtitele v Dolní Lutyni (P. Marián
Pospěcha)
neděle 4. dubna od 10.00
Boží hod velikonoční, kostel sv. Jana
Křtitele v Dolní Lutyni (P. Marián
Pospěcha)
pondělí 5. dubna od 10.00
Pondělí velikonoční, kostel sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně

»

NEDĚLNÍ PŘENOSY
11. 4. (10.00) Mše svatá z neděle
Božího milosrdenství
18. 4. (10.00) Mše svatá z třetí
neděle velikonoční
25. 4. (10.00) Mše svatá ze čtvrté
neděle velikonoční
Aktuální program: www.tvnoe.cz/program
Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio
Roggero OCD, působící v Praze, 21.
4. 1963 (58 let)
Dr. Vojtěch Eliáš, kanovník, administrátor v Praze-Chvalech, 25. 4.
1991 (30 let)
P. Jarosław Andrzej Batóg SVD,
farní vikář v Kolíně, 27. 4. 1996, (25 let)
P. Agnelo Rebelo OCD, působící
v Praze, 30. 4. 2011 (10 let)

RADIO PROGLAS
VELIKONOČNÍ PŘENOSY
čtvrtek 1. dubna od 18.30
Památka Poslední večeře Páně, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
pátek 2. dubna od 15.00
Velkopáteční obřady, katedrála sv.
Petra a Pavla v Brně

sobota 3. dubna od 20.05
Velikonoční vigilie bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
neděle 4. dubna od 9.00
Boží hod velikonoční, kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích (P. Jakub Brabenec)

Všeobecný úmysl

NEDĚLNÍ PŘENOSY
11. 4. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)
18. 4. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
25. 4. (9.00) Kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku

Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme,
abychom byli světlem světa a solí
země, jak to od nás svět právem očekává.

Aktuální program: www.proglas.cz/
program

Za základní práva: Modleme se za ty,
kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských
režimech a nezřídka i v demokraciích,
které prochází krizí.

Národní úmysl

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Od 9. dubna do 11. dubna
Duchovní cvičení / Mons. Pavel Posád /
Hostýn / http://hostyn.cz

Od 16. dubna do 19. dubna
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané „Modlitba jako kus života“ /
Mons. Aleš Opatrný / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
Od 16. dubna do 18. dubna
Víkendová duchovní obnova /
Ing. Mgr. Václav Čáp / Hostýn / http://
hostyn.cz
Od 19. dubna do 25. dubna
ONLINE duchovní cvičení “v běžném
životě” / Komunita Chemin Neuf /
Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz
Od 29. dubna do 2. května
Exercicie / P. Karel Satoria / Svatá
Hora / www.svata-hora.cz

Online přednáška z cyklu
„Lidé ze svatohorských vín“
na téma

„Arnošt z Pardubic

a svatohorská soška

Panny Marie“

Ve středu 7. dubna 2021 ve 20.00
 pouze pro předem zaregistrované posluchače
 součástí je sleva na nákup svatohorských vín
 informace: prohlidka@svata-hora.cz

Historií vás provede PhDr. Věra Smolová
Výtěžek z akce přednášející věnuje na podporu Svaté Hory  Registrovanou účastí podporujete své poutní místo  svata-hora.cz

Od 3. května do 7. května
Duchovní cvičení Anamnéza / Komunita Chemin Neuf / Tuchoměřice /
www.chemin-neuf.cz
Od 5. května do 9. května
Exercicie “Život z Ducha Božího” /
Mons. Aleš Opatrný / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
Od 5. května do 7. května
Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity / Mons. Bohumír Vitásek / Stojanov / http://stojanov.cz
Od 7. května do 9. května
Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém
životě / P. Marián Pospěcha / Stojanov / http://stojanov.cz
Od 10. května do 14. května
Exercicie „Křesťanská láska a odpuštění“ / P. Josef Michalčík, CSsR / Svatá
Hora / www.svata-hora.cz
Od 17. května do 19. května
Duchovní obnova pro seniory / P. Miroslav Jáně / Stojanov / http://stojanov.cz
Od 23. května do 28. května
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem / Hostýn / http://hostyn.cz

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

HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

7. dubna 1541
František Xaverský vyplul z Lisabonu na cestu do Indie. V tamním městě Goa pak započal
svou misionářskou činnost.

Byl vydán protestantský patent.
Jednalo se o zákon, kterým se
v rakouské části monarchie,
včetně českých zemí, relativně zrovnoprávnily evangelické
církve s římskokatolickou církví.

15. dubna 1901
Lev Skrbenský z Hříště byl papežem Lvem XIII. jmenován kardinálem.

BREVIÁŘ PRO
ZAČÁTEČNÍKY
A MÍRNĚ
POKROČILÉ
Radek Tichý
Brož., 80 str., 119 Kč

ZNAMENÍ
A SYMBOLY
KATOLICKÉ VÍRY
Les Miller
Brož., 92 str., 139 Kč

AHOJ JEŽÍŠI,
MŮŽEME SI
POPOVÍDAT?
Elias Vella
Brož., 224 str., 329 Kč

KOTVA NADĚJE
Kateřina
Lachmanová
Paperback, 84 str.,
144 Kč

SKUTKY APOŠTOLŮ 1
Silvano Fausti
Váz., 640 str., 595 Kč

SKUTKY APOŠTOLŮ 2
Silvano Fausti
Váz., 518 str., 495 Kč

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

KLÍČOVÉ OTÁZKY
EVANGELIA
Ermes Ronchi
Váz., 184 str., 249 Kč

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

VŠICHNI JSME
MISIONÁŘI
Papež František –
Gianni Valente
Brož., 80 str., 135 Kč

POUŠŤ
A SPOLEČENSTVÍ
Dom Louis Leloir OSB
Brož., 216 str., 290 Kč

VOLBA JE JEN
NA NÁS. KŘÍŽOVÁ
CESTA
Česlava Talafantová
OP
Váz., 72 str., 190 Kč

EXOTOVA ABECEDA
Ladislav Heryán
Váz., 160 str., 199 Kč

ČERNÝ KOCOUR,
BÍLÁ KOČKA
Silvia Borando
Váz., 48 str., 249 Kč

MUZIKOPOHÁDKY
Šárka Komárková
Váz., 104 str., 199 Kč

HÁDEJ, ČÍM BUDU
Zuzana Pospíšilová
Váz., 120 str., 299 Kč

PAULÍNKY

8. dubna 1861

DORON

Kardinál Josef Beran byl internován v Růžodolu u Liberce,
později tam byl převezen také
českobudějovický biskup Josef
Hlouch.

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

2. dubna 1951

18. dubna 1521
Náboženský reformátor Martin
Luther odmítl na říšském sněmu
ve Wormsu odvolat své učení.

21. dubna 1941

26. dubna 1921
Narodil se Václav Vaško, český
diplomat, politický vězeň a autor řady knih věnujících se katolické církvi po roce 1948 v Československu.

26. dubna – 6. května 2001
Chiara Lubichová, zakladatelka
a prezidentka Hnutí fokoláre,
navštívila Českou republiku.

KRYSTAL OP

Zemřel kardinál Karel Kašpar,
32. arcibiskup pražský.

Císař Galerius vydal toleranční
edikt, kterým zastavil perzekuci
křesťanů a křesťanství učinil trpěným náboženstvím (religion
licita).

30. dubna 1921
Papež Benedikt XV. vydal encykliku In praeclara summorum,
kterou věnoval památce básníka Danta Alighieriho, od jehož
úmrtí tehdy uplynulo 600 let.
Vít Kochánek

PORTÁL

30. dubna 311

