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slovo úvodem

Milí přátelé, drazí diecezáni,

zakoušíme radost lidí spojených v Ježíšově jménu. V srdci 
mi znějí slova sv. Petra: Vy jste rod vyvolený, královské 
kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví; 
nebo Pavlovo: Jste Boží chrám a bydlí ve vás Boží duch; či 
Janovo: Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovou… a ukázal 
mi svaté město…  jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží 
vznešeností. Zažívat radost z církve znamená zažívat radost 
z Boha přítomného v církvi, v našem společenství. 

Církev jako viditelný chrám Boží je působivé znamení pro 
svět. V ní září Beránek jako nehasnoucí světlo a ozývá se 
vděčný zpěv blažených… To není sen, i když cítím lítost, 
že realita není tak zářivá. Církev má plno chyb, a dokonce 
řeší i skandály, protože ji tvoříme my, lidé hříšní. Přesto 
se nesmíme bát zahledět do krásy církve, abychom dostali 
chuť a odvahu do budování takové podoby církve, jakou 
ukazuje sám Pán. 

Proto spolu se všemi, kdo jsou ochotní se zapojit, chci se 
zahledět do krásy Božího města a realisticky pracovat na 
kousku staveniště, kterým je naše diecéze. Děkuji svým 
předchůdcům a všem, kdo s nimi budovali tuto místní 
církev, děkuji všem, kteří budou spolupracovat se mnou.

+ Jan Graubner,
arcibiskup-metropolita pražský,
primas český
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mons. jan graubner

Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako je-
den z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední 
všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwal-
dově 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 Provodo-
vě a později v Horní Lhotě.

17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem taga-
rijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen 
byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otče-
náškem 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 administrá-
tor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouc-
kým, správu diecéze převzal 7. listopadu 1992.

Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu cír-
kevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrálovou 
sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá se du-
chovním 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 rozvi-
nutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních 
skupin, nebo děkanátních poutí za obnovu rodin a kněž-
ská povolání. Inicioval Pocty duchovních, kteří zahynuli 
v  koncentračních táborech, či velké výstavy jako Církev 
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organizační pokyny
a  republika, nebo A. C. Stojan. Založil edici audioknih 
Edice Velehrad.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské kon-
ference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu před-
sedou 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 arcibiskupské-
ho úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské teologic-
ké fakulty a členem její vědecké rady.

Pořadatelé v katedrále (viditelně označení odznaky Arci-
biskupství pražského) vám rádi poradí v jakýchkoliv or-
ganizačních záležitostech. Dbejte, prosíme, jejich pokynů.

Prosíme, abyste před vstupem do katedrály vypnuli své 
mobilní telefony, aby průběh obřadu nebyl rušen.

Svaté přijímání budou kněží rozdělovat v celém prostoru 
katedrály. 

V katedrále budou přítomni pracovníci Maltézské pomoci 
ve  stejnokrojích. V případě zdravotních obtíží se obraťte 
na ně.

Při bohoslužbě se fotografie a videozáznamy nepořizují. 
(K tomu jsou určeni akreditovaní fotografové.) V každém 
případě je třeba zachovat ohleduplnost a nerušit svým po-
čínáním okolí.

Prosíme o trpělivost a toleranci, zejména při  vycházení 
z katedrály. Jako malou pozornost od nás přijměte poutní 
koláč.

Toalety naleznete vpravo od hlavního vstupu do katedrály, 
vedle budovy Starého proboštství.
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Bohoslužbu zahajuje
J. Em. Dominik kardinál Duka OP

emeritní arcibiskup 
a apoštolský administrátor Arcidiecéze pražské.

Po převzetí úřadu arcibiskupa pražského 
předsedá eucharistické slavnosti

J. Em. Mons. Jan Graubner,
arcibiskup pražský, primas český, 

metropolita českých zemí.

koncelebrují
čeští, moravští a zahraniční biskupové

diecézní a řeholní kněží

hlavní ceremoniář
R. Diac. Vojtěch Mátl

lektoři
Mgr. Josef Kořenek
Mgr. Hana Pohořalá

R. Diac. Antonín Juriga
Nicol Jirásková a Lukáš Váchal

zpěv žalmu
Jakub Koś

asistence
bohoslovci Aribiskupského semináře v Praze

katedrální ministrantský sbor

eucharistická slavnost
zpěv a hudební doprovod
Pražská katedrální schola 

(umělecký vedoucí a dirigent Jiří Hodina)
Pražský katedrální sbor

Pražské katedrální žestě (uměl. vedoucí Josef Zámečník)
Přemysl Kšica – varhany, Josef Kšica – dirigent

Hymnus k Bohorodičce „Raduj se Nevěsto“ – Tetiana 
Gulyak
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Papežská bula

11

9.20 hod. se v nové arcibiskupské kapli před obrazem 
Panny Marie modlí Dominikánská rodina rozjímavou 
modlitbou 5 desátků radostného růžence. Na začátku za-
zní krátké rozjímání k danému tajemství, které je spojeno 
s tajemstvím církve i službou pastýře. 
Za dominikánskou rodinu se vedou modlitbu tito bratři 
a sestry: 
•	 za sestry mnišky z Lysolají sestra M. Pavla Dobalová 
•	 za sestry z České kongregace sester dominikánek ses-

tra M. Guzmana Valentová. 
•	 za sestry zdislávky sestra Lenka Bernadeta Nezbe-

dová, představená sekulárního institutu Díla blažené 
Zdislavy.

•	 za Laická sdružení svatého Dominika provinční mo-
derátor, pan Miroslav František Falkenauer. 

•	 za bratry dominikány, fr. Lukáš Fošum, provinciál

ÚVODNÍ OBŘADY

Liturgický průvod vychází z Arcibiskupského paláce za 
zpěvu velkých litanií ke všem svatým.

Nového pražského arcibiskupa doprovázejí členové Tělový-
chovné jednoty Orel Strážnice, děti z Dětského folklórního 
souboru Fěrtúšek a Strážničané ve svátečních krojích.

Strážnice je město s duchovní i folklórní tradicí. Historie tohoto staroby-
lého  města sahá do druhé poloviny 13. století. Je to město, ve kterém je 
spojeno a ukotveno křesťanství spolu s místním, stále živým folklórem.
Otec arcibiskup se narodil 29. srpna 1948 v Brně. Vyrůstal a studoval ve 
Strážnici. Dne 23. června 1973 přijal kněžské svěcení.  Dnes, po více než 
padesáti letech, Strážničané přicházejí do katedrály a odevzdávají svého 
rodáka do služeb církve. Otec arcibiskup Jan má ke Strážnici velmi vřelý 
vztah. Každoročně se účastní orelské mše. 

mše svatá
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VSTUPNÍ ZPĚV

2. Jenž doutnající knot neuhasí / a nalomenou třtinu ne-
dolomí, / Pán milosrdný budiž chválen věčně, / veleben 
v slávě své nekonečné.

3. Na stezce soudů tvých tě čekáme, / jméno tvé slavit dych-
tivě toužíme, / po tobě prahne duše hledající, / po tobě volá 
ve dne i v noci.

Jiří Strejc: Ecce Sacerdos Magnus
Při vstupu arcibiskupa do katedrály sbor zpívá starobylý 
hymnus „Ecce sacerdos magnus“. Tímto zpěvem je ví-
tán Kristus, jediný velekněz křesťanů, který přichází do-
prostřed svého lidu v osobě biskupa.

Ecce sacerdos magnus,
qui in diebus suis placuit Deo, 
et inventus est justus, 
et in tempore iracundiae factus est reconciliatio. 

    Všichni sedí.

Kancionál č. 903; T: Svatohavelský kancionál 1968 – N: Šteyer 1683

    Všichni stojí.

Hle velekněz, 
který se za svých dnů zalíbil Bohu 
a byl shledán spravedlivým 
a v čase zloby se stal smířením.

Při  vstupu do katedrály vítají nového pražského arcibis-
kupa kanovníci Metropolitní kapituly v čele s proboštem 
Mons. Václavem Malým a dómský farář. Arcibiskup políbí 
kříž a pokropí požehnanou vodou přítomné. 

2. Ó budiž chvála Hospodinu vzdána, / lidem buď mír, 
když dobré vůle jsou, / nebeská všem je otevřena brána, / 

Kancionál č. 839; Tx: Vl. Šťastný († 1910) – N: J. C. Sychra († 1935)
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plní kdo víry cestou Páně jdou. / Vzdávej svým otcům díky 
neustálé / za světlo víry, vděčný národe, / aby nám jasně 
zářilo i dále, [: oroduj za nás, svatý Metode. :]

3. Věříme v Boha, Otce všemocného, / v Ježíše Krista stejné 
podstaty, / spolu též v Ducha, dárce milostného, / v němžto 
je poklad pravdy bohatý. / Statečně chceme při své víře 
státi, / pilně se chránit cesty nepravé, / s dědicem svatým 
život za ni dáti, [: oroduj za nás, svatý Václave. :]

Při okuřování oltáře zní skladba Césara Francka „Veni Cre-
ator Spiritus“ pro tenor, bas a varhany Jakub Koś – tenor, 
Pavel-Josef Kšica – bas, Přemysl Kšica – varhany. 

Vedle oltáře je vystavena vzácná relikvie, lebka mučedníka 
a prvního pražského biskupa české krve, sv. Vojtěcha. Ka-
tedra pražských arcibiskupů je nazývána svatovojtěšským 
stolcem.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ÚŘADU 
ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO

Dominik kardinál Duka zahájí mši svatou znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

    Všichni se znamenají křížem.

Všichni:
Amen.

Kardinál:
Kristův pokoj ať je s vámi.

Všichni:
I s tebou.

Pan kardinál všechny přítomné přivítá a uvede do slav-
nosti. Nakonec požádá, aby byl předložen Apoštolský list 
o jmenování nového arcibiskupa Sboru poradců. 
Dokument poté v českém i latinském jazyce přečte děkan 
kapituly, soudní vikář a předseda Metropolitního soudu   
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek.
Po přečtení dokumentu všichni společně zvolají:
Bohu díky.

List poté bude odevzdán kancléřce arcibiskupství Dr. Ma-
rii Kolářové k uložení do archivu kurie. Pan kardinál pak 
odstoupí z předsednického sedadla a uvolní místo novému 
arcibiskupovi. Předání úřadu symbolicky proběhne vzájem-
ným předáním pastýřské berly.

Zazní fanfára na andělskou trubku v podání Mgr. Josefa 
Zámečníka.

GLORIA

     Všichni sedí.

Ordinarium Petra Ebena
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VSTUPNÍ MODLITBA

Hlavní celebrant:
Modleme se.

Chvíle tiché modlitby.

Bože, tys uzavřel s lidstvem 
prostřednictvím svého Syna 
novou a věčnou smlouvu, 
ze všech národů si stále shromažďuješ svůj lid 
a Duchem Svatým jej spojuješ vjedno; 
dej, ať tvá církev zůstane věrná svěřenému poslání: 
ať je kvasem a duší lidské společnosti 
a pomáhá uskutečňovat její naděje a tužby, 
aby všechno bylo obnoveno v Kristu 
a celá lidská rodina aby se k tobě obracela 
jako k svému Otci. 

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni:
Amen.
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BOHOSLUŽBA SLOVA

PRVNÍ ČTENÍ

Ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. Zj 21, 9b-14

Lektor: Mgr. Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle na 
Velehradě a dlouholetý blízký spolupracovník Mons.  Jana 
Graubnera.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. 

Anděl ke mně promluvil: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Be-
ránkovu!“ 

Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal 
mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha 
a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, 
jako křišťálově (průhledný) jaspis. 

Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich 
dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména 
dvanácti izraelských kmenů. Tři brány (ležely) k východu, 
tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány k západu. 
Městské hradby mají dvanáct základních (kamenů) a na 
nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů. 

Slyšeli jsme slovo Boží.

Všichni:
Bohu díky.

ŽALM
Žl 19(18), 2-3. 4-5. 6-7

Zpěvák: Jakub Koś 

    Všichni sedí.

Zpěvák:

Shromáždění odpovídá:
Všude na zemi pronikl jejich hlas. 

Zpěvák:
Nebesa vypravují o Boží slávě 
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. 
Den dni o tom podává zprávu, 
noc noci sděluje poučení. 
Odpověď.

Zpěvák:
Není to slovo a nejsou to řeči, 
jejichž hlas by nebylo slyšet. 
Do celé země vychází jejich hlahol, 
až na konec světa jejich slova. 
Odpověď.

Zpěvák:
Tam rozestřel stan pro slunce, 
které vychází jako ženich ze své svatební komnaty, 
jásá jako rek, když se do běhu dává. 
Na jednom okraji nebe vychází 
a obíhá až na jeho druhý okraj, 
nic se nemůže skrýt před jeho žárem. 
Odpověď.

DRUHÉ ČTENÍ
Staňte se živými kameny pro duchovní chrám. 1Petr 2,4-9

Lektorka: Mgr. Hana Pohořalá, členka Díla Mariina – 
Hnutí Focolare, dlouhá léta složila kardinálům Miloslavu 
Vlkovi i Dominiku Dukovi při zajištění zahraniční kore-
spondence a kontaktů. Bude pokračovat ve službě i no-
vému pražskému arcibiskupovi.

Všu de- na ze mi,- pro ni- kl- je jich- hlas.
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    Všichni stojí.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. 

Milovaní! 
Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice od-
hodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy 
sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým 
kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné 
skrze Ježíše Krista. 

V Písmu o tom stojí: „Hle, kladu na Sión kámen vyvolený 
vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zkla-
mán.“ Vám tedy, protože věříte, (přináší) čest, ale těm, kdo 
nevěří, je to „kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale 
právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se 
naráží, balvanem, přes který se klopýtá“. Narážejí na něj, 
protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. 

Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ 
svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, 
jak veliké věci vykonal“ ten, který vás povolal ze tmy ke 
svému podivuhodnému světlu. 

Slyšeli jsme slovo Boží.

Všichni:
Bohu díky.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Pražský katedrální sbor: Hallelujah z oratoria Mesiáš od 
Georga Friedricha Händela.

EVANGELIUM
Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. 
Mt 28,16-20

Evangelium čte R. Diac. Antonín Juriga, výkonný ředitel 
arcibiskupství

Jáhen:
Pán s vámi.

Všichni:
I s tebou.

Jáhen:
Slova svatého evangelia podle Matouše.

Všichni:
Sláva tobě, Pane.

Jáhen:
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim 
Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli 
pochybnosti. 

Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny 
národy, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 

Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 

Všichni:
Chvála tobě, Kriste.

Jáhen pozvedne knihu a za zpěvu „Hallelujah, Amen!“ 
z oratoria Georga Friedricha Händela Juda Makabejský 
v podání Pražského katedrálního sboru ji přináší hlavnímu 
celebrantovi, který ji políbí a požehná jí shromáždění.

Všichni se znamenají malým křížem na čele, ústech a na prsou.
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    Všichni sedí.

HOMILIE

MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Hlavní celebrant uvede modlitbu věřících.
S důvěrou v Boží náklonnost k člověku 
předkládejme nyní našemu nebeskému otci 
své modlitby nejen za církev, 
ale také za svět a vše, co tíží naše srdce.

Sbor:

Shromáždění odpovídá:
Gospodi, pomiluj.

Následují jednotlivé přímluvy.

Lektoři: Nicol Jirásková a Lukáš Váchal, zástupci mládeže, 
kteří se podílejí na tvorbě víkendových setkání v Arci-
diecézním centru pro mládež v Praze-Kunraticích.

1. Na přímluvu sv. Jana Pavla II. prosíme za našeho pa-
peže Františka, jeho nového nuncia v naši zemi arcibiskupa 
Thaddeuse Okola, i za všechny, kteří mají vliv na blízký 
výběr nových biskupů pro české a moravské diecéze: Kéž 
v síle darů Ducha vyberou muže vynikající vírou, nadějí 
a láskou.
Odpověď.

2. Na přímluvu sv. Vojtěcha prosíme za našeho nového 
arcibiskupa a primase Jana, jeho předchůdce kardinála 
Dominika i světící biskupy Václava a Zdenka: Kéž ve vzá-


Go spo- di,-


po mi- luj.- -

          

jemné spolupráci a přátelství dokáží ve službě svěřenému 
lidu čelit náročným výzvám nadcházející doby.
Odpověď.

3. Na přímluvu sv. Václava prosíme za naši vlast a zejména 
její politické představitele: Kéž v těžkých dobách bezpeč-
nostní, energetické, ekonomické, ale i morální krize dokáží 
odložit vzájemné předsudky, moudře vládnout a racio-
nálně rozhodovat.
Odpověď.

4. Na přímluvu sv. Prokopa prosíme za sílu v boji se Zlem: 
Kéž z nevyčerpatelných pramenů svátostí, které nám Matka 
Církev každodenně nabízí, dokážeme čerpat sílu k umlčení 
zla v naší vlasti, firmách, obcích, rodinách i vlastním srdci.
Odpověď.

5. Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, pro-
síme za pokoj a mír na starém kontinentu: Kéž je obnovena 
důvěra a spolupráce mezi národy, která přinese novou na-
ději pro národy sužované obavami z budoucnosti.
Odpověď.

6. Na přímluvu sv. Ludmily, jejíž přímluvy se spolu s námi 
dovolává také lid Ukrajiny a Ruska, naléhavě prosíme za 
ukončení nesmyslné války: Kéž oba národy naleznou vy-
toužený mír i prosperitu a my přijímáme naše slovanské 
bratry, prchající před válkou, s pochopením a pohostin-
ností.
Odpověď.

7. Na přímluvu sv. Jana Sarkandra se dnes zvláště modleme 
za požehnání pro Olomouckou arcidiecézi, která hledá 
svého nového pastýře: Kéž si její lid zachová upřímnou 
zbožnost a pod ochranou Panny Marie, Královny Moravy, 
žije v pokoji.
Odpověď.

8. Na přímluvu sv. Zdislavy a sv. Víta prosíme za naše ro-
diny a zvláště za děti i mládež: Kéž se v nastávajícím čase 
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dovolených upevní rodinná pouta, na chaloupkách a tá-
borech povzbudí víra a všichni se nakonec ve zdraví shle-
dáme ve svých domovech.
Odpověď.

9. Na přímluvu Panny Marie Dešťové, která je zvláštním 
způsobem uctívána na staroslavném Vyšehradě, prosíme 
za dostatek vláhy a příznivé počasí pro naše pole, louky 
a lesy: Kéž jiskřivá rosa a mírný déšť zavlaží zemi, aby vy-
dala hojnost úrody pro náš národ i pro ty, kterým jsme po-
vinni pomoci.
Odpověď.

10. Na přímluvu Panny Marie, klíčnice nebe, prosíme za 
zemřelé arcibiskupy a kardinály Berana, Tomáška, Vlka 
i všechny, kteří v této arcidiecézi nesli tíhu palia v časech 
nejrůznějších výzev doby: Kéž jim milosrdný Bůh odpustí 
hříchy a odmění jejich lásku ke svěřenému stádci životem 
ve svém království.
Odpověď.

Hlavní celebrant:
Bože, náš nebeský Otče, 
přijmi pokorné prosby svých dětí, 
které se svěřují tvé dobrotě a lásce. 
Vyslyš nás a nepřestávej, prosíme, 
svou mocí chránit církev i naši vlast 
od pohrom, nesváru i každého jiného zla. 
Prosíme o to skrze našeho i Pána, Ježíše Krista.

Všichni:
Amen.

SLAVENÍ EUCHARISTIE

PŘÍPRAVA DARŮ

Průvod s obětními dary připravili a přináší zástupci far-
nosti Vlašim, jedné z nejživějších farností arcidiecéze:

1. Přinášíme míč jako symbol dětské hravosti, bezstarost-
nosti, ale i zranitelnosti. Na oltář klademe slzy sirotků a vdov 
na Ukrajině i množství dětí opuštěných vlastními rodiči. 
Přináší děti Jakub Holejšovský a Adéla Ptáčková.

2. Přinášíme batoh, který je symbolem mládeže. Na oltář 
klademe nelehké zkoušky a výzvy se kterými se naše mlá-
dež potýká. 
Přináší zástupci mláděže Ondřej Pinkas a neofytka Mag-
dalena Sovjáková.

3. Přinášíme model domu, symbol rodin, které tvoří základ 
farností i společnosti. Na oltář klademe zraněné mezilid-
ské vztahy, nelásku a nepřijetí v krizí zkoušených rodinách. 
Přináší rodina Matuškových.

4. Přinášíme srdce, symbol lásky. Na oltář klademe opuště-
nost seniorů, nemocných a vyloučených lidí, toužících po 
lásce.
Přináší seniorky Marie Ječmínková a Eva Svobodová.

5. Přinášíme džbán vody, symbol charitní služby v naší ar-
cidiecézi. Na oltář klademe úsilí mnoha mužů a žen omý-
vajících rány trpících a naslouchacích osamělým.
Přináší ředitelka Charity Vlašim Daniela Laloučková s man-
želem.

6. Přinášíme svíci, symbol služby, kostelníků, ministrantů, 
schol, chrámových sborů a všech, kdo s obětavě starají o naše 
kostely i malé kapličky rozeseté v kraji. Na oltář klademe 
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jejich radosti a starosti pojené se službou farním rodinám 
i celé Církvi. 
Přináší kostelník Jaroslav Ječmínek a sólistka Malé schóly 
Petra Pinkasová.

7. Přinášíme knihu katechismu, symbol služby katechetů 
a animátorů společenství. Na oltář klademe zármutek z ne-
tečnosti a neúspěchu ve výchově svěřených duší. 
Přináší katechetka Eva Karmazínová a vlašimský farář 
P. Jaroslav Konečný.

8. Přinášíme chleba a víno k nejsvětější oběti, spolu s nimi 
na oltář klademe obavy z budoucnosti a prosíme, aby nám se 
nám tyto proměněné dary staly posilou na další cestě života. 
Přináší místostarosta Města Vlašim Karel Kroupa s man-
želkou.

ZPĚV K PŘÍPRAVĚ DARŮ

4. Chleba a víno darem tobě nesem / podle tvé vůle, Pane 
na nebi; / tobě se v oběť dává země s plesem, / jméno tvé 
svatá církev velebí. / Pastýře, otce dal jsi vlasti naší, / v něm 
po věky má národ útěchu, / k němu se prosba vzhůru 
k nebi vznáší: [: oroduj za nás, svatý Vojtěchu. :]

5. Zapějme Pánu vroucně píseň slávy, / k nám se již blíží 
nyní na oltář, / nebesa nebes Krále svého zdraví, / andělé 
před ním kloní svoji tvář. / S nimi tam skví se jako hvězda 
krásná, / z které všem světlo lásky zářilo, / národa matka, 
mučednice jasná: [: oroduj za nás, svatá Ludmilo. :]

Jáhen kadidlem okouří hlavního celebranta, koncelebranty 
a shromáždění. 

Okuřování oltáře doprovází Hymnus k Bohorodičce „Ra-
duj se Nevěsto“: Tetiana Gulyak. Pochází z Ukrajiny. Je man-
želkou řeckokatolického kněze, vychovává tři děti. Vede 
církevní scholu v Mladé Boleslavi a Mělníku.

Kancionál č. 839

MODLITBA NAD DARY

Hlavní celebrant:
Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.

Všichni:
Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.

Hlavní celebrant:
Bože, tvá církev slaví 
památku smrti a vzkříšení tvého Syna, 
v jehož probodeném srdci se jí otevřel pramen života; 
přijmi její dary a dej, 
ať z účasti na Kristově oběti čerpá svou sílu, 
aby rostla ve svatosti a stávala se mu stále podobnější. 
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. 

Všichni:
Amen.

PREFACE

Hlavní celebrant:
Pán s vámi.

Všichni:
I s tebou.

Hlavní celebrant:
Vzhůru srdce.

Všichni:
Máme je u Pána.

Hlavní celebrant:
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

     Všichni stojí.



Všichni:
Je to důstojné a spravedlivé.

Hlavní celebrant:
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, 
dobré a spasitelné, 
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, 
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. 
Neboť my hříšníci jsme byli od tebe daleko, 
ale skrze krev tvého Syna jsme ti blízko 
a tvůj Duch nás shromažďuje vjedno, 
abychom také my byli v tobě, 
jako je v tobě tvůj Syn. 

Vždyť jsme tělem Kristovým a chrámem tvého Ducha 
a chceme ti vydávat svědectví 
a chválit tvou dobrotu a moudrost. 

A proto se připojujeme k chvále, 
kterou ti vzdávají nebesa, 
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: 

SANCTUS
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III. EUCHARISTICKá MODLITBA 

Hlavní celebrant:
Vpravdě jsi svatý, Bože, 
a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil: 
Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, 
mocí Ducha svatého všemu dáváš život 
a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, 
aby od východu až na západ 
byla tvému jménu přinášena oběť čistá.

Hlavní celebrant spolu s koncelebranty: 
Proto tě, Otče, pokorně prosíme, 
posvěť svým Duchem tyto dary, 
které před tebe klademe; 
ať se stanou tělem a krví 
+ tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, 
neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství:

V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, 
vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům 
a řekl:

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: 
TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VáS VYDáVá.

Po večeři vzal také kalich, 
vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: 
TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERá SE PROLÉVá 
ZA VáS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. 
TOTO JE SMLOUVA NOVá A VĚČNá. 
TO KONEJTE NA MOU PAMáTKU.

Hlavní celebrant:
Tajemství víry.

 Všichni klečí nebo i nadále stojí.
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Všichni:
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, 
na tvůj příchod čekáme, Pane, Ježíši Kriste.

Hlavní celebrant spolu s koncelebranty:
Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna 
i jeho vzkříšení a nanebevstoupení 
a v očekávání jeho slavného příchodu 
přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, 
tuto oběť živou a svatou.
Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna 
a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. 
A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, 
naplň jeho svatým Duchem, 
ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.

1. koncelebrant:
Skrze něho ať se před tebou stáváme 
obětí úplnou a ustavičnou, 
abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými: 
s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, 
s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, 
se svatými Vítem, Václavem a Vojtěchem 
a se všemi svatými – našimi zastánci a stálými pomocníky.

2. koncelebrant:
Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, 
celému světu mír a spásu. 
Pamatuj na svou církev putující po této zemi, 
upevni ji ve víře a lásce. 
Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, 
na mého bratra Jana, biskupa této diecéze, 
a na mne, tvého služebníka,
biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.

3. koncelebrant:
Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, 
vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. 

    Všichni stojí.
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Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, 
abychom všichni byli jedno v tobě.

4. koncelebrant:
Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry 
i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. 
Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít 
a vidět tvou slávu; skrze našeho Pána, Ježíše Krista, 
neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

Hlavní celebrant a koncelebranti:
Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, 
Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého 
po všechny věky věků.

Všichni:

MODLITBA PáNĚ

Hlavní celebrant uvede Modlitbu Páně svými slovy.

Všichni se společně modlí:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Hlavní celebrant:
Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, 
a dej našim dnům svůj mír. 
Smiluj se nad námi a pomoz nám: 
ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, 
ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem 


A men,- a men,- a men!-
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a s nadějí očekáváme požehnaný příchod 
našeho Spasitele Ježíše Krista.

Všichni:
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

POZDRAVENÍ POKOJE

Hlavní celebrant:
Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: 
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. 
Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, 
a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Všichni:
Amen.

Hlavní celebrant:
Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.

Všichni:
I s tebou.

Jáhen vyzve věřící, aby se navzájem pozdravili 
a ujistili se vzájemnou láskou:
Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Všichni se zdraví vhodným způsobem se slovy:
Pokoj s tebou.

LáMáNÍ CHLEBA

     Všichni stojí.
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AGNUS

SVATÉ PŘIJÍMáNÍ

Hlavní celebrant:
Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. 
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Všichni:
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, 
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Vrcholem každé mešní bohoslužby je svaté přijímání. 
K  němu přistupují věřící s vírou, že v posvěcených 
způsobách chleba a vína přijímají pravé Tělo a Krev Ježíše 
Krista.

Věřícím bude svaté přijímání rozdělováno na více místech 
v katedrále dle aktuálního pokynu, zejména v jižní lodi (při 
pohledu na oltář vpravo). 

Ke svatému přijímání může přistoupit každý pokřtěný 
v katolické církvi, kdo věří v přítomnost Krista v eucharistii, 
žije v přátelství s Bohem, je s ním smířen ve svátosti smíření, 
a žije-li v manželství, uzavřel je před církví. Všichni ostatní 
si mohou přijít pro požehnání, které je přístupné každému. 
Naznačí, že chtějí přijmout požehnání tím, že si dají prst 
před ústa.

1.2.  3.


Be rán- ku- Bo ží,- kte rý- sní máš- hří chy- svě ta-


smi luj- se nad ná mi.- da ruj- nám po koj.-
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ZPĚV K PŘIJÍMáNÍ

6. Beránku Boží, který snímáš viny / celého světa, jejž jsi 
vykoupil, / pohlédni na nás, na své hříšné syny, / zlého nás 
zbav a ve všem dobrém sil. / Světcové naši, kteří v nebi dlí-
te, / před Božím trůnem, slyšte národ svůj: / Chraňte nás, 
svatý Prokope a Víte, [: Anežko svatá, za nás oroduj. :]

7. Požehnán budiž, který jménem Páně / přicházíš z nebe, 
plný milosti, / ó kéž se hostem duše naší staneš, / prame-
nem spásy, čistých radostí. / Tys byl i silou svého kněze 
Jana, / že povinnosti svoje nezradil. / Kéž je i nám ta velká 
milost dána, [: kéž nebe máme s Janem za podíl. :]

8. Dej, Bože věčný, nám své požehnání, / veď v míru národ, 
jenž tě velebí, / slyš slova přímluv od těch, kdo nás chrání, 
/ nám připravují místo na nebi. / Jsou z našich rodů, naší 
věčnou slávou, / kráčeli zemí, po níž jdeme my. / S pomocí 
jejich najdem cestu pravou [: tam, kde se sejdem s nimi se 
všemi. :]

KaPři: Kapela Příchovice je křesťanské hudební společen-
ství, které vzniklo v roce 2006 v Centru života mládeže 
Křižovatka v  Jizerských horách (v Příchovicích), členové 
ale pocházejí z rozličných koutů naší republiky. KaPři do-
provázejí mnohá křesťanská setkání.

Radostí jsi mou

1. Chválím slávu Tvou, můj Králi, 
toužím s Tebou kráčet dál. 
Léčíš vždy slovem svým mé rány, 
blízkost Tvá mi dává pevně stát.
S Tebou zůstat smím, 
jen Ty jsi Pánem mým.

R: Ty jsi můj štít, můj Král, 
moje píseň, co tak krásně zní, 
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můj úkryt, má skála. 
V mé nouzi přicházíš, jsi spása má.

2. Já vím, můžu žít z Tvé lásky, 
chráníš mocí svou mé pády.
Radostí jsi mou, zpívám chválu svou.

R: 

Lásku neuhasí ani velké vody

R: /: Lásku neuhasí ani velké vody 
a řeky ji nezaplaví. :/
/: Lásku neuhasí ani velké vody :/
a řeky ji nezaplaví.

1. Polož mě jako pečeť na své srdce,
jako pečeť na své rámě, 
neboť silná jako smrt je láska,
nezlomná jako podsvětí její vášeň.

R:

2. Výheň její je sám oheň,
plamen to Hospodinův.
Zátopy vod nemohou uhasit lásku
a proudy řek ji neodplaví.

R.

Petr Iljič Čajkovskij: Těbje pojém, Dostójno jésť
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MODLITBA PO PŘIJÍMáNÍ

Hlavní celebrant:
Modleme se.

Chvíle tiché modlitby.

Prosíme tě, Bože, 
dej, ať svátost, kterou jsme přijali, 
stále zúrodňuje činnost tvé církve, 
aby přinášela bohatý užitek 
a nepřestávala zjevovat tajemství spásy těm, 
jejichž srdce nepřilnulo k bohatství tohoto světa, 
ale touží po tobě; 
vždyť především jimi jsi připravil místo ve svém království. 
Skrze Krista, našeho Pána. 

Všichni:
Amen.
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ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

PROSLOVY K NOVÉMU ARCIBISKUPOVI

Za společenství biskupů zdraví nového arcibiskupa
J.  Em.  Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní arcibiskup 
krakovský a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže 
Jana Pavla II.

Za klérus arcidiecéze zdraví nového arcibiskupa
J. Exc. Mons. Zdenek Wasserbauer, generální vikář, do-
provázen kněžími pražské arcidiecéze.

Za stát a civilní autority zdraví nového arcibiskupa 
J. Exc. Prof. Petr Fiala, premiér vlády České republiky.

Za lid arcidiecéze zdraví nového arcibiskupa 
rodina pana Jana Bláhy z Prahy.
Dědeček Josef Bláha sloužil v těžkých dobách komunis-
tické totality na recepci arcibiskupského paláce jako věrný 
spolupracovník arcibiskupa a později kardinála Františka 
Tomáška. V této službě pro kardinály Miloslava Vlka a Do-
minika Duku dlouhá léta pokračuje jeho dcera a teta Jana 
Bláhy Marie Bláhová.

Na závěr promluví i nový arcibiskup, Mons. Jan Graubner.

     Všichni sedí.
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POŽEHNáNÍ

Hlavní celebrant:
Pán s vámi.

Všichni:
I s tebou.

Hlavní celebrant:
Ať je jméno Páně velebeno.

Všichni:
Nyní i na věky.

Hlavní celebrant:
Pomoc naše ve jménu Páně.

Všichni:
Neboť on stvořil nebe i zemi.

Hlavní celebrant žehná shromáždění slovy:
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec + i Syn + i Duch + svatý.

Všichni:
Amen.

Jáhen:
Jděte ve jménu Páně.

Všichni odpoví:
Bohu díky.

      Všichni se znamenají křížem.
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     Všichni stojí.

ZPĚV NA ZáVĚR

SVATOVáCLAVSKÝ CHORáL

Kancionál č. 930A; Nejstarší česká duchovní píseň, asi z 10. stol – TN: NUK III 
D 17 z r. 1397

Kancionál č. 830B; Text: M. V. Šteyer 1683 / Nápěv: KSJ 1863
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Liturgický průvod odchází z katedrály.
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SALVE REGINA
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Sal ve,- Re gi- na,*- ma ter- mi se- ri- cór- di- ae,-


vi ta- dul cé- do- et spes no stra- sal ve.-


Ad te cla má- mus,- é xu- les,- fí li- i- He vae.-


Ad te su spi- rá- mus,


- ge mén- tes- et flen tes


-


inhac la cri- má- rum- va le.- E ia- er go,


- ad vo- cá- ta- no stra,-


il los- tu os


- mi se- ri- cór- des- ó cu- los


- ad


nos con vér- te.-


Et Ie sum,- be ne- díc- tum- fruc tum- ven tris- tu i,-


no bis,



- post hoc e xí- li- um



- o stén- de.-


O



cle mens,- o



pi a,-


o dul cis


- Vir go- Ma rí- a.-

  
      

  
  

 
    

  
     


          

  

  
  

  
  

    


 
  

  
     

    
  


 
 

 
  

  
  

  
  

  
    

      
  

  
    

 
    

  
     



     


       

        


 
    



Kancionál č. 828; T: Vl. Šťastný 1893 – N: polská píseň

2. Na Velehradě bratři ze Soluně, / Cyril a Metod, kázali 
nám spásu; / ochranu skytli v církve svatém lůně, / učili 
národ znáti ctnosti krásu. [: Od doby té nám světlo víry 
plane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, / mateřskou řečí kni-
hy svaté psali, / získali láskou Kristu národ celý, / život nám 
na vše věky zachovali. [: Nezhyne rod, jenž věřit neustane: / 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

4. Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, / o život bylo zápasit 
nám v boji, / mohutné sídlo Svatopluka kleslo, / Velehrad 
víry bez pohromy stojí. [: Apoštolů to dílo požehnané: / 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

5. Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova / a žádná moc už 
nám jej nerozboří, / pokud náš národ v hloubi srdce chová 
/ důvěru k Matce, která divy tvoří. [: Maria za nás prosit 
nepřestane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
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6. Otcové naši, svatí apoštolé, / ctí vaše jména stále národ 
vděčný. / Neopouštějte nikdy svého pole, / ať vaše setba 
dozraje v plod věčný. [: Ať na ni rosa požehnání kane: / 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

7. I když se pyšná nevěra kol vzmáhá / a peklo seje koukol 
nových zmatků, / nebudem dbáti odvěkého vraha, / nedá-
me sobě bráti věčných statků. [: Víře vždy věrní budou Mo-
ravané: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

V 18 hodin se nový arcibiskup pomodlí za arcidiecézi 
u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Všichni 
jsou srdečně zváni.
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slovo 
dominika kardinála duky

Milí diecezáni,

Po dvanácti letech vítám svého nástupce arcibiskupa Jana 
Graubnera. Není třeba, abych mu radil, protože je dosta-
tečně zkušený a moudrý. Vyzývám však všechny věřící, 
ale i ostatní občany, aby ho nejenom dobře přijali, ale také 
podporovali. Jeho současný úkol je velký a nesnadný. Bez 
pomoci Vás kněží, řeholníků a řeholnic, sester a bratří ve 
víře v Ježíše Krista není dobře zvládnutelný. 

Závěrem chci znovu poděkovat. A děkuji nejen nejbližším 
spolupracovníkům, ale všem diecézanům a široké veřej-
nosti, zvláště těm, s nimiž jsem jednal o církevně a státně 
důležitých věcech. Zároveň se i omlouvám všem, kterým 
jsem jakkoli ublížil. Nikdy jsem to neudělal vědomě. Ne-
smím zapomenout poděkovat rodičům za svou výchovu, 
ale především poděkovat Pánu Bohu a  přímluvě Panny 
Marie a našich svatých. Ve zkratce bych řekl, že budu rád, 
když se při setkání vzájemně podělíme o to, co se nám spo-
lečně podařilo, anebo se omluvíme, že jsme si ve všem ne-
rozuměli. 

Pozdrav a požehnání Všemohoucího a milosrdného Boha 
ať je s Vámi 

Dominik kardinál Duka OP
Váš bývalý arcibiskup – metropolita pražský a primas český

V Praze 2. července 2022, 
o sobotní památce Panny Marie
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Partneři:

Eucharistická slavnost 
u příležitosti uvedení Mons. Jana Graubnera 
na svatovojtěšský stolec

2. července 2022 od 10 hodin
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
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Soupravu ornátu, mitry a dvou dalmatik pro dnešní slav-
nost navrhl opat trapistického kláštera v Novém Dvoře 
Samuel a je darem této komunity bratří novému arcibis-
kupovi.


