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Vážení čtenáři,

přinášíme informace o hospodaření 

naší arcidiecéze od generálního 

vikáře Mons. Jana Balíka a od člena 

ekonomické rady, Ing. Jana Žůrka. 

Seznámíme vás s dějinami svatovítských 

varhan i s romskými fotbalisty, kteří 

navštívili kardinála Dominika Duku. A 

Arcidiecézní charita Praha nám vysvětlí, 

jak milostivé léto změnilo život mnoha 

lidem v dluhové pasti.

Stanislav Zeman

Editorial

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 
modlím žalm 23, jehož vrcholem je: „…i kdybych šel temnotou šeré smrti, nezaleknu 
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 
s nemocnými, kteří jsou i léta upoutaní na lůžko a dokáží obdarovávat a obohacovat 
druhé. 

Samozřejmě jsou i  ti, kteří svůj osud proklínají a na vše zanevřeli. Ale jiní naopak 
povzbuzují druhé, jsou na ně milí, protože víra je pro ně obrovským obdarováním 
v tom, že vidí smysl lidského utrpení v Kristově oběti. Vážná nemoc není jen smůla, 
že právě na  mě padla. V  Kristově kříži vidíme – i  když nevíme proč – skutečný, 
hluboký smysl. A to opravdu není nějaká zbožná fráze, to je fakt. Kdo toto pochopí, 
najde obrovské světlo v tom, že i největší zoufalství nemoci, bolesti nebo smrti není 
zoufalstvím absolutním, opravdu není beze smyslu. Lze je spojit s Kristovým křížem, 
s Jeho vykupitelskou obětí.

V  některých případech jsem zažil uzdravení lidí po  udělení svátosti pomazání 
nemocných. Někteří lidé se uzdravili i z vážných nemocí po modlitbě. Ovšem sám 
Ježíš uzdravil jen několik lidí jako znamení, že je Božím synem, neuzdravil ve své 
době všechny nemocné na celém světě. I v dnešní době se tyto mimořádné věci 
dějí v určité míře. Například pro svatořečení je potřeba zázraku, které se i dnes dějí 
a ukazují, že Bůh s námi stále je. Ale bohužel zlo dále jde světem. Utrpení pokračuje, 
ale v  Kristově kříži dostává smysl. Máme na  kostelích, v  jejich interiérech, mnozí 
i doma, někteří i na krku kříže. A to nemá být jen ozdoba ale znamení, že vyznáváme 
Krista ukřižovaného. Nevěšíme si na krk ukřižovaného Spartaka, nýbrž Krista, který 
zemřel, ale vstal z mrtvých. A Jeho smrt nám přinesla spásu, otevřela nám nebe.

Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup a generální vikář

Sestry a bratři, 
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Přátelé, 

o Velikonocích jsme si znovu připomněli cestu vyvoleného národa ze zajetí v Egyp-
tě, cestu z otroctví ke svobodě. Zároveň jsme si připomněli, že bez mimořádné Boží 
pomoci je to neuskutečnitelné. Podstatné je, že Bůh pomáhá člověku, který si sám 
pomoci nemůže a ještě nevděčně vyčítá Mojžíšovi, do jaké šlamastiky je dostal. Někdy 
je obtížné ukázat lidem, že by se měli spolehnout na Boží pomoc. Bez této nabídky 
směřující k naší záchraně je lidský život vydán nejistotám, naděje se rozplývá, lidský 
život nemá ukotvení.

Ač se to nezdá, hraje se velká hra, hraje se o naši záchranu. Bůh zvolil řešení, nad 
kterým se tají dech. Poslal na svět svého jediného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, aby 
se nás ujal. Aby jako první prošel branou smrti, ale jakým způsobem! Když Ježíš prosil, 
aby nemusel podstoupit děsivý úkol, Otec jej tohoto úkolu nezbavil. Tady může po-
moci jedině vtělený Bůh. Vzít na sebe lidská omezení, utrpení, bolesti a pochybnosti. 
Na Velký pátek sledujeme drama Ježíšovy smrti a mnozí to komentují slovy: „Pak, že 
nemá smrt poslední slovo.“ Nemá! Lidská bída se promění v novou naději, protože Je-
žíš řekl: „Kdo ve mne věří, živ bude navěky!“ Je třeba uvěřit v možnost vlastní záchrany. 
Rádi se opíráme o slib, který nám dal Ježíš. A voláme jako apoštolové na loďce, do 
které teče voda. „Pane zachraň nás, hyneme.“ Co je člověk bez Ježíše? Co je člověk 
bez daru víry?

Mons. Karel Herbst SDB 
emeritní pomocný biskup
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Vyznamenaní na Zelený čtvrtek

Kardinál Dominik Duka udělil na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
ocenění několika osobnostem:

Zlatou medaili sv. Vojtěcha MgA. Josefu Kšicovi za vel-
kou službu svatovítské katedrále, kde bohoslužby doprovází 
jeho povznášející varhanní hudba. Jako regenschori letošní 
sedmdesátník, Mistr Josef Kšica, také vede chrámový sbor, 
skládá vlastní hudbu, organizuje skvělé koncerty a význam-
ně přispěl i k tomu, že nové varhany čekají u Barcelony, až 
je uvítá opravený západní kůr.

Zlatou medaili sv. Vojtěcha Mgr. Vojtěchu Mátlovi za 
velkou, náročnou přípravu a organizaci bohoslužeb, včetně 
zvaní hostů i jejich zabezpečování ve spolupráci s různými 
institucemi. Jáhen Vojtěch Mátl, vedoucí sekretariátu arci-
biskupa a ceremonář biskupů, arcibiskupů a kardinála, ob-
držel přípravu od otce arcibiskupa Karla Otčenáška, zapsal 
se do liturgie královéhradecké i primaciální a metropolitní 
pražské katedrály. Jeho práce se odráží i na zahraničních 
bohoslužbách a při návštěvách Svatého stolce.

Stříbrnou medaili sv. Vojtěcha Mgr. et Mgr. Marku 
Orko Váchovi, Ph.D. za publikační činnost v oblasti teolo-
gie a církevní publicistiky i za jeho pokornou a dobrou kněž-
skou práci. Přírodovědec a spisovatel Marek Orko Vácha 
vychází z vědecké odbornosti, nikoliv pouze z časopisecké 
akribie. Jeho knihy jsou oceňovány a čteny, vstupuje tedy 
do té řady esejistů, kteří připravují cestu preevangelizace.

Stříbrnou medaili sv. Vojtěcha otci generálnímu viká- 
řovi Mons. ThDr. Janu Balíkovi, PhD. za jeho práci na vý-
stavbě nového ekonomického modelu pražské arcidiecéze. 
Spolu se členy Ekonomické rady a dalšími spolupracovníky 
zvládl nesmírně namáhavý úkol po stránce technické, časo-
vé i lidské. Ne vždy bylo vše přijato s porozuměním. Mons. 
Jan Balík se 25 let věnoval pastoraci mládeže, je konzulto-
rem papežského Dikasteria pro laiky, rodinu a život a propa-
gátorem teologie těla svatého Jana Pavla II.

Stříbrnou medaili sv. Vojtěcha P. ThLic. Ing. Stanisla-
vu Přibylovi, Th.D., CSsR za publikační činnost, která si při 
jeho teologickém vzdělání zachovává srozumitelnost, a za 
službu generálního sekretáře České biskupské konference, 

Ocenění Blanický rytíř
Na Velký pátek obdržela bývalá ředitelka, paní Libuše 
Němcová, ocenění Blanický rytíř za zásluhy s vedením 
a zrodem Farní charity Vlašim. Cenu udělují neziskové 
organizace z Podblanicka. V loňském roce cenu zís-
kala paní Miluše Slunéčková, dlouholetá koordinátor-
ka Tříkrálové sbírky na Vlašimsku. 

Více na https://www.blanickyrytir.cz/

Benefiční koncert pro 
Arcidiecézní charitu Praha
V kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetá-
na v pražské Nerudově ulici vystoupí 5. května od 18 hodin 
orchestr Utrechtské univerzity z Holandska. Během bene-
fice na podporu Arcidiecézní charity Praha zazní skladby 
Leoše Janáčka a nizozemského skladatele Johana Wage-
naara. 

Více na www.praha.charita.cz/akce/koncert-sv-kajetan/

kdy administrativa a koordinace biskupských setkání spo-
čívala v  jeho rukou. Kněz a redemptorista Stanislav Přibyl 
je také výborným manažerem, pod jeho vedením proběh-
ly úspěšné generální rekonstrukce a restaurování marián-
ských poutních míst Svatá Hora a Horní Police.

Stříbrnou medaili sv. Vojtěcha sestře MUDr. Domi-
nice Bohušové OP za její zásluhy spojené s druhým praž-
ským biskupem, sv. Vojtěchem. S manžely Adamcovými se 
podílela na výstavbě sousoší sv. Vojtěcha a Radima na Libici 
a významně přispěla k realizaci sousoší sv. Vojtěcha, Radi-
ma a Radly, výsostného díla sochařky paní Karly Vobišové 
ve svatovítské katedrále, které připomíná i zásluhu Václava 
Havla pro středoevropskou identitu. Původně lékařka Do-
minika Bohušová stojí také za charitativní činností, kterou 
dává arcibiskupskému sekretariátu lidskou tvář, byť nespl-
ňuje vždy všechny byrokratické normy.
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Vážení čtenáři,
představíme Vám osobnosti, 
které na Zelený čtvrtek vyzna-
menal kardinál Dominik Duka, 
a připomeneme si výročí dva-
ceti let od biskupského svěcení 
Mons. Karla Herbsta. Mons. Jan 
Balík zasadí do souvislostí Fond 
sv. Vojtěcha na služné kněží, 
PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek nás 
uvede do tématu církevního 
školství v  Pražské arcidiecézi 
a přinášíme i část homilie pape-
že Františka z velikonoční vigilie.

Stanislav Zeman



4 5ZE ŽIvoTA ARCIdIECÉZEZE ŽIvoTA ARCIdIECÉZE 

V  současné době prožívají naše 
diecéze transformaci z tzv. příspěv-
kové organizace k  stylu života, kdy 
základní výdaje si bude muset církev 
zajistit sama svou vlastní hospodář-
skou činností. Samozřejmě počítáme 
s pomocí státu při opravách památek, 
se státní podporou církevního školství 
a  charitativních a  sociálních služeb 
atd. Avšak základní mandatorní vý-
daje bude církev od roku 2030 muset 
pokrýt z výsledku svého hospodaření 
a z darů věřících.

Je zřejmé, že takový úkol je vy-
soce náročný. Proto jsme v naší ar-
cidiecézi v  lednu roku 2021 vydali 
Opatření ohledně hospodářské čin-
nosti platná na dobu pěti let, který-
mi jsme prezentovali, jak chceme 
finanční soběstačnosti dosáhnout. 
Obstát můžeme pouze za předpo-
kladu, že se zdaří investiční projekty 
nájemného bydlení a efektivní využití 
dalšího majetku (včetně lesů), že bude 
nastolena vzájemná důvěra mezi ar-
cibiskupstvím a farnostmi a že věřící 
i podporovatelé církve budou ochotni 
přispívat na konkrétní potřeby farností 
i arcidiecéze. 

Protože jsme chtěli, aby věřící 
vnímali transparentnost a  aby byla 
zároveň podnícena dobrovolnost, 
rozhodli jsme, že veškeré příspěvky 
ze sbírek a z hospodářské činnosti, 
které posílají farnosti zcela běžně ve 
všech diecézích už léta na biskupství, 
budou určeny v naší arcidiecézi na 
jediný účel, na služné kněží. Nejen-
že bude snadněji ukázáno, co hradí 
farnosti a co pro farnosti dělá arci-
biskupství, ale také bude možné, aby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v květnu a červnu 2022 

Exercicie 
P. Karel Satoria 
12. 5. (17.30) - 15. 5. (13.00) • 3.050 Kč 

 

Exercicie pro všechny 
Mons. Josef Žák 
16. 5. (17.30) - 20. 5. (8.30) • 3.700 Kč 

 

Skrze modlitbu 
prohlubovat lásku 
k Bohu a k člověku 
P. Josef Michalčík, CSsR 
23. 5. (17.30) - 27. 5. (8.30) • 3.700 Kč 

 

Malověrný: Proč jsi pochyboval? 
P. Jan Kuník, CSsR 
30. 5. (17.30) - 3. 6. (8.30) • 3.700 Kč 

 

Ikonopisecký kurz 
vede Martin Damian 
22. 6. (17.30) - 26. 6. (13.00) • 6.900 Kč (info: DamianM@seznam.cz) 

s vatojá nské sl av nosti

14. ročník obnovených slavností

pod karlovým mostem
n a  h l a d i n ě  V l t a V y

Sobota 14. května
14.00–18.00 / Chorvatsko–Benátské odpoledne (hergetova cihelna)

neděle 15. května
14.30 / Slavnostní zdobení koní (hradčanské nám.)
16.30 / Žehnání koním a jezdcům (hradčanské nám.)

17.30 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
19.00 / Svatojánské procesí na Karlův most

19.45 / Maraton lodí z řeky Neretvy, plavba otužilců,  
seskok parašutistů (karlův most)

20.00 / Pobožnost před kostelem sv. Františka (Křižovnické nám.)
20.30 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy

w w w . n a v a l i s . c z

15  5 2022

Výročí posvěcení 
katedrály
12. května v 18.00 v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha bude kar-
dinál Dominik Duka sloužit mši 
svatou k výročí posvěcení katedrály 
a při této příležitosti budou vyzna-
menány další osobnosti naší arci-
diecéze.

V úterý 17. května 2022 v 16.30 v kos-
tele sv. Ludmily v  Praze 2 – Vino-
hradech bude P. Jakub Karel Berka 
O.Praem sloužit mši svatou za umu-
čeného kněze pražské arcidiecéze 
a  středoškolského profesora nábo-
ženství P. Karla Kratinu (15. února 
1881 – 15. února 1945), který byl jako 
jediný římskokatolický duchovní na-
cisty popraven gilotinou 15. února 
1945 v tragicky pověstné pankrácké 
sekyrárně v Praze.

Po mši sv. v  cca 17.15 následuje 
přednáška Mgr. Michaela Soukupa, 
kulturního publicisty a lektora drama-
turgie Volksoper Wien na téma „P. Ka-
rel Kratina – kněz, hrdina a mučedník". 
Posluchače seznámí s osobností a ži-
votem tohoto dlouholetého, nesmírně 
oblíbeného katechety na pražských 
středních školách, k jehož žákům patřil 
například i slavný český herec Jaroslav 
Marvan, který na svého učitele i po le-
tech s láskou vzpomínal. P. Kratina byl 
také mj. dlouholetým externistou or-
chestru pražského Národního divadla.

Po svém penzionování působil 
P. Kratina ve farnosti sv. Gotharda v Pra-
ze – Bubenči, a právě zdejší kostelník 
František Bartůněk jej v srpnu 1944 udal 
gestapu. P. Kratina byl na bubenečské 
faře 14. srpna 1944 zatčen a odve-
zen k výslechu do Petschkova paláce, 
řídící úřadovny pražského gestapa. Byl 
obviněn z rozšiřování vtipů proti říši, ze 
zesměšňování A. Hitlera a K. H. Fran- 
ka, ze štvavých kázání a posléze ze 
sabotáže prováděné nenávistnými 
a defétistickými výroky. 6. prosince 1944 
byl nacistickým zvláštním senátem při 
Německém vrchním zemském soudu 
v Praze odsouzen k trestu smrti. V den 
svých 64. narozenin – 15. února 1945 
po 16. hodině byl spolu s  dalšími  
12 odsouzenými popraven stětím gi-
lotinou v pankrácké sekyrárně.

Vinohradská farnost sv. Ludmily 
by ráda touto vzpomínkovou akcí při-
pomněla ušlechtilou památku toho-
to statečného českého kněze v roce  
77. výročí jeho mučednické smrti. 

Více na www.ludmilavinohrady.cz

Mše sv. a přednáška „P. Karel Kratina  
– kněz, hrdina a mučedník“

Několik myšlenek k sbírkám na služné kněží 
do Fondu svatého Vojtěcha

21. arcidiecézní 
pouť za duchovní 
povolání
Srdečně zveme kněze, řeholnice, ře-
holníky, ministranty i všechny věřící 
pražské arcidiecéze k účasti na tradič-
ní pouti za duchovní povolání, která 
se uskuteční v sobotu 7. května 2022 
na poutním místě Svatá Hora u Pří-
brami. Vyvrcholením pouti bude mše 
sv. v  11.30 hodin, při které kardinál 
Dominik Duka přijme bohoslovce naší 
arcidiecéze mezi kandidáty jáhenství 
a kněžství.

lidé přispěli na kněze během sbírek 
v kostele či přímo na účet arcibiskup-
ství. 

Ještě jednu poznámku. Naše ar-
cidiecéze se neobjede bez vnitřní 
solidarity. Restituce totiž způsobily, 
že pouze malá část farností a kapitul 
disponuje hospodářsky využitelným 
majetkem. K tomu arcibiskupství ak-
tuálně hospodaří s menším majetkem 
než farnosti a kapituly. Proto je třeba 
znovu a znovu připomínat, že to, co 
bylo restituováno, musí sloužit celé 
diecézi.  

Věřím, že transparentnost a po-
stupné úspěchy v nové hospodářské 

strategii vyvolají důvěru v nastoupe-
nou cestu a podnítí spoluúčast věří-
cích, třeba darem do Fondu svatého 
Vojtěcha na služné kněží, bez kterých 
se církev neobjede.

Mons. Jan Balík
generální vikář

Fond svatého Vojtěcha 
na služné kněží:

číslo účtu: 45301130/2700
variabilní symbol: 5

http://www.ludmilavinohrady.cz
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  Co pro Vás bylo během té dva-
cetileté biskupské služby nejtěžší?
Samotný úkol nastoupit biskupskou 
službu byl pro mě velice náročný, 
protože jsem kvůli tomu musel opustit 
dobrou farnost, v níž jsem byl skuteč-
ně rád. Služba ve farnosti se mi vůbec 
zdála být dobrou životní cestou, pro-
tože zde může člověk lidi osobně 
dobře poznat a sloužit jim. Zpočátku 
jsem měl dojem, že to při biskupské 
službě v Praze nebude možné. Po-
stupně jsem ale farnosti v arcidiecézi 
lépe a lépe poznával a najednou jsem 
začal samotnou arcidiecézi vnímat 
jako jednu velikou farnost, v  níž je 
mnoho dobrých lidí a přátel, a ten po-
čáteční pocit odcizení jsem díky tomu 
přestal pociťovat.

  A co Vás naopak potěšilo?
Většinou jde o takové drobné radosti, 
jako jsou křty malých dětí, biřmování, 
svatby. To vše sice většinou dělají kně-
ží ve farnostech, ale i  jako biskup se 
k tomu občas dostanu a vždy z toho 
mám velikou radost. Teď jsem třeba 
dostal pozvánku do Dobříše, zda bych 
tam nepřijel požehnat varhany. Tako-
výchto akcí se rád účastním, to mě těší.

  Máte za sebou salesiánskou 
formaci. Byla Vám v biskupské 
službě nějak k užitku?
Má cesta k salesiánům započala až po 
mém vysvěcení na kněze, takže sale-
siánskou formací jsem procházel až 
v době, kdy už jsem působil v kněžské 
službě. Mám ale u salesiánů svůj druhý 
domov a vždy se s nimi rád vidím. Oni 
mi i několikrát nabízeli, abych se k nim 
do komunity v Kobylisích přestěhoval, 
pro mě by to ale nebylo moc praktic-
ké, takže udržujeme takové bratrství 
na dálku. Salesiánskou specializací je 
práce s mládeží, na což jsem se v bis-
kupské službě úplně zaměřovat ne-
mohl, ale přece jen je pravda, že v kaž-
dé farnosti jsou ministranti, děti, mladé 

rodiny, a zde jsem i díky své salesián-
ské formaci měl na co navazovat.

  Čím se zabýváte v současnosti, 
v době svého emeritování?
Popravdě řečeno si myslím, že v praž-
ské arcidiecézi je pořád dost práce pro 
čtyři biskupy. Na mě osobně se neu-
stále obracejí kněží, zda bych nemohl 
přijet na akce, které právě pořádají. Se 
všemi kněžími v arcidiecézi mám bez-
prostřední vztah, tykám si s nimi a rád 
se s nimi vidím. Sednu tedy do auta, 
sám si to odřídím a vždy rád přijedu.

  A kdo jsou to „Staré páky“?
„Staré páky“ jsou kluci, kteří ve věku 10 
až 15 let jezdili na nějakou z tzv. cha-
loupek. Já jsem byl třicátník, ale bez 
státního souhlasu s výkonem duchov-
ní služby. 11 let jsem umýval okna a tím 
pádem jsem byl k dispozici. A zatímco 
každý víkend farář maká, já jsem jezdil 
po Čechách i Moravě s mladými. Dnes 
těm klukům je kolem padesáti, říkají 
si „Staré páky“, jejich manželky „Mla-
dé mamky“ a naše přátelství pokra-
čuje dál. Třeba tak, že jednou na jaře 
a jednou na podzim pomůžeme kar-
melitkám v Drastech u Klecan s budo-
váním kláštera a zakládáním zahrady.

  V posledních dvou letech se 
celá společnost potýkala s pan-
demií covid-19. I Vy osobně jste 
touto nemocí onemocněl. Jakou 
zkušenost jste si z toho odnesl?
Bylo to něco nového, svým způso-
bem neobvyklého a  kdyby mi ka-
lendář nedokazoval, že jsem čtrnáct 
dní musel někde prospat, tak bych 
tomu snad ani nevěřil. Podrobnosti 
ale nevím, protože když spíte, tak spí-
te. Někteří lidé se mě dokonce pta-
jí, zda jsem v tom hlubokém spánku 
neměl nějaké vidění. Odpovídám, že 
nikoli, nic takového jsem neměl. Pan 
kardinál, který můj stav sledoval s ne-
všedním zájmem, mi říkal, že to bylo 
vážné, ale já o tom nic nevím. Bylo to 
neobvyklé v  tom smyslu, že kdyko-
li jsem byl s něčím v nemocnici, tak 
jsem si vyprosil, zda bych tam nemohl 
mít soukromou mši svatou. Vždycky 
mi vyšli vstříc. Tentokrát jsem ale ne-
měl sílu. Nebyl jsem schopen se ani 
breviář pomodlit. To pro mě byla nová 
zkušenost.

  Čemu se rád věnujete ve svém 
volném čase? A čemu byste se 
chtěl ještě věnovat do budoucna?
Vždycky jsem miloval hory a příro-
du vůbec. Ujít patnáctikilometrovou 
trať, to byla moje velká radost. Ale teď, 
právě po tom prodělaném covidu, už 
se na to necítím. Vyjdu pár schodů 
a už jsem zadýchaný. Míval jsem také 
ve zvyku vyjet si s přáteli na týden do 
Francie, poznávat památky. Díky tomu 
znám francouzské památky skoro tak 
dobře jako ty české, ale i to teď kvůli 
covidu skončilo. Uvidím, zda to ješ-
tě obnovíme. Takže pokud jde o bu-
doucnost, žádné extra plány nemám. 
Kdyby nebylo kněží a jejich potřeb, tak 
bych se klidně mohl stát penzistou. 
Ale kněží se na mě stále obracejí a já 
jim rád vycházím vstříc, a v tom chci 
pokračovat i v budoucnu.

Jiří Prinz, Stanislav Zeman

Arcidiecéze se mi stala jednou 
velikou farností

6. dubna uplynulo dvacet let od biskupského svěcení Mons. Karla Herbsta. Dnes už 
emeritního pražského pomocného biskupa jsme při této příležitosti požádali o rozhovor.

Církevní školství představuje v Pražské 
arcidiecézi jednu z prioritních oblas-
tí podpory a pastorace, jak je patrné 
ze Strategie a  koncepce církevní-
ho školství Arcibiskupství pražského, 
i nadačního fondu sv. Ludmily. Praž-
ské arcibiskupství poskytuje podporu 
právní, ekonomickou, finanční a du-
chovní, kdy ve školách působí buď 
přímo školní kaplani, případně škola 
spolupracuje s  místním duchovním 
správcem. 

Církevní školy jsou díky své mno-
haleté práci širokou veřejností vní-
mány jako nedílná součást vzděláva-
cího systému v celém spektru typů 
a druhů škol. Poskytují nejen bezpeč-
né prostředí, ve kterém je rozvíjena 
osobnost každého žáka a  studen-
ta na základě jeho potřeb, ale také 
kvalitní výchovu a vzdělání. Církevní 
školy chtějí na místě svého působe-
ní propojovat žáky, rodiče, učitele, 
místní samosprávu a další subjekty. 
Tento záměr vytváří prostor ke vzá-
jemnému poznávání, spolupráci, 
k respektu a v neposlední řadě k pro-
pojování života a světa věřících a ne-
věřících žáků a učitelů. Přestože jsou 
školy církevní a jsou ve svých vzdělá-
vacích plánech postavené na pilířích 
žitého křesťanství, mohou se v nich 
vzdělávat všichni žáci a studenti bez 
rozdílu křesťanské či jiné duchovní  
tradice. 

V Pražské arcidiecézi působí čtr-
náct škol a školských zařízení, které 
zřizuje přímo pražské arcibiskupství. 
Jedná se o šest mateřských škol, dvě 
školy základní, jednu školu umělec-
kou, tři školy střední, dvě gymnázia, 
dvě vyšší odborné školy a  křesťan-
skou pedagogicko-psychologickou 
poradnu. Vedle toho je v Pražské arci-
diecézi také patnáct škol a školských 
zařízení zřízených jinými církevními 
zřizovateli. Mezi zřizovatele patří Su-
verénní řád maltézských rytířů, Česká 
provincie řádu sv. Augustina, Kongre-

5532 žáků a studentů v církevních 
školách Pražské arcidiecéze

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Praze na Vinohradech 
a koordinátor církevního školství, nám představí církevní školy naší arcidiecéze.

gace dcer Božské lásky, Římská unie 
řádu sv. Voršily, Provincie Kongre-
gace dcer Panny Marie pomocnice, 
Česká kongregace sester dominiká-
nek, Salesiánská provincie a Kongre-
gace školských sester sv. Františka. 
V celé Pražské arcidiecézi se v roce 
2021 v těchto školách vzdělávalo cel-
kem 5532 žáků a studentů. 

Podpora škol je důležitá nejen ze 
strany jednotlivých zřizovatelů, ale 
i vlastníků budov škol, rodičů, absol-
ventů a dalších subjektů proto, aby 
školy mohly plnit i  v  dalších letech 
svou nezastupitelnou funkci v  seg-
mentu vzdělávání a výchovy.

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek
koordinátor církevního školství

Veselá škola hledá 
řEDITELE/KU

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo 
ředitele/ky školské právnické osoby Veselá škola – církevní základní škola 

a základní umělecká škola se sídlem Soukenická 10, Praha 1. 
Předpokládaný nástup do funkce: 1. červenec 2022, 

přihlášky do 5. května 2022 do 12.00. 

Více na 
https://apha.cz/novinky/vesela-skola-hleda-reditele-ku/

Fo
to

: V
o

jt
ěc

h
 H

lá
vk

a 
/ 

Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a 



8 9vATIkánChARITA 

Alexandra pracuje v novém adaptač-
ním centru, které Arcidiecézní cha-
rita Praha otevřela v  kostele Krista 

Spasitele na Barrandově. Děti si tady 
vytváří nové vztahy a díky hrám se vy-
rovnávají s tím, co před pár dny zažily. 

Děti se v adaptačním centru 
vyrovnávají s válkou

Možná to je nejklidnější období jejího 
života. Když byla malá, s maminkou 
a pěti sourozenci se stěhovali z mís-
ta na místo, střídali nájmy, ubytovny, 
azylové domy. Janě chyběl vzor, ne-
poznala uklizenou a fungující domác-
nost a nevytvořila si ani trvalé vztahy se 
spolužáky.

„Když jsem potkala budoucího otce 
mých dětí, byl to spíš vzdor a únik,“ vra-
cí se do doby před devíti lety. Její přítel 
fetoval, a i když už byl na světě Petřík, 

snažil se do závislosti zatáhnout i Janu. 
Jejich život byl plný hádek, násilí a na-
růstajících dluhů. Postupně se mladým 
rodičům narodily další dvě děti.

Jana uvažovala o tom, že odejde, 
ale měla strach. Přesvědčit ji dokázalo 
až prostředí Azylového domu Gloria, 
který si sama vyhledala a od první ná-
vštěvy se v něm cítila bezpečně.

„Především mě tu naučili určit si své 
hranice. Kamarádi mi říkají, že se díky 
Glorii měním. Jsem prý veselejší a op-

timističtější,“ popisuje život v azylovém 
domě. „Přála bych si jednou otevřít si 
vlastní cukrárnu, nebo péci doma dor-
tíky na zakázku,“ zasní se 29letá Jana.

Mladé mamince mění život 
charitní Azylový dům Gloria

Migrační vlna uprchlíků z Ukrajiny nijak neovlivnila pomoc, kterou Charita poskytuje 
potřebným lidem u nás. Jsou jich ročně jen v pražské arcidiecézi desetitisíce. 
S maminkou tří dětí, paní Janou, jsme si povídali v Azylovém domě Gloria, ve kterém 
žije deset měsíců.

„Z Lega staví kryty, pastelkami kreslí 
vojáky a tanky. Vyprávějí si, co děla-
jí tatínkové, kteří na Ukrajině zůstali. 
Starší děti se uzavírají do sebe. Dává-
me jim čas, čekáme, až sami přijdou,“ 
popisuje část své práce Alexan- 
dra.

Kromě psychologické péče o děti 
pracuje Alexandra také s jejich rodiči. 
Pro nikoho není lehké udělat tlustou 
čáru za minulostí.

Alexandra si váží upřímné pomoci, 
které se jí a dalším lidem prchajícím 
před válkou dostalo. „Jsem nesmír-
ně vděčná, jak upřímnou pomoc jste 
nám nabídli,“ děkuje drobná, ale vnitř-
ně silná žena. Zatím počítá s tím, že 
v Česku zůstane. Válka nekončí a ona 
se nemá kam vrátit.

Po bombardování v rodném Mariupolu vzala to nejnutnější a odjela do Česka. 
Dětská psycholožka Alexandra zde dostala možnost pracovat ve svém oboru.

Arcidiecézní charita Praha provozuje dvě adaptační centra a pět dětských skupin 
pro děti z Ukrajiny.

Práci Arcidiecézní charity Praha 
podpoříte darem 

na sbírkové konto 749986/5500. 
Variabilní symbol 

10 (sociální služby), 
43 (pomoc uprchlíkům). 

DěKUJEME!

Krásu hvězdných nocí připomíná mnoho spisovatelů. Ale 
válečné noci jsou protkány světlými záblesky smrti. Bratři 
a sestry, nechme se v tuto noc vzít za ruku ženami evange-
lia, abychom spolu s nimi objevili úsvit Božího světla, které 
září v temnotách světa.

…Ženy vidí. První zvěst o vzkříšení není svěřena formuli, 
které je třeba porozumět, ale znamení, které je nutné kon-
templovat. …Příliš často se díváme na život a realitu s očima 
obrácenýma dolů, hledíme jen na to, co se děje dnes, jsme 
zklamaní z budoucnosti, uzavíráme se do svých potřeb, 
usazujeme se ve vězení apatie, zatímco si stále stěžujeme 
a myslíme si, že se věci nikdy nezmění. …Naše existence 
byla zcela a navždy zahrnuta bezmeznou Boží láskou. Je 
pravda, že nás to může vyděsit a ochromit. Ale Pán vstal 
z mrtvých! Vzhlédněme vzhůru, sejměme z očí závoj hoř-
kosti a smutku, otevřeme se Boží naději!

Za druhé, ženy naslouchají. Když spatřily prázdný hrob, 
řekli jim dva muži v zářivých šatech: „Proč hledáte mezi 
mrtvými toho, který je naživu? Není zde, vstal z mrtvých“ 
(v. 5–6). Dělá nám dobře, když slyšíme a opakujeme tato 
slova: Není tady! Pokaždé, když tvrdíme, že jsme o Bohu 
všechno pochopili, že ho dokážeme vměstnat do svých 
schémat, opakujme si: Není tu! Pokaždé, když ho hledáme 
jen ve svých emocích, často prchavých, nebo ve chvíli, kdy 
ho potřebujeme, abychom ho pak v konkrétních situacích 
a každodenních rozhodnutích odložili stranou a zapomněli 
na něj, opakujeme: On tu není! A když si myslíme, že ho 
uvězníme ve svých slovech, ve svých formulích, ve svých 
zvycích, ale zapomínáme ho hledat v nejtemnějších kou-
tech života, tam, kde jsou ti, kdo pláčou, kdo bojují, trpí 
a doufají, opakujme: není tu!

…Nakonec ženy oznamují. Co oznamují? Radost ze 
vzkříšení. Velikonoce se nedějí proto, aby důvěrně utěšily ty, 
kdo truchlí nad Ježíšovou smrtí, ale aby otevřely jejich srdce 
mimořádné zvěsti o Božím vítězství nad zlem a smrtí. Světlo 
Zmrtvýchvstání tedy nechce udržovat ženy v extázi osobní 
radosti, netoleruje usedlé postoje, ale vytváří misionářské 
učedníky, kteří se „vracejí od hrobu“ (srov. v. 9) a přinášejí 
evangelium Zmrtvýchvstalého všem. 

…A jak krásná je církev, která takto prochází ulicemi světa! 
Beze strachu, bez taktizování a oportunismu, pouze s tou-
hou přinášet všem radost evangelia. K tomu jsme povoláni: 
zakoušet vzkříšeného Pána a dělit se o to s ostatními; odvalit 
kámen z hrobu, v němž jsme Pána často uzavřeli, a šířit jeho 
radost ve světě. Dejme vstát z mrtvých Ježíši, živému, z hro-
bů, do kterých jsme ho zavřeli; osvoboďme ho od formalit, do 
kterých jsme ho často uvěznili; probuďme ho ze spánku klid-
ného života, do kterého jsme ho někdy uložili, aby nás už ne-
rušil a netrápil. Vnášejme ho do svého každodenního života: 

Z velikonoční homilie 
Svatého otce

Přinášíme část homilie papeže Františka z velikonoční vigilie, 
kterou přednesl během bohoslužby předsedané kardinálem Re.

 

   
 

    

 

V ŘÍMĚ   
 

 

 
české prostředí   

1-3 lůžka 
na pokoji 

 
62 míst   klimatizace 

 

možnost 
polopenze 

či plné penze 
 

 

vlastní 
příslušenství 

 

od 32 € 
za osobu a noc  

 

pomoc 
s organizací 

pouti 
 

POUTNÍ DŮM 
Nabízí celoročně komfortní 
ubytování pro jednotlivce, 
skupiny, farní poutě v klidném 
prostředí, kde se domluvíte 
česky. Nachází se v centru Říma 
nedaleko Vatikánu. Na náměstí 
sv. Petra je to přibližně 15 minut 
klidné chůze. V domě je kaple, 
kde je denně sloužena mše 
svatá. Hostům jsou k dispozici 
kněz i řeholní sestry. 

WWW.VELEHRAD.IT 
velehrad.roma@gmail.com, +420 577 440 070 

 
 
 
 

projevy pokoje v této době poznamenané válečnými hrůza-
mi; skutky smíření v narušených vztazích a soucitem s těmi, 
kdo jsou v nouzi; skutky spravedlnosti uprostřed nerovnosti 
a pravdy uprostřed lží. A především skutky lásky a bratrství.

…Oslavme Velikonoce s Kristem! Je živý a stále tudy 
prochází, proměňuje, osvobozuje. Při něm už zlo nemá 
moc, selhání nám nemůže zabránit začít znovu, smrt se 
stává průchodem pro začátek nového života. Protože s Je-
žíšem, Zmrtvýchvstalým, není žádná noc nekonečná a i v té 
nejhustší tmě září jitřenka.

(Papež pak oslovil starostu ukrajinského Melitopolu Ivana 
Fedorova a další hosty z Ukrajiny:) V této temnotě, ve které 
žijete, pane starosto, dámy a pánové poslankyně a poslanci, 
v temnotě války, krutosti, se všichni modlíme, modlíme se 
s vámi a za vás tuto noc. Modlíme se za tolik utrpení. My vám 
můžeme jen poskytnout naši společnost, naši modlitbu a říci: 
„Odvahu! Doprovázíme vás!“ A také vám sdělit to největší, co 
dnes slavíme: Christòs voskrés! [Kristus vstal z mrtvých!]

Zdroj: Vatican News, přeložil Petr Vacík
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Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

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

pRoGRAMY

1. 5. / 10.30 Líšnice /  
kostel Všech svatých / mše sv.
6. 5. / 16.30 Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily / 
mše sv. za povolání
7. 5. / 11.30 Svatá Hora  
u Příbrami / Arcidiecézní pouť  
za duchovní povolání
12. 5. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv., výročí posvěcení 
katedrály
14. 5. / 10.30 Břeclav /  
kostel sv. Václava / mše sv.
15. 5. / 17.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. ke cti sv. Jana 
Nepomuckého
15. 5. / 19.00 NAVALIS
21. 5. / 10.30 Věžnice /  
poutní mše sv. Kolpingova díla 
24. 5. / 18.00 Štětín, Polsko / 
kostel sv. Dominika / mše sv. 
28. 5. / 17.00 Panenské Břežany / 
Den Jana Kubiše
29. 5. / 10.00 Praha-Dejvice / 
kostel sv. Matěje / 
mše sv. s biřmováním

7. 5. / 11.30 Svatá Hora  
u Příbrami / Arcidiecézní pouť  
za duchovní povolání
7. 5. / 18.00 Praha-Vinohrady / 
kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně / slavnost  
posvěcení kostela
8. 5. / 9.00 Brandýs nad Labem / 
kostel Obrácení sv. Pavla /  
mše sv.
12. 5. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.,  
výročí posvěcení katedrály
14. 5. / 14.00 ŘKF Harrachov / 
mše sv. s žehnáním zvonů 
15. 5. – 19. 5. Řím / 
oslava svátku 
sv. Jana Nepomuckého
22. 5. / 10.00 Kladno /  
kostel Nanebevzetí Panny Marie /  
mše sv. s biřmováním
29. 5. / 10.00 Praha-Holešovice / 
kostel sv. Antonína / mše sv. 
s biřmováním

PASTORAČNÍ STřEDISKO 
– CENTRUM PRO RODINU

 11. května od 9.00 Akademie ne-
jen pro seniory. Poutní výjezd do Staré 
Boleslavi. Začínáme mší svatou v kos-
tele Panny Marie, následuje prohlídka 
rekonstruované baziliky a klenotnice. 
Doprava individuální (bus z Černého 
Mostu v 8.00, 8.25 a 8.30 hod)
 26. června X. světové setkání rodin 
na Tetíně – připojíme se ke všem rodi-
nám, které se na přání papeže Františ-
ka setkají v místních církvích na závěr 
Roku rodiny Amoris Laetitia. Mši svatou 
v 11.15 bude celebrovat Mons. Zdenek 
Wasserbauer, více viz  https://apha.
cz/akce/x-svetove-setkani-rodin 
-na-tetine/.
 19. července – 9. srpna Letní kurz 
přípravy na život v manželství – pouze 
pro páry, které se připravují na církevní 
svatbu a nestíhají podzimní kurz od 
11. 10. do 29. 11. Kapacita je omeze-
ná. Snoubenci se přihlašují na https://
pastorace.apha.cz/pastoracni-stre-
disko/formulare/spolecna-priprava-
-na-zivot-v-manzelstvi-prihlaska/.

www.apha.cz/cpr 

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

 Taxiway camp 2022 Přihlašování 
na letošní ročník bylo právě spuště-
no (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, nevá-
hejte se přihlásit. Kapacita je omeze-
ná. Taxiway camp se uskuteční, dá-li 
Bůh, v termínu od 24. do 29. červen-
ce. 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

 4. května od 17.30 Pátá a  po-
slední přednáška z  cyklu Lidé ze 
svatohorských vín „Jáchym Čejka 
z Olbramovic“ spojená s ochutnáv-
kou vín. Přednáší PhDr. Věra Smolová. 
Vstupné 100 Kč, rezervujte si s před-
stihem místa v  prodejně na Svaté 
Hoře nebo na tel. 318 429 943.

 7. května 21. Arcidiecézní pouť za 
duchovní povolání. Od 9.00 mše sva-
tá v bazilice, od 10.00 křížová cesta 
s  bohoslovci (Toufarova louka), od 
10.45 svátostné požehnání v bazili-
ce, od 11.00 modlitba růžence (Ko-
runovační oltář). Od 11.30 Mše svatá 
s přijetím bohoslovců mezi kandidáty 
jáhenství a kněžství, celebruje kardi-
nál Dominik Duka OP (Korunovační 
oltář). Od 14.30 májová pobožnost 
v bazilice. Během dopolední adorace 
a modlitby růžence možnost svátosti 
smíření. Další mše svaté v tento den: 
od 7.00 a 17.00.  
 22. května 6. neděle velikonoční 
Mše svaté od 9.00 a 11.00 s gregori-
ánským chorálem (Schola Cantorum 
Pilsensis). 
 24. května od 19.00 Koncert ame-
rického pěveckého sboru Morning-
side Choir v rámci Hudebního festiva-
lu A. Dvořáka v bazilice.
 26. května Slavnost Nanebevstou-
pení Páně. Hudba při mši svaté od 
17.00: P. Eben – Mešní proprium, or-
dinarium. 
 28. května Orelská pouť. Od 11.30 
mše svatá u Korunovačního oltáře, od 
15.00 křížová cesta, poté následuje 
požehnání v bazilice.

 Nedělní varhanní půlhodinky ka-
ždou neděli od 14.00 – 14.30 v ba-
zilice. Vstup je možný pouze před 
začátkem koncertu, vstupné dobro-
volné.     

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 Pří-
bram. 

 Svaté relikvie a jejich kult V tzv. 
klenotnici, prostoru v proboštství na 
Svaté Hoře. Její zhlédnutí je možné 
každý den. Vstup je z prodejny v am-
bitech pod hodinovou věží. Vstupné 
činí 70 Kč.
 Varhany nejen svatohorské Pro-
story Svatohorského poutního mu-
zea. 
 Akce K  Rohová Mníšecká kaple 
v ambitu. 
 E-shop: https://svata-hora.cz/ 
internetovy-obchod

www.svata-hora.cz

řKF DOBřÍŠ, 
PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

 28. května od 9.00 do 16.00 So-
botní meditace – sedět chodit dýchat 
být… Jedná se o  jednodenní kurz 
uvedení do křesťanské meditace. 
Den bude probíhat v tichu a program 
bude tvořen praktickým úvodem, 
krátkým duchovním slovem a bloky 
společné meditace s  několika pře-
stávkami a možností společného stu-
deného oběda. Kurz je určen všem 
zájemcům bez ohledu na předchozí 
zkušenosti nebo náboženskou pří-
slušnost. Je třeba se dopředu přihlásit 
na pcstomas@volny.cz nejpozději 
do 23. května a zúčastnit se pak ce-
lého programu. Účastnický poplatek 
na místě v dobrovolné výši. Kurzem 
provází Pavel Pola, kněz a bosý kar-
melitán (Pastorační centrum sv. To-
máše).

www.farnostdobris.cz

 
řKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY 

 3. května od 18.00 Vernisáž výsta-
vy „Vězeňské obrazy z celého světa“. 
Úvodní slovo pronese vězeňský kaplan 
P. RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil 
(Komunitní centrum sv. Prokopa).
Výstava bude přístupná do 30. čer- 
vna.
 11. května od 10.00 Kurz Beta. 
V měsíci květnu bude dokončeno za-
myšlení nad konstitucí 2. vatikánské-
ho koncilu Sacrosanctum concilium, 
o posvátné liturgii. Téma: Liturgická 
hudba: Jaký prostor má hudba v litur-
gii a k čemu slouží? Co je to gregori-
ánský chorál? Liturgická hudba během 
staletí. Které nástroje je možné použí-
vat? (Komunitní centrum sv. Prokopa).
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1. 5. / 14.00 Praha-Staré Město / 
kostel Nejsvětějšího Salvátora / 
mše sv. s biřmováním 
3. 5. / 7.00 Praha-Dejvice / 
Arcibiskupský seminář / mše sv.
3. 5. / 18.00 Praha-Staré Město / 
kostel Panny Marie před Týnem / 
mše sv., k nedožitým  
80. narozeninám Věry Čáslavské
4. 5. / 10.00 Kolín / 
kostel sv. Bartoloměje /
mše sv., 30. výročí DKSŠ a MŠ 
7. 5. / 11.30 Svatá Hora 
u Příbrami / Arcidiecézní pouť 
za duchovní povolání 
8. 5. / 9.30 Praha-Staré Město / 
kostel sv. Jiljí / mše sv. s biřmováním
19. 5. / 14.00 Praha-Smíchov / 
Loď Gallery / 
uvedení knihy Člověk v soukolí dějin
19. 5. / 16.00 Praha-Dejvice / 
kostel sv Vojtěcha / 
mše sv. (Te Deum) na zakončení 
akademického roku KTF UK
22. 5. / 10.00 Vlašim / 
kostel sv. Jiljí / mše sv. s biřmováním
28. 5. / 10.30 Zruč nad Sázavou / 
kostel Povýšení sv. Kříže / 
mše sv. s biřmováním
29. 5. / 9.30 Nymburk / kostel 
svatého Jiljí / mše sv. s biřmováním
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12 13pRoGRAMYpRoGRAMY

 12. května od 15.30 Mše svatá za 
školy, učitele, ředitele, zaměstnance, 
žáky a studenty všech škol na Praze 
13. Po mši bude možnost neformální-
ho setkání s občerstvením (kostel sv. 
Prokopa).
 18. května od 10.00 Kurz Beta. 
Téma: Umění v  liturgii: Jak se proje-
vuje umění v  liturgickém prostoru? 
Průřez umění v  liturgii během staletí 
(Komunitní centrum sv. Prokopa).
 25. května od 10.00 Kurz Beta. 
Téma: Liturgické předměty: Jak se 
který předmět užívaný v  liturgii jme-
nuje a k čemu slouží? Kdy se používají 
konkrétní roucha? Proč je tolik litur-
gických knih? (Komunitní centrum  
sv. Prokopa).

www.farnoststodulky.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 2. a 3. května od 19.30 Zapome-
nuté světlo: Jakub Deml. Divadlo jed-
noho 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, novino-
vých útržků a lyriky. Hraje Jan Horák.
 9. a 16. května od 18.00 Pootev-
řený prostor. Poslední dvě přednášky 
cyklu o sakrální architektuře s Nor-
bertem Schmidtem. 
 12. května od 19.30 Žena ať v círk-
vi promluví. Uvedení knihy Zdeňka 
Jančaříka. Jak s vědomím výrazných 
ženských postav v Bibli a v církevních 
dějinách promýšlet roli ženy v církvi 

dnes? Hosté: Zdeněk Jančařík, Mirei 
Ryšková; moderuje Martin Bedřich.
 17. května od 19.30 Verše z toho 
města, které není. Scénické čtení 
z textů současných ukrajinských au-
torů a autorek. Po představení pro-
běhne diskuse na téma „Ne kolektivní 
vině!“ s panelisty z Ukrajiny, Běloruska 
a  Ruska. Moderuje Daniel Herman. 
Celý výtěžek z vybraného vstupného 
bude věnován ukrajinskému velvysla-
nectví v ČR.
 25. května od 19.30 Jan Chrysos-
tomos: O  kněžství. Je krize kněž-
ství vyvolaná moderní dobou, nebo 
k němu patří už od počátku jeho for-
mování? Jak se vyhnout nebezpečí 
klerikalismu, nebo naopak jen plnit 
očekávání publika? A  jakým způso-
bem se formovaly církevní autority 
v prvních staletích křesťanství? Knižní 
salón moderuje Jiří Pavlík. 
 26. května od 19.30 Duchovní a to-
talita: Josef Zvěřina. Scénický doku-
ment skládá z  dobových pramenů 

příběh odvahy a  síly Josefa Zvěřiny 
(1913–1990), kněze, teologa, kunst-
historika, signatáře Charty 77. Po před- 
stavení následuje debata moderovaná 
Petrem Fischerem, které se zúčastní re-
žisér Miroslav Bambušek a další hosté. 

 Barokní refektář; Jalovcová 234/2, 
Praha – Staré Město; akce jsou stre-
amované online na YouTube a zázna-
my jsou dostupné tamtéž.

www.dominikanska8.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 14. května od 11.00 Svatomatějská, 
celebruje P. Daniel Janáček O.Praem.
 19. května od 12.00 Pouť seniorů.
 23. května od 17.00 Ekumenická 
bohoslužba, celebruje P. Filip Jan Rat-
houský OFM.
 28. května od 11.00 Navštívení 
Panny Marie, celebruje P. Jan Maria 
Vianney Dohnal OFM.

www.hajek.ofm.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ZAHRADA – VLAŠIM

 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

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ 
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ

 22. května od 18.00 Májový kon-
cert, W. A. Mozart: Mariánské litanie 
a další skladby. Sbor a orchestr Notre-
-Dame, diriguje Leona Stříteská; var-
hany Ondřej Valenta.
 28. května Na Výšinách – celoden-
ní křesťanský festival. 
Program: https://navysinach.cz/. 

www.kkvys.cz

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ
 LEVÝ HRADEC 
– VELEHRAD 2022

 Etapová pěší pouť po stopách těch, 
kdo k nám na Moravu a do Čech při-

nesli křesťanskou víru a na poděková-
ní za dar víry. Pořádá Národní bratrské 
společenství Sekulárního františkán-
ského řádu a společenství cyrilome-
todějských poutníků. Závěr pouti je 
naplánován na srpen a bude spojen 
s Poutí na Velehrad (XXII. ročník), kte-
rou pořádá Matice velehradská a řada 
moravských farností.

 Květnový itinerář
VII. etapa 13. května: Chrast – Luže 
(11,5 km)
VIII. etapa 14. května: Luže – Litomy-
šl (25 km)
IX. etapa 15. května: Litomyšl – Opa-
tov, zastávka (19,5 km)

www.poutnik-jan.cz, www.sfr.cz

Pozvánky

 Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
V pondělí 9. května od 17.00 se koná 
v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-
tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: J. S. Bach, G. Ph. Te-
lemann, J. Klička, J. Novák, B. A. Wie-
dermann. Účinkují: Kateřina Jansová 
– flétna, Linda Sítková – varhany. Místo 
konání: řádový kostel Panny Marie pod 
řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1. Kon-
cert pořádá Suverénní Rytířský a Špi-
tální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rho-
du a Malty a Společnost pro duchovní 
hudbu za finanční podpory MČ Praha 1.

 Beseda Ekologické sekce ČKA
V úterý 10. května od 17.30 pořádá 
Ekologická sekce České křesťanské 
akademie besedu „Palmový olej (čím 
je nám tak blízko a  proč má smysl 
mu věnovat pozornost)“. Do tématu 
uvede Petr Kohout, environmentální 
aktivista a člen Koalice proti palmové-
mu oleji. Beseda proběhne v přízemí 
Emauzského kláštera, Praha 2, Vyše-
hradská 49.

 Koncert duchovní hudby v koste-
le sv. Kateřiny
V  pondělí 23. května od 16.00 se 
koná koncert duchovní hudby v kos-
tele sv. Kateřiny (Praha 2). Program: 
J. S. Bach, T. Giordani, G. F. Händel, 
F. X. Brixi, A. Dvořák, J. F. N. Seger,  
C. Franck, F. Schubert. Účinkují: Ra-
dek Krejčí – baryton, Martin Moudrý 
– varhany. Koncert pořádá Společ-
nost pro duchovní hudbu, Pravoslav-
ná církev a Vedení Všeobecné fakultní 
nemocnice za finanční podpory hlav-
ního města Prahy a MČ Praha 2.

21. arcidiecézní POUŤ 
za DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

9.00    mše svatá
       po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti (v bazilice)
10.00  křížová cesta s bohoslovci (na Toufarově louce)
10.45   svátostné požehnání (v bazilice)
11.00  modlitba růžence (u Korunovačního oltáře)

11.30  MŠE SVATÁ 
       s přijetím bohoslovců mezi kandidáty jáhenství a kněžství 
       celebruje kardinál Dominik Duka OP (u Korunovačního oltáře)
14.30  májová pobožnost (v bazilice)

Během dopolední adorace a modlitby růžence možnost svátosti smíření. 
Další mše svaté na Svaté Hoře v tento den: v 7.00 a 17.00

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá Hora www.svata-hora.cz
Arcibiskupství pražské www.apha.cz

sobota 7. 5. 2022
poutní místo SVATÁ HORA

 Ekumenická bohoslužba za krajinu
V sobotu 28. května od 15.00 zve 
Ekologická sekce České křesťanské 
akademie ve spolupráci s  občan-
skými sdruženími a s městskou částí 
Praha-Suchdol na již patnáctou eku-
menickou bohoslužbu za krajinu. 
Kázáním poslouží P. Mgr. Miloš Sza-
bo, Th.D., farář kostela sv. Gotharda 
v Praze-Bubenči. Po bohoslužbě cca 
od 15.45 následuje beseda s kulturní 
antropoložkou Mgr. Zdenkou Soko-
líčkovou, PhD., na téma: Krajina bez 
člověka? Obydlování krajiny jako její 
tvorba. Bohoslužba se koná jako ob-
vykle na levém břehu Vltavy na za-
hradě na Sedleckých skalách (GPS 
50°08‘22.1“N 14°23‘32.4“E) nedaleko 
žlutě značené cesty ze Suchdola do 
Roztok. Pohodlně po rovině (cca 15 až 
20 min. chůze) je místo dosažitelné 
ze zastávek MHD v  Praze-Suchdo-
le (147 Budovec, 107 a 147 Kamýc-

ká). Je možné také strmě vystoupat 
od železniční zastávky Praha-Sedlec 
nebo od přívozu v Praze-Sedlci. Bo-
hoslužbě předchází pouť od kostela 
Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Cha-
brech od 11.00 (kostel bude otevřen 
od 10.00), dále pěšky krajinou se za-
stávkami s průvodcem. Více na www.
facebook.com/EkologickaSekceCKA.

 Letní škola Tomáše Akvinského 
v Tuchoměřicích – STVOřENÍ
1.–5. srpna Láká vás společné stu-
dium nauky a textů svatého Tomáše 
zaměřených na téma stvoření a hle-
dání jejich významu pro život náš 
a dnešního světa? Bratři dominiká-
ni vám prostřednictvím přednášek, 
workshopů, modlitby a diskuzí nabízí 
možnost společného hledání. Získat 
více informací nebo se rovnou přihlá-
sit můžete na https://krystal.op.cz/
letni-skola-tomase-akvinskeho/.

� Mons. Jindřich Bartoš � P. Petr Bulvas � P. Vojtěch Koukal � Elva Frouz � P. Rafał Kaca � P. Vlas�mil Kadlec
� P. Michael Mar�nek � P. Kamil Obr � P. Josef Ptáček � P. Vítězslav Řehulka � P. Mar�n Sklenář

� Mons. Josef Suchár � P. Jan Uhlíř

Na setkání se těší: P. James Mallon (Proměna farnos�)

Úterý 24. května 2022, Hradec Králové
Informace a přihláška: www.cirkev.cz/konference

Kontakt pro vaše dotazy: +420 604 196 736� vzdelavani@cirkev.cz

Konference
Nabízíme příležitost se setkat, nabrat sílu a odpočinout si v náročné době.

Pojďme sdílet nápady, zkušenosti a objevovat nové cesty v pastoraci

napříč celou republikou!
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http://www.farnoststodulky.cz
https://navysinach.cz/
http://www.kkvys.cz
https://krystal.op.cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/
https://krystal.op.cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/


14 15Z ACT CuRIAE EXERCICIE

USTANOVENÍ

 P. Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D., OT 
byl s účinností od 1. dubna 2022 jme-
nován a  ustanoven nemocničním 
kaplanem pro hlavní město Prahu, 
a to především s určením pro Fakultní 
nemocnici v Motole a pro Nemocnici 
Na Homolce.
 o. mitr. Mgr. Vasyl Slivocky byl 
s účinností od 1. dubna 2022 uvol-
něn z  funkce nemocničního kapla-
na Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady a  z  funkce nemocnič-
ního kaplana pro hlavní město Pra- 
hu.
 P. Mgr. Michael Jan Špán OSB byl 
se souhlasem svého řeholního před-
staveného s  účinností od 1.  dubna 
2022 jmenován a ustanoven nemoc-
ničním kaplanem Fakultní nemocnice 
v Motole.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P. MUDr. Lukáš Jan Fošum, PhD., 
OP, vyučující na KTF UK, 1. 5. 1977  
(45 let)
 Mgr. Bc. Viktor Mach, trvalý jáhen 
u kostela sv. Bartoloměje v Praze-Ky-
jích, 1. 5. 1967 (55 let)
 P. Dr. Stanislav William Robert 
Faix OSA, farní vikář u kostela sv. To-
máše v Praze-Malé Straně, 8. 5. 1936 
(86 let)
 prof. ThDr. Jan Matějka, sídelní 
kanovník Metropolitní kapituly u sv. 
Víta, 12. 5. 1932 (90 let)
 Mons. Dr. Jan Mráz, kanovník kapi-
tuly Všech svatých, 15. 5. 1962 (60 let)

 prof. PhDr. Tomáš Petráček, 
Ph.D., Th.D., vyučující na KTF UK,  
18. 5. 1972 (50 let)
 Jindřich Brandejs, osobní farář, 
výpomocný duchovní v Křečovicích, 
25. 5. 1934 (88 let)
 Mgr. Zdeněk Dubský, nemocniční 
kaplan, trvalý jáhen u kostela sv. Ig-
náce a u kostela sv. Štěpána v Praze-
-Novém Městě, 31. 5. 1962 (60 let)
 Mgr. Ing. Václav Slavíček, trvalý 
jáhen v Kladně, 31. 5. 1946 (76 let)

VÝROČÍ BISKUPSKÉ 
KONSEKRACE

 Mons. Mgr. Martin David, pomoc-
ný biskup ostravsko-opavské diecéze, 
28. 5. 2017 (5 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hr-
dina, DrSc., O.Praem., vyučující na 
KTF UK, soudní vikář MCS AP, 23. 5. 
1977 (45 let)
 P. Błażej Józef Matusiak OP, farní 
vikář Polské římskokatolické farnosti 
v Praze, 25. 5. 2002 (20 let)

ÚMRTÍ

 P. Václav Nekolný, čestný kanovník 
Kolegiátní kapituly svatého Kosmy 
a Damiána ve Staré Boleslavi, zemřel 
v  pondělí 7. března 2022 ve věku  
87 let, v 59. roce kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo v úterý 
22. března 2022 v 10.30 hodin při mši 
svaté v klášterním kostele Stigmatizace  
sv. Františka v Zásmukách, poté byly 
jeho tělesné ostatky uloženy do ro-
dinného hrobu na Olšanských hřbito-
vech. R.I.P.
 S.M. Goretti Marie Boltnarová 
SCB, sestra Kongregace Milosrd-
ných sester sv. Karla Boromejského, 
zemřela v  úterý 8. března 2022 ve 
věku 89 let, v 64. roce svého řehol-
ního zasvěcení. Poslední rozlouče-
ní se konalo v úterý 15. března 2022 
v  10.30 hodin při mši svaté v  kapli 
Svaté Rodiny Charitního domova 
v Městě Albrechticích a ve středu 16. 
března 2022 v  15.00 hodin v  kapli 
Svaté Rodiny DCB v  Praze-Řepích, 
poté byly její tělesné ostatky uloženy 
na zdejším hřbitově. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTřEDCÍCH

Radio Proglas

 1. 5. (9.00) Kostel Všech Svatých 
v Lázních Bělohradě
 8. 5. (9.00) Katedrála sv. Petra 
a Pavla v Brně
 15. 6. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích
 22. 6. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Šumperku
 29. 6. (9.00) Kostel sv. Jana Nepo-
muckého v Hluboké nad Vltavou

Aktuální program: 
www.proglas.cz/program

Televize NOE

 1. 5. (10.30) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Kroměříži
 3. 5.  (18.00) Kostel sv. Mikuláše 
v  Praze na Malé Straně – Hasičská 
mše ku cti sv. Floriána
 8. 5. (10.30) Kaple Panny Marie, 
Hvězdy evangelizace na Břve
 15. 5. (10.00)  Kostel sv. Václava 
v Dolních Bojanovicích
 . 5. (17.30) Katedrála sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha v Praze v rámci slavností 
Navalis 2022
 22. 5. (10.30) Mše svatá
 29. 5. (10.30) Mše svatá

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

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY 
APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl papeže 

Za víru mladých: Modleme se za mla-
dé lidi, povolané k plnosti života, aby 
v  Marii nacházeli vzor naslouchání, 
hloubky rozlišování, odvahy víry a od-
hodlání ke službě.

Národní úmysl

Za dobrovolníky ve farnostech: Mod-
leme se za všechny, kteří přispívají 
k životu farností, aby je Bůh posiloval 
a dával jim radost ze služby.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 9. do 11. května
Duchovní obnova  
pro seniory /  
P. Miroslav Jáně /  
Velehrad /  
http://stojanov.cz

 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

S T V O Ř E N Í

1. – 5. 8. 2022
Tuchoměřice

přihlášení a více informací na 
www.krystal.op.cz

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

 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

 Od 22. do 26. června
Ikonopisecký kurz / Martin Damian / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
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HISTORICKÝ KALENDÁř KNIŽNÍ NOVINKY
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NEBOJME 
SE SNÍT
Papež František
Brož., 160 str., 
249 Kč

MODLITBA 
S BIBLÍ V RUCE
Angelo Scarano
Brož., 108 str., 
149 Kč

SALVE 
1/2022
Téma: Hněv
Brož., 200 str., 
130 Kč

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

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

POPRVÉ 
U JEŽÍŠOVA 
STOLU
Sophie de 
Mullenheim
Váz., 64 str., 
165 Kč

MISÁL PRO DĚTI
Sophie de 
Mullenheim
Brož., 64 str., 
169 Kč

JÁCHYM 
A DESTAREO
Brigitte 
Endresová
Váz., 128 str., 
225 Kč

TVŮJ KŘEST
Váz., 48 str., 
165 Kč

NA BOŽÍ CESTU
Jean Druel
Brož., 136 str., 
249 Kč

RODINNÁ 
TAJEMSTVÍ
Yvonne 
Poncet-Bonnisol
Brož., 120 str., 
269 Kč

SAMOTA
Guy Gilbert
Brož., 115 str., 
159 Kč
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10. května 1222
Přemysl Otakar I. rozšířil Velké privilegium 
české církve (z 10. března 1222) na všech-
ny církevní instituce v království. Církevní 
majetek byl vyňat z pravomoci králových 
úředníků.

10. (3.) května 1512
Papež Julius II. zahájil 5. lateránský koncil, 
který byl uspořádán především proti schis- 
matickému pisánskému koncilu. Na late-
ránském koncilu bylo mj. zavrhnuto učení 
o smrtelnosti duše a dále došlo k uznání 
plné papežské jurisdikce v rámci celé církve.

13. května 1497
Girolamo Savonarola, náboženský a poli-
tický reformátor, byl papežem Alexandrem 
VI. exkomunikován.

13. května 1917
V portugalské Fatimě došlo k prvnímu zje-
vení Panny Marie.

15. května 1252
Papež Inocenc IV. vydal bulu Ad extirpan-
da, která oficiálně povolila (ale zároveň i li-
mitovala) užití útrpného práva inkvizicí za 
účelem získání přiznání od kacířů.

16. května 1887
Marie Magdalena Šebestová založila v Čes- 
kých Budějovicích Kongregaci sester Nej-
světější svátosti (petrinky). 

17. (18.) května 1642
Francouzští misionáři založili na počest 
Panny Marie na území dnešní Kanady ko-
lonii Ville-Marie. Název byl poté změněn 
na Montreál.

17. května 1932
V Líšnici v okrese Písek se narodil pětatřicá-
tý pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk.

18. května 1432
V Chebu došlo k uzavření dohody mezi 
zástupci husitů a  vyslanci basilejského 
koncilu. Týkala se podmínek pro jednání 
husitů na koncilu a označuje se jako Soud-
ce chebský.

20. (28.) května 1422
Husitské vojsko pražanů začalo obléhat 
Karlštejn, významnou oporu nepřátel hu-
sitů v blízkosti Prahy. Obléhání, které trvalo 
do listopadu, skončilo pro husity neúspě-
chem.

28. května 1982
Jan Pavel II. navštívil jako první papež Vel-
kou Británii.

Vít Kochánek

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konkord%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._later%C3%A1nsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inocent_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ad_extirpanda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ad_extirpanda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Karl%C5%A1tejna_husity
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
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