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Vážení čtenáři,
Vážení čtenáři,
přinášíme
informace
o hospodaření
ukážeme, jak
Arcidiecézní
chanaší
arcidiecéze
od
generálního
rita Praha,
farnosti i kláštery
pomáhají
ukrajinským
válečným
vikáře Mons. Jana Balíka a od člena
uprchlíkům, P.
Mgr.Ing.
Mgr. Jana
Ever- Žůrka.
ekonomické
rady,
mod
Gejza
Šidlovský,
HEDr.,
Seznámíme vás s dějinami svatovítských
O.Praem,
Strahovské
varhan
i s ředitel
romskými
fotbalisty, kteří
knihovny a obrazárny nám
navštívili kardinála Dominika Duku. A
představí Manderscheidskou
Arcidiecézní charita Praha nám vysvětlí,
knihovnu, která byla zpřístupnějak milostivé léto změnilo život mnoha
na veřejnosti. A kromě progralidem
v dluhové pasti.
mu velikonočních
bohoslužeb

ve svatovítské katedrále přináStanislav
Zeman
šíme text
modlitby k úkonu zasvěcení lidstva, a zejména pak
Ruska a Ukrajiny, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který
25. března vykonal papež František ve Vatikánské bazilice ve
spojení s biskupy celého světa.
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Stanislav Zeman
Ze života arcidiecéze

Kardinál Dominik Duka srdečně zve všechny, kteří z různých důvodů nemají
kde slavit obřady Svatého týdne, aby přišli do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
jejíž oltář je symbolickým středem naší arcidiecéze. Pontifikální bohoslužby
bude možno sledovat rovněž na https://katedrala.tv/.
Květná neděle (10. dubna)

na 11. února letos připadá již třicátý Světový den nemocných. Symbolicky letos
připadá na pátek, den Kristova utrpení. Pravděpodobně všichni kolem sebe máme
někoho, kdo prodělává nebo prodělal nemoc. Tento den je tedy mimořádnou
příležitostí se za nemocné modlit, přinášet za ně oběti, například půstem. V kontextu
nekončící pandemie je toto téma ještě naléhavější než v jiných letech.

V období nemoci a smrti cítíme křehkost života člověka, našeho zdraví, vnímáme
naši ohrozitelnost. Jednou důležitou rovinou je, že církev léčí tím, že dává člověku
naději. Poselství Evangelia přináší světlo naděje i v té největší temnotě. Každý den se
P. ThLic. Ing. Stanislav
modlím žalm 23, jehož vrcholem je: „…i kdybych šel temnotou šeré smrti, nezaleknu
Přibyl, Th.D., CSsR:
se zla, vždyť Ty jsi se mnou“. Bůh je opravdu s námi i v té největší temnotě. A mnozí
věřící nemocní pociťují, že na svou nemoc nejsou sami. Někdy se setkávám
Varhany v katedrále sv. Víta
tak jako Vánoce
jsou spojeny
lidovými
zvyky,
které
sahají až do
předkřess nemocnými,
kteří jsousi určitými
léta upoutaní
na lůžko
a dokáží
obdarovávat
a obohacovat
druhé. stejně je tomu i s Velikonocemi. Ať už jde o pomlázku či barvení
Mons. Jan Balík: Vykročit
ťanské minulosti,
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 8:30 Mše svatá v katedrále
 10:00 Na začátku slavení liturgie posvětí kardinál Dominik
Duka v bazilice sv. Jiří ratolesti (každý účastník obdrží palmovou ratolest). Poté liturgický průvod připomínající Pánův
slavný vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění tohoto
tajemství dětem pojede v průvodu chlapec na oslíku) vyjde
z baziliky do katedrály, kde bude pokračovat mešní bohoslužba. Při té budou provedeny Pražským katedrálním sborem Lukášovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana Dismase Zelenky In monte Oliveti.
 15:30 Mše svatá v kostele Všech svatých
 17:00 Nešpory v katedrále

Pondělí–středa
Svatého týdne (11.–13. dubna)
 7:00 Mše svatá v katedrále

Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka, paní Simona Postlerová
bude předčítat úryvky z díla Mons. Josefa Hrdličky „V Kříži najdu
vše, co hledám – Salve mundi salutare“.
Příležitost ke svátosti smíření a celodenní možnost tichého rozjímání o utrpení Páně v kostele Všech svatých od 9.00
do 17.00 hodin.

Bílá sobota (16. dubna)
 8:00 Zpívané latinské ranní chvály v katedrále
Příležitost ke svátosti smíření a celodenní možnost tiché
modlitby u Božího hrobu v kostele Všech svatých od 9.00
do 16.00 hodin.
 20:30 Velikonoční vigilie v katedrále – celebruje biskup
Zdenek Wasserbauer. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení a bude udělena svátost
křtu a biřmování katechumenům.

Neděle – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně (17. dubna)

Zelený čtvrtek (14. dubna)
 9:30 Missa chrismatis – celebruje kardinál Dominik Duka
 18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně – celebruje
biskup Zdenek Wasserbauer. Na konci mše sv. eucharistický
průvod do Getsemanské zahrady (v kostele Všech svatých).

Velký pátek (15. dubna)
 8:00 Zpívané latinské ranní chvály v katedrále
 15:00 Křížová cesta v kostele Všech svatých
 18:00 Památka Umučení Páně – v katedrále celebruje
biskup Václav Malý, budou provedeny Janovy pašije Františka

 8:30 Mše svatá v katedrále
 10:00 Pontifikální mše svatá zakončená Apoštolským
požehnáním, které kardinál Dominik Duka udělí jménem
Římského velekněze. Zazní Missa D-dur Jana Dismase
Zelenky.
 15:30 Mše svatá v kostele Všech svatých
 17:00 Zpívané slavnostní nešpory

Velikonoční pondělí (18. dubna)
 7:00 Mše svatá v katedrále

O Velikonocích věřící uctí kříž lidického faráře
Kříž, který visel v pracovně nacisty
umučeného lidického faráře P. Josefa
Štemberky a později i v lidické škole,
bude v průběhu velikonočních svátků
vystaven v katedrále sv. Víta. Pražskému arcibiskupství jej zapůjčil ředitel
Památníku Lidice plk. Eduard Stehlík.
„Jde o kříž, který visel v lidické škole.
Dá se říci, že skutečně zázrakem přežil vyhlazení Lidic. Do sbírek Památníku
Lidic se dostal hned po druhé světové
válce a od té doby je tam uchováván.
Nyní jsme se domluvili s panem kardinálem, že kříž bude po dobu veliko-

nočních svátků přítomen v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha při bohoslužbách. Pro nás je to velká čest a myslím si, že je to v souvislosti s 80. výročím

vyhlazení Lidic, které si budeme připomínat v červnu letošního roku, i nesmírně důležité,“ uvedl plk. Eduard Stehlík.
P. Josef Štemberka působil ve
středočeských Lidicích 33 let, od roku
1909 do 10. června 1942, kdy nacisté
Lidice vyhladili. Jako jeden z posledních
lidických mužů byl zastřelen i P. Josef
Štemberka, jemuž byla jako duchovnímu nabídnuta milost, což ovšem
odmítl. Pražské arcibiskupství již začalo shromažďovat materiály potřebné k zahájení oficiálního procesu blahořečení.
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Kardinál Duka navštívil ukrajinské uprchlíky

Setkání neofytů s biskupem
Arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP srdečně zve
všechny nově pokřtěné své arcidiecéze ke společnému slavení liturgie při oslavě svátku sv. Vojtěcha, v neděli 24. dubna
od 10.00 hod. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V zastoupení pana kardinála bude hlavním celebrantem
a kazatelem Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.
Zváni jsou všichni neofyté se svými kmotry. Je vhodné,
aby si nově pokřtění přinesli i bílé roušky, které obdrželi

při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je
odložili.
Vzhledem k aktuálním bezpečnostním opatřením na
Pražském hradě nelze vyloučit určité zdržení při vstupu
do areálu Hradu způsobené bezpečnostními prohlídkami, jimž se příchozí musí podrobit. Pro včasný příchod
do katedrály je proto potřeba počítat s časovou rezervou.

Ve „studentský dům“ se proměnily půdní prostory fary při kostele
sv. Jindřicha a Kunhuty v centru
Prahy. Deset nově vzniklých pokojů
budou využívat mladí katolíci zdejší
maďarské farnosti. 20. dubna nové
prostory požehnal kardinál Dominik
Duka. Slavnostního otevření Adalbertina, jak se maďarský studentský
domov nazývá, se vedle pražského
arcibiskupa zúčastnila i bývalá předsedkyně maďarského Národního
shromáždění Katalin Szili a bývalý
místopředseda vlády Slovenské republiky Pál Csáky. Bohoslužbu, konanou při této příležitosti, celebro-

Foto: Veronika Skalická/Člověk a Víra

Maďarská farnost v Praze má vlastní studentskou kolej

Kardinál Dominik Duka žehná novým
pokojům v budově fary při kostele
sv. Jindřicha a Kunhuty.
val arcibiskup Veszprému György
Udvardy.

Kurz symptotermální metody

přirozeného
plánování
rodičovství

Místo konání:
Fara Praha-Strašnice,
Ke Strašnické 10
Termíny (4 navazující setkání):
7.4., 28.4., 12.5., 26.5. 2022,
čtvrtky od 19 do 21.30 hodin
Lektoři:
Miroslav a Jitka Novákovi
novakovi@lpp.cz, 775 358 911

Kurz nabízí:
moderní vědecké poznatky o lidské
plodnosti
praktickou dovednost spolehlivě
rozpoznávat plodná a neplodná
období cyklu
pomoc při předcházení i docílení
těhotenství
principy ekologického kojení
orientace v návratu plodnosti po
porodu
vhled do morálních otázek
manželství a sexuality
způsob, jak prohloubit svůj vztah

Plodnost je úžasným společným darem i společnou
odpovědností, velmi doporučujeme účast celého páru!
Pro další informace a přihlášení se do kurzu nás kontaktujte.
Kurzovné je dobrovolné.
Více o PPR, Lize pár páru a kurzech najdete na www.lpp.cz.

„Specifikem této farnosti je skutečnost, že zde v neděli probíhají bohoslužby ve třech jazycích: češtině,
slovenštině a maďarštině. Setkávají se
tu lidé, kteří jsou svými kořeny propojeni s těmito třemi národnostmi,
a zdejší duchovní správce, P. Zoltán
Balga, jim všem slouží v jejich vlastním jazyku,“ uvedl kardinál Dominik
Duka. A dodal: „Skutečnost, že studentská kolej ponese jméno po svatém Vojtěchovi, pražském biskupovi,
který stál u počátků křesťanství nejen u nás, ale i v Maďarsku či Polsku,
ukazuje, jak svatí dokáží spojovat
národy.“

Ukrajinské maminky s dětmi, které uprchly před válkou ve své vlasti
a nalezly azyl v zařízeních Arcidiecézní charity Praha, navštívil 23. března
kardinál Dominik Duka. „Chtěl bych
poděkovat vám ženám, matkám, protože jste umožnily svým mužům bránit vlast. Ukrajina dala obrovský příklad
celému světu. To, co jste jako země
dokázali, je neuvěřitelné. První bitvu
Putin prohrál. To říkám jako syn vojáka. Sláva Ukrajině,“ pronesl kardinál
Dominik Duka k ukrajinským běženkyním, které nalezly útočiště v ubytovně v Praze 2.
Jejich dětem přivezl pražský arcibiskup několik krabic ovoce, samotným ženám pak pár exemplářů Bible
v ukrajinštině. „Podařilo se nám jich
sehnat posledních devět kusů, více
jich v tuto chvíli bohužel není k dispozici. Rozhodně ale budeme usilovat o jejich dotisk,“ doplnil kardinál
Duka. V ubytovně, kterou pražské

arcidiecézní charitě svěřila k užívání
Městská část Praha 2, jej přivítala zdejší
starostka Alexandra Udženija a ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Petrovyč Perebyjnis. Ukrajinské dívky všem
přítomným zazpívaly emotivní píseň
o lásce v době války a kardinál Duka

následně požehnal prostory, v nichž
zde žijí.
Z centra Prahy se kardinál Dominik Duka vydal do Dejvic, kde přímo
v kostele sv. Vojtěcha vzniklo pro pomoc ukrajinským uprchlíkům Komunitní centrum Slunečnice. Svůj název
získalo podle květiny, která je symbolem Ukrajiny. Funguje každodenně, od
pondělí do čtvrtka, vždy od 9.00 do
12.00. a aktuálně jeho služeb využívá zhruba 50 maminek s dětmi. Vedle rektora kostela sv. Vojtěcha P. Jana
Kotase jej zde čekali i zastupitelé Prahy 6, kteří na zřízení centra přispěli
částkou 500 tisíc korun. „Protože je
převládající vírou Ukrajiny pravoslaví,
vzal jsem si s sebou pravoslavný kříž,“
prohlásil kardinál Duka a pomodlil se
s uprchlíky Otčenáš v ukrajinštině.
Kardinál Dominik Duka také poskytl azyl přímo v budově pražského
arcibiskupství ukrajinskému řeckokatolickému knězi s rodinou.

Pomáhají farnosti i kláštery
Do pomoci občanům Ukrajiny, kteří prchají před válkou ve své zemi, se
zapojují farnosti i kláštery v celé arcidiecézi. První nabídla ukrajinským
běžencům pomocnou ruku farnost v pražských Kyjích. Zdejší farář
P. Edward Walczyk o tom říká: „V den,
kdy vypukla válka, jsem byl zrovna
v rodném Polsku. Pocházím z místa,
které se nachází nedaleko ukrajinských hranic, a proto se mě to osobně dotklo. Hned po návratu do Prahy
jsem tedy vstoupil do jednání s naším
panem starostou v Praze 14 a v koordinaci s místním kulturním domem
jsme začali jednat.“
Na půdě své fary vyhradil P. Walczyk pro pomoc uprchlíkům čtyři
pokoje a okamžitě v nich ubytoval
skupinku pěti žen a deseti dětí. „To
nejmenší je jednoměsíční miminko.
Je tu i malý neslyšící chlapec, který
měl v Kyjevě podstoupit operaci, ale
bohužel do toho vpadla válka. Sháníme pro něj teď pomoc v Praze, aby
operaci mohl podstoupit zde,“ dodává kněz. „Ty ženy jsou velice soběstačné. Samy si vaří a vše, co k tomu
potřebují, dostanou v nedalekém kulturním domě. Děti zase mohou vyu-

P. Walczyk s ukrajinskými dětmi na
faře v Kyjích
žívat naši velikou farní zahradu,“ říká
P. Walczyk. A dodává: „Do pomoci válečným uprchlíkům se zapojuje celá
naše farnost.“
Kolem padesátky utečenců ubytovává v centru Prahy na Hradčanském
náměstí klášter bosých karmelitánů.
P. Petr Glogar oceňuje obrovské nasazení dobrovolníků: „Nejenže nám
dávají peníze, které nám umožňují
těch padesát lidí vůbec uživit, ale té-

měř ze dne na den tu vytvořili sklad
nejrůznějších předmětů, které teď
mohou ženy a jejich děti využívat.
Přicházejí i studenti ukrajinštiny, kteří
nám pomáhají překládat, a také právníci. Ti jsou velice potřební, neboť se
už kolem uprchlíků z Ukrajiny začínají
objevovat různí vykukové, kteří by na
nich rádi vydělali.“
S ukrajinskými uprchlíky jsou solidární nejen lidé v Praze, ale i věřící
z mimopražských farností. „Ozvali se
mi kněží z farností Slivice-Milín, Veliš
i od nás z Vlašimi. Chtěli vědět, jak
mohou být užiteční,“ říká ředitelka
Charity Vlašim Daniela Laloučková,
koordinátorka humanitární pomoci
na Vlašimsku.
V Informačním a kulturním centru Stará Boleslav jsou pro příchozí
maminky, děti a prarodiče z Ukrajiny k dispozici balíčky „první pomoci“
s potravinami a drogerií, lze zde vybrat i nějaké oblečení.
Poutní areál na Svaté Hoře nabídl
dvanáct míst pro ubytování ukrajinských uprchlíků v exercičním domě
a redemptoristé nabídli dalších osm
míst pro uprchlíky přímo v budově
kláštera.
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Manderscheidská knihovna
zpřístupněna veřejnosti



Jako ve všech velkých knihovnách i zde
jsou knihy, které nikdo neměl desítky,
možná stovky let v ruce (nepočítáme-li kontroly při pravidelných revizích).
Největší zájem je o knihy vztahující se
k českým dějinám, k dějinám premonstrátského řádu, velmi vyhledávané
jsou naše nejcennější středověké rukopisy. Tyto svazky jsou vesměs digitalizované, abychom co nejvíce šetřili
jejich fyzický stav a umožnili další staletí existence originálů.

V létě 2020 přestěhovalo pražské arcibiskupství svou rozsáhlou tzv.
Manderscheidskou knihovnu do Strahovského kláštera. Zde jsou knihy
katalogizovány a zpřístupněny veřejnosti, což v budově arcibiskupství
nebylo možné.

 Jaký je postup zpracování
Manderscheidské knihovny?

tékář a archivář Královské kanonie
premonstrátů na Strahově, ředitel
Strahovské knihovny a obrazárny.

Doposud je zkatalogizována přibližně polovina fondu starší arcibiskupské knihovny (knihy Antonína Brusa
z Mohelnice, Arnošta Harracha a dalších). Zatím je zkatalogizován formát
12° (signatury Z1 12° 1–98; zpracovala
Mgr. Hedvika Kuchařová, PhD.) a formát 4° (signatury Z1 4° 1–555; zpracoval Mgr. Bořek Neškudla, PhD.). Pokračují práce na formátu 8° (Z1 8° 1–405)
a zpracování knih ve foliovém formátu. Dá se předpokládat dokončení
v závěru roku 2022.
Stanislav Zeman

 Které knihy z takzvané
Manderscheidské knihovny
jsou podle Vás nejcennější?

P. Evermond Gejza Šidlovský (třetí zleva) s vedením Lions Clubu.
Jde o soubor 10 500 historických
svazků ze 16.–18. století, většinou
vázaných v kůži. Tematicky jde o díla
z oborů teologie, filozofie, historie,
přírodních věd, léčitelství, architektury, stavitelství, urbanismu, dějin umění, módy, sběratelství nebo slovníky.
Pocházejí zejména z Itálie, Francie,

Německa a Belgie. Strahovští premonstráti, kteří dlouhodobě pečují
o zhruba půl milionu knih, mají bohaté zkušenosti s péčí o vzácné historické svazky. Manderscheidskou
knihovnu nám představil jeden z nich,
P. Mgr. et Mgr. Evermod Gejza
Šidlovský, HEDr., O.Praem, biblio-

Manderscheidská knihovna prochází celkovým zpracováním. Z důvodu
rozsáhlosti fondu jsme začali nejdříve
se zpracováním knihovny arcibiskupa
Bruse, ke které existoval jenom předávací protokol. Knihy shromážděné arcibiskupem Antonínem Brusem z Mohelnice (1518–1580) jsou doopravdy
velmi cenné. Jedná se o unikátně
dochovanou knižní sbírku církevního hodnostáře a intelektuála, která
zahrnuje dobovou evropskou knižní
produkci včetně vyhrocených polemik mezi katolickou církví a představiteli překotně se rozvíjející reformace. Zvláště zajímavé jsou knihy, které
získal Brus přímo během Tridentského
koncilu, jehož zasedání se zúčastnil.
Samostatnou kapitolu představují pozoruhodné renesanční knižní vazby.
Již nyní během zpracování se setkáváme se zájmem badatelů o knihy
z Brusovy knihovny. Z Manderscheidské knihovny jsou pak velmi cenné
zejména atlasy, ale i svazky uvedené
v internetovém odkaze v prvním bodě.
 Jak o tyto a podobné historické
knihy pečujete? Potřebovaly některé z nich restaurátorské práce?

Manderscheidská knihovna je obecně
ve velmi dobrém stavu, v řidších případech poškození vazby se situace
řeší většinou zhotovením ochranného obalu z nekyselé lepenky. Nejdůležitější je tedy uskladnění knihovny
v depozitáři s vyhovující teplotou
a vlhkostí.

O jaké knihy je největší zájem?

 Daří se vám shánět finanční prostředky na tuto službu veřejnosti?

Restaurátorské práce v kmenovém
fondu provádí kanonie na vlastní náklady. Finanční prostředky z veřejných
zdrojů (programy Ministerstva kultury) jsou používány na digitalizaci nebo
na restaurování knihovního mobiliáře (sbírka glóbů). Kanonie na vlastní
náklady renovovala depozitář, kde je
Manderscheidská knihovna uložena.
 Za jakých podmínek jsou
ve Strahovském klášteře knihy
badatelům přístupné?

Knihy jsou k dispozici pouze prezenčně, bádat v knihovně může kdokoli po
vyplnění evidenčního formuláře, po-

volení ke studiu je bezplatné. V případě digitalizovaných dokumentů,
které jsou bezplatně přístupné v portálu Manuscriptorium.com, je ovšem
třeba o studium originálu zažádat
a zdůvodnit, proč nepostačuje digitální kopie. Totéž platí pro studium
digitalizovaných map, přístupných
v portálu Chartae antiquae, a digitalizovaných grafik a kreseb, přístupných
v portálu eSbirky. Zkatalogizované
knihy z Manderscheidské knihovny
jsou okamžitě dostupné ve webovém
katalogu Strahovské knihovny. Záznamy poskytujeme rovněž Soubornému katalogu ČR, který je napojen
na světové knihovní portály, např. KVK
– Karlsruher Virtueller Katalog (kvk.bibliothek.kit.edu).
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8 CHARITA

Masivní pomoc Charity válečným
uprchlíkům můžete podpořit i vy

Zasvěcení Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie

Ozbrojený konflikt na Ukrajině vyústil v obří migrační vlnu.
Charity v pražské arcidiecézi poskytují masivní pomoc
uprchlíkům, kteří se ocitli v naší arcidiecézi v tíživé situaci.

Modlitba k úkonu zasvěcení lidstva, a zejména pak Ruska a Ukrajiny,
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který 25. března vykonal papež
František ve Vatikánské bazilice ve spojení s biskupy celého světa.

částí krizových týmů. V Praze 2 se například Arcidiecézní
charita Praha stará o byty a ubytovnu, kterou město pro
Ukrajince vyčlenilo. V Praze 6 provozuje komunitní centrum s adaptačními aktivitami pro děti.
Do pomoci se zapojila celá charitní síť, která v pražské
arcidiecézi čítá pět desítek profesionálních i dobrovolných
Charit. Charity poskytují tisícům migrantů materiální pomoc
i odborné sociální doprovázení a podporu při integraci. Přitom ale nezapomínají na potřebné občany České republiky a poskytují dál všechny stávající sociální služby v plném
rozsahu.

Pomáhat s rozvahou

Charita pomáhá tisícům uprchlíků. Poskytuje profesionální
sociální poradenství, ubytování, materiální pomoc i podporu v integraci.

Mohutná vlna solidarity se vzedmula v celé naší společnosti.
„Dárcům patří velký dík,“ vzkazuje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. Zároveň ale upozorňuje, že je
potřeba pomáhat dlouhodobě, profesionálně a s rozvahou.
Dárci mohou finančně podpořit práci Charity, která
je odborná, která reflektuje individuální potřeby dané rodiny a její skutečnou potřebnost. Charita má dlouholeté
zkušenosti s pomocí podle metod profesionální sociální
práce.

Poradna pro migranty a uprchlíky, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha, letos slaví 20. výročí. Na oslavy ale
není čas. „Krizová situace vyžaduje naše plné nasazení,“
říká Světlana Porsche, původem Ukrajinka, která stojí v čele
poradny téměř od jejího založení. Její tým funguje běžně
v patnácti lidech, nyní je to několikanásobně více.
„Poskytujeme uprchlíkům asistenci při registraci na úřadech.
Jsme sedm dní v týdnu přítomni na čtyřech pobočkách oddělení pobytu cizinců ministerstva vnitra. Přichází sem i tisíce lidí denně. Mnoho z nich potřebuje další pomoc, kterou
se snažíme zajistit. Někdo potřebuje lékaře, někdo se stěhuje k příbuzným, ale těm chybí matrace, další jsou úplně bez
prostředků a chybí jim i jídlo pro děti a bydlení,“ popisuje
Světlana Porsche.

Pomoc uprchlíkům i českým občanům
Charita je na mnoha místech pražské arcidiecéze partnerem měst a obcí v pomoci uprchlíkům nebo dokonce sou-

Podpořte, prosíme, veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha darem na účet 749986/5500, variabilní symbol 43.
Děkujeme!

Maria, Matko Boží a Matko naše, obracíme se k tobě v této hodině soužení.
Jsi naše Matka, miluješ nás a znáš nás:
nic, co je nám drahé, před tebou není
skryto. Matko milosrdenství, mnohokrát jsme zakusili tvou prozřetelnou
laskavost, tvou přítomnost, která nám
přináší pokoj, protože nás vždy vedeš
k Ježíši, knížeti pokoje.
My jsme však cestu k míru ztratili.
Zapomněli jsme na poučení z tragédií minulého století, na oběti milionů
lidí, kteří padli ve světových válkách.
Nerespektujeme závazky, které jsme
přijali jako společenství národů, a zrazujeme sny národů o míru a naděje
mladých lidí. Onemocněli jsme chamtivostí, uzavřeli jsme se do národnostních zájmů, nechali jsme se ochromit
lhostejností a paralyzovat sobectvím.
Raději jsme ignorovali Boha, žili ve
své lži, pěstovali agresi, ničili životy
a hromadili zbraně, zapomínajíce, že
jsme strážci svých bližních i společného domova. Válkou jsme rozvrátili
zahradu Země, hříchem jsme zranili
srdce našeho Otce, který chce, abychom byli bratry a sestrami. Stali jsme
se lhostejnými ke všem a všemu kromě sebe. A s hanbou říkáme: Odpusť
nám, Pane!
V bídě hříchu, v naší únavě a křehkosti, v tajemství bezpráví zla a války
nám ty, svatá Matko, připomínáš, že
Bůh nás neopouští, ale stále na nás
s láskou hledí, touží nám odpustit
a pozvednout nás. To on nám tě dal
a do tvého Neposkvrněného Srdce
umístil útočiště pro církev a lidstvo.
Z božské dobroty jsi s námi a i v těch
nejtíživějších zákoutích dějin nás vedeš s laskavostí.
Proto se k tobě uchylujeme, klepeme na dveře tvého srdce, my, tvé
drahé děti, které se nikdy neunavíš
navštěvovat a zvát k obrácení. V této
temné hodině nám přijď na pomoc
a potěš nás. Každému z nás řekni:

„Copak nejsem vaše matka?“ Ty víš,
jak rozplést zmatky našich srdcí a uzly
naší doby. Vkládáme do tebe svou důvěru. Jsme si jisti, že zejména v době
zkoušky nepohrdneš našimi prosbami
a přijdeš nám na pomoc.
Stejně tak jsi učinila v galilejské
Káně, když jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a uvedla světu jeho první
znamení. Když se hostina změnila ve
smutek, řekla jsi mu: „Nemají víno“
(Jan 2,3). Zopakuj to znovu Bohu,
Matko, protože dnes nám došlo víno
naděje, radost se vytratila, bratrství
se rozplynulo. Ztratili jsme lidskost,
promarnili jsme mír. Stali jsme se
schopnými jakéhokoli násilí a ničení.
Naléhavě potřebujeme tvůj mateřský
zásah.

Přijmi tedy, ó Matko, tuto naši prosbu.
Hvězdo moří, nedopusť,
abychom ztroskotali ve válečné bouři.
Archo nové smlouvy,
inspiruj plány a cesty smíření.
„Nebeská země“, vrať světu
Boží svornost.
Uhas nenávist, zmírni pomstu,
nauč nás odpuštění.
Zbav nás války,
ochraň svět před jadernou hrozbou.
Královno růžence, probuď v nás
touhu modlit se a milovat.
Královno lidské rodiny, ukaž lidem
cestu bratrství.
Královno míru, vypros světu mír.
Tvé slzy, ó Matko, ať pohnou našimi
zatvrzelými srdci. Kéž slzy, které jsi za
nás prolila, znovu přivedou k rozkvětu toto údolí, které naše nenávist vysušila. A dokud hluk zbraní neutichá,
kéž nás tvá modlitba obrátí k míru.
Ať tvé mateřské ruce pohladí ty, kdo
trpí a prchají pod náporem bomb. Kéž
tvoje mateřská náruč utěší ty, kteří museli opustit své domovy a svou
zemi. Kéž nás tvé bolestné srdce po-

hne k soucitu a povzbudí nás, abychom otevírali dveře a starali se o zraněné a opuštěné lidstvo.
Svatá Matko Boží, pod křížem ti Ježíš, hledíc na učedníka, řekl: „Hle, tvůj
syn“ (Jan 19,26): tak ti svěřil každého z nás. Potom učedníkovi, každému
z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (v. 27).
Matko, nyní tě chceme uvést do našich životů a do našich dějin. V tuto
hodinu stojí lidstvo, vyčerpané a rozrušené, pod křížem spolu s tebou.
A potřebuje se ti svěřit, aby se skrze
tebe zasvětilo Kristu. Ukrajinský a ruský lid, který tě s láskou uctívá, se k tobě
obrací, zatímco tvé srdce bije pro ně
a pro všechny národy zmítané válkou,
hladem, nespravedlností a bídou.
Proto my, Matko Boží a naše,
slavnostně svěřujeme a zasvěcujeme sebe, církev a celé lidstvo, zvláště
Rusko a Ukrajinu, tvému Neposkvrněnému Srdci. Přijmi tento náš čin,
který konáme s důvěrou a láskou;
dej, ať přestane válka a ať je na světě
mír. „Ano“, které vyšlo z tvého srdce,
otevřelo dveře dějin knížeti pokoje;
věříme, že skrze tvé Srdce opět přijde mír. Tobě tedy zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby
a očekávání národů, úzkosti a naděje
světa.
Kéž se skrze tebe na zemi vylije Boží milosrdenství a kéž naše dny
opět poznamená líbezný mír. Ženo
souhlasu, na kterou sestoupil Duch
svatý, vrať mezi nás Boží harmonii.
Zmírni vyprahlost našich srdcí, ty, jež
„naděje zdroj živý jsi v každém čase“
(Dante, Božská komedie, Ráj XXXIII.,
12; pozn. překl.). Lidstvo jsi připojila k Ježíši, učiň z nás dělníky společenství. Kráčela jsi po našich cestách, veď nás po stezkách pokoje.
Amen.

Zdroj: Vatican news,
překlad Petr Vacík
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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

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.
1. 4. / 10.00

Králíky / mše sv.
a žehnání nového Památníku obětem
internace
2. 4. / 10.00 Praha-Nové Město /
kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Karla Velikého na Karlově /
slavnostní mše sv. s požehnáním
poutní cestě Via Ludmila
10. 4. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. – Květná neděle
14. 4. / 9.30 Praha-Hradčany /
katedrála / Missa chrismatis
14. 4. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. – Zelený čtvrtek
15. 4. / 8.00 Praha-Hradčany /
katedrála / ranní chvály Velkého
pátku
15. 4. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / obřady Velkého pátku
16. 4. / 8.00 Praha-Hradčany /
katedrála / ranní chvály Bílé soboty
16. 4. / 20.30 Praha-Hradčany /
katedrála / Velikonoční vigilie
17. 4. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. – Zmrtvýchvstání
Páně
17. 4. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / nešpory neděle
Zmrtvýchvstání
23. 4. / 10.00 Praha-Staré Město /
kostel Panny Marie před Týnem / mše
sv. ke cti bl. Karla Habsburského
25. 4. – 27. 4. Velehrad / plenární
zasedání České biskupské konference
27. 4. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. pro děti z České
školy ve Vídni
28. 4. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. u příležitosti
200. výročí narození Gregora Mendela
30. 4. / 11.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. ke cti sv. Zikmunda
a pro Pochod pro život
30. 4. / 14.00 Praha-Klárov /
Pochod pro život

2. 4. – 4. 4. Švýcarsko /

3. 4. Praha-Nusle / návštěva

pastorační návštěva krajanských
společenství
10. 4. / 9.00 Praha-Podolí /
kostel sv. Michaela Archanděla /
mše sv.
14. 4. / 9.30 Praha-Hradčany /
katedrála / Missa chrismatis
14. 4. / 16.00 Stará Boleslav /
Charitní domov sv. Václava /
mše sv.
15. 4. / 8.00 Praha-Hradčany /
katedrála / ranní chvály Velkého
pátku
15. 4. / 18:00 Praha-Hradčany /
katedrála / obřady Velkého pátku
16. 4. / 8.00 Praha-Hradčany /
katedrála / ranní chvály Bílé soboty
16. 4. / 20.00 Praha-Staré Město /
kostel Panny Marie Sněžné /
Velikonoční vigilie
17. 4. / 10.30 Praha-Braník /
kostel sv. Prokopa / mše sv.
17. 4. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / nešpory neděle
Zmrtvýchvstání
21. 4. / 16.00 Praha-Staré Město /
kostel Panny Marie Sněžné /
mše sv. pro SANANIM
22. 4. / 19.30 Praha-Staré Město /
Obecní dům / Poděkování dárcům
kostní dřeně
23. 4. / 9.30 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv., poté následuje
předsynodální arcidiecézní setkání
24. 4. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. s novokřtěnci
24. 4. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / nešpory
24. 4. / 20.00 Praha-Staré Město /
kostel Nejsv. Salvátora /
mše sv. s přijetím katechumenů
25. 4. – 27. 4. Velehrad /
plenární zasedání
České biskupské konference

Vazební věznice Praha Pankrác
8. 4. Praha-Staré Město /
Staroměstská radnice /
Konference o kaplanské službě
10. 4. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. – Květná neděle
14. 4. / 9.30 Praha-Hradčany /
katedrála / Missa chrismatis
14. 4. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv. – Zelený čtvrtek
15. 4. / 8.00 Praha-Hradčany /
katedrála / ranní chvály
Velkého pátku
15. 4. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / obřady
Velkého pátku
16. 4. / 8.00 Praha-Hradčany /
katedrála / ranní chvály
Bílé soboty
16. 4. / 20.30 Praha-Hradčany /
katedrála / Velikonoční vigilie
17. 4. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / nešpory neděle
Zmrtvýchvstání
19. 4. / 9.30 Praha-Karlín /
vikariátní konference
IV. pražského vikariátu
19. 4. / 17.00 Praha-Řepy /
kostel Sv. Rodiny /
benefiční koncert
23. 4. / 9.30 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv., poté následuje
předsynodální arcidiecézní setkání
24. 4. / 9.30 Praha-Dejvice /
kostel sv. Vojtěcha /
mše sv. s biřmováním
25. 4. – 27. 4. Velehrad /
plenární zasedání
České biskupské konference
28. 4. / 14.00 Vlašim /
kostel sv. Jiljí / mše sv. k 30. výročí
Charity Vlašim
30. 4. / 13.00 Lomec u Vodňan /
III. Národní pouť za hospice

Foto: Samuel Soukup / Člověk a Víra

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

 13. dubna od 9.30 Akademie nejen pro seniory. Kateřina Lachmanová
promluví na téma: Kříž jako strom života. Jak dešifrovat radostnou zvěst
v kříži Kristově. (Budova KTF UK,
učebna P1, Thákurova 3, Praha 6)
https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU
 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 (Kolejní 4, Praha 6
– Dejvice). Snoubenci se přihlašují na
https://apha.cz/akce/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-2/.
www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
 Taxiway camp 2022 Přihlašování
na letošní ročník bylo právě spuštěno (web ADCM). Pokud vám je 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 od 24. do 29. července. 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. dubna od 15.00 Malé filmové
exercicie. Volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpo-

řené malým občerstvením vede jáhen
Pavel Švarc. Úvodem bude promítnut
film „Křižáček“. Délka trvání akce je
dána především zájmem a aktivitou
přítomných (předpokládá se max.
3 hod.). Prostor je temperován. Vstupné dobrovolné, není potřeba se přihlašovat předem. Počet účastníků je
dán kapacitou. (sklepní prostory Svaté
Hory – vchod z boku areálu)
 3. dubna od 8.00 do 13.00 Postní koláč – dobročinná akce v ambitu.
Získaný výtěžek z aukce domácích
pekařských výrobků bude věnován
na podíl na další etapu zrestaurování
soch a opravu balustrády kolem baziliky. Na tyto účely je možné také přispět v sakristii nebo poukázáním daru
na účet farnosti. Kromě zakoupení
pekařských výrobků můžete akci též
podpořit věnováním vlastních pekařských výrobků (doneste v den konání).
 6. dubna Čtvrtá přednáška z cyklu
Lidé ze svatohorských vín „Johann
Rudolf Sporck“ spojená s ochutnávkou vín. Přednáší PhDr. Věra Smolová.
Vstupné 100 Kč, rezervujte si s předstihem místa v prodejně na Svaté
Hoře nebo na tel. 318 429 943.
 14. dubna Zelený čtvrtek. Mše sv.
jen v 17.00 na památku poslední večeře. Hudba při bohoslužbě: P. Šmolík – proprium Zeleného čtvrtku ad.
Následuje adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Zpovědní služba v bazilice 10.00 až 12.00
a 13.00 až 16.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
 15. dubna Velký pátek. Od 15.00
křížová cesta v parku, od 17.00 velkopáteční obřady. Hudba: J. Hanuš: Pašije podle Jana (Svatohorský chrámový sbor). Zpovědní služba v bazilice od
7.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00.
 16. dubna Bílá sobota. Boží hrob
otevřen od 6.30, Velikonoční vigilie

od 20.00. Zpovědní služba v bazilice
7.00 až 10.00 a 15.00 až 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
 17. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Mše
sv. od 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Žehnání pokrmů při každé bohoslužbě.
Hudba při liturgii v 9.00: F. X. Brixi –
Missa brevis in D (Svatohorský chrámový sbor).
 18. dubna Velikonoční pondělí. Mše
sv. od 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Velikonoční koncert Matice Svatohorské
od 17.00.
 24. dubna 2. neděle velikonoční,
Neděle Božího Milosrdenství. Mše sv.
od 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Hudba
při liturgii v 9.00: J. Langlais – Missa
Misercordiae Domini. Od 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství, od
16.15 nešpory v bazilice.
 30. dubna od 15.00 Malé filmové
exercicie. V jejich rámci bude promítnut film „Corpus Christi (CZ titulky)“.
Více informací – viz exercicie 2. dubna.

Výstavy
 Požár Svaté Hory Výstava je volně
přístupná v otevírací době prodejny
v rohové Plzeňské kapli. Vytvořena byla ve spolupráci ŘKF na Svaté
Hoře se Státním okresním archivem
Příbram.
 Svaté relikvie a jejich kult V takzvané klenotnici, prostoru v proboštství na Svaté Hoře. 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.
 Akce K Rohová Mníšecká kaple
v ambitu.
 E-shop: https://svata-hora.cz/
internetovy-obchod
www.svata-hora.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY
 3. dubna od 18.00 Jesus Christ
Superstar – koncertní provedení
v podání souboru absolventů Arcibiskupského gymnázia v Praze pod
vedením Ondřeje Dobisíka. Doporučené vstupné 100 Kč.
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 6. dubna od 16.00 do 20.00 Předvelikonoční možnost přijmout svátost
smíření. K dispozici bude více zpovědníků. (KCMT)
 8. dubna od 9.00 – 9. dubna do
9.00 BIBLE 24. Čtení božího slova,
Nového zákona nepřetržitě po dobu
24 hodin. (KCMT)
 11. dubna od 19.00 Benefiční Velikonoční koncert Pražského smíšeného sboru a jeho hostů. Na programu:
František Ignác Tůma – Stabat Mater,
Jan Hanuš – Dřevěný Kristus a další.
Účinkují: Pražský smíšený sbor; Martin Vodrážka – baryton, Drahoslav
Gric – varhany, Jan Steyer – dirigent.
Výtěžek koncertu bude použit pro
postižené válkou.
 20. dubna od 19.00 do 20.30 Hudební kavárna v tónech jazzu. Vstupné
60 Kč na osobu.
 30. dubna Farní pouť na Svatou
Horu u Příbrami. Bližší informace naleznete na www.kcmt.cz.
Pořad bohoslužeb svatého týdne
a velikonoc na
www.kcmt.cz/bohosluzby.
www.kcmt.cz

ŘKF DOBŘÍŠ,
PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE
 5. dubna od 19.00 Postní duchovní
obnova – seminář pod názvem „Především chraň své srdce“ (Př 4,23). Závěrečná přednáška čtyřdílného cyklu.
Vede Ph.Lic. Kateřina Lachmanová,
Th.D. (Pastorační centrum sv. Tomáše)
www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO
PRAHA-STODŮLKY
 2. dubna od 9.00 do 14.00 Jarní
bazar dětského jarního a letního oblečení. (Komunitní centrum sv. Prokopa)
 3. dubna Žehnání aut. Na začátku motoristické sezony se uskuteční opět požehnání aut i jejich řidičů.
Proběhne v pravé poledne na Slunečním náměstí (auta budou stát na pěší
zóně okolo stromu před Komunitním
centrem sv. Prokopa). Přijeďte s dostatečným předstihem, na náměstí je
možné vjíždět od 11:30.
 6. dubna od 10.00 Kurz Beta.
V měsíci dubnu budeme pokračovat
ve výkladu dokumentů 2. vatikán-

ského koncilu, konkrétně konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum
Concilium. Téma: Svátosti a svátostiny. Jak probíhá katechumenát? Jakým způsobem je možné křtít? Kdo
může udělovat svátosti? Změnil se po
koncilu způsob udělování svátostí?
Jaké jsou všechny různé možnosti křesťanského pohřbu? (Komunitní
centrum sv. Prokopa)
 27. dubna od 10.00 Kurz Beta. Téma:
Denní modlitba církve a liturgický rok.
Kde se vzala modlitba breviáře? Kdo se
breviář modlí? Na jaké části se breviář
dělí? Z čeho se skládá liturgický rok?
Kdy má který svátek přednost? (Komunitní centrum sv. Prokopa)
www.farnoststodulky.cz

ŘKF U KOSTELA
SV. MICHAELA ARCHANDĚLA
PRAHA-PODOLÍ
 17. dubna od 9.00 Boží hod velikonoční. Mši svatou bude celebrovat
biskup Václav Malý. Při bohoslužbě
budou žehnány pokrmy.
https://farnost-podoli.webnode.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO
 18. dubna od 17.00 Velikonoční
koncert Břevnovského chrámového
sboru s orchestrem. Na programu
skladby W. A. Mozarta, B. Černohorského, N. Roty, M. Frisiny, P. Mascagniho a C. Monteverdiho (kostel Sv.
Rodiny).
 19. dubna od 17.00 Koncert „Jarní
romance“ v podání Ireny Pohl Houkalové – zpěv a Dua Dacapo ve složení Kateřina Macourková Hlaváčová
– flétna, Michal Macourek – klavír,
Kateřina Macourková – housle, Ondřej Macourek – flétna. Zazní skladby
J. S. Bacha, G. F. Händela, J. A. Hasseho, C. Saint-Saënse, J. B. Foerstera,
E. Bozzy, G. Faurého a M. Macourka
(kostel Sv. Rodiny).
 24. dubna od 17.00 Koncert smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM
PRAHA Sokola Královské Vinohrady
(sbormistři Zdeňka a Vladislav Součkovi, klavír Jitka Nešverová) a Ženský
pěvecký sbor TRVALKY (sbor bývalých
členek RADOST PRAHA, sbormistr
Vladislav Souček, klavír Helena Lisá).
Na programu Bartholdy, Cohen, Dvořák, Gounod, Lightfood, Marenzio,
Raichl, Smetana, lidové písně (kostel
Sv. Rodiny).

 26. dubna od 17.00 Koncert souboru žáků a učitelů ZUŠ J. Kličky
Klatovy Gospel Time, který v rámci
svého programu představí duchovní
písně v klasických i moderních úpravách pro pěvecký sbor a doprovodnou kapelu. Posluchači se tak mohou
těšit na klasické duchovní písně, ale
například i na „filmovou klasiku“ Oh
Happy Day nebo na africký spirituál
Babba Yetu. Zpěváky doprovodí kapela ve složení flétna, viola, klavír, cajon
a kontrabas (kostel Sv. Rodiny).
www.domovrepy.cz

 30. dubna od 8.30 Putování okolo
Radošovic. Zahájení: mše svatá v Radošovicích a 10 km pochod s modlitbami u kaplí a křížů.
 Každé pondělí od 9.00 a od 17.00
Kurz českého jazyka – Kurs českoi
movi.
 Každý čtvrtek od 16.00 do 18.00
Ukrajinský klub.
Místo konání akcí: Vlašim, Tovární
2042; změny vyhrazeny
www.vlasim.charita.cz

METROPOLITNÍ KAPITULA
U SV. VÍTA V PRAZE
DOMINIKÁNSKÁ 8
 Každé pondělí (do května) od
18.00 do 19.30 Pootevřený prostor.
Přednášky o sakrální architektuře
s Norbertem Schmidtem. Cyklus 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. Termíny: 4. 4., 11. 4., 25. 4., 9. 5.,
16. 5.
 13. dubna od 19.30 Jordán Saský:
O počátcích Řádu kazatelů. Knižní salón nakladatelství Krystal OP věnovaný svědectví blahoslaveného Jordána
Saského, prvního nástupce svatého
Dominika v čele Řádu bratří kazatelů, které v sobě snoubí hagiografické prvky odkazující na život svatého
Dominika s „kronikářsky“ pojatým pojednáním o dějinách řádu. Přednášet
bude Vincenta Vodáková OP.
Místo konání: barokní refektář;
Jalovcová 234/2, Praha – Staré Město. Akce jsou streamované online na
YouTube a záznamy jsou dostupné
tamtéž. Více na webových stránkách
Dominikánské 8.
www.dominikanska8.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
ZAHRADA – VLAŠIM
 1. dubna od 17.30 Postsovětské Rusko, poslední z volného cyklu
přednášek – PhDr. Marek Příhoda,
PhD., FF UK.
 6. dubna od 17.30 Filmový klub:
australský film PONOR
 20. dubna od 19.00 Folkový klub:
koncert Ireny Budweiserové a Jakuba
Racka.

Sváteční liturgie
v katedrále
 10. dubna od 10.00 Květná neděle.
Mše svatá, která začíná obřadem žehnání ratolestí v bazilice sv. Jiří. Celebruje kardinál Dominik Duka.
 14. dubna od 9.30 Missa chrismatis – mše svatá se svěcením olejů.
Celebruje kardinál Dominik Duka,
koncelebrují kněží arcidiecéze.
 14. dubna od 18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně. Celebruje biskup
Zdenek Wasserbauer.
 15. dubna od 8.00 Liturgie hodin
– modlitba se čtením a ranní chvály.
 15. dubna od 18.00 Památka Umučení Páně. Slouží biskup Václav Malý.
 16. dubna od 8.00 Liturgie hodin
– modlitba se čtením a ranní chvály.
 16. dubna od 20.30 Velikonoční vigilie. Celebruje biskup Zdenek
Wasserbauer.
 17. dubna od 8.30 a 10.00 Mše
svaté slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Bohoslužbu od 10.00 celebruje kardinál Dominik Duka.
 17. dubna od 17.00 Liturgie hodin
– nešpory.
 24. dubna od 8.30 a 10.00 Druhá
neděle velikonoční – mše svaté. Bohoslužbu od 10.00 celebruje biskup
Václav Malý. Při mši sv. se setkají neofyté. Po jejím skončení bude předána
a v katedrále umístěna relikvie bl. Karla Rakouského.
 28. dubna od 18.00 200. výročí narození Gregora Mendela. Mši svatou
celebruje kardinál Dominik Duka.
 30. dubna Památka sv. Zikmunda.
Od 11.00 mše svatá pro Hnutí pro
život, celebruje kardinál Dominik Duka.
Od 18.00 mše svatá za účasti zvoníků
z ČR, celebruje P. Ondřej Pávek.
www.kapitula.cz

Pozvánky
 Varhanní nešpory maltézských
rytířů
V pondělí 4. dubna od 17.00 se koná
v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ koncert duchovní
hudby. Program: J. S. Bach, J. Pachelbel, W. A Mozart, A. Dvořák. Účinkují
Iva Kramperová – housle, Pavel Svoboda – 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.
 Pouť k hrobu dr. Františka Noska
V sobotu 23. dubna jste zváni na 87.
pouť k hrobu dr. Františka Noska do
Poříčí nad Sázavou. František Nosek
(1886–1935) byl františkánský terciář a významný předválečný katolický
politik a národohospodář. Zasloužil
se mj. o postavení kostela sv. Anežky
v Praze-Spořilově. Od 15.00 bude provinciál řádu františkánů P. Jakub František Sadílek OFM sloužit mši svatou
v kostele svatého Havla v Poříčí nad
Sázavou (u řeky). Od 16.00 následuje
modlitba u hrobu dr. Noska na hřbitově
u kostela, od 16.15 proběhne setkání
poutníků na faře (dle aktuálních protiepidemických opatření). Bližší informace: muller.miloslav@centrum.cz, případně tel. 272 765 083 a 732 744 953.
Jako dopravu lze použít vlak z pražského hlavního nádraží s přestupem
v Čerčanech. Pouť pořádá Národní
rada Sekulárního františkánského řádu
ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou.

 Koncert duchovní hudby
v kostele sv. Kateřiny
V pondělí 25. dubna od 16.00 se
koná koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program
Bach, Archangelskij, Čajkovskij, Durufle, Tartini, Bortňanskij. Účinkuje
smíšený sbor Orfej. Koncert pořádá Společnost pro duchovní hudbu,
Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice za finanční podpory hlavního města Prahy
a MČ Praha 2.
 Bohoslužba ke Dni Země
V úterý 26. dubna od 18.00 zvou
Ekologická sekce České křesťanské
akademie a akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora na bohoslužbu
ke Dni země v kostele Nejsvětějšího
Salvátora v Praze 1. Kázat bude Dušan
Hejbal, biskup Starokatolické církve,
zpěvem bohoslužbu doprovodí sbor
Gabriel. Po jejím skončení následuje beseda o Nové dohodě vytvořené
platformou pro sociálně-ekologickou
transformaci.
 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
nabízejí možnost společného hledání. Získat více informací nebo se
rovnou přihlásit můžete na: https://
krystal.op.cz/letni-skola-tomaseakvinskeho/.

EXERCICIE 15

14 Z Act Curiae

 Ing. Kateřina Osecká byla s účinností od 1. března 2022 jmenována
ředitelkou Farní charity Praha 3 Vinohrady.
 Veronika Tetuová byla s účinností
od 1. března 2022 do 28. února 2023
jmenována a ustanovena ředitelkou
Komunitního a Pastoračního střediska Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Tomáše v Dobříši.

Životní jubilea
 Mgr. Miloš Hrnčíř, trvalý jáhen
v Roudnici nad Labem, 1. 4. 1942
(80 let)
 P. Mgr. Jiří Čepl O. Melit., farář
v Budyni nad Ohří, advokát MCS AP,
7. 4. 1962 (60 let)
 Ing. Ondřej Kapasný, administrátor v Poříčí nad Sázavou, 8. 4. 1987
(35 let)
 JCLic. Stanislav Brožka, soudce
MCS AP, 12. 4. 1982 (40 let)
 P. Dott. prof. Anastasio Ottavio
Roggero OCD, působící v Praze,
12. 4. 1939 (83 let)
 Mgr. Jaroslav Krajl, farář v Nymburce, 19. 4. 1972 (50 let)
 Antonín Šorm, na odpočinku
v Praze, 23. 4. 1936 (86 let)
 kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, 26. 4. 1943
(79 let)
 Mgr. Pavel Reumann, trvalý jáhen v Praze-Strašnicích, 29. 4. 1967
(55 let)

Výročí
biskupské konsekrace

 Mons. prof. Ladislav Tichý, Th.D.,
kněz diecéze brněnské, zemřel dne
1. března 2022 ve věku 74 let, ve
49. roce kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo v sobotu 5. března 2022 v 10.00 hodin při mši svaté
v kostele sv. Mořice v Olomouci a ve
14.30 hodin v kostele v Olešnici, poté
byly jeho tělesné ostatky uloženy do
rodinného hrobu. R.I.P.

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

 Od 12. do 15. května
Exercicie / P. Karel Satoria /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
 Od 16. do 20. května
Exercicie pro všechny /
Mons. Josef Žák / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 23. do 27. května
Exercicie „Skrze modlitbu
prohlubovat lásku k Bohu
a k člověku“ / P. Josef Michalčík /
CSsR / Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 30. května do 3. června
Exercicie „Malověrný: Proč jsi pochyboval?“ / P. Jan Kuník, CSsR /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
 Od 13. do 15. června
Duchovní cvičení pro seniory /
P. Milan Palkovič / Hostýn /
http://hostyn.cz

Změna vyhrazena.

úmysly
apoštolátu modlitby

 Mons. Karel Herbst SDB, emeritní
pomocný biskup, 6. 4. 2002 (20 let)

Katolické bohoslužby
ve sdělovacích
prostředcích

Výročí svěcení
 P. ThLic. Ing. Cyril John SJ, farní
vikář u kostela sv. Štěpána v Praze-Novém Městě, 6. 4. 2002 (20 let)
 P. Ing. Josef Kopecký SDB, působící v Praze, 10. 4. 1987 (35 let)
 ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., emeritní
kanovník, rektor in spiritualibus filiálního kostela sv. Jiří na Pražském hradě, 13. 4. 1966 (56 let)
 P. Dott. prof. Anastasio Ottavio
Roggero OCD, působící v Praze,
21. 4. 1963 (59 let)
 P. Marian Krzysztof Brudny SVD,
administrátor v Praze-Uhříněvsi,
28. 4. 1992 (30 let)

Radio Proglas
 3. 4. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
 10. 4. (9.00) Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně (P. Tomáš Koumal);
Květná neděle
 14. 4. (18.00) Kostel Panny Marie
Sněžné v Praze (P. Filip Jan Rathouský); Zelený čtvrtek
 15. 4. (15.00) Kostel Panny Marie
Pomocnice v Brně-Žabovřeskách;
velkopáteční obřady
 16. 4. (20.00) Kostel Panny Marie
Sněžné v Praze; velikonoční vigilie
 17. 4. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga); slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 24. 4. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku (P. Slawomir Sulowski)
Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra

Ustanovení

 Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem., první biskup
ostravsko-opavský, zemřel ve čtvrtek
17. února 2022 ve věku 74 let. Poslední rozloučení se konalo v sobotu
26. února 2022 v 11 hodin při slavení
zádušní mše svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Poté byly
jeho tělesné ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě.
Zesnulý byl členem CCC. R.I.P.

 10. 4. (10.00) Kostel sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně; Květná neděle
 14. 4. (18.00) Kostel Panny Marie
Královny, Ostrava-Mariánské Hory;
Zelený čtvrtek
 15. 4. (18.00) Katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze; velkopáteční obřady
 16. 4. (20.00) Kostel sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně; Velikonoční vigilie
 17. 4. (10.00) Kostel sv. Václava,
Dolní Bojanovice; slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 24. 4. (10.00) Katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze (mše sv.
s uložením ostatků blahoslaveného
Karla Habsburského)

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra

Úmrtí

Aktuální program:
www.proglas.cz/program

Televize NOE
 3. 4. (10.15) Náměstí dei Granai ve
Florianě – v rámci papežské cesty na
Maltu (mše sv. a modlitba Anděl Páně)

Úmysl papeže
Za zdravotníky:
Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné
i starší lidi, aby zejména v nejchudších
zemích byli účinně podporováni ze
strany vlády i svého okolí.

S T V O Ř E N Í

Národní úmysl
Za nová kněžská a řeholní povolání:
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali
Pánovu hlasu a odvážně odpověděli
na jeho volání.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 Od 21. do 24. dubna
Exercicie pro rozvedené
a znovu sezdané /
Mons. Aleš Opatrný /
Svatá Hora /
www.svata-hora.cz
 Od 9. do 11. května
Duchovní obnova pro seniory /
P. Miroslav Jáně / Velehrad /
http://stojanov.cz

1. – 5. 8. 2022
Tuchoměřice

společné studium nauky
a textů svatého Tomáše
zaměřených na téma
stvoření a hledání
jejich významu
pro život náš
a dnešního
světa

Pořádá Česká dominikánská provincie
a nakladatelství Krystal OP

Historický kalendář

knižní novinky

7. dubna 1922
Český kněz Jan Josef Litomiský založil kongregaci bratří těšitelů z Getseman. Stali se třetí mužskou řeholní
kongregaci českého původu (před ní
vznikli ivanité a petrini). Jejich hlavním posláním se stala útěcha nemocných, opuštěných a chudých

KRYSTAL OP

Československá strana lidová se
sloučila s hnutím Křesťanská a demokratická unie a název byl změněn
na Křesťanskou a demokratickou unii
– Československou stranu lidovou
(KDU-ČSL).

Karmelitánské
nakladatelství

2. dubna 1992

CESTOU
OD SRDCE
K SRDCI
Josef Hrdlička
Brož., 164 str.,
249 Kč

KŘEST
Aleš Opatrný
Brož., 14 str.,
85 Kč

O POČÁTCÍCH
ŘÁDU KAZATELŮ
Jordán Saský
Brož., 73 str.,
105 Kč

VTĚLENÉ
SLOVO I
V TEOLOGICKÉ
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 160 str.,
200 Kč

ZÁHADNÝ
DIAMANT
Roberto
Morgese
Brož., 176 str.,
239 Kč

MILOSRDNÁ
JIZVA
Rebecca St.
James,
Nancy Rue
Brož., 396 str.,
399 Kč

SEDM KROKŮ
K DOBRÉ
ZPOVĚDI
Michal
Zamkovský
Brož., 72 str.,
125 Kč

JÁ SE TAKY
ZPOVÍDÁM
Tonino
Lasconi
Brož., 96 str.,
159 Kč

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

NÁVRAT
ZTRACENÉHO
SYNA
Henri
J. M. Nouven
Brož., 200 str.,
229 Kč

BÁZEŇ
A CHVĚNÍ
/ NEMOC
K SMRTI
Soren
Kierkegaard
Brož., 294 str.,
475 Kč

ŽENA
AŤ V CÍRKVI
PROMLUVÍ
Zdeněk
Jančařík
Brož., 200 str.,
299 Kč

ÚNAVA
ZE SOUCITU
Angelika
Rohwetter
Brož., 168 str.,
349 Kč

O SMRTI
A ŽIVOTĚ
Irvin D. Yalom
a Marilyn Yalom
Váz., 216 str.,
399 Kč

NEUMIM
TO ŘÍCT
Michaela
Klírová
Brož., 72 str.,
199 Kč

NENÁSILNÁ
KOMUNIKACE
– ŘEČ ŽIVOTA
Marshall
B. Rosenberg
Brož., 240 str.,
349 Kč

Zemřel Jaroslav Durych, významný
katolický prozaik, básník, dramatik
a publicista.

13. dubna 1742
V irském Dublinu bylo poprvé provedeno Händelovo oratorium Mesiáš.
To patří mezi nejznámější a nejčastěji
uváděná sborová díla klasické hudby.

16. dubna 2002
Zemřel Zdeněk Bonaventura Bouše,
františkán, teolog, liturgista, překladatel liturgických textů, výrazná postava liturgické obnovy po Druhém
vatikánském koncilu a ekumeny.

Paulínky

7. dubna 1962

Do Zbraslavského kláštera byli uvedeni první mniši. Přišli ze Sedlce
u Kutné Hory a prvním opatem se
stal Konrád, bývalý převor sedleckého kláštera.

23. dubna 997
Svatý Vojtěch byl zabit při svém misijním působení u pohanských Prusů.

PORTÁL

20. dubna 1292

25. dubna 1992
V polském Hnězdně se konaly svatovojtěšské slavnosti, kterých se na
pozvání polského kardinála Glempa
zúčastnil pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Bylo to poprvé, co se těchto
oslav účastnil nástupce sv. Vojtěcha
na pražském biskupském stolci.

28. dubna 1732
Pražský arcibiskup Daniel Josef Mayer z Mayernu potvrdil kongregaci
bratří poustevníků blahoslaveného
Ivana (ivanitů). Jednalo se o první
mužskou kongregaci českého původu.
Vít Kochánek

