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Jeho Svatost papež František 13. května 2022 jmenoval 37. pražským
arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera,
doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.
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pomáhá poradna Arcidiecézní
charity Praha.
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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
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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
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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.

Milí přátelé,
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Ježíš uzdravil jen několik lidí jako znamení, že je Božím synem, neuzdravil ve své
které se bude konat v Hradci Králové od 9. do 14. srpna. Setkání, s účastí biskupů, řady
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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
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J. Exc. Mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský
stolec v sobotu 2. července 2022,
v dopoledních hodinách, při slavné
mešní liturgii v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se
také fakticky ujme úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého.
J. Em. kardinál Dominik Duka
OP se 13. května 2022 stal emeritním
pražským arcibiskupem a zároveň byl
ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante pražské arcidiecéze, a to až do okamžiku, kdy se
nový arcibiskup ujme kanonického
vedení pražské arcidiecéze. Ve smyslu čl. 244 Direktora pro pastýřskou
službu biskupů byly apoštolskému
administrátorovi postoupeny všechny
pravomoci diecézního biskupa.
Do eucharistické modlitby se do
převzetí úřadu novým arcibiskupem
vkládá jméno apoštolského administrátora: „S naším arcibiskupem Dominikem“.

Po dobu výkonu služby administrátora pražské arcidiecéze potvrzuje
kardinál Dominik Duka stávající personální obsazení jednotlivých úřadů
arcidiecéze. Nadále zůstává kardinálem. Právo volit papeže mu zůstává do 80 let věku. J. Exc. Mons. Jan
Graubner se dnešním dnem stává

J. Exc. Mons. Jan Graubner se narodil v Brně 29. 8. 1948,
vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce
1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole
a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 1968 byl přijat do kněžského
semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973.
Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. Od roku 1982 do 1990 byl farářem ve Vizovicích
a zároveň působil jako excurrendo administrátor nejprve
v Provodově a později v Horní Lhotě.
17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy
Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil citát
Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte).
Po smrti Františka Vaňáka převzal správu diecéze jako
administrátor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem
olomouckým, správu diecéze převzal 7. listopadu 1992.
Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu
církevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrálovou

diecézním administrátorem olomouckým až do převzetí kanonického
vedení pražské arcidiecéze. Pokračuje
rovněž ve službě předsedy ČBK.

Zdroj: Arcibiskupství pražské
(Odbor komunikace
a Sekretariát arcibiskupa)

sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá se duchovním doprovázením a záleží mu na široké spolupráci
a stavění mostů mezi lidmi i názory. Věnuje se pastoraci
rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou
v každém děkanátu diecéze. Je duchovním rádcem Orla.
Založil zbožné sdružení Eucharistická hodina. Věnuje se
obnově poutních míst Velehrad a Svatý Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních
skupin, nebo děkanátních poutí za obnovu rodin a kněžská povolání. Inicioval Pocty duchovních, kteří zahynuli
v koncentračních táborech, či velké výstavy jako Církev
a republika, nebo A. C. Stojan. Založil edici audioknih Edice Velehrad.
V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské
konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu
předsedou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost, misie a novou evangelizaci.
Od roku 1999 je členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, jíž řadu let předsedal. Z titulu arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské
teologické fakulty a členem její vědecké rady.
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Mezi novými spolupracovníky
Je 13. května 2022, pár minut před
dvanáctou a před arcibiskupskou
kaplí sv. Jana Křtitele je živo. Postupně
přicházejí další a další zaměstnanci
arcibiskupství, aby pozdravili svého
nového pastýře, jehož jméno má
být v pravé poledne oznámeno světu.
„Fakt nevím, kdo to je,“ ujišťuje
jedna ze zaměstnankyň. Pár minut na
to je pak i ona svědkem toho, jak
v doprovodu kardinála Dominika
Duky a jeho pomocných biskupů přichází čerstvě jmenovaný nástupce sv.

Vojtěcha – dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Působí klidně, vyrovnaně. Hovoří o tom, jak silně ho poznamenala
nedávná zkušenost s těžkým průběhem koronaviru, během něhož
se ocitl na pokraji smrti. „Říkal jsem
Bohu, že jsem připraven, ale pokud
chce, dávám se mu zcela k dispozici a takhle to dopadlo,“ říká s úsměvem. Kancléřka arcibiskupství Marie
Kolářová mu předává květiny, někteří
pracovníci si natáčejí vzácné chvíle
na mobil.

Udělování svátosti
biřmování v katedrále
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli
5. června 2022 na slavnost Seslání Ducha svatého (Letnice)
kardinál Dominik Duka OP udělovat svátost biřmování při
mši sv. v 10.00. Svátost mohou přijmout ti, kteří absolvovali
náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací
lístek, podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl
biřmovanec připravován. Biřmovanci bez platného biřmovacího lístku nemohou být k přijetí svátosti připuštěni.
V den slavnosti je nutné, aby se všichni biřmovanci i se
svými kmotry dostavili do katedrály nejpozději do 9.30. Pro
biřmovance, jejich rodiny a klérus je vyhrazeno od 8.30 do
13.00 parkování na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem. Z důvodu bezpečnostních opatření na
Pražském hradě je třeba počítat s časovou rezervou pro
průchod povinnou kontrolou.

Arcibiskupství pražské zve na
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7. června 2022 v 16 hodin
Brožíkův sál Staroměstské radnice v Praze
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Mgr. František Kolouch, Ph.D.
(* 1969 v Příbrami) vystudoval Katolickou
teologickou fakultu Univerzity Karlovy
a vyučuje dějepis na gymnáziu. Specializuje
se na problematiku moderních církevních
dějin, zejména na osobnosti pronásledované
v době nacismu a komunismu. Doktorát
z historie obhájil na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v roce 2015.

František Kolouch

Nejvyšší
oběť
Poslední lidický farář
Josef Štemberka
(1869–1942)

Kromě řady článků publikoval
ceněné monograe Oběťpřípadu Babice
(o nevinně popraveném knězi Janu Bulovi),
Říkali mu Pistolník (o vězni, knězi
a převaděči Bohuslavu Burianovi),
knihy Milion duší (o českobudějovickém
biskupu Josefu Hlouchovi), Umlčený biskup
(o životních osudech Karla Skoupého);
oběma posledně jmenovaným věnoval také
publikaci Internace biskupů.

vydává
Karmelitánské
nakladatelství

Nový apoštolský nuncius v ČR
Renesanční kaplí, která je srdcem
arcibiskupského paláce, zní svatováclavský chorál. Je v tom hluboká symbolika. Právě v této kapli bylo na svátek sv. Václava roku 1605 rozhodnuto
o tom, že staroboleslavská Madona
bude Palladiem země české; právě ta
Madona, kterou podle legendy daroval
sv. Ludmile při jejím křtu sv. Metoděj
– arcibiskup moravsko-panonský, za
jehož nástupce se olomoučtí biskupové a později arcibiskupové považují.
Dnes, na svátek Panny Marie Fatimské,
se kruh uzavírá.
Jiří Prinz

1. května 2022 oznámil Svatý stolec jmenování nového apoštolského
nuncia v České republice, kterým se
stal J. Exc. arcibiskup Jude Thaddeus
Okolo, titulární arcibiskup novický
(Novica). Narodil se 18. prosince 1956
v Kanu v Nigérii. Na kněze byl vysvěcen 2. července 1983. Po ukončení

Slavnost Těla a Krve Páně
v hlavním městě Praze
Kardinál Dominik Duka srdečně zve
všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží
lid v městě Praze k oslavě slavnosti
Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 16. června
2022 v 17.00 bude pan kardinál sloužit
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To
půjde z katedrály kolem Hradčanského
náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u vybrané
kanovnické rezidence a třetím oltářem
u mariánského sloupu na Hradčanském
náměstí, kde bude průvod zakončen.
Zveme především pražské farnosti
a duchovní působící v Praze. Tomuto
společnému slavení by se měla dát
přednost před bohoslužbami v jed-

notlivých pražských farnostech. Dosavadní zkušenost ukázala, že slavení
na výše zmíněných místech může mít
důstojný průběh a je také příležitostí
k oslavě tohoto významného svátku
s diecézním biskupem. Srdečně zveme také ministranty, jejich sraz bude
v 15.00 před Arcibiskupským palácem.
Prosíme muže, kteří by si kladli za čest
nést nad Eucharistií baldachýn, aby se
do 10. června 2022 nahlásili na tel. 737
215 326 a v den slavnosti se dostavili
v tmavém obleku v 16.15 do katedrály.
Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou
oratoří. Z důvodu bezpečnostních
opatření na Pražském hradě je třeba
počítat s časovou rezervou pro průchod povinnou kontrolou.

byl papežem Františkem povolán do
diplomatických služeb v České republice. Arcibiskup Jude Thaddeus
Okolo ovládá kromě svého rodného jazyka ibo i angličtinu, italštinu,
francouzštinu, němčinu a španělštinu.

Dr. Evandro Trachta oceněn medailí sv. Vojtěcha
sv. Terezie Veliké. O Vánocích také
zdraví naše dětské zpěváčky, kteří naplní katedrálu, španělské Jezulátko z Manily. Pražské Jezulátko se
na základě ohromného kultu stalo

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2023 (nebo i později), budou
přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která
se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v sobotu 4. června 2022 v 16.30. Uchazeči se svými
ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději 15 minut
před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude mít
s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený
katechumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu odevzdá. Potvrzené lístky se zašlou zpět
farnostem, aby se mohl provést zápis do Knihy katechumenů. Po skončení bohoslužby slova pan kardinál
srdečně zve katechumeny i jejich ručitele k přátelskému setkání do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském
paláci.

právnických a diplomatických studií
nastoupil v roce 1990 do diplomatických služeb Svatého stolce a působil na apoštolské nunciatuře na Srí
Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku,
České republice, Austrálii a dalších
zemích. Jeho posledním působištěm bylo od roku 2017 Irsko, odkud

opravdu světovým, zejména za základě Habsburské říše, nad kterou slunce nezapadalo. Dynastie Habsburků
i takto obohatila nejen naše země, ale
celý svět.“

X.X.SVĚTOVÉ
RODIN
SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN

ZÁVĚR
RODINY
ZÁVĚR ROKU RODINY

TETÍN,
2022
TETÍN, 26.
26. ČERVNA 2022

yy 11.15
MŠE SVATÁ
SVATÁ
11.15 POUTNÍ MŠE

kostele sv.
sv. Ludmily na Tetíně
vvkostele
Tetíně

Jeho Eminence kardinál Dominik
Duka 16. května 2022 udělil Stříbrnou medaili svatého Vojtěcha panu
Dr. Evandro Trachtovi, honorárnímu
konzulovi České republiky v Brazílii,
za neúnavné upevňování duchovních, kulturních, společenských i politických vztahů mezi oběma zeměmi.
V brazilském městečku Bataypora,
které založil Antonín Baťa, pan Trachta vybudoval živé poutní místo. Do
jím založené kaple dorazila v r. 2017,
darem od kardinála Dominika Duky,
milostná soška Pražského Jezulátka.
Kardinál Dominik Duka dodává: „Díky panu doktorovi Evandro
Trachtovi a jeho spolupracovníkům
se Pražské Jezulátko stane součástí dalších nových staveb, například
onkologického oddělení velké nemocnice, nebo nové katedrály, která vyroste v blízkosti hlavního města
Brasílie v této největší katolické zemi
na světě. I za mého působení v pražské arcidiecézi jsem byl svědkem
toho, jak Pražské Jezulátko otvíralo dveře do ambasád, při důležitých
jednáních a putovalo i na Světovou
výstavu do Manily, kam ho doprovázel pan biskup František Lobkowicz,
symbolicky potomek Polyxeny Lobkowiczové, která sošku obdržela od

biskupem Zdenkem
Zdenkem Wasserbauerem,
ssbiskupem
Wasserbauerem,
doprovázet bude
bude Ztracená kapela
doprovázet
kapela
obědformou
formou pikniku
pikniku (z vlastních
oběd
vlastních zásob)
zásob)

14.00 DIVADELNÍ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
yy 14.00
PŘEDSTAVENÍ

Špílmachr –– Jenovéfa
Jenovéfa
Špílmachr

proděti
dětiod
od 66 let
let aa rodiče
rodiče
pro
Komunitním centru
centru sv.
sv. Ludmily
vvKomunitním
Ludmily
Další doprovodný program:
Další doprovodný program:
www.apha.cz/akce/x-svetove-setkani-rodin-na-tetine/
www.apha.cz/akce/x-svetove-setkani-rodin-na-tetine/
Arcibiskupství pražské
Arcibiskupství
pražské
Pastorační středisko
– Centrum pro rodinu
Pastorační
středisko
– Centrum
pro rodinu
tel.: 220 181
777, e-mail:
cpr@apha.cz
tel.:
220
181
777,
e-mail: cpr@apha.cz
www.apha.cz / www.manzelstvi.cz
www.apha.cz / www.manzelstvi.cz

4. 6. 2022 ve 20.00
KATEDRÁLA sv. Víta, Václava a Vojtěcha

sobota

SVATODUŠNÍ VIGILIE
spojená se zpívanými nešporami

předsedá J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský
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Reflexe k synodálním zápisům
Církev v naší vlasti disponuje poměrně obšírným materiálem, který zachycuje některé
tendence božího lidu. Nelze nezmínit závěry plenárního sněmu, řadu inspirací z diecézních
a celostátních fór mládeže, výsledky ankety mezi kněžími pražské arcidiecéze z jara
2020 a nyní i zápisy ze synodního procesu. Některá témata se opakují a vykazují určitou
naléhavost. Zmíním nyní dvě témata.
Tím prvním je komunikace. Obtížná disciplína v současném hlučném,
mediálním smogem zamořeném
a uspěchaném světě. Mezilidská komunikace zažívá v našem světě nelehké období. Trhliny vykazuje i ta
nejzákladnější – v rodině. Není divu,
že pak je obtížná komunikace na
společenské, a tedy i na církevní rovině. Co se v rodině nenaučíme, to pak
klopotně doháníme během života.
Nedávno vyšla zajímavá kniha: Klub
nerozbitných dětí. Rodiče v ní mohou
objevit, co dělat, aby jejich rodina
byla místem bezpečí a vzájemného
sdílení. Papež František vícekrát konstatoval, že pokud u stolu používají členové rodiny mobily, nejedná se
o rodinu, ale o penzion. Dodejme, že
existuje celá řada zajímavých kurzů,
kde se dospělí mohou učit naslouchat druhým a vyjadřovat své postoje
nekonfliktně.
Druhou stálici mezi tématy lze shrnout do hesla: kněz, farnost a správa majetku. Kněz je mužem, který se
dal do Ježíšovy služby. Proto hlásá
evangelium, slaví svátosti a věnuje se
katechezi. Od kněze očekáváme především to, že bude podněcovat druhé
na cestě ke Kristu, že bude doprovázet ty, kteří ho o podporu požádají.
Avšak to vyžaduje mnoho času. Nejen
toho prožitého s druhými, ale i toho
stráveného v modlitbě s Ježíšem. Je-li kněz farářem, pak má za úkol i být
tmelem, sjednotitelem, komunikátorem. A v neposlední řadě se stává statutárem odpovědným za hospodaření
farnosti a za údržbu budov. Není divu,
že se v diskusích objevuje téma, jak
má toto vše kněz zvládnout. Jistým
způsobem se potýkáme s něčím, co
nemá historickou obdobu. Kněz jako
statutár, správce celé řady budov
a nově i zodpovědný za hospodaření farnosti. Z kněze, který je správcem

dvaceti či více budov, jsme mimoděk
udělali nejlevnějšího údržbáře v republice. Nyní se k tomu přidružuje
i změna, kterou přinesl tzv. restituční
zákon. Domnívám se, že si při vyjednávání ani biskupové plně nemohli
uvědomit, jak revoluční změnu přine-

Synoda
20 21
20 23
Za církev synodální
společenství spoluúčast poslání

se. Mají pravdu ti, co upozorňují, že
kněžím hrozí, že se budou věnovat
všemu možnému, jen ne tomu hlavnímu.
V pražské arcidiecézi se snažíme na tuto situaci reagovat. Proto
byla začátkem roku 2021 zveřejněna „Opatření ohledně hospodářské
činnosti na dobu pěti let“, která obsahují základní pravidla pro správu
majetku arcibiskupství, farností a kapitul, včetně nutnosti vypracovávat
rozpočet, a vytyčují základní kroky
do budoucnosti, kterými jsou solidarita a postupné odbřemenění farností
od zbytného majetku. Ohledně hospodářské činnosti byla pak opatření
po roce doplněna některými novými
nástroji hospodářské činnosti církve,
o kterých informoval článek s názvem
„Vykročit s důvěrou v Boží pomoc“.
Pozorný čtenář jistě pozná, že ve výše
zmíněných podkladech je reflektováno to, po čem je voláno: decentralizace správy majetku, odbřemenění
kněží od nadbytečných stavebních
starostí, transparentnost a zapojení
laiků s plnou odpovědností. Dodejme,
že se počítá i s tím, co je v businessu
nutné, a to s rozložením rizik investičních záměrů.
Jako církev se máme věnovat především hlásání evangelia. Žijeme ale
na zemi, a tak se světským starostem
nevyhneme. Ty nás ale nesmí udusit
a vysát z nás veškerou energii. Myslím,
že bude užitečné, když se na setkáních farních pastoračních a ekonomických rad zmíněné dva texty znovu
společně pročtou, a to s pozitivním
předporozuměním. Ostatně na webu
apha.cz v článku: „Nová ekonomická koncepce“ je k dispozici i mnoho
dalšího materiálu, který může farníky
zajímat.
Mons. Jan Balík
generální vikář

Církevní mateřská škola Radost
v Kladně
Po celkovém přehledu
církevních škol pražské
arcidiecéze v minulém
čísle přinášíme stručný
příběh jedné z nich.
Církevní mateřská školka v Kladně
funguje už více než 30 let. Podnět
k jejímu založení vzešel po Sametové
revoluci od rodičů dětí. Vznikla vlastně dvakrát. Nejprve v říjnu 1990 jako
alternativní třída s křesťanskou výchovou při mateřské škole na Růžovém
poli. Když se pak o dva roky později
ukázalo, že původní povolení nebylo
vydáno podle platných zákonů, vedení školy znovu požádalo o zařazení do
sítě škol. 1. září 1992 nastoupily děti
do „Církevní mateřské školy Radost“.
O něco později obdržela nová školka
od Arcibiskupství pražského zřizovací listinu. Dá se tedy říct, že k tomuto datu vznikla podruhé. Ve městě si
brzy získala dobré jméno, dětí přibývalo a jedna třída přestala stačit. Bylo
nutné najít větší prostory.
Po jednání na městském úřadu získala školka v polovině února
1993 místnosti po bývalých jeslích
v Bulharské ulici. Než se však mohla přestěhovat, bylo nutné provést
rozsáhlou rekonstrukci budovy – vybourat nepotřebné příčky a postavit
nové, oškrábat stěny, vymalovat, obložit koupelny dlaždičkami, smontovat nábytek, natřít židličky. Vše se
uskutečnilo díky pomoci rodičů,
přátel školky a mnoha ochotných lidí
z farností. Díky jejich nasazení mohla
v budově proběhnout o několik měsíců později první velikonoční besídka.
První ředitelkou se stala Anna Horská. Když roku 1997 odešla do důchodu, štafetu převzala Ivana Sýkorová
a od roku 2002 je ve vedení Anna Valentová. Od samého začátku se školka

zapojovala do různých projektů, například pomáhala Charitě organizovat
pobyt dětí z černobylské oblasti. Dále
pořádala školy v přírodě, první proběhla
ve Sv. Janu pod Skalou, další na Klíčavě a ve Šlovicích. V zimě dokonce děti
vyrazily na hory, do Strážného v Krkonoších. Účastnily se také slavnostního
svěcení nových zvonů v Rozdělově.
Po roce 2001 začal tehdy nový
biskupský vikář pro církevní školství
Václav Malý pravidelně provádět vizitace církevních škol, mezi nimi i té kladenské. Za jeho účasti proběhla v roce
2007 oslava 15. výročí vzniku školky.
Děti z „Radosti“ se každoročně
zapojují svým vystoupením při „Noci
kostelů“. Svou účast spravedlivě dělí
mezi obě kladenské farnosti. Od roku
2012 probíhá pod taktovkou Arcibiskupství pražského jednou za dva
roky pravidelné setkávání církevních
škol v katedrále sv. Víta, kde společně
s ostatními děkujeme za vše, co jsme
prožili a prosíme o požehnání do dalšího školního roku.
Posledních několik let školka
úzce spolupracuje se Základní školou
Maltézských rytířů v Kladně. Její žáci
a učitelé pořádají různé akce, jichž
se můžou účastnit i děti z mateřské

školky. Předchozí dva covidové roky
spolupráci narušily, ale už se s pomocí Boží začíná obnovovat. Školka
také spolupracuje s duchovními
obou kladenských farností. Od září
roku 2018 má svého stálého školního
kaplana, otce Martina Chleboráda.
A jak je to dnes? Církevní mateřská škola Radost je zařízení rodinného
typu s celodenním provozem. Ve dvou
věkově smíšených třídách míváme
52 dětí. V každé třídě pracují dvě učitelky a jedna asistentka. Snažíme se děti
vést k vzájemným přátelským vztahům,
ke vztahu k přírodě i ke svému okolí.
V tom nám pomáhají návštěvy Naučného střediska ekologické výchovy
Čabárna. Pořádáme pro děti různé karnevaly, chodíme do Divadla Lampion,
jindy zase přijede pozvaný divadelní
soubor přímo k nám do školky, jednou do roka jdeme navštívit hasičskou
zbrojnici. Navíc se snažíme zprostředkovat dětem to, co máme v názvu.
Tedy kromě radosti, také to církevní.
Seznamujeme děti s církevním rokem,
vyprávíme si o životě svatých, scházíme se v adventním nebo postním ranním kruhu a společně se s dětmi připravujeme na Vánoce či Velikonoce.
Mgr. Anna Valentová

Chcete-li se o naší školce a jejím výchovně-vzdělávacím programu dozvědět více,
navštivte nás nebo naše internetové stránky: www.cms-radost.cz
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Nablízku kardinálu Zenovi,
mírová mise na Ukrajině

Poradna pro lidi v tísni
bije na poplach
Bydlení, potravinová pomoc, sociální dávky, dluhy, hledání práce,
kontakty na další služby. To vše řeší v Poradně pro lidi v tísni stále častěji.
Zhoršující se ekonomická situace přivádí do poradny stále více lidí.

Charitní poradnu vyhledávají stále častěji pracující lidé, kteří nevydělají dost peněz
na základní životní potřeby
„Vedle seniorů, lidí bez domova a samoživitelek nyní přicházejí i lidé ze
skupiny pracujících, kteří pobírají
nízkou mzdu. A to už znamená velký
problém,“ vysvětluje sociální pracovnice Helena Kopecká.
Už od první vlny pandemie tu sledují nárůst počtu klientů. „Jsme zatím schopni na tento trend průběžně
reagovat. Ale očekáváme ještě další,
možná skokový, nárůst,“ dodává Helena Kopecká. Navýšení částek životního minima podle ní už nyní nepokryje inflaci ani nárůst nákladů na
bydlení a základních životních potřeb.
„Zaplať PánBůh, máme k dispozici potravinovou pomoc, kterou můžeme
alespoň částečně pomoci nejpotřebnějším a rodinám s dětmi,“ připomíná
Mariana Siváková.
Zhoršující se ekonomická situace
provázená velkým růstem cen je pro
příjmově nejslabší spoluobčany velmi
citelná a tvrdě dopadá na jejich psychiku: jsou zoufalí a ztrácejí naději.
„Snažíme se je vyslechnout, poradit
jim, ale nalezení řešení je čím dál obtížnější,“ přiznává sociální pracovnice

Kopecká s tím, že systémová opatření
jsou na straně zákonodárců. „My můžeme skrze Charitu podávat návrhy
na jejich řešení, ale naše práce spočívá zejména v každodenní pomoci klientům. Stát se musí postavit k řešení
krize v oblasti bydlení, schválit zákon
o sociálním bydlení a navýšit svůj bytový fond,“ zdůrazňuje její kolegyně
Siváková.

Obě ženy přiznávají, že se setkávají s příběhy, které na ně i přes profesionalitu a nadhled, které si při své
práci musejí udržovat, intenzivně působí. „Stane se nám, že se nás nějaký
příběh lidsky natolik dotýká, že klienta obejmeme, a když pláče, derou
se i nám slzy do očí. Hodně pomáhá
víra v Boha a víra v to, že každý i sebezamotanější případ se dá časem,
trpělivostí, odvahou a nasazením zúčastněných pomaličku rozmotat,“ říká
Helena Kopecká.
S radostí obě vzpomínají na akci
Milostivé léto, ve které mohla poradna mnoha lidem pomoci změnit dosavadní život v dluhové pasti. „Jsme
vděční všem, kdo finančně pomáhají.
Naši potřební jsou tu stále, každý den
se na nás obrací se žádostí o pomoc.
Čeká nás ještě složité a náročné období.“
Kontakt na poradnu:
poradna@praha.charita.cz.
Za loňský rok tu poskytli
odborné poradenství
1097 klientům.

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci
a sv. Kajetána
v Nerudově ulici 22 v Praze-Malé Straně je jediným kostelem v naší zemi,
který provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb – Arcidiecézní
charita Praha. Tímto unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby
za pomoc lidem v nouzi.
Během Noci kostelů dne 10. června 2022 chystáme dva mimořádné
koncerty. V 18 hodin vystoupí nevidomá klavíristka a zpěvačka Ráchel
Skleničková, která se dostala do širšího povědomí nazpíváním duetu s Mirem Žbirkou. V 19.30 mohou návštěvníci vyslechnout vynikající sopranistku, sólistku Národního divadla Petru Alvarez Šimkovou. Koncerty uvede
oblíbený moderátor Vladimír Kořen. Během večera proběhne ochutnávka
mešních vín z České republiky i zahraničí.
Více informací na www.svatykajetan.cz.

Státní sekretář Pietro Parolin při setkání s novináři komentoval aféru kardinála
v Hongkongu, který byl zatčen a propuštěn. Poté se vrátil k válce na Ukrajině.
Státní tajemník vyjádřil „velkou lítost“
nad květnovým zatčením emeritního
arcibiskupa Josepha Zena v Hongkongu: „Chtěl bych vyjádřit svou blízkost
kardinálovi, který byl propuštěn a se
kterým se zacházelo dobře.“ Podle
Parolina by tato aféra neměla být chápána jako „vypovězení“ dohody mezi
Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou o jmenování biskupů, která
byla uzavřena v roce 2018 a prodloužena o dva roky. „Jistě,“ říká, „nejkonkrétnější nadějí je, aby podobné iniciativy nezkomplikovaly již tak složitou
a nejednoduchou cestu dialogu mezi
Svatým stolcem a církví v Číně.“
Parolin se vrací k válce na Ukrajině poté, co do Kyjeva odcestoval

sekretář pro vztahy se státy Paul Richard Gallagher. Vysvětluje, že jeho
mise slouží k zopakování cílů, o které
vatikánský státní sekretariát „usiloval
a usiluje, jak jen to je možné, protože
prostor je velmi úzký“; tedy „příměří“
jako „základní východisko“ a aby „válečné operace byly ukončeny“. Kardinál doufá, že „bude zahájen seriózní
dialog bez předběžných podmínek,
v němž se pokusíme najít způsob, jak
tento problém vyřešit.“
Parolin se věnuje i citlivé otázce zasílání zbraní na Ukrajinu. Opakuje, že „v případě agrese existuje právo na ozbrojenou obranu,“ jak uvádí i Katechismus
katolické církve, ale „za určitých podmínek.“ První z nich, zdůrazňuje kar-

dinál, je „přiměřenost, tedy to, aby reakce nezpůsobila větší škody než agrese.
V této souvislosti hovoříme o ‚spravedlivé válce‘.“ „Chápu, že konkrétně je to
obtížnější určit, ale potřebujeme mít
nějaké jasné parametry, abychom mohli
otázku zbraní řešit co nejspravedlivějším a nejumírněnějším způsobem."
Kardinál dodává, že „nakonec budou muset najít řešení, protože geografie je nutí žít ne spolu, ale blízko
sebe, sdílejí mnoho tisíc kilometrů hranic.“ „Je škoda,“ zdůrazňuje státní sekretář, „že jsme stále nepochopili poučení, že místo toho, abychom páchali
všechna ta jatka a produkovali všechny
ty trosky, by se řešení mohla najít dříve.
V což Svatý stolec vždy doufal.“

Politika je setkání, reflexe,
akce a také uctivý dialog
Papež František hovořil o křesťanské politice se zástupci
Politické fraternity komunity Chemin Neuf.
„Politika je setkání, reflexe, akce. Politika je především uměním setkávání.
Toto setkání samozřejmě probíhá tak,
že druhého přijmeme a akceptujeme jeho odlišnost v uctivém dialogu.
Jako křesťané však musíme udělat
víc: jelikož nás evangelium žádá, abychom milovali své nepřátele, nemohu
se spokojit s povrchním a formálním
dialogem, jako jsou často nepřátelská jednání mezi politickými stranami. Jsme povoláni prožívat politické
setkání jako bratrské setkání, zvláště
s těmi, kteří s námi méně souhlasí,
a to znamená vidět v tom, s kým vedeme dialog, pravého bratra, milované Boží dítě,“ poznamenal František.

K tomu, aby bylo možné dělat politiku, vysvětloval dále, je zapotřebí,
abychom změnili pohled na druhého, prokazovali mu vstřícnost a bezpodmínečnou úctu. Pokud k této
změně nedojde, hrozí, že se politika
zvrhne v leckdy násilnou konfrontaci,
aby zvítězily vlastní představy, v hledání dílčích zájmů namísto společného dobra, v rozporu se zásadou,
že jednota převládá nad konfliktem.
„Podle křesťanské vize je politika
také reflexí, tedy formulováním společného projektu. Jako křesťané chápeme, že politika se stejně jako setkávání uskutečňuje prostřednictvím

společné reflexe při hledání tohoto
obecného dobra, a nikoli pouze prostřednictvím konfrontace často protichůdných zájmů. Celek převyšuje
jednotlivé části. To vše je možné díky
evangeliu jako kompasu, který světu
přináší hluboce pozitivní vizi člověka
milovaného Bohem. A konečně, politika je také akce. Jako křesťané musíme své představy vždy porovnávat
s hloubkou reality, pokud nechceme
stavět na písku, který se dříve či později zřítí. Nezapomínejme, že realita je
důležitější než idea, (...) politiku nelze
dělat s ideologií.“
Zdroj: Vatican News
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10 Z biskupských diářů
PASTORAČNÍ STŘEDISKO

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 6. / 15.00 Praha-Nové Město /

1. 6. / 15.00 Plzeň /

2. 6. / 10.30 Černošice /

klášterní kostel Panny Marie
Bolestné /
mše sv., 300 let Nemocnice
sv. Alžběty Na Slupi
4. 6. / 16.30 Praha-Hradčany /
katedrála / liturgie přijetí
do katechumenátu
4. 6. / 20.00 Praha-Hradčany /
katedrála / vigilie Letnic
5. 6. / 10.00 Praha-Hradčany /
katedrála / slavnost
Seslání Ducha Svatého, biřmování
6. 6. / 19.30 Opatství Geras
(Rakousko) / mše sv. ke cti
sv. Norberta
7. 6. / 16.00 Praha-Staré Město /
Staroměstská radnice /
prezentace knihy
o P. Štemberkovi
8. 6. / 11.00 Pardubice /
Dny chleba
9. 6. / 9.30 Praha-Hradčany /
Arcibiskupský palác / kněžský den
12. 6. / 9.00 Lidice / mše sv.
12. 6. / 10.00 Lidice /
pietní akt
15. 6. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
– svátek sv. Víta
16. 6. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála a Hradčanské nám. /
slavnost Těla a Krve Páně
s eucharistickým průvodem
18. 6. / 11.00 Opatství Osek /
mše sv. u příležitosti otevření
konventního chrámu
Nanebevzetí Panny Marie
po celkové rekonstrukci
21. 6. / 18.00 Praha-Staré Město /
kostel Matky Boží před Týnem /
mše sv. ke cti sv. Josemaría Escrivy
de Balaguer
22. 6. / 16.00 Praha-Malá Strana /
kostel Panny Marie pod řetězem /
mše sv. ke cti sv. Jana Křtitele
25. 6. / 10.00 Jihlava /
klášterní kostel minoritů / mše sv.

Magistrát města Plzně /
převzetí Ceny 1. června
3. 6. / 16.30 Praha-Vinohrady /
kostel sv. Ludmily /
mše sv. za povolání
5. 6. / 8.00 Praha-Žižkov /
kostel sv. Anny / mše sv.
5. 6. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála / nešpory
9. 6. / 9.30 Praha-Hradčany /
Arcibiskupský palác /
kněžský den
12. 6. / 9.00 Praha-Čakovice /
kostel sv. Remigia /
mše sv. s biřmováním
12. 6. / 10.30 Praha-Vinoř /
kostel Povýšení Svatého Kříže /
mše sv. s biřmováním
14. 6. / 13.30 ČBK /
synodální setkání biskupů
16. 6. / 18.00 Líbeznice /
kostel sv. Martina / mše sv.
18. 6. / 10.30 Svatý Kopeček
u Olomouce / bazilika
Navštívení Panny Marie /
mše sv. pro Romy
24. 6. / 18.00 Kladno-Kročehlavy / kostel
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova / mše sv.

kostel Nanebevzetí panny Marie /
mše sv. s biřmováním
4. 6. / 20.00 Praha-Hradčany /
katedrála / Praha-Hradčany /
katedrála /
vigilie Letnic
7. 6. / 16.00 Praha-Staré Město /
Staroměstská radnice /
prezentace knihy
o P. Štemberkovi
9. 6. / 9.30 Praha-Hradčany /
Arcibiskupský palác /
kněžský den
14. 6. / 13.30 ČBK /
synodální setkání biskupů
15. 6. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
– svátek sv. Víta
16. 6. / 17.00 Praha-Hradčany /
katedrála a Hradčanské nám. /
slavnost Těla a Krve Páně
s eucharistickým průvodem
21. 6. / 10.00 Praha-Modřany /
účast na vikariátní konferenci
III. pražského vikariátu
24. 6. / 18.00 Praha-Hradčany /
katedrála / mše sv.
26. 6. / 11.15 Tetín /
mše sv.
– X. světové setkání rodin

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
– CENTRUM PRO RODINU
 4. června od 9.00 do 17.00 Ženskost jako dar a zdroj – setkání pro
ženy v sále Pastoračního střediska.
Doprovázet bude psychoterapeutka Uliana Andrusiv, překlad Nataliya
Gazdíková. Podrobnosti a přihlašování na https://apha.cz/akce/zenskost-jako-dar-a-zdroj/.
 26. června Společné pěší putování
rodin za kněžnou Ludmilou na Tetín.
Začátek bude v 9.10 na železniční
stanici v Srbsku, příchod na Tetín do
11.00. Podrobnosti a přihlašování na
https://apha.cz/akce/spolecne-pesi-putovani-rodin-ze-srbska-na-tetin/.
 26. června X. světové setkání rodin na Tetíně – závěr Roku rodiny
oslavíme společným setkáním rodin.
Mši svatou od 11.15 bude celebrovat Mons. Zdenek Wasserbauer, doprovázet bude Ztracená kapela, další
program 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. Kapacita je omezená. Přihlašování na https://pastorace.apha.cz/pastoracni-stredisko/formulare/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-prihlaska/.
www.apha.cz/cpr

SVATÁ HORA
– POUTNÍ MÍSTO
 4. června Řeckokatolická pouť. Svatá liturgie od 10.30 u Korunovačního oltáře, zpovídání v ambitech od
9.00, modlitba posvátného růžence
od 9.30, od 14.00 mariánský akathist.
 5. června od 19.00 Koncert v rámci Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka. Open air koncert na svatohorském náměstíčku od klasiky po
ragtime z děl amerických skladatelů
ovlivněných A. Dvořákem.

 10. června od 19.00 Noc kostelů.
 11. června od 15.00 do 18.00 Malé
filmové exercicie ve sklepení. Volné
moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým
občerstvením vede jáhen Pavel Švarc.
Úvodem bude promítnut film. Délka
trvání akce je dána především zájmem
a aktivitou přítomných (předpokládá
se max. 3 hod.). Prostor je temperován, vchod z boku areálu. Vstupné
dobrovolné, není potřeba se přihlašovat předem. Počet účastníků je dán
kapacitou.
 19. června Oslava Božího těla. Po
mši svaté v 9.00 následuje eucharistický průvod. Hudba: Skladby pro sbor
a žestě; Svatohorský chrámový sbor,
Žesťový kvartet.
 24. června Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, možnost získat plnomocné odpustky.
 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla,
možnost získat plnomocné odpustky.
Foto: František Falta / Člověk a Víra

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Foto: Martin Myslivec / Člověk a Víra

Z diáře
KARDINÁLA DUKY

 8. června od 9.30 Akademie nejen
pro seniory. Přednášku s besedou na
téma: „Spojení politiky a náboženství.
Téma odstrašující a nosné,“ povede
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Budova KTF UK, učebna P1, Thákurova 3,
Praha 6)
www.apha.cz/ps

 Oslava 290. výročí korunovace
sošky Panny Marie Svatohorské
25. června od 19.30 Mše svatá u Korunovačního oltáře, po ní následuje
světelný průvod. Hudba: J. Syrůček:
Missa coronata.
26. června od 9.00 Hlavní mše svatá
u Korunovačního oltáře. Poté následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské.
 Nedělní varhanní půlhodinky
Každou neděli (až do 2. října) od 14.00
do 14.30 v bazilice. Délka koncertu je
přibližně 30 minut a vstup je možný
pouze před začátkem koncertu. Během něj není možná prohlídka baziliky. Od posluchačů je vyžadováno
soustředěné ticho a vypnutí mobilních telefonů. Vstupné dobrovolné.

Výstavy
 Svaté relikvie a jejich kult V takzvané klenotnici v Proboštství. Její
zhlédnutí je možné každý den. Vstup
je z prodejny v ambitech pod hodinovou věží. Vstupné činí 70 Kč.
 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.
 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
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12 PROGRAMY
ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY

Foto: Roman Polách / Člověk a Víra

 1. června od 10.00 Kurz Beta. Letošní kurzy Beta se zakončí deklarací
2. vatikánského koncilu Nostra aetate,
o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím. Je jedno, v co věříme?
Může v ostatních náboženstvích působit Bůh? Co nás s jinými náboženstvími spojuje? (Komunitní centrum
sv. Prokopa)
 26. června od 16.00 Poutní mše
sv. na Krtni při příležitosti svátku
Jana a Pavla, kterým je tamní kostel
zasvěcen.
www.farnoststodulky.cz

ŘKF DOBŘÍŠ,
PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE

DOMINIKÁNSKÁ 8
 2. června od 19.30 Historická zátěž a smíření. Mnoho míst na světě tíží
rány z dávné i úplně nedávné historie,
které ovlivňují mezilidské soužití. Na
některá místa doléhají rány právě teď
a cesta smíření je otázkou daleké budoucnosti. Jak s nimi nakládat? Jak se
utváří národní paměť? Jak má vypadat smíření, aby bylo skutečně spravedlivé? Jak pracovat s rozdílnostmi?
Hosté: Karin Hofmeisterová, Tomáš
Petráček, Petr Sláma; moderuje: Petr
Fischer.
 6. června od 19.30 HORÁK 40
FEST; Zapomenuté světlo: Jakub
Deml. Toto divadlo jednoho herce

není o konfliktu muže, básníka a kněze. Je o trojí samotě, které zklamaný
muž, vznětlivý básník a nekonformní
kněz musí čelit. Zdánlivě nesouvislá
změť vyprávění, dopisů, výkřiků, novinových útržků a lyriky. Hraje Jan Horák.
 7. června od 19.30 HORÁK 40 FEST;
Rybáři: budeš lovit svoje syny. Apokryfní monodrama o rybáři, který
u všeho byl, ale vlastně nebyl. Hraje
Jan Horák.
 8. června od 19.30 HORÁK 40 FEST;
Tučňáci na arše. Příběh o třech tučňácích, kteří se s prvními kapkami potopy snaží nalodit na Noemovu archu.
Hraje Jan Horák.
 9. června od 19.30 HORÁK 40
FEST; František blázen. Příběh o svatém showmanovi. One man show
o sv. Františku z Assisi, který chtěl být
skromný – a šly za ním davy. Hraje
Jan Horák.

Barokní refektář; Jalovcová 234/2,
Praha – Staré Město; akce jsou streamované online na YouTube a záznamy jsou dostupné tamtéž.
www.dominikanska8.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
V HÁJKU
 18. června od 11.00 Rodinná pouť,
celebruje P. Bartoloměj Pavel Černý
OFM.
 25. června od 11.00 Motorkářská
pouť, žehnání dopravních prostředků,
P. Eliáš Tomáš Paseka OFM.
www.hajek.ofm.cz

METROPOLITNÍ KAPITULA
U SV. VÍTA V PRAZE

Foto: Petr Homolka / Člověk a Víra / Sázavský klášter

 10. června Noc kostelů. Dobříšský
kostel Nejsvětější Trojice bude otevřen od 18.00, kdy budou mít návštěvníci po bohoslužbě možnost vyrobit si z korálků Preciosy ornament,
zapálit svíčku nebo požádat o modlitbu za své potřeby. Kněz P. Angelo
bude k dispozici k rozhovoru, zájemci
si budou moci zakoupit křesťanskou
literaturu. Program bude prokládán
hudebními vstupy mezzosopranistky
Pavly Švestkové.
 12. června od 9.00 Požehnání nových varhan v kostele Nejsvětější Trojice. Při mši svaté je požehná biskup
Karel Herbst. Zájemci budou moci
zhlédnout výstavu v Pastoračním
centru sv. Tomáše, která zmapuje celou historii výroby nových varhan.
www.farnostdobris.cz

 15. června od 19.30 Tomáš Akvinský:
O křtu a biřmování. Co znamená být
pokřtěn a k čemu je dobré biřmování? Sledujme společně tahy brkem na
pergamenu zachycující slova Tomáše
Akvinského o duchovním znovuzrození a o posile Ducha svatého. Knižní
salón moderuje Benedikt Mohelník OP.
 16. června od 20.00 Pro smrt uděláno. O smrti se v naší společnosti mluví
velmi málo, jako by to bylo něco nepatřičného, co se má odehrát za zdmi
nemocnic a nerušit spokojený život
ostatních. Změnit se to snaží autoři
této knihy, se svými rozhovory o posledních věcech s různými významnými českými osobnostmi. Hosté: Dana
Němcová, Věra Nováková, Michal
Plzák, Lucie Vopálenská.

 Sváteční liturgie v katedrále
4. června od 20.00 Svatodušní vigilie.
Modlitba nešpor, předsedá kardinál
Dominik Duka.
5. června od 10.00 Slavnost Seslání Ducha svatého. Mše svatá s udělováním svátosti biřmování, celebruje
kardinál Dominik Duka.
10. června od 18.00 Mše svatá – zahájení Noci kostelů.
15. června od 18.00 Slavnost sv. Víta.
Mši svatou celebruje kardinál Dominik
Duka.
16. června od 17.00 Slavnost Těla
a Krve Páně. Po mši svaté následuje procesí na Hradčanském náměstí.
Celebruje kardinál Dominik Duka.
24. června od 18.00 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele; mše svatá.
29. června od 18.00 Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; mše svatá.

 Svatovítské varhanní večery
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
ve spolupráci se Správou Pražského
hradu letos pořádá v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
již jedenáctý ročník mezinárodního
festivalu Svatovítské varhanní večery.
Festival v pěti koncertních večerech nabídne zájemcům o varhanní
hudbu mimořádný zážitek v jedinečném prostředí svatovítské katedrály.
Bližší informace, jakož i předprodej vstupenek, naleznete na webových stránkách festivalu www.varhannifestival.cz
5. července Philippe Lefebvre (Francie) – varhany; program: L. Marchand,
L. Vierne, M. Dupré.
12. července Jan Hora – varhany;
program: J. S. Bach, J. Teml, O. Messiaen.
19. července Tomáš Pindór – varhany; program: G. Fauré, C. Saint-Saëns,
Ch. M. Widor.
26. července Aleš Nosek – varhany; program: Ch. M. Widor, L. Vierne,
J. Klička.
2. srpna Pavel Svoboda – varhany, Jiří
Houdek – trubka; program: A. Guilmant, J. B. Loeillet de Gant, M. Kabeláč.
www.kapitula.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA
NA VYŠEHRADĚ
 26. června Pietní akt na hřbitově ke
Dni památky obětí komunistického
režimu. Od 16.00 u symbolického
hrobu Milady Horákové (Klub dr. Milady Horákové), od 17.00 u Památníku obětí totalitních režimů (kapitula
a Konfederace politických vězňů).
29. června od 18.00 Mše svatá, slavnost sv. Patra a Pavla, apoštolů.
www.kkvys.cz

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ
LEVÝ HRADEC
– VELEHRAD 2022
Etapová pěší pouť po stopách těch,
kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry. Pořádá Národní bratrské
společenství Sekulárního františkánského řádu a společenství cyrilometodějských 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.
 Červnový itinerář
X. etapa 18. června: Opatov, zastávka – Koclířov – Městečko Trnávka
(26,5 km)
XI. etapa 19. června: Městečko Trnávka – Moravičany (25 km)
www.poutnik-jan.cz, www.sfr.cz

Pozvánky
 Poutní pobožnost u mariánské
kapličky ve Žlábku
V neděli 12. června od 15.00 zve
společenství farníků z Velké Dobré
u Kladna a okolí na poutní pobožnost u mariánské kapličky ve Žlábku u Bratronic. Sraz bude na lesní
mýtině u Roučmídy (50.0674617N,
14.0561658E). Procesí za zpěvu mariánských písní dojde ke kapličce, kde
se poutníci pomodlí nešpory, loretánské litanie a vyslechnou promluvu
P. Vladimíra Slámečky, který celou pobožnost povede.
 Varhanní nešpory maltézských
rytířů
V pondělí 13. června od 17.00 se
koná v rámci cyklu „Varhanní nešpory
maltézských rytířů“ koncert duchovní
hudby. Program: G. Fr. Händel, G. Ph.
Telemann, G. Caccini, J. S. Bach,
B. Marcello, A. Dvořák, J. M. Leclair,
Š. Urban. Účinkují studenti a profesoři

Konzervatoře Jana Deyla. 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,
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla
a Společnost pro duchovní hudbu za
finanční podpory MČ Praha 1.
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny
V pondělí 27. června od 16.00 se
koná koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny (Praha 2). Program:
N. Bruhns, J. S. Bach, G. F. Händel,
G. Muffat, G. Giordani, A. Dvořák,
D. Buxtehude. Účinkují: Marie Svobodová – alt, Petr Čech – varhany. Koncert pořádá Společnost pro duchovní
hudbu, Pravoslavná církev a Vedení
Všeobecné fakultní nemocnice za finanční podpory hlavního města Prahy
a MČ Praha 2.
 Letní škola Tomáše Akvinského
v Tuchoměřicích – STVOŘENÍ
1. – 5. srpna Láká vás společné studium nauky a textů svatého Tomáše zaměřených na téma stvoření a hledání
jejich významu pro život náš a dnešního světa? Bratři dominikáni vám
prostřednictvím přednášek, workshopů, modlitby a diskuzí nabízí možnost
společného hledání. Získat více informací nebo se rovnou přihlásit můžete
na: https://krystal.op.cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/.

EXERCICIE 15

Foto: Veronika Skalická / Člověk a Víra

14 Z Act Curiae

Ustanovení
 P. Jaroslaw Andrzej Batóg SVD byl
s účinností od 1. května 2022 jmenován a ustanoven nemocničním kaplanem Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje.
 P. Mgr. Jan Fatka O.Carm. byl
s účinností od 1. dubna 2022 uvolněn
z funkce nemocničního kaplana Nemocnice Na Bulovce a současně byl
s účinností od téhož data jmenován
a ustanoven nemocničním kaplanem
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 P. Thomas Hüsch byl s účinností od
1. října 2022 do 31. srpna 2023 jmenován a ustanoven administrátorem
Německé římskokatolické farnosti.
 Mgr. Vlasta Klekerová byla s účinností od 1. května 2022 uvolněna
z funkce nemocniční kaplanky Nemocnice sv. Alžběty, s.r.o., a současně
byla s účinností od téhož data ustanovena nemocniční kaplankou Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
 Mgr. Ing. Václav Slavíček byl
s účinností od 1. května 2022 jmenován a ustanoven nemocničním kaplanem Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje.

Životní jubilea
 P. Karolus Luangga Tefa SVD, farní
vikář v Kolíně, 3. 6. 1987 (35 let)
 Alois Špulák, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku, 4. 6. 1934 (88 let)
 Ing. Jan Kofroň, rektor filiálního
kostela sv. Václava v Praze-Bohnicích,
8. 6. 1944 (78 let)
 P. prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera OP, působící v Praze, 8. 6. 1940
(82 let)

 Ing. Mgr. Martin Lejsal, trvalý jáhen u kostela sv. Václava v Praze-Proseku, 10. 6. 1967 (55 let)
 Mgr. Jan Pata, administrátor u kostela sv. Prokopa v Praze-Braníku, 11. 6.
1962 (60 let)
 P. Giovanni Tomasi OCD, kněz,
klášter Nejsvětější Trojice ve Slaném,
12. 6. 1947 (75 let)
 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 18. 6. 1936 (86 let)
 P. JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria
Pavel Vácha O.Praem., farář u kostela sv. Petra a Pavla v Praze-Radotíně, 23. 6. 1972 (50 let)
 Ivan Kudláček, farář v Mnichovicích, 27. 6. 1946 (76 let)
 P. Mgr. Michael Jan Špán OSB,
farní vikář u kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích, 28. 6. 1977 (45 let)

Výročí svěcení
 o. mitr. Mgr. Vasyl Slivocky, generální vikář Apoštolského exarchátu
řeckokatolické církve, farář Řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze,
1. 6. 1997 (25 let)
 ThLic. Prokop Brož, Th.D., nesídelní-čestný kanovník v Praze na Vyšehradě, 14. 6. 1997 (25 let)
 Jan Dlouhý, farář v Mníšku pod
Brdy, 14. 6. 1997 (25 let)
 P. Mgr. Jan Maria Vianney Pavel
Hanáček O.Carm., farní vikář v Praze-Liboci, 15. 6. 2002 (20 let)
 P. Mgr. Jozef Novák CSsR, farní
vikář v Příbrami – Svatá Hora, 16. 6.
2012 (10 let)
 Mgr. Dipl. techn. Petr Váňa, trvalý
jáhen v Dobříši, advokát MCS, 16. 6.
2002 (20 let)

 P. Mgr. Krzysztof Skibiński OFMConv., výpomocný duchovní v Praze
na Lhotce, 20. 6. 1992 (30 let)
 P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr.,
velmistr a generál Rytířského řádu křížovníků v Praze, 20. 6. 1997 (25 let)
 Mgr. Pavel Alois Porochnavec,
ECLJ, farář v Lysé nad Labem, 21. 6.
1997 (25 let)
 Mgr. Jan Böhm, farář ve Slivicích-Milíně, 22. 6. 2002 (20 let)
 kardinál Dominik Duka OP, apoštolský administrátor sede vacante (výročí kněžského svěcení), 22. 6.
1970 (52 let)
 ThLic. Jan Houkal, Th.D., farář
u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze, 22. 6. 2002 (20 let)
 Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska, 22. 6. 2002
(20 let)
 P. Mgr. Filip Jan Rathouský OFM,
administrátor u kostela P. Marie Sněžné v Praze, rektor klášterní kaple
Navštívení Panny Marie v Červeném
Újezdě, 22. 6. 2002 (20 let)
 ThLic. Mgr. Tomáš Roule, sídelní
kanovník, spirituál v Nepomucenu,
22. 6. 2002 (20 let)
 Dr. Ondřej Salvet, farář u kostela
Povýšení sv. Kříže v Praze-Kolodějích,
22. 6. 2002 (20 let)
 P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, superior Benediktinského
opatství Panny Marie a sv. Jeronýma
v Emauzích, 23. 6. 1963 (59 let)
 P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv., výpomocný duchovní u klášterní baziliky sv. Jakuba Staršího v Praze-Starém Městě, 23. 6. 1963 (59 let)
 P. Mgr. Jakub František Sadílek
OFM, provinciál Řádu menších bratří
františkánů, 23. 6. 2007 (15 let)
 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.,
administrátor u kostela sv. Jakuba
Staršího v Praze ve Stodůlkách, 23. 6.
2012 (10 let)
 Alois Baschant, kněz na odpočinku, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 25. 6. 1982 (40 let)
 Mgr. Pavel Kuneš, osobní děkan, rektor filiálního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech, 25. 6. 1961 (61 let)
 P. ThLic. Mgr. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D., O.Praem., farní
vikář u kostela sv. Ludmily v Praze na
Vinohradech, 25. 6. 2017 (5 let)
 P. Mgr. Michael Josef Pojezdný O.
Praem., emeritní opat, 25. 6. 1967 (55 let)
 P. Augustin Otakar Šváček OFMCap., výpomocný duchovní u kostela
sv. Josefa v Praze-Novém Městě, 25. 6.
1967 (55 let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář,
výpomocný duchovní v Křečovicích,
26. 6. 1960 (62 let)
 P. Mgr. Jan Fatka O.Carm., nemocniční kaplan, farní vikář v Praze-Liboci, 26. 6. 1982 (40 let)
 Mons. Pavel Posád, pomocný biskup budějovické diecéze (kněžské
svěcení), 26. 6. 1977 (45 let)
 P. Jozef Andrejčák O.Cr., farář ve
Starém Kníně, 27. 6. 1987 (35 let)
 Antonín Doležal, emeritní kanovník, 27. 6. 1964 (58 let)
Jan Fexa, kněz na odpočinku, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 27. 6.
1970 (52 let)
 Mgr. Jan Gerndt, emeritní farář v Praze-Zbraslavi, 27. 6. 1982
(40 let)
 Mgr. Vladimír Kelnar, sídelní kanovník, okrskový vikář, farář u kostela
Matky Boží před Týnem v Praze-Starém Městě, 27. 6. 1987 (35 let)
 P. Cyril Vojtěch Kodet, Th.D.,
O.Carm., farní vikář v Praze-Liboci,
27. 6. 1982 (40 let)
 Jaroslav Lízner, administrátor
v Kostelci nad Černými Lesy, 27. 6.
1987 (35 let)
 Mgr. Jan Pata, administrátor kostela sv. Prokopa v Praze-Braníku,
27. 6. 1987 (35 let)
 P. Petr Přádka SJ, provinciál Tovaryšstva Ježíšova, 27. 6. 1987
(35 let)
 Mons. Ing. František Radkovský,
emeritní biskup plzeňský (kněžské
svěcení), 27. 6. 1970 (52 let)
 MUDr. Jiří Slabý, emeritní kanovník, osobní děkan, výpomocný duchovní u kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně v Praze na Vinohradech, 27. 6.
1970 (52 let)
 P. Mgr. František Blaha SDB, farář
v Praze-Kobylisích, 28. 6. 1987 (35 let)
 P. PaedDr., JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, JCD, O.Praem.,
biskupský delegát, administrátor
v Praze-Nebušice, 28. 6. 2002 (20 let)
 Mgr. Jiří Čepl O.Melit., advokát
MCS, farář v Budyni nad Ohří, 28. 6.
1987 (35 let)
 P. ThLic. Marek František Drábek,
DiS., O.Praem., nemocniční kaplan,
28. 6. 2002 (20 let)
 P. ThLic. Ján Halama SVD, farář
v Kolíně, 28. 6. 1997 (25 let)
 Mgr. Karel Kočí, farář v Praze-Strašnicích, 28. 6. 1992 (30 let)
 P. Mgr. Mikuláš Selvek O.Praem.,
administrátor u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově,
28. 6. 2002 (20 let)

 P. Ing. Mgr. Řehoř Jiří Žáček O.
Praem., nemocniční kaplan, farář
u kostela sv. Martina v Praze-Řepích,
28. 6. 2002 (20 let)
 František Benda, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku v Ořechu,
29. 6. 1952 (70 let)
 ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, 29. 6. 1956 (66 let)
 P. ThLic. Norbert František Vehovský, PhD., O.Praem., administrátor exc. v Rudné-Hořelicích a v Tachlovicích, 29. 6. 1992 (30 let)
 Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný, trvalý jáhen ve Stochově, 30. 6. 2002
(20 let)

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

úmysly apoštolátu
modlitby

Úmysl papeže
Za rodiny: Modleme se za křesťanské
rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku
a posvěcovaly se v každodenním životě.

Úmrtí

Národní úmysl

 P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem., zemřel v pátek velikonočního oktávu 22. dubna
2022 ve věku 69 let v 51. roce svého
řeholního a 45. roce kněžského života. Poslední rozloučení se konalo ve
čtvrtek 28. dubna 2022 v 10.00 hod.
při mši svaté v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze
na Strahově. Následně bylo jeho
tělo uloženo na řádovém hřbitově
v Praze-Nebušicích. R.I.P.

Za nově vysvěcené kněze: Modleme
se za nově vysvěcené kněze, aby byli
stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.

Katolické bohoslužby
ve sdělovacích
prostředcích

Radio Proglas
 5. 6. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
 12. 6. (9.00) Katedrála sv. Petra
a Pavla v Brně (P. Tomáš Koumal)
 19. 6. (9.00) Kostel Všech svatých
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 26. 6. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku (P. Slawomir Sulowski)
Aktuální program:
www.proglas.cz/program

Televize NOE
 5. 6. (10.00) Mše sv. z kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
 12. 6. (10.30) Mše sv. z kostela sv.
Jana Nepomuckého v Nepomuku
 19. 6. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 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
 Od 7. do 10. července
Exercicie Matouš I. / P. David Vopřada /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
 Od 11. do 15. července
Exercicie v mlčení „Jak prohloubit
lásku ke Kristu“ / P. Angelo Scarano /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
 Od 17. do 21. července
Duchovní cvičení pro všechny /
Mons. Aleš Opatrný / Velehrad /
http://stojanov.cz
 Od 18. do 22. července
Exercicie „Boží slovo jako základ
našich plánů a životních rozhodnutí“ / P. Josef Michalčík, CSsR /
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
 Od 21. do 24. července
Duchovní cvičení pro lékaře
a zdravotníky / Mons. Aleš Opatrný /
Velehrad / http://stojanov.cz

Historický kalendář

knižní novinky

Za přítomnosti krále Václava IV. byl položen základní kámen chrámové lodi katedrály sv. Víta.

10. června 1942
Nacisté vyhladili obec Lidice. Obyvatele buď popravili, nebo odvedli do koncentračních táborů. Část
dětí byla určena k poněmčení. Zničen byl také kostel sv. Martina a mezi popravenými byl kněz Josef
Štemberka.

Karmelitánské
nakladatelství

2. června 1392

ODVAHA MILOVAT
Carlo Maria Martini
Brož., 168 str.,
249 Kč

ANI V RÁJI NENÍ
DOBRÉ BÝT SÁM
Tomáš Novotný
Brož., 155 str.,
219 Kč

MŠE SVATÁ
Jean-Marie
Lustiger
Brož., 112 str.,
199 Kč

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

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

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

Desatero
PŘIKÁZÁNÍ
Brož., 64 str.,
145 Kč

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

BŮH,
KRISTUS A MY
Herbert McCabe
Brož., 176 str.,
235 Kč

PSYCHOLOGIE
VÍTĚZSTVÍ
Václav Petráš
Váz., 360 str.,
449 Kč

PROČ VOLÍME
PSYCHOPATY
Bill Eddy
Brož., 240 str.,
399 Kč

OBRAZY
Z KULTURNÍCH
DĚJIN RUSKÉ
RELIGIOZITY
Martin C. Putna
Váz., 336 str.,
499 Kč

NÁBOŽENSKÝ KULT
STAROVĚKÉHO
IZRAELE
POHLEDEM
ARCHEOLOGIE
David Rafael Moulis
Váz., 240 str., 399 Kč

16. června 2002

17. června 1252
Pražský biskup Mikuláš na základě listiny papeže Innocence IV. udělil bratřím špitálu svatého Františka
jako znamení červenou hvězdu s červeným křížem.

17. června 1412
Mistr Jan Hus vystoupil na půdě pražské univerzity
proti papežské bule týkající se prodeje odpustků.

18. června 1942

Paulínky

Papež Jan Pavel II. prohlásil Pia z Pietrelciny za svatého.

19. června 1977
Papež Pavel VI. prohlásil za svatého Jana Nepomuka Neumanna, redemptoristu, misionáře a filadelfského biskupa.

Krystal OP

Příslušníci gestapa a jednotek SS obklíčili pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze na Novém
Městě, v jehož kryptách se ukrývalo sedm parašutistů, včetně dvou, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Tři parašutisté padli v boji a čtyři si
nechali poslední náboj pro sebe. V důsledku pomoci parašutistům bylo několik členů České pravoslavné církve popraveno.

Pražský světící biskup Johann Rudolf Špork korunoval milostnou sošku Panny Marie Svatohorské.

27. června 1977
Papež Pavel VI. veřejně vyhlásil jmenování tehdejšího apoštolského administrátora pražské arcidiecéze Františka Tomáška kardinálem.

O KŘTU
A BIŘMOVÁNÍ
V TEOLOGICKÉ
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 244 str.,
310 Kč

Papež Pavel VI. definitivně vyčlenil z pražské arcidiecéze Kladsko, které bylo připojeno k vratislavskému arcibiskupství. Kladsko totiž patřilo i po roce 1742
církevně pod jurisdikci pražského arcibiskupství.

29. června 1852
Adolf Kolping založil v Praze Jednotu katolických
tovaryšů. Obdobné spolky byly zakládány po celém
světě a měly sociální charakter – podporu tovaryšů a jejich vzdělávání. Kolpingovo dílo se dodnes
angažuje ve společenské problematice a pomáhá
lidem hledat východiska ze složitých životních
situací.
Vít Kochánek

vyšehrad

28. června 1972

PORTÁL

22. června 1732

VÝKLADOVÝ
SLOVNÍK
BIBLICKÝCH
JMEN
Jan Heller
Váz., 632 str.,
679 Kč

