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Zdravím vás ze svého bytu na pražských Hradčanech, kde trávím čas své
karantény, jak jistě víte. Mám v porovnání s běžným režimem trochu více času
a má trvalá solidarita s vámi pojednou nabyla velice konkrétních, hmatatelných
rozměrů. Dopis, tato klasická forma komunikace, pořád neztratil své kouzlo.
Jistě i vaši blízcí si rádi přečtou vaše dopisy, vzpomínky na doby minulé i pocity
v současnosti, které jim třeba napíšete během chvilek, kdy se nemůžete vidět
a cítíte se osamělí.
Většina z nás se narodila v období kolem druhé světové války. Patříme ke generaci,
která, na rozdíl od našich rodičů nebo prarodičů, už neměla možnost zažít velký
moment zrození naší státní vlajky. Když jsme si před pár dny, 30. března 2020,
připomínali její stoleté narozeniny, málokdo si zároveň s tímto velkým výročím
uvědomil, že to bylo právě před 100 lety, kdy naši zemi a evropský kontinent stále
ještě druhým rokem pustošila španělská chřipka.
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Karlovy,
přinaším hříchem a smrtí – to je poselčemž
4. ročník studoval
studijnímu
ství, kterému
chtějme díky
otevřít
svá srdprogramu
Erasmus+
v
Irském
městě
ce o letošních velikonocích! „Ve
veliMaynooth
na
St
Patrick’s
Pontifical
konoční naději má smrt předposlední
University.
Jeho domovskou
slovo. Poslední,
které si Bůhfarnosvyhradil
típro
je Římskokatolická
farnost
u kostela
sebe, totiž zní: život.“
(kard.
Koch)
sv.
Gotharda
Praha-Bubeneč.
JáhenNedávno, o 5. neděli v době postní
skou
bude vykonávat
v Římjsme službu
četli evangelium
o vzkříšení
Laskokatolické
farnosti
Český
Brod.
zara. Představuje nám tři sourozence,
z nichž jeden vážně onemocněl a dvě
sestry to hned sdělují Ježíšovi: „Pane,
ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Ježíš ale nemiloval jen nemocného Lazara ale miluje vás všechny nemocné,
zjednána náprava a oltář byl vrácen na
osamocené, staré a trpící. A záleží mu
původní místo. Jedná se o posvěcený
na Vás! Je Vám blízko a trpěl a zemřel
oltář, o oltář na kterém byla mnohdy
i pro vás. Buďte s ním spojeni v modtřeba celá desetiletí slavena Nejsvělitbě, abyste zakoušeli jeho posilující
tější Oběť. V tomto ohledu doporučuji
a uzdravující blízkost.
všem pročíst si Všeobecné pokyny
události,
jak námč.je296
zachykVelikonoční
římskému misálu,
zejména
–
tili
evangelisté
a
jak
je
církev
už
2000
308.
letVstále
znovu prožívá
a došel
slaví, jsou
posledních
měsících
na
světlem
naděje
do
všech
našich
osobArcibiskupství určitý počet dopisů,
ních temnot
i temnot
dnešního
světa.
týkajících
se tohoto
tématu,
na které
Kéž Vás
Pán posílí
na Vaší životní
cestě
zatím
nebylo
odpovězeno,
protože
se
a dázáležitost
Vám ve světle
velikonočních
tacelá
stále řešila.
Prosím, aby
jemství těchto
nově uchopit
tomu
pisatelé
dopisů Váš
vzalikříž.
totoK sděVám
žehnám
a na
modlím
se za Vás
lení
jako
odpověď
své dopisy.
všechny!
ZdenekWasserbauer,
Wasserbauer,
Mons. Zdenek
biskup pro
zdravotnictví
ČBK
pomocný
biskup
a generálnípřivikář
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Duchovně-formační pobyt v Itálii pro mladé muže

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická
nabízí akreditované kurzy v těchto oblastech:
 S
tudium ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogického pracovníka (kurz pro asistenty pedagoga)
 P
odpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence
 A
kreditované kurzy pro prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti předškolní
a mimoškolní pedagogiky
Nabídku kurzů a aktuální informace naleznete na www.
svatojanskakolej.cz/rekvalifikacni-kurzy-profesni-zkousky/
Kontakt: www.svatojanskakolej.cz, e-mail: dvpp@svatojanskakolej.cz, tel.: 312 256 054, 266 01 Svatý Jan pod Skalou 1

Kongregace rogacionistů Srdce
Ježíšova RCJ zve mladé muže od
18 let, kteří se rozhodují o svém
dalším duchovním životě, na půlroční duchovní a formační pobyt do
komunity otců rogacionistů v Itálii,
aby se rozhodli, zda cesta zasvěcení života je pro ně ta správná.
Kongregace rogacionistů se věnuje mladým mužům, kteří v sobě cítí
vnitřní hlas pro kněžské nebo řeholní
povolání. Založil ji sv. Annibale Maria di
Francia v Messině na Sicílii roku 1897.
Misie a komunity rogacionistů působí
v Albánii, Argentině, Brazílii, Kamerunu, na Filipínách, v Indii, Indonésii,
Iráku, Jižní Koreji, Mexiku, Papui-Nové Guinei, Paraguaji, Polsku, Rwandě,
Španělsku, Itálii, USA i na Slovensku.

Cesta muža
Ako žiť s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu – Sprievodca nielen
pre kresťana

Mark Regnerus
v ČR
Přednáška amerického sociologa,
který se zabývá stavem rodiny,
manželství a mezilidských vztahů
v kontextu náboženství a moderní
společnosti. Svůj výzkum publikoval
v několika knihách vydaných v nakladatelství Oxfordské univerzity.

alipro.cz

Praha 29.3.

18:00

CEVRO

Jungmannova 28

Kniha psaná ve
slovenštině objasňuje podstatu homosexuální
přitažlivosti – jaké
jsou její příčiny, jak
se postupně rozvíjí
a jaké nenaplněné
potřeby se za ní
skrývají. Hodnota
knihy je však v tom, že nabízí duchovní cestu k nápravě zlomené a zraněné
identity.
Kniha je určená především pro
muže s přitažlivostí ke stejnému pohlaví. Je však vhodná pro všechny,
kteří chtějí danému tématu lépe porozumět – pro rodiče, vychovatele,
psychology, psychiatry, kněží, sociální
pracovníky. Může pomoci i mužům
s nízkým sebevědomím nebo s komplexy méněcennosti, kteří mají pocity nejistoty ohledně vlastní mužnosti
nebo nedozráli do její plnosti. Též odpovídá na otázku, co to znamená být
mužem.
Autor: Peter Smrek, v roce 2021
vydalo nakladatelství LÚČ,
432 stran. Na e-shopu knihu nabízí
Karmelitánské knihkupectví:
https://eshop.cirkev.cz/knihy/
cesta-muza_10354

Foto: Jana Havlová / Člověk a Víra

Kurzy Svatojánské koleje

Náklady na pobyt hradí otcové rogacionisté. Za pomoci kněží se budeš
moci rozhodnout o svém dalším duchovním směřování. Zašli svůj životopis a následně tě pozveme na setkání.
Kontakt: Centrum pro duchovní
povolání – RKFÚ sv. Mikuláše,
Hlavní ulice č. 1, 81 080 01 Prešov,
Slovensko, nebo e-mail:
konkatedralapo@gmail.com,
tel. +421 908 301 078,
kontaktní osoba: Jozef Mihal.
Aktivity Centra pro duchovní povolání se schválením J.E. Mons. Bernarda
Bobera, košického arcibiskupa-metropolity a pod záštitou PhDr. Mgr. Josefa Dronzeka, PhD., děkana děkanátu Prešov – město

SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ
Jak křesťansky zpracovat rozvod

Kudy a jak v životě i v církvi po rozvodu, i když už je to třeba řada let?

Přednáška
s diskuzí

sobota 26. března 2022 od 9.00 do 12.00
Sv. Vojtěch, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice
PŘEDNÁŠÍ: Mons. Aleš Opatrný
HOSTÉ: ICLic. Mgr. Ondřej Pávek a PhDr. Anna Stodolová
Příležitost k individuálním rozhovorům s knězem, církevním právníkem a psychologem

Přihlášky elektronicky na www.apha.cz
Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel. 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz
www.apha.cz I www.manzelstvi.cz
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Zvony pražské katedrály
Jedenáctý díl textu o svatovítské katedrále připravil
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.

Zvony od středověku, v naší zemi
téměř od počátku křesťanství, patří
neodmyslitelně k bohoslužbě a tím
i k naší kultuře.
Dějiny zvonů zanikají v šerém dávnověku. Nejstarší zvony se vyráběly v Mezopotámii ve 3. tisíciletí před
Kristem. Z té doby je nález pravděpodobně nejstaršího zvonu vůbec,
a to v Ninive. Zvony sloužily zpravidla
k náboženským účelům, jako
například ve starověké Číně, Egyptě či
Palestině. V antickém Řecku byli lidé
zvonky svolávány k obětem. Antický
Řím nepoužíval zvony jen k náboženským, ale i k ryze světským účelům,
například při shromáždění lidu nebo
otvírání lázní.
První zvony pro křesťanské účely
byla díla mnichů a objevují se od 5. století. K nám se zvony dostaly v 9. století,
tedy hned s přijetím křesťanství. První
fragmenty zvonů na českém území
pocházejí z konce 9. století z Velké
Moravy a z počátku 10. století ze slavníkovské Libice. Dosud nejstarší zachovaný zvon je umíráček z roku 1281,
který se nachází v muzeu v Chebu. Od
14. století se začaly zvony v českých
zemích rovněž vyrábět. Zlatým věkem

zvonařství bylo 16. století a od té doby
nedošlo k zásadním technologickým
změnám. Nejvíce byly zvony postiženy rekvizicemi během první a druhé
světové války. Tehdy naše země přišla
asi o dvě třetiny zvonů.

Zvonařství
Umělecké řemeslo, které produkuje
zvony, se nazývá zvonařství. Často se
toto umění dědí v rámci jedné rodiny
z generace na generaci.
Materiálem pro výrobu zvonů je
zvonovina, což je slitina 78 % mědi
a 22 % cínu. Základem výroby zvonů
tradiční technologií je potom hliněná
forma, do níž se vlévá roztavená zvonovina. Zvuk zvonu je dán jednak jeho
váhou – čím těžší zvon, tím nižší tón
vydává – a profilem žebra zvonu, tedy
tloušťkou zvonu v jeho jednotlivých
partiích. Prvním krokem je tedy přesný výpočet zvonového profilu a tím
i všech tónů budoucího zvonu.
Forma zvonu se zhotovuje z rozemleté, přepálené a zkvašené hlíny,
která je smíchána s nepasterizovaným
pivem, slámou, grafitem, kravskými
chlupy a dalšími přísadami. Přísady
pomáhají ke zpevnění formy – jsou
jakousi armaturou, při vypálení shoří

Foto: Petr Topič

Historie zvonu

a forma je při odlévání zvonu porézní
a nepraská.
Při výrobě zvonu se nejprve vyrobí
jádro zvonu, což je jeho vnitřní profil.
Na cihlový přibližný tvar vnitřního profilu se nanese hlína, která se upraví šablonou ze dřeva či kovu upevněnou na
čepu a má přesný tvar vnitřního profilu
zvonu. Po uschnutí se jádro pomaže
šlichtou z piva smíšeného s popelem
a dalšími přísadami a na tuto izolační
vrstvu se nanese hlína, z níž se vytvoří
tzv. falešný zvon. Jeho povrch se polije roztaveným parafínem a na něj se
umístí veškerá výzdoba a nápisy, vytvořené rovněž z vosku. Pak se hliněný zvon i s výzdobou zabalí do dalších
vrstev hlíny, nakonec je forma zpevněna obručemi. Tím vznikne tzv. plášť.
Následně se celá forma vypálí, přičemž se voskové prvky vytaví a v plášti nechají svůj negativní otisk. Plášť se
potom nadzvedne, hliněný falešný
zvon se odstraní a plášť se posadí zpět
na jádro. Nahoře se ještě odformuje koruna zvonu a soustava kanálků,
kterými poteče zvonovina do formy.
Když je forma hotová, připraví se
pec na roztavení zvonoviny. Pece byly
původně na dřevo, později na koks,
v současnosti se používají pece elektrické či plynové. Nejprve se taví měď,
když dosáhne teploty asi 1100°C, do
lázně se přidá cín a je možné přikročit k lití. Těsně před odléváním se do
tekutého kovu vhodí několik hrudek
mědi s 15 % fosforu. Ten na sebe naváže nečistoty a způsobí, že struska
vyplave na povrch, odkud se odstraní
a kov je potom dokonale čistý.
Roztavená zvonovina se licími kanálky vpustí do předehřáté formy. Případné nečistoty se zachycují. Po dolití
se na vrchol formy vhodí buď borové
šišky nebo dřevěné uhlí, které vzplane
a udržuje tak vršek formy před příliš
rychlým vychladnutím.
Po odlití se forma nechá vychladnout. Doba chladnutí závisí na velikosti zvonu – od několika dnů až po
týdny. Následuje odstranění formy
a čištění zvonu.

Součástí zvonu je jeho srdce. To
musí být měkčí než zvonovina, aby
nedošlo k poškození zvonu, proto se
vyrábí z kujného železa. Ve zvonu je
zavěšeno na koženém řemenu.
Zvon je ve zvonici zavěšen svojí
korunou na ocelovém závěsu nebo na
zvonové hlavici, která bývá zhotovena
z dubového dřeva. Lepším řešením je
dřevěná zvonová hlavice. Je důležité,
aby byla správného tvaru a velikosti,
protože ovlivňuje pohyb zvonu a jeho
správné vyznívání.
Zvony se rozeznívají rozhoupáním
v ose zvonové hlavice, u extrémně
velkých zvonů se rozeznívají pouze
pohybem srdce při stojícím zvonu.
Klasickým způsobem vyzvánění je rozhoupání pomocí provazu upevněného
na páce, která je spojena se zvonovou
hlavicí. Od roku 1924 se na našem
území používají zvonící stroje k rozhoupávání zvonů, které umožňují obsluhovat zvony bez zvoníků a na dálku.
Zvonaři, kampanologové i zvoníci se
k této možnosti někdy staví negativně, protože nekvalitně zhotovený stroj
nemá pro zvon potřebný cit a může jej
poškodit. Nevýhodou strojového vyzvánění může být i to, že se na zvon
po dlouhou dobu nikdo nepřijde podívat a nekontroluje jeho stav a stav jeho
uložení v konstrukci zvonice.

Katedrální zvony
Současné zvony v katedrále byly postupně pořizovány po roce 1541, kdy
byl Pražský hrad spolu s Malou Stranou a Hradčanami z velké části zničen. Požár vznikl 2. června 1541 při
opravě střechy paláce Smiřických na
Malostranském náměstí a shořelo 197
domů. Na Pražském hradě byla poničena katedrála i královský palác, zřítila
se klenba královské kaple Všech svatých. Asi největší katastrofou bylo, že
při požáru shořel archiv desek zemských, tedy pozemkových knih české
šlechty, což byl velmi důležitý pramen
českých dějin. Při požáru přišla katedrála kromě jiného i o všechny zvony.
Největší zvon v katedrále, nikoli
však nejstarší nese jméno Zikmund.
Byl zhotoven jako náhrada za zvon Patron, který pukl při požáru v roce 1541.
Do prvního patra věže katedrály byl
však zavěšen až mnohem později, ještě v roce 1567 visel na provizorní konstrukci u kostela Všech svatých. O jeho
váze existuje několik rozdílných údajů,
pohybujících se od 13,5 do 16,5 tuny.
Byl ulit na druhý pokus v roce 1549

Foto: Michal Havel / Člověk a Víra
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pražským zvonařským mistrem a puškařem Tomášem Jarošem z Brna, jak
o tom svědčí nápis na zvonu: Thomas
Iarosch Brunensis auxilio divino me
fudit, tedy Tomáš Jaroš Brněnský mě
odlil s Boží pomocí. Zvon má bohatou
výzdobu, do té doby u nás nevídanou.
Kromě nápisů a reliéfů s náboženskými výjevy, z nichž některé jsou zhotoveny podle předloh Albrechta Dürera, zde můžeme nalézt reliéfy medailí
a mincí panovníků a šlechticů, korunu
zvonu tvoří šest uch zdobených tváří fauna s vousem. Zvon má nárazový
tón g0. K rozeznění zvonu je potřeba
šest zvoníků, čtyři rozhoupávají zvon,
dva potom obsluhují srdce. Zvonem se
nezvoní každý den, ale jen při významných příležitostech. Ke zvonu se váže
legenda, že puknutí srdce zvonu je
nešťastným znamením, které věští přírodní katastrofu či jiné neštěstí. Faktem
je, že srdce puklo naposledy při zvonění na svátek sv. Víta 15. června 2002
a téhož roku v srpnu postihly Českou
republiku katastrofální povodně.
Druhým největším a současně nejstarším zvonem je Václav. Byl odlit již
rok po požáru Pražského hradu, tedy
v roce 1542, mistry Ondřejem Pražským a Matyášem Pražským. K výrobě zvonu byly použity střepy zvonu
Patron, který byl zničen při požáru
Pražského hradu. Kromě nápisu je
zvon vyzdoben reliéfem sv. Václava,
reliéfem sv. Víta, znakem svatovítské
kapituly a medailony čtyř evangelistů na věnci. Jeho nárazový tón je c1,
váha zvonu je 4500 kg.
Třetím zvonem je Jan Křtitel, dílo
zvonaře mistra Stanislava z roku 1546
o váze 3500 kg s nárazovým tónem
dis1. Na nápisu je zmíněno, že zvon
byl pořízen po požáru v roce 1541. Na
krku zvonu je erb s mužem držícím
meč, na protější straně je znak

svatovítské kapituly a po stranách
reliéfy sv. Zikmunda a sv. Vojtěcha.
Dalším zvonem je Dominik, 1000
kg těžký zvon, odlitý v roce 2012 ve
zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová v Brodku u Přerova. Má nárazový
tón g1. Zvon je třetím zvonem toho
jména. Původní zvon, jehož jméno
je zkomoleninou jména Dominikál,
tedy zvon, kterým se zvonilo v neděli,
odlil v roce 1556 Tomáš Jaroš z Brna.
V roce 1891 byl přelit v pražské zvonařské dílně Josefa Diepolda a během
první světové války byl zrekvírován.
Co do velikosti pátým katedrálním
zvonem je Josef, dílo Martina Hilgera z roku 1602. Váží 350 kg a jeho
nárazový tón je h1. Na zvonu je nápis
na čepci podávající historické údaje,
další latinský nápis „Ukaž nám, že jsi
Matka“ nad reliéfem Immaculaty a na
protější straně erb arcibiskupa Berky
z Dubé, donátora tohoto zvonu.
Šestý a sedmý katedrální zvon je
dílem zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová z roku 2012. Zvon Marie
váží 190 kg, má nárazový tón dis2,
zvon Ježíš s nárazovým tónem g2
váží 95 kg. Oby zvony nahradily dřívější zvony zrekvírované za první světové války, které byly v 19. století přelity ze starších zvonů. Původní zvon
Marie pocházel z roku 1542 od mistra
Ondřeje Pražského a byl přelit v roce
1890 v dílně Josefa Diepolda. Zvon
Ježíš byl původně z roku 1761 od
Františka Antonína Franka a byl přelit
v roce 1844 Karlem Bellmannem.
Soubor zvonů pražské katedrály vznikal postupně od požáru v roce
1541. Po rekvizici za první světové války až do roku 2012 byl neúplný. V roce
2011 vznikl projekt Arcibiskupství
pražského a Metropolitní kapituly u sv.
Víta, který měl zvonový soubor doplnit
do jeho původní podoby. 30. dubna
2012 byly zvony požehnány a pražský
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP
při této příležitosti ustanovil den sv.
Zikmunda pro Arcidiecézi pražskou
jako Den zvoníků. Zvonění v katedrále
obstarává spolek dobrovolných zvoníků Pražští zvoníci svatovítští.
Pojednání o katedrálních zvonech
by nás mohlo motivovat, abychom
zjistili něco více o zvonech v našem
kostele. Mnohé z nich nezvoní, protože je nemá kdo rozeznít, jinde za
člověka zvoní automat. Některé zvony mají to štěstí, že mají svého zvoníka, což je náročná, ale krásná služba.
Vám, milí zvoníci, patří za ni dík!
Stanislav Přibyl

vatikán 9

8 CHARITA

Charita pomohla 245 osamělým
seniorům z běloruského Grodna

Papež František
podpořil Benedikta XVI.

Celkem 245 potravinových balíčků spolu s léky a zdravotnickými
potřebami věnovala Arcidiecézní charita Praha osamělým seniorům
žijícím ve vesnicích grodenské diecéze v Bělorusku.

Papež František osobním dopisem ujistil svého předchůdce v úřadu, emeritního
papeže Benedikta XVI., o své podpoře a modlitbách. Pro italskou televizní stanici
Rai to uvedl sekretář emeritního papeže, arcibiskup Georg Gänswein. Podkladem
pro rozhovor byl dopis Benedikta XVI. k mnichovské zprávě o zneužívání, která se
v Německu setkala s nejednoznačnou odezvou.

Arcidiecézní charita Praha podporuje dva běloruské domovy pro seniory. Pomoc nyní rozšířila i do vesnic diecéze
Grodna.
Čtyřiaosmdesátiletá Tamara Afanasjevna je milá a dobrosrdečná babička z vesnice Porečje. Na sklonku života zůstala
úplně sama. Jen malé kotě rozptyluje její samotu. Dodnes
se nevzpamatovala z tragédie, která ji postihla před více než
15 lety. Její dům do základů vyhořel. Paní Tamara obývá

malou, zchátralou stodolu, kterou oheň ušetřil. Z posledních peněz pokryla střechu igelitem a koupila novou postel.
Dokud je teplo, bydlí ve stodole, v zimě jí poskytují útočiště
sousedé.
Paní Tamaru pravidelně navštěvují sociální pracovníci
Charity Grodno. Díky daru od českých dárců jí mohli při
poslední návštěvě přinést balíček s trvanlivými potravinami. Obsahoval konzervované dušené maso, kukuřici, fazole
a hrášek, rýži, pohanku, krupici, cereálie, těstoviny, pšeničnou mouku, sůl, cukr, koření, slunečnicový olej, čaj.
Ředitel grodenské Charity P. Roman Raczko vyjadřuje
slova díků českým dárcům. „Bez Vaší pomoci bychom nebyli schopni tuto službu nadále provozovat. Registrujeme
úbytek sponzorů, místních i zahraničních. Na vině je nejen pandemie, ale i politická situace a represe státního aparátu. Naštěstí Arcidiecézní charita Praha, která v naší oblasti
dlouhodobě pomáhá dětem z chudých rodin i bohoslovcům z našeho teologického semináře, vyslyšela naši prosbu
a pokryla výpadek ve financování.“
Sociální pracovníci navštívili 245 seniorů. Vyráželi do terénu třikrát týdně a v průměru navštívili 4 až 5 domácností
denně, v každé z nich strávili přibližně jednu hodinu. „Senioři měli radost z potravin a bylo vidět, že jsou nesmírně
vděčni i za pozornost a zájem,“ říká ředitel Raczko.
Arcidiecézní charita Praha působí v Běloruku od roku
2004. Aktuálně pomáhá téměř 600 chudým dětem v programu Adopce na dálku®. Od roku 2018 podporuje Domov
pro seniory v Kryčevě, pomoc rozšířila také do Domova pro
seniory v Krasnopole. V prosinci loňského roku zorganizovala humanitární pomoc běžencům na bělorusko-polské
hranici.

Postní almužna: Pomáhejte půstem!
K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. Během půstu mají lidé opět
možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou
získáte v Charitě nebo ve farnosti,
můžete odkládat peníze za požit-

ky, které si během půstu odepřete.
Získaný obnos pak pomůže lidem
v nouzi.
Půst obnovuje naše duchovní síly
a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho
možností, jak se můžeme něčeho
pro nás příjemného zříci ve prospěch

druhých: omezit kouření, alkohol,
kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus
nebo jiné věci, jež nejsou pro život
nezbytně nutné. Tím, že se omezíme
ve své spotřebě, můžeme nejen prospět trpícím lidem, ale také tím obohatit sami sebe.

„Benedikt XVI. obdržel od papeže Františka velmi krásný dopis, ve kterém hovoří jako pastýř, jako spolubratr a jako člověk, který mu znovu vyjadřuje svou plnou důvěru a podporu
a také své modlitby,“ řekl Gänswein v televizním rozhovoru.
Moderátor uvedl, že Benediktův dopis o mnichovské zprávě o zneužívání se mnohým nezdál dostatečný, zejména
v Německu. Gänswein k tomu uvedl: „Kdo čte dopis upřímně, tak jak byl napsán, nemůže tuto kritiku a tato obvinění
pochopit. Benedikt XVI. prosí o odpuštění všechny oběti
sexuálního násilí.“

Sekretář emeritního papeže
pro EWTN
Arcibiskup Georg Gänswein v rozhovoru pro EWTN mimo
jiné řekl: „Když se podívám například na Německo, musím
říct, že se lidé snažili – a tady trochu zobecňuji – papeže
z něčeho obvinit. Mohl jsem pozorovat velkou, někdy až
neúměrnou zaujatost proti jeho osobě, spojenou s neméně
neuměřenou neznalostí faktů. Buď je neznáte, nebo je
nechcete brát vážně, protože by nemusely odpovídat
vytvořenému narativu. A je zřejmé, že proti tomuto člověku,
ať už jde o kardinála Ratzingera jako prefekta, ať už jde o papeže Benedikta XVI., se udržují při životě určité věci, které
prostě nejsou pravda. Čili že je tu přání jít proti němu tvrdě.
A to je pro mě prostě šokující. Člověk, který v této důležité otázce – v celé otázce zneužívání a pedofilie – navrhl
a následně realizoval rozhodující nástroje pomoci, ať už
jako prefekt, nebo jako papež, je obviňován z něčeho, co je
v rozporu s pětadvaceti lety jeho práce. Takže to, co znovu
a znovu vnímám, je na jedné straně neznalost a na druhé
straně přílišné přeceňování vlastního názoru na druhého.
A to je něco, co nemá s pravdivým zpravodajstvím nic společného. Mohu jen doufat, že lidé, kteří dopis čtou a kteří si
ho už přečetli, lidé, kteří znají kardinála Ratzingera, papeže
Benedikta, se nenechají ovlivnit nebo přesvědčit takovými
zaujatými soudy. To je má naděje.“

Souvislost se Synodální cestou
v Německu
Vedoucí římské kanceláře EWTN Andreas Thonhauser se
ptal i na možný politický rozměr německé zprávy o zneužívání. Arcibiskup Gänswein odpověděl: „Když byla zpráva
před dvěma lety zadána, pokud si dobře vzpomínám, měla

být zveřejněna už loni. Pak byla z různých důvodů odložena. Naposledy byla odložena, myslím, z listopadu na leden.
Můžeme spekulovat o tom, do jaké míry to časově nebo
příčinně souvisí s tím, co jste zmínil, tedy – abychom to jasně pojmenovali – se Synodální cestou v Německu a dalšími
hnutími. Jedno je však jasné: určité cíle, k nimž Synodální
cesta směřuje, jsou něčím, čemu osoba a dílo Benedikta
XVI. stojí v cestě. A je tu to velké, velké nebezpečí, že všechno, co souvisí s pedofilií a zneužíváním, se nyní bere takříkajíc monokauzálně, aby se nejdříve otevřela tato cesta a pak
se touto cestou šlo. Minulý týden jsme viděli, jaké texty byly
přijaty a kam to má vlastně vést.“

„Zneužívání zneužívání“
EWTN: Zpráva byla také použita k ospravedlnění Synodální cesty v Německu. Byla prezentována jako odpověď na
zprávy o zneužívání. Nebylo by fér říci, že se zde sleduje
politická, dokonce ideologická agenda a že jsou oběti zneužívání k tomuto cíli zneužívány?
Arcibiskup Gänswein: „O tom jsem také přesvědčen.
Vždy se říká, že v centru pozornosti jsou oběti zneužívání.
A to je naprosto správné. Existuje však také pojem ,zneužívání zneužívání‘. A právě v tom spočívá nebezpečí. Nesmíme zapomínat, že kdykoli se někdo snaží něčím nebo
někým manipulovat, nedělá nic jiného, než že se snaží dosáhnout cíle tím, že ho schová za jinou realitu, dokud nemá
za to, že cíle dosáhl.“

Zdroj: Vatican News
a Catholic News Agency – Europe
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10 Z biskupských diářů

Vzhledem k epidemii nemoci Covid-19 doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Foto: Martin Myslivec / Člověk a Víra

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

 9. března od 9.30 Akademie nejen
pro seniory. Postní duchovní obnova
s P. Jiřím Nelibou. Možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření. Na
závěr mše svatá. (Kolejní 4, Praha 6)
https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.
2. 3. / 18.00

Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
(Popeleční středa)

7. 3. – 13. 3. Řím /
exercicie ČBK

Foto: Dušan Kadlec / Člověk a Víra

14. 3. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
(výročí volby papeže Františka)
15. 3. Praha-Barrandov /
vikariátní konference
II. pražského vikariátu

18. 3. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
(requiem za kardinála Miloslava Vlka
– 5. výročí úmrtí)

25. 3. / 18.00 Praha-Hradčany /

2. 3. / 18.00 Praha-Hradčany /

4. 3. / 14.00 Praha-Malá Strana /

katedrála / mše sv. (Popeleční středa)

Senát PČR / kulatý stůl
se studenty k 10. výročí úmrtí
V. Havla

26. 3. Pardubice /

7. 3. – 12. 3. Řím /

30. 3. / 18.00 Praha-Malá Strana /

exercicie ČBK

kostel Panny Marie
(u Kajetánů) / mše sv.
za oběti pandemie Covid-19

katedrála / mše sv.
(výročí translace ostatků sv. Václava)

5. 3. / 17.00 Koclířov / mše sv.
(70. narozeniny Mons. Dokládala)
7. 3. – 13. 3. Řím / exercicie ČBK

14. 3. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
(výročí volby papeže Františka)

14. 3. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
(výročí volby papeže Františka)

20. 3. / 9.00 Praha-Břevnov /

18. 3. / 18.00 Praha-Hradčany /

26. 3. / 9.00 Praha-Bubeneč /
rekolekce pro farnost

katedrála / mše sv.
(requiem za kardinála Miloslava Vlka
– 5. výročí úmrtí)

20. 3. / 9.30 Praha-Nové Město /
kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty /
mše sv. pro maďarskou farnost

setkání vězeňských kaplanů

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

bazilika sv. Markéty /
mše sv.

27. 3. výlet s bohoslovci
29. 3. Mnichov /
setkání sdružení
Das Sudetendeutsche Priesterwerk

Foto: Pavel Langer / Člověk a Víra

4. 3. / 18.00 Praha-Hradčany /

katedrála / mše sv.

 12. března Sobota pro ženy –
Madeleine Delbrelová: Spiritualita pro
laiky, doprovázet budou Kateřina Lachmanová a Pavlína Bílková. Podrobnosti a přihlášky na https://pastorace.
apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/soboty-pro-zeny/aktualni-nabidka.
 26. března Jak křesťansky zpracovat rozvod – setkání pro rozvedené u Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 6
– Dejvice). Hosty budou Mons. Aleš
Opatrný, ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
a PhDr. Anna Stodolová. Podrobnosti
a přihlášky na https://apha.cz/akce/
setkani-pro-rozvedene.
 1. – 3. dubna Jak naplnit „prázdné
hnízdo“? – víkend pro rodiče, kterým
odcházejí děti z domova, pod vedením manželů Aleny a Pavla Poláčkových. Přihlásit se můžete na e-mailu
info@panskydumrozmital.cz nebo na
telefonu 734 435 295, více na https://
apha.cz/akce/jak-naplnit-prazdne-hnizdo-3/.
 12. dubna Společná příprava na život v manželství proběhne prezenčně
u Sv. Vojtěcha. Snoubenci se přihlašují
na https://apha.cz/akce/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-2/.
www.apha.cz/cpr

 18. – 20. března Tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé
(11 – cca 15 let), přihlašování na webu
ADCM.
 25. – 27. března Tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé (cca 15
– 19 let), přihlašování na webu ADCM.
 Taxiway camp 2022 Přihlašování
na letošní ročník bylo právě spuštěno (web ADCM). Pokud máte 12–16
let a chtěli byste prožít jeden týden

prázdnin spolu se svými vrstevníky
a skvělým týmem na Hoře Matky Boží
v Králíkách na Taxiway campu, neváhejte se přihlásit. Kapacita je omezená. Taxiway camp se uskuteční, dá-li
Bůh, v termínu 24. 7. – 29. 7. 2022
a pro úplnost opět dáváme již nyní na
vědomí, že bychom chtěli, jako minulý rok, zorganizovat společnou cestu
z Prahy do Králík a z Králík do Prahy.
www.adcm.cz

SVATÁ HORA
– POUTNÍ MÍSTO
 2. března Popeleční středa. Udělování popelce při všech mší svatých, při
mši sv. od 17.00: P. J. Olejník – mešní
proprium, ordinárium.
 9. března od 17.30 Třetí přednáška z cyklu Lidé ze svatohorských vín
„Leopold I. a Matouš Ferdinand Sobek“ spojená s ochutnávkou vín.
Přednáší PhDr. Věra Smolová. Cena
100 Kč včetně ochutnávky.

 13. března od 9.00 a 11.00 Mše
svaté s gregoriánským chorálem
(Schola Cantorum Pilsensis).
 19. března od 15.00 do cca 18.00
Malé filmové exercicie ve sklepení. Volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností
v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením vede jáhen Pavel
Švarc. Úvodem bude promítnut film
„Až přijde kocour“. Délka trvání akce
je dána především zájmem a aktivitou
přítomných. Vstupné je dobrovolné
a není třeba se předem přihlašovat. Počet účastníků je dán kapacitou. Prostor
je temperován, vchod z boku areálu.
 26. března Postní duchovní obnova
– vede P. Ivan Kudláček, farář v Mnichovicích. Od 9.00 kající pobožnost
s duchovním slovem, poté adorace
a možnost přijetí svátosti smíření. Od
11.00 následuje mše svatá a od 12.00
varhanní koncert studentů Konzervatoře Č. Budějovice.
Tento den jsou mše sv. pouze
v 7.00, 11.00 a 17.00 (mše sv. v 9.00 se
nekoná).
 3. dubna od 8.00 do 13.00 Postní
koláč, dobročinná akce na podporu Svaté Hory. Přineste vlastnoručně
připravené sladké či slané pečivo
nebo zakupte na místě nabízené
výrobky za dobrovolný dar. Akce se
koná v ambitu.

Čištění štuků v bazilice
 Do 31. března probíhá v bazilice čištění štuků na stropech. Bazilika je v nor-

PROGRAMY 13

12 PROGRAMY
málním provozu, jen s lešením. Práce
probíhají mimo časy bohoslužeb, takže
veškeré mše svaté jsou beze změn.

 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 se 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 V tzv.
klenotnici, prostoru v proboštství na
Svaté Hoře běžně nepřístupném, je
v současné době umístěna nová expozice o relikviích a relikviářích. Její
zhlédnutí je možné každý den. Vstup
je z prodejny v ambitech pod hodinovou věží. Vstupné činí 70 Kč.
 Varhany nejen svatohorské Prostory Svatohorského poutního muzea. Série panelů představuje historii varhan v kontextu evropských
dějin a věnuje se také vnitřní stavbě
nástroje. Pojednává i o historii stavby
dvou současných nástrojů, které zní
svatohorskou bazilikou. Na snadno
ovladatelném přehrávači je možné si
poslechnout hudební ukázky různých
způsobů „míchání varhanního zvuku“,
porovnání různých typů varhan a další.
 Akce K Rohová Mníšecká kaple
v ambitu. Expozice představuje osobnosti a řeholníky ze Svaté Hory, jejichž
životní osudy se změnily během několika hodin. Návštěvníkům nabídne
interaktivní prostor o rozměrech korekce v Leopoldově, Kvádr svobody,
podcasty, nahrávky, vzdělávací materiály nebo představí linii zla.
E-shop: https://svata-hora.cz/
internetovy-obchod
www.svata-hora.cz

ŘKF DOBŘÍŠ,
PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE
 15., 22., 29. března a 5. dubna vždy
od 19.00 Postní duchovní obnova
– seminář pod názvem „Především
chraň své srdce“ (Př 4,23). Povede Ph.
Lic. Kateřina Lachmanová, Th.D. (Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši)
www.farnostdobris.cz

Foto: Jan Traxler / Svatá Hora

Výstavy

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO
PRAHA-STODŮLKY
 2. března Popeleční středa. Bohoslužby: 12.00 sv. Prokop, 16.30 sv. Jakub, 19.00 sv. Prokop.
 18. března od 19.00 Postní duchovní obnova pro muže na téma:
„Tys je uchoval až pro tuto chvíli“.
O vztazích s Bohem a o vztazích mezi
manželi. Povede P. Petr Šikula, farář
farnosti Brno-Líšeň, v letech 2013–
2018 rektor Papežské koleje Nepomucenum. (kostel sv. Prokopa)
 25. března od 19.00 Postní duchovní obnova pro ženy na téma:
„Tys je uchoval až pro tuto chvíli“.
O vztazích s Bohem a o vztazích mezi
manželi; povede P. Petr Šikula. (kostel
sv. Prokopa)
 30. března od 19.00 Přednáška
Bůh a lidská svoboda. Přednáší Eva
Fuchsová, která je terciářkou a novicmistrovou jednoho z pražských laických dominikánských sdružení a redaktorkou nakladatelství Krystal OP.
V současné době patří také mezi spolupracovníky Linky důvěry na webu
Arcibiskupství pražského a na portálu
www. vira.cz. V rámci této služby se
věnuje zvláště různým dotazům široké veřejnosti, které se týkají křesťanské
víry. (Komunitní centrum sv. Prokopa)
www.farnoststodulky.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO
PRAHA-KUNRATICE
 Od 28. února vždy každé poslední pondělí v měsíci od 19.00

Duchovní růst matky – setkání určená pro matky jak v mladším, tak
středním nebo i starším věku. Začátek vždy neformálním setkáním od
19.00 v Nazaretě. Poté bude následovat přednáška na vybrané téma se
zajímavým hostem, dále chvíle osobního ztišení a po krátké přestávce
pak bude prostor pro moderovanou
diskusi ve skupinkách. Přihlášky přes
webové stránky farnosti nebo QR
kód na plakátku.
www.farnostkunratice.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8
 Každé pondělí od 21. února (únor
– květen) v 18.00-19.30 Pootevřený
prostor. Přednášky o sakrální architektuře s Norbertem Schmidtem. Cyklus
desíti přednášek nastíní některé ze základních otázek moderní a současné
sakrální architektury. Pomocí několika
sond představí klíčové debaty a osobnosti mezi teology a architekty, kteří
se věnovali stavbě kostela a tématu
sakrality a spirituality v architektuře
a umění. Všechny termíny: 21. 2., 28. 2.,
7. 3., 14. 3., 21. 3., 4. 4., 11. 4., 25. 4.,
9. 5., 16. 5.
 9. března od 19.30 Tertulián:
O křtu. Knižní salón nakladatelství
Krystal OP věnovaný nově vydanému
spisu O křtu, prostřednictvím kterého
je Tertulián schopen i přes několikasetletou propast obohatit nás o náhledy do prostoru spásy, který nám
Kristus ve křtu otevřel. Moderuje David Vopřada.
 22. a 23. března od 19.30 Zapomenuté světlo. Jakub Deml. Divadlo
jednoho herce Zapomenuté světlo
není o konfliktu muže, básníka a kněze. Je o trojí samotě, které zklamaný
muž, vznětlivý básník a nekonformní
kněz musí čelit. Zdánlivě nesouvislá
změť vyprávění, dopisů, výkřiků, novinových útržků a lyriky. Hraje Jan
Horák.
 31. března od 19.30 Vojtěcha Hasmandová. V rámci cyklu Osobnosti české církve bude věnován večer
osobnosti odvážné řádové sestry,
matky Vojtěchy Hamsandové, generální představené Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, aktuálně v procesu blahořečení.
Jak přemýšlela o církvi, o svém řeholním povolání v době útlaku, o údělu i roli žen řeholnic v církvi, o církvi
obecně?
www.dominikanska8.cz

KRÁLOVSKÁ
KOLEGIÁTNÍ KAPITULA
SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
 20. března od 9.30 Mše svatá
v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
za oběti nacismu a komunismu z řad
kněží, řeholníků a řeholnic, výročí
úmrtí sv. Jan Nepomuckého.
 20. března od 16.00 Modlitba
u památníku na vyšehradském hřbitově za oběti nacismu a komunismu
z řad kněží, řeholníků a řeholnic, výročí úmrtí sv. Jan Nepomuckého.
www.kkvys.cz

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA
VŠECH SVATÝCH
NA HRADĚ PRAŽSKÉM
 Postní kázání Biblické čtení, kázání,
modlitby a zpěv v kapitulním kostele Všech svatých na Hradě pražském.
Téma: Cesta vykoupení: cesta Boží
lásky ve smlouvě s jeho lidem podle
Písně písní. Kázání pronesou kanovníci
doc. Josef Hřebík a doc. Jaroslav Brož.
 8. března od 18.00 Láska se rodí
z žízně duše „Líbej mě polibkem svých
úst“ (Pís 1,2–2,7)
 15. března od 18.00 Rytmus lásky:
Hledání, nacházení a opětovné hledání „Budu hledat miláčka svého srdce“ (Pís 2,8–3,5)
 22. března od 18.00 Vzájemná
kontemplace „Celá jsi krásná, má milá,
jsi bez poskvrny“ (Pís 3,6–5,1)
 29. března od 18.00 Vzájemné sebeodevzdání „Já patřím svému miláčkovi a on je můj“ (Pís 5,2–6,3)
 5. dubna od 18.00 Cesta Boží lásky
stále otevřená „Pospěš si, můj miláčku“ (Pís 6,4–8,7)
http://kapitulavsv.cz

koná v rámci cyklu „Varhanní nešpory
maltézských rytířů“ koncert duchovní
hudby. Program: J. S. Bach, C. Franck,
Ch. Gounod, G. Verdi, J. Klička,
C. Saint-Saens, L. Vierne. Účinkují:
Barbora de Nunes-Cambraia – alt,
Ondřej Valenta – 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.
 Koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny
V pondělí 21. března od 16.00 se
koná koncert duchovní hudby v kos-

tele sv. Kateřiny (Praha 2). Program:
J. S. Bach, J. Tůma. Účinkuje: Jaroslav
Tůma. Koncert pořádá Společnost
pro duchovní hudbu, Pravoslavná
církev a Vedení Všeobecné fakultní
nemocnice.
 Letní škola Tomáše Akvinského
v Tuchoměřicích – STVOŘENÍ
1. – 5. srpna Láká vás společné studium nauky a textů svatého Tomáše
zaměřených na téma stvoření a hledání jejich významu pro život náš
a dnešního světa? Bratři dominikáni vám prostřednictvím přednášek,
workshopů, modlitby a diskuzí nabízí
možnost společného hledání. Získat
více informací nebo se rovnou přihlásit můžete na: https://krystal.op.cz.

Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie—Příbram
Svatá Hora

Prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově
zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím, ale i jako místo
k prohlídce s výkladem.
Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se
něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na
fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní.
Prohlídka trvá cca 25 minut.
Jednotné vstupné na osobu
je 70,-Kč.
Doporučujeme si předem
REZERVOVAT prohlídky.

KOMUNITNÍ CENTRUM
ZAHRADA VLAŠIM
 16. března od 19.00 Jarda Svoboda, koncert šéfa kapely Traband.
 23. března od 19.00 Pavel Hoza,
benešovský básník a spisovatel v Literárním klubu.
https://komunitnicentrumvlasim.cz

Pozvánky
 Varhanní nešpory maltézských
rytířů
V pondělí 7. března od 17.00 se

Začátek prohlídky je v prodejně muzea
v ambitech pod hodinovou věží.

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

261 01 Příbram II, Svatá Hora 591
rezervace - tel.:+420 318 429 943
e-mail:basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba:
Pondělí - sobota: 6:30 - 18:00
Neděle: 6:30 - 16:45

EXERCICIE 15

14 Z Act Curiae

s účinností od 1. února 2022 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostela Stětí sv. Jana
Křtitele Praha-Hostivař.

Životní jubilea
 P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB,
výpomocný duchovní v Praze-Podskalí, 1. 3. 1937 (85 let)
 Dr. Vojtěch Eliáš, kanovník, administrátor v Praze-Chvalech, 2. 3. 1967
(55 let)
 Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný,
Th.D., probošt, prelát Jeho Svatosti,
3. 3. 1944 (78 let)
 P. Mgr. Benedikt Vojtěch Kolaja
OSB, rektor kostela Panny Marie Vítězné v Praze-Řepích, 5. 3. 1972 (50
let)
 Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen pražské arcidiecéze na odpočinku, 6. 3. 1941 (81 let)

Výročí svěcení
 František Klíma , kněz pražské
arcidiecéze ve výslužbě, 26. 3. 1956
(66 let)

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra

 Mgr. Pavel Alois Porochnavec,
ECLJ, farář v Lysé nad Labem, 7. 3.
1972 (50 let)
 Mgr. Dipl.techn. Petr Váňa, trvalý
jáhen v Dobříši, 12. 3. 1946 (76 let)
 Alois Baschant, kněz královéhradecké diecéze, na odpočinku ve Staré
Boleslavi, 17. 3. 1945 (77 let)
 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., emeritní
kanovník, rektor in spiritualibus filiálního kostela sv. Jiří na Pražském hradě, 20. 3. 1941 (81 let)
 Mgr. Pavel Stajner, farní vikář ve
Staré Boleslavi, 21. 3. 1967 (55 let)
 ThLic. Prokop Brož, Th.D., kanovník, kněz královéhradecké diecéze,
22. 3. 1972 (50 let)
 Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.,
Dr. h. c., probošt, kaplan Jeho Svatosti, 26. 3. 1938 (84 let)
 MUDr. Jiří Slabý, emeritní kanovník, osobní děkan, výpomocný duchovní u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-Vinohradech, 26. 3.
1934 (88 let)
 P. Vojtěch Marek Malina OSB, farní vikář u kostela sv. Markéty v Praze-Břevnově, 30. 3. 1977 (45 let)
 Josef Jonáš, výpomocný duchovní
vikariátu Beroun, 31. 3. 1946 (76 let)

 Od 10. do 13. března
Postní exercicie
/ P. Josef Čunek / Svatá Hora
/ www.svata-hora.cz
 Od 11. do 13. března
Duchovní cvičení pro kostelníky
a akolyty / P. Pavel Hofírek /
Velehrad / http://stojanov.cz
 Od 14. do 20. března
Ignaciánské exercicie
/ P. Richard Greisiger SJ /
Hostýn / http://hostyn.cz
 Od 16. do 20. března
Exercicie pro všechny /
Mons. Aleš Opatrný / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz

Televize NOE
 6. 3. (10.30) Mše sv.
z kaple televize Noe
u příležitosti Světového dne
malomocných
 13. 3. (10.30) Mše sv.
 14. 3. (17.00) Mše sv.
z katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v Praze
20. 3. (10.30) Mše sv.
 27. 3. (10.30) Mše sv.
Případné aktualizace na stránkách
www.tvnoe.cz a ve vysílání

 Od 18. do 20. března
Rekolekce pro katechety
a animátory farních společenství
/ Mons. Vojtěch Šíma / Velehrad /
http://stojanov.cz
 Od 21. do 23. března
Duchovní cvičení pro kostelníky
a akolyty / P. Pavel Hofírek /
Velehrad /
http://stojanov.cz
 Od 24. do 27. března
Postní exercicie /
P. Ondřej Salvet / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 25. do 27. března
Duchovní cvičení (nejen)
pro členy
Matice svatoantonínské /
P. Zdeněk Jančařík SDB /
Velehrad / http://stojanov.cz

Výstava

Svaté
relikvie
a jejich kult

Změna vyhrazena.

Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra

Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod hodinovou věží.
Katolické bohoslužby
ve sdělovacích
prostředcích

Úmysly apoštolátu
modlitby

Radio Proglas

Za křesťanskou odpověď na bioetické
výzvy:
Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým bioetickým
výzvám vždy podporovali ochranu života prostřednictvím modlitby i konkrétního nasazení ve společnosti.

 2. 3. (18.00) Kostel Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách (Popeleční středa)
 6. 3. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
 13. 3. (9.00) Katedrála sv. Petra
a Pavla v Brně (P. Tomáš Koumal)
 20. 3. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 27. 3. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku (P. Slawomir Sulowski)
Aktuální program:
www.proglas.cz/program

Rezervaci si můžete udělat na tel. čísle 318 429 943. Vstupné je 70 Kč.

Úmysl papeže

Národní úmysl
Za katechumeny:
Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně přilnuli ke
Kristu a jeho církvi.

Výstavu je možné
zhlédnout v rámci
prohlídek horní
chodby svatohorské
rezidence, případně
samostatně, vždy
po předchozí domluvě.

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora

 František Benda byl na základě
vlastní žádosti s účinností od 1. března
2022 uvolněn z funkce výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Ořech.
 S. Mgr. Marie Goretti Anna Dřímalová SCSC byla s účinností od
1. ledna 2022 do 31. prosince 2026
jmenována a ustanovena nemocniční
kaplankou Nemocnice Sv. Kříže Praha
Žižkov, s.r.o.
 P. Mgr. Cyril Josef Komosný OFMCap. byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností od 1.
února 2022 jmenován a ustanoven
nemocničním kaplanem pro hlavní
město Prahu a nemocničním kaplanem Nemocnice sv. Alžběty na Slupi s.r.o. S účinností od téhož data byl
uvolněn z funkce nemocničního kaplana Fakultní nemocnice v Motole.
Ing. Ludmila Musilová byla s účin  
ností od 1. března 2022 uvolněna
z funkce ředitelky komunitního centra Pastoračního střediska Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše
v Dobříši.
P. Maciej Niedzielski OP byl na žá  
dost sestry Kateřiny Foltové OP, převorky Kláštera mnišek Kazatelského
řádu, ustanoven dne 20. ledna 2022
zpovědníkem sester mnišek Kazatelského řádu, komunity kláštera se sídlem Lysolajské údolí 106/21, 165 00
Praha 6.
 Mgr. Jiří Zeman byl s účinností od
1. února 2022 jmenován a ustanoven
kaplanem Veselé školy – církevní základní školy a základní umělecké školy, Soukenická 1088/10, 110 00 Praha
1 – Nové Město.
 Mgr. Andrzej Żak MIC byl na žádost svého řeholního představeného

Foto: Samuel Soukup / Člověk a Víra

Ustanovení

klenotnice
Svatohorská

Historický kalendář

knižní novinky

Vévoda Francoise de Guise zorganizoval ve
francouzské obci Wassy vraždění hugenotů.
Tato událost stála na počátku hugenotských
válek mezi katolíky a hugenoty.

2. března 1282
Zemřela Anežka Česká, výrazná postava
českých dějin a patronka Čech, Rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou, Českých Velenic a plynárenských pracovníků.

PAULÍNKY

1. března 1562

VIA CRUCIS
Tomáš Halík
Brož., 64 str.,
89 Kč
E-shop kód
PAUAPH03_VC,
20% sleva

3. března 1912
Narodil se Bohumil Vít Tajovský, katolický
kněz a opat kláštera v Želivi. Za minulého
režimu strávil více jak jedenáct let ve vězení
a po propuštění byl nadále perzekuován.

RODINNÁ BIBLE
Váz., 392 str.,
599 Kč
E-shop kód
PAUAPH03_RB,
20% sleva

9 DNÍ
K NAVÁZÁNÍ
PŘÁTELSTVÍ
S DUCHEM
SVATÝM
Raniero
Cantalamessa
Brož., 80 str.,
95 Kč

9 DNÍ
MODLITEB
ZA VNITŘNÍ
POKOJ
Jacques Philippe
Brož., 80 str.,
95 Kč

PRAMENY
KŘESŤANSKÉ
MORÁLKY
Servais Pinckaers
Brož., 472 str.,
440 Kč

O BOŽÍ VLÁDĚ
NAD TVORY
V TEOLOGICKÉ
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 80 str.,
105 Kč

O TEOLOGII
V TEOLOGICKÉ
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 84 str.,
110 Kč

PÁD VZHŮRU
Richard Rohr
Brož., 144 str.,
212 Kč

VYSTUP
NA HORU
A BUĎ TAM
Václav Vacek
Váz., 304 str.,
297 Kč

PŘÍBĚHY
APOŠTOLŮ
NOVOZÁKONNÍ
APOKRYFY II
Váz., 584 str.,
509 Kč

SPOJENCI
I RIVALOVÉ
Petr Honč
Váz., 146 str.,
500 Kč

UKRYTÝ
POKLAD
Violet Oaklander
Váz., 256 str.,
459 Kč

CESTY
KE KLIDU
Anna Kåver
Brož., 144 str.,
299 Kč

AKTIVUJTE
SVOU
PSYCHICKOU
ODOLNOST
Stephanie Azri
Brož., 184 str.,
369 Kč

BÁZEŇ
A CHVĚNÍ
/ NEMOC
K SMRTI
Søren
Kierkegaard
Brož., 296 str.,
475 Kč

10. března 1222

KRYSTAL OP

Král Přemysl Otakar I. vydal Velké privilegium
české církve. Listina vyřešila jeho letitý spor
s pražským biskupem Ondřejem a napomohla osamostatnění české církve. Snížil se
vliv hradských úředníků na církevní instituce
a upevnil se vztah s panovníkem.

12. března 1622
Papež Řehoř XV. svatořečil Terezii z Avily,
Filipa Neriho, Isidora z Madridu a zakladatele Tovaryšstva Ježíšova Ignáce z Loyoly
a Františka Xaverského.

SKANDÁL
MILOSRDENSTVÍ
Grzegorz Ryś
Brož., 168 str.,
249 Kč

14. března 1402
Jan Hus se stal správcem Betlémské kaple,
zároveň zde působil také jako kazatel.

19. března 1452
Papež Mikuláš V. korunoval Fridricha III.
Habsburského římským císařem, jednalo se
o poslední císařskou korunovaci uskutečněnou v Římě.

22. březen 1312
Papež Klement V. vydal bulu Vox in Excelso,
kterou zrušil templářský řád.

argo

Zemřel Antonín Mandl, katolický kněz, teolog a významná postava Katolické akce
a ekumenického hnutí.

vyšehrad

15. března 1972

24. března 1802

29. března 1372
Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi posvětil chrám emauzského kláštera (opatský
kostel Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila
a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa).

31. března 1462
Papež Pius II., prohlásil Jihlavská kompaktáta
za neplatná. Jednalo se o kompromisní dokument, který upravoval vztahy mezi husity
a katolickou církví.
Vít Kochánek

PORTÁL

Narodil se Alois Josef Schrenk, arcibiskup
pražský.

