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Vážení čtenáři,

přinášíme informace o hospodaření 

naší arcidiecéze od generálního 

vikáře Mons. Jana Balíka a od člena 

ekonomické rady, Ing. Jana Žůrka. 

Seznámíme vás s dějinami svatovítských 

varhan i s romskými fotbalisty, kteří 

navštívili kardinála Dominika Duku. A 

Arcidiecézní charita Praha nám vysvětlí, 

jak milostivé léto změnilo život mnoha 

lidem v dluhové pasti.

Stanislav Zeman

Editorial

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

V období nemoci a smrti cítíme křehkost života člověka, našeho zdraví, vnímáme 
naši ohrozitelnost. Jednou důležitou rovinou je, že církev léčí tím, že dává člověku 
naději. Poselství Evangelia přináší světlo naděje i v té největší temnotě. Každý den se 
modlím žalm 23, jehož vrcholem je: „…i kdybych šel temnotou šeré smrti, nezaleknu 
se zla, vždyť Ty jsi se mnou“. Bůh je opravdu s námi i v té největší temnotě. A mnozí 
věřící nemocní pociťují, že na  svou nemoc nejsou sami. Někdy se setkávám 
s nemocnými, kteří jsou i léta upoutaní na lůžko a dokáží obdarovávat a obohacovat 
druhé. 

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

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

Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup a generální vikář

Sestry a bratři, 
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Sestry a bratři,
v únoru jsme si připomněli mariánské poutní místo Lurdy, kam přichází každoročně 
mnoho poutníků, aby prosili o uzdravení své i druhých. V tento den je vyhlášen Světový 
den nemocných. Nemocní nejsou jenom ti, kdo trpí nějakými tělesnými či duševními 
neduhy. Nemocnými duchovně se stáváme my všichni, pokud oslabujeme svůj vztah 
k Bohu a nejednáme v duchu evangelia. Proto je nedostatečné, pokud zužujeme svou 
mysl na uzdravení naší tělesné schrány a opomíjíme naše duchovní rány a jizvy. Bůh 
nežádá stálé sebekárání ani skleslou mysl u vědomí naší nedostatečnosti. Jsme zváni 
na cestu obrácení k Němu, který trpělivě čeká na naše otevřené srdce. Zůstáváme na 
poloviční cestě, pokud chápeme pozvání k obrácení pouze na úsilí zbavovat se nešvarů 
a nedobrých náklonností. To má být důsledek našeho celistvého a bezprostředního 
obrácení k Tomu, kdo chce skrze nás vítězit (2 Kor 2,14) a tím se s naší pomocí dávat 
poznat i těm, kdo dosud nic netuší o Boží velikosti a velkodušnosti. O takové uzdravení 
prosme. Tím se naše cesta v Ježíšových stopách stane viditelným a přesvědčivým zna-
mením naděje a radosti v tomto čase společenského i církevního pnutí. 

Jsme zváni k uzdravováni ran, jizev a tvrdých úderů ve vztazích a soužití ne z vlast-
ních sil, ale z darů velkorysého Boha, který neváhá vstupovat do naší slabosti a nedo-
statečnosti. I v naší arcidiecézi vnímám různá napětí, a dokonce i zášti. Někteří se brání 
tomu, aby v pokoji a otevřenosti komunikovali s těmi, kdo zastávají jiný pohled a posto-
je. Dokonce podléhají i pokušení vytvářet ve svém uzavřeném společenství pocit, že jen 
jejich pohled a postoje zachrání církev. Jiní zase s jistou přezíravostí nepokládají sebe 
za hodna, aby se snažili pochopit motivy a obavy těch, kdo ze strachu z nepřehlednosti 
a zmatků informačních zdrojů volí pouze obranný postoj a nedůvěru vůči všemu, co se 
vymyká jejich pohledu. 

Všichni procházíme procesem hledání, co a jak dále. Aby našlo naše hledání správný 
směr, je prvním krokem touha po uzdravení v duchu evangelia. Kromě mnoha bohu-
libých proseb za rozmanité záležitosti církve i společnosti nezapomínejme vroucně 
spínat ruce na naši očistu od šalebných představ a lákavých nabídek, které nestojí na 
pevném základě.

Mons. Václav Malý
pomocný biskup

Liturgická instrukce pražského 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
k postojům při mši svaté
Drazí bratři a sestry,
několik vikářů mě požádalo, abych 
pomohl sjednotit postoje při liturgii. 
Myslím, že ve většině kostelů to není 
žádný problém. Přesto bych rád vy-
hověl a poprosil vás o několik věcí.

Především vstávání či klekání ne-
dělejme současně s recitací, ale dej-
me tomu svůj čas. Například: K evan-
geliu vstáváme, když se začne zpívat 
aleluja s veršem. Pokud se zpívá slo-
ka písně, vstaňme hned po skončení 

zpěvu, dříve, než kněz začne pozdra-
vem: Pán s vámi. Pokud se koná slav-
nostní průvod s Evangeliářem a ne-
zpívá se Aleluja, vstaneme, když jáhen 
pozvedne Evangeliář.

Nebudeme vstávat při odpovědi 
po přípravě darů Ať ji přijme ke své 
slávě..., ale až po jejím skončení. Kněz 
počká, až všichni vstanou, a  teprve 
pak začne modlitbu nad dary.

Při eucharistické modlitbě je nej-
vhodnější klekat, když kněz vztahu-
je ruce nad obětní dary, a vstávat po 
skončení odpovědi na zvolání Ta-
jemství víry Tvou smrt zvěstujeme....  
Někde se kleká hned po Svatý, jinde 
se zůstává klečet až do konce eucha-
ristické modlitby. Respektuji místní 
zvyky, ale prosím, aby kněz vždy po-
čkal se zpěvem či recitací a dal časový 
prostor pro změnu postoje věřících. 
Prosím o  velkou ohleduplnost ke 
všem, kteří mají problém stát či kle-
čet.

Kdo si jde pro požehnání při po-
dávání sv. přijímání, prosím, aby si dal 
prst na ústa. Kdo přijímá na ruku, ať 
má obě ruce volné, čisté a bez ru-
kavic, ruce položí na sebe, a to tak, 
že pravák položí pravou ruku pod 
levou, aby hostii položenou na le-
vou ruku mohl uchopit pravou ru-
kou a vložit do úst dříve, než odejde 
na své místo. Levák přijímá hostii na 
pravou ruku. Kdo nese na rukou dítě, 
nebo přichází o berlích, ať přijímá do  
úst.

Společná recitace či hlasitá mod-
litba je velkou příležitostí k budování 
společenství. Na řadě míst vidím, že 
každý recituje svým tempem i svým 
tónem. Ostatní mlčí, protože se ne-
mají ke komu přidat. Společná reci-
tace je jako zpěv, při němž musí je-
den naslouchat druhému, sjednotit se 
s ostatními, aby vytvořili jeden společ-
ný hlas. Udělejme to tak i při společ-
né modlitbě. Bude to nejen krásnější 
a pomůže nám to i ve vytváření spo-
lečenství vzájemné lásky. Pokud je to 
možné, ať se všichni zapojí do zpěvu, 
vždyť jednota hlasu vyjadřuje jednotu 
srdci.

Pokud přijdeme do kostela, kde je 
jiná tradice, přizpůsobme se. Je to náš 
přínos do vytváření liturgického spo-
lečenství.

Za spolupráci děkuje a  všem ze 
srdce žehná Váš

Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský 

a primas český

Vážení čtenáři,
V  textu ThDr. Gabriela Rijada 
Mulamuhiče, O.Cr., Ph.D. se 
ohlížíme za nedávným vysta-
vením korunovačních klenotů 
ve svatovítské katedrále, Arci-
diecézní charita Praha představí 
rok svého působení pro ukrajin-
ské uprchlíky a přinášíme roz-
hovor s. MgA. Miroslavem Pše-
ničkou o  kurzu pro varhaníky, 
do kterého se mohou hlásit noví 
zájemci.

Stanislav Zeman

mailto:zpravodaj@apha.cz
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Katastrofa, která se vymyká svým roz-
měrem, uvrhla mnoho lidí do těžké 
humanitární situace. „Pro Charitu to 
bylo jedno z nejnáročnějších obdo-
bí. V krátkém čase jsme zorganizovali 
rozsáhlou pomoc pro 20 000 osob,“ 
říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidie- 
cézní charity Praha. 

První fáze pomoci se zaměřila 
na zajištění základních potřeb – jíd-
la, ubytování, léků či lékařské péče. 
Charity v pražské arcidiecézi poskytly 
potravinovou pomoc více než 18 ti-
sícům a ubytování více než 3 tisícům 
uprchlíků. 

Pomáhají dětem vyrovnat se 
s prožitými traumaty

V dalších fázích nabízely Charity psy-
chologickou pomoc a  organizovaly 
komunitní a  adaptační aktivity. Jejich 
cílem bylo podpořit Ukrajince v  inte-
graci do české společnosti, pomoci 
dětem se vstupem do nového vzdělá-
vacího systému a jejich rodičům na trh 
práce. 

Rok s Ukrajinou: 
pomoc pro 20 tisíc uprchlíků 

Před rokem, 24. února 2022, začala rusko-ukrajinská válka, která spustila 
migrační vlnu mířící i do České republiky. Do pomoci uprchlíkům se zapojily 
Charity v pražské arcidiecézi.  

V komunitních centrech a adaptač-
ních skupinách se děti vyrovnávaly 
s tím, co zažily.  „Z Lega stavěly kry-
ty, nemocnice, pastelkami pak kreslily 
vojáky a tanky. Vyprávěly si, co dělají 
jejich tatínkové, kteří na Ukrajině zů-
stali,“ říká dětská psycholožka Alexan-
dra, která se dětem věnovala. 

Jedním z prvních integračních pro-
jektů v Praze bylo Komunitní centrum 
Slunečnice, které Arcidiecézní charita 
Praha otevřela ve spolupráci s Měst-
skou částí Praha 6. Centrum našlo zá-
zemí v kostele sv. Vojtěcha v Kolejní 
ulici, který je součástí Arcibiskupského 
kněžského semináře. Později vzniklo 
pět dětských skupin a Komunitní cen-
trum sv. Anežky.

Sociální i duchovní pomoc 
pokračují

Ani rok po začátku tragických událos-
tí na Ukrajině pomoc Charity nekon-
čí. „Věnujeme se nadále odborné so-
ciální pomoci uprchlíkům, kteří patří 
k nejzranitelnějším skupinám. V našich 
ubytovnách a bytech ubytováváme na  
300 osob, pokračují také adaptační 
skupiny,“ vyjmenovává Jaroslav Němec.

Charita nezapomíná ani na duchov- 
ní péči. Každou neděli od 9 hodin je 
v charitním kostele Panny Marie Matky 
ustavičné pomoci a sv. Kajetána slave-
na Řeckokatolická ukrajinská liturgie. 

V Postní almužně může váš půst 
pomáhat potřebným

K postní době patří již tradičně du-
chovně-formační akce Postní almuž-
na. Během půstu mají (nejen) věřící 
lidé opět možnost návratu ke staro-
bylé tradici – almužně. 

Do papírové pokladničky nebo-
li postničky, kterou získáte v Charitě 
nebo ve farnosti, můžete odkládat 
peníze za požitky, které si během 
půstu odepřete. Získaný obnos pak 
pomůže lidem v nouzi.

Půst obnovuje naše duchovní síly 
a umožňuje nám vnímat Krista v po-
třebách našich bližních. Je mnoho 
možností, jak se můžeme něčeho 
pro nás příjemného zříci ve prospěch 
druhých: například omezit kouření, 
alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, te-
levizi, zbytečné brouzdání po inter-
netu, luxus nebo jiné věci, jež nejsou 
pro život nezbytně nutné. Tím, že se 
omezíme ve své spotřebě, můžeme 

nejen prospět trpícím lidem, ale také 
tím obohacujeme sami sebe.

Postní almužna bude zahájena na 
Popeleční středu, 22. února, a potrvá 
až do konce postu.

Více informací najdete na 
www.praha.charita.cz/akce/

postni-almuzna

Dětem pomáhají charitní komunitní 
centra a adaptační skupiny.

V kostele Panny Marie, Matky ustavičné pomoci a svatého 
Kajetána v Praze 1 v Nerudově ulici po proslovu o významu 
Jana Blažeje Santiniho-Aichela a  jeho díla pro naši dobu 
byla 9. února sloužena mše svatá za tohoto geniálního ba-
rokního architekta. P. Petr Glogar ve své promluvě vyzval 
mimo jiné k tomu, abychom se každý na svém místě snažili 
být spolutvůrci Božími jako Santini. Následovalo položení 
věnce u pamětní desky ve Šporkově ulici. Byl tak zahá-
jen Santiniho rok, který v prosinci vyvrcholí připomínkou  
300 let od úmrtí této významné osobnosti. 

Více se dozvíte na www.santini.cz. 

Jako každý rok, nabízíme pokladničky pro tzv. Postní almužnu. 
Půst obnovuje naše duchovní síly a naše spojení s Kristem. Je 
dobou, která nám otevírá oči, abychom vnímali potřebné lidi 
kolem nás a otevřeli i své srdce. Během půstu mají (nejen) vě-
řící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. 

Charita proto připravila papírové pokladničky, tzv. postnič-
ky, do nichž mohou lidé odkládat peníze za požitky, které si 
během půstu odepřeli. Získaný obnos pak mohou odevzdat 
ve farnosti nebo v Charitě ve prospěch dobré věci, například 
podpory sociálně slabých rodin ve farnosti, lidí bez domova 
apod. Postnička je vhodná také jako nástroj k formaci dětí při 
společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v  kruhu 
rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, 
chudé, hladové a postižené různými katastrofami. Tím, že se 
omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět trpícím li-
dem, ale také tím obohacujeme sami sebe. Sv. Augustin říká: 
„Je lépe méně potřebovat než víc mít.“ Postničky jsou k dis-
pozici na recepci Arcibiskupství pražského nebo v charitním 
kostele sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha 1, každý den (mimo 
pondělí) od 14.00 do 17.00 hodin.

Postní almužna 
– Pomáhejme půstem

Mše sv. k zahájení 
Santiniho roku

Výročí přenesení ostatků 
sv. Václava
Mši svatou při výročí translace ostatků sv. Václava ze Staré 
Boleslavi do Prahy 4. března v 18.00 v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha celebruje Mons. Jan Graubner.

Rekviem za kardinála 
Miloslava Vlka

Rekviem za kardinála Miloslava Vlka budou slou-
žit Mons. Jan Graubner a kardinál Dominik Duka  
18. března v  18.00 v  katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha.

Cyklus postníCh kázání
v kapitulním kostele všeCh svatýCh 

na Pražském hradě

ve čtvrtek 2. března 2023

s mojžíšem u Chorebu 
stanout před hořícím keřem 

(Ex 3,1-14)

ve čtvrtek 9. března 2023

s Eliášem na Chorebu 
dostat posilu pro svůj úkol 

(1 Král 19,1-16)

ve čtvrtek 16. března 2023

s Petrem, Janem a Jakubem 
na hoře proměnění slyšet Otcův hlas 

(Lk 9,28-36)

ve čtvrtek 23. března 2023

se setníkem, svědkem Ježíšovy smrti na Golgotě,
vyznat víru v syna 

(Mk 15,33-39)

ve čtvrtek 30. března 2023

s Tomášem 
ve Zmrtvýchvstalém dárci ducha 

poznat svého Pána a Boha 
(Jan 20,19-29)

Bohoslužba začíná vždy v 18.00 hodin.

Postní kázání pronesou kanovníci 

doc. Jaroslav Brož a doc. Josef hřebíkC
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V souboru panovnických insignií za-
ujímá nejdůležitější místo koruna 
sv. Václava, dílo nádherné po všech 
stránkách. Když se řekne „Koruna 
království českého“ (Corona reg-
ni Bohemiae), okamžitě nás napadá 
právě Svatováclavská koruna. Karel 
věnoval tuto korunu sv. Václavu, což 
chápal jako propojení současnos-
ti s minulostí. Skrze relikvie svatého 
panovníka směřovala koruna až ke 
Kristu, Králi králů. Tak se díky koruně, 
kterou panovník nosil na hlavě, stvr-
zovala jeho pozemská vláda.

Pojem „Koruna království čes-
kého“ označuje nadosobní princip, 
který v sobě původně zahrnoval ko-
runní země (České království, Morav-
ské markrabství, Opavské knížectví 
a Slezské knížectví). Během vlády Kar-
la IV. přibyly mezi korunní země ještě 
Horní a Dolní Lužice, Chebsko a Hor-
ní Falc. Lenní propojení tedy nebylo 
navázáno na osobu panovníka, ani na 

Corona regni Bohemiae 
– duchovní symbol království

V lednu byly ve svatovítské katedrále vystaveny české korunovační klenoty  
– symboly naší země. Mezi lidmi to opět vzbudilo obrovský zájem. V souvislosti 
s historií korunovačních klenotů se musíme vrátit k „Největšímu Čechovi“,  
jak to ve stejnojmenné anketě vyjádřila většina národa, k Otci vlasti, 
císaři a králi Karlu IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378).

dynastii, ale na viditelný symbol – ko-
runu. Ta spočívala na lebce sv. Václava 
v katedrále sv. Víta, v kapli zasvěcené 
jemu, věčnému vládci Zemí Koruny 
české.

Kronikář a kanovník u sv. Víta, Be-
neš Krabice z Weitmile (+ 27. 7. 1375) 
popsal, že koruna se tam nacháze-
la jen o určitých svátcích. Jinak byla 
uložena v  sakristii Svatováclavské 
kaple. Karel IV. chápal tuto kapli jako 
nejposvátnější místo, střed a  cent-
rum celého územního celku Koruny 
české. Ustanovil, že každý panovník 
musí zaplatit 200 hřiven katedrále za 
zapůjčení koruny a do večera ji pod 
hrozbou exkomunikace musí vrátit 
zpět. To stvrzovala i listina papeže Kli-
menta VI. vydaná 6. května 1346.

Při pohledu na dnešní úpravu 
relikviáře lebky sv. Václava nás možná 
napadne, jak mohla být koruna po-
ložena na světcově lebce? Nejstarší 
inventáře katedrály popisují relikviář 

lebky sv. Václava jako „hlavu oblože-
nou čistým zlatem“. Abychom to po-
chopili, je třeba si prohlédnout relik-
viář sv. Karla Velikého ve tvaru busty 
v Cáchách. Relikviářovou bustu Kar-
la Velikého objednal Karel IV. někdy 
po polovině 14. století. Byla určena 
k nasazování koruny římského krále 
(vyrobené někdy před rokem 1349). 
Touto korunou byl Karel IV. v  Cá-
chách korunován. Tam byla pak (po 
sejmutí z hlavy relikviáře) používána 
ke korunovacím římských králů a jako 
součást celého relikviáře byla nošena 
v průvodech naproti králi. Podobné 
umístnění koruny lze předpokládat 
i  na relikviáři sv. Václava. Lebka sv. 
Václava byla roku 1358 vložena do 
zlatého relikviáře, který nahradil starší 
relikviář (z roku 1354!). Na rozdíl od 
koruny byl však tento relikviář zničen 
během husitských válek.

Koruna byla vnímána nejen jako 
koruna korunovační, ceremoniální, 
ale i jako koruna relikviářová. Snadno 
pak pochopíme, proč Karel IV. nechal 
královské žezlo a  jablko vyrobit bez 
jakékoli výzdoby drahými kameny či 
jiných ozdob. Opět tím poukazoval 
na velký význam koruny. Dnes vysta-
vované královské žezlo a  jablko jsou 
mladší než koruna. Jejich objednava-
telem byl Ferdinand I. Habsburský (10. 
3. 1503 – 25. 7. 1564) a zhotoveny byly 
v letech 1533–34. Z reprezentativních 
důvodů byly později přiřazeny ke 
koruně a vytvořily jeden soubor ko-
runovačních klenotů. Původní go-
tické žezlo a  jablko jsou dnes vysta-
veny ve Vídni v císařské klenotnici tzv. 
Schatzkammer.

Když mluvíme o koruně jako ko-
runě relikviářové a velmi významném 
předmětu celého království, snadno 
pak pochopíme, proč se Karel IV. této 

koruně tolik věnoval. Korunu dal zho-
tovit před rokem 1346 – a na tu dobu 
v  již archaickém vzezření. Záměrem 
bylo poukázat na Karlovy přemyslov-
ské kořeny sahající skrze korunu ke sv. 
Václavu, ale i  k  bájnému Přemyslu 
Oráči. Pak je pochopitelné i to, proč 
je ve vrcholovém křížku koruny vlo-
žen trn z Kristovy trnové koruny. Na to 
upozorňuje i nápis HIC EST SPINA DE 
CORONA DOMINI (Zde je trn koruny  
Páně).

Karel se k  výzdobě této koru-
ny ještě vrátil a nechal ji předělávat 
zhruba od roku 1374 až do své smrti. 
Jednalo se o výměnu drahokamové 
výzdoby, jejíž součástí bylo i vložení 
kamár (překřížených oblouků koruny), 
na jejichž vrcholu je zasazen zlatý kří-
žek (původně to byl zlatý opasek prv-
ní manželky Karla IV. Blanky z Valois, 
1316 – 1. 8. 1348).

Tyto úpravy ujednotily barev-
nost koruny a  učinily z  ní klenot 
jedinečného významu a  hodnoty. 
Výběr a symbolika drahých kamenů 
poukazovaly na ctnosti sv. Václava, 
které by měl mít každý panovník, jenž 
bude touto korunou korunován. Zá-
řivé zelené smaragdy symbolizovaly 
jas víry, který vyzařoval ze sv. Václava. 
Červené rubíny a spinely byly zname-
ním jeho lásky ke Kristu a bližním, ale 
také jeho mučednické smrti. Bílé perly 
mluvily o  jeho bezúhonnosti během 
života. Modré safíry vyjadřovaly touhu 
po nebi, k němuž směřoval ve své my-
sli. A zlato, jako dominantní materiál 
koruny, značilo panovnickou moud-
rost a lásku. Červené kameny ale také 
symbolizovaly Kristovu oběť na kříži, 
zelené moudrost, modré nebe a ne-
beské cnosti, zlato obraz Nebeského 
Jeruzaléma, ale také symbol božství, 
světla a moudrosti. Protiklad červe-
né a modré barvy mohl být chápán 

tak, že červená znamenala pozemský 
svět, modrá svět andělů, perly pak 
Krista, evangelium, čistotu a spraved-
livě žijící lidi.

Lilie na čtyřech stranách koruny – 
velmi starý královský symbol – jsou 
ikonickou zkratkou stromu života (ar-
bor vitae) – vladař zaručuje a zabez-
pečuje život. Představují také marián-
ský kult a tím ochranu Panny Marie, 
ale také Nejsvětější Trojice. Kruhový 
tvar koruny symbolizuje celost, doko-
nalost a účast na nebeské existenci, 
což i skrze obřad pomazání za krále 
přineslo do titulatury panovníků slova: 
„z Boží milosti“.

Jak již bylo zmíněno, koruna dle 
přání Karla IV. spočívala na hlavě svět-
ce v  jeho kapli. Ta svou ikonogra-
fií a svým uměleckým a materiálním 
provedením měla připomínat nebes-
ký Jeruzalém podle knihy Zjevení sv. 
Jana. I samotná Svatováclavská ko-
runa do jisté míry připomíná nebeský 
Jeruzalém, neboť je složena ze čtyř 
stejných částí (jako čtyři strany toho-
to města) a má stejnou výšku i stejný 
průměr. 

Karel IV. si byl vědom důležitos-
ti kultu relikvií vázaných na umučení 
a  smrt Ježíše Krista, který ve své 
vznešenosti podporoval jeho domi-
nantní postavení mezi okolními vlád-
ci, ale také v očích lidu.

Svatováclavská koruna kdysi spo-
čívala i v centru Českých Budějovic. 
Roku 1631, v nebezpečných dobách 
Třicetileté války, opustily Prahu koru-
novační klenoty se zemskými deskami, 
privilegii a patrně i se Svatováclavskou 
tumbou. Dle dochovaných listin byly 
uloženy ve sklepeních farního kostela 
v Českých Budějovicích. V srpnu 1633 
byly klenoty ve vší tajnosti opět pře-
vezeny na Pražský hrad do Svatovác-
lavské kaple. Dne 13. září 1634 nařídil 
Ferdinand III. (13. 7. 1608 – 2. 4. 1657) 
českým místodržícím druhou evakua-
ci klenotů, tumby a privilegií z Prahy – 
v případě nutnosti i do Vídně. K tomu 
však nedošlo a vzácné předměty se 
ocitly opět ve  sklepeních farního 
kostela v Č. Budějovicích. Do Prahy 
se klenoty a státní dokumenty vrátily 
v největší tichosti v červnu 1635. 

Jak zakončit naše krátké zamyšlení 
nad Korunou království českého lépe, 
než slovy jejího tvůrce? „Když pak bu-
dete kralovat po mně, ozdobeni ko-
runou královskou, pomněte, že i  já 
jsem kraloval před vámi a že jsem ob-
rácen v prach a v hlínu červů. Podob-
ně i vy upadnete v nic, přecházejíce 
jako stín a jako květ polní. Co je platná 
urozenost aneb hojnost věcí, není-li 
přidáno čisté svědomí s pravou vírou 
a s nadějí na svaté vzkříšení?“ (Karel 
IV., Vlastní životopis, kapitola II.).

P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, 
O.Cr., Ph.D.

Ve spolupráci s časopisem Setkání, 
který vydává 

Biskupství českobudějovické

Fo
to

: M
ar

ti
n

a 
Ř

eh
o

řo
vá

 /
 Č

lo
vě

k 
a 

V
ír

a

Fo
to

: J
an

a 
H

av
lo

vá
 /

 Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a

Fo
to

: M
ar

ti
n

a 
Ř

eh
o

řo
vá

 /
 Č

lo
vě

k 
a 

V
ír

a



8 9kuRZ PRo vARHAníky kuRZ PRo vARHAníky

 Komu je vlastně kurz určen, 
začátečníkům nebo mírně pokro-
čilým?
Kurz je určen jak varhaníkům, kteří při 
liturgii již hrají, tak i zájemcům, kteří 
by tímto způsobem ve svých farnos-
tech teprve chtěli působit a nemají 
zatím s hrou na varhany žádné zku-
šenosti. Podmínkou je určitá zruč-
nost ve hře na klavír, aby bylo možno 
započít s výukou varhanní hry, zájem 
o  liturgii jako takovou a ochota po 
absolvování kurzu skutečně praktic-
ky sloužit ve farnostech Arcidiecéze. 
Kurz nemá být alternativou výuky 
varhan na hudebních školách. Cílem 
je poskytnout frekventantům kom-
plexní formaci, aby následně mohli 
samostatně zastávat funkci regen-
schoriho, ne pouze varhaníka. Proto 
obsahem výuky je nejen výuka var-
han, ale i zpěvu, liturgiky, gregorián-
ského chorálu, sbormistrovství, orga-
nologie a dalších souvisejících oborů. 
Výuka je od začátku směrována pro  
praxi.

 Jak kurz probíhá a jak se mohou 
přihlásit noví zájemci?
Kurz se koná v dvouletém intervalu. 
Vždy jednou za dva roky je otevřen 
další běh kurzu řádného a pokud není 
naplněna kapacita je otevřen i  kurz 
pokračovací, kde čerství absolventi 
mají možnost rozšířit své vědomos-
ti a dovednosti. Jelikož stávající běh 
bude ukončen v červnu tohoto roku 
závěrečnou zkouškou absolventů, 
pro příští školní rok bude možno při-
jmout dalších cca 20 nových zájemců 
o liturgickou hudbu a službu při litur-
gii. Přijímací zkoušky se budou konat 
v  sobotu 22. dubna 2023. Protože 
však je nutné, aby se případní zájem-
ci ke zkouškám adekvátně připravili, 
dovoluji si tuto informaci poskytnout 
již nyní. 

Srdečně vás tímto zvu, milí var-
haníci, přijďte prohloubit své znalosti 
a zdokonalit své schopnosti. I  touto 
svou hřivnou můžete přispět ve svém 
farním společenství k  jeho zvelebení 
a ke kráse liturgie.

 Pozorujete za ta léta proměnu 
zájemců?
Tento běh kurzu bude již osmý, který 
vedu. Za tuto dobu kurz vyprodukoval 
kolem 110 absolventů. S přibývajícími 
běhy sleduji zajímavý vývoj. Jednak se 
průměrný věk frekventantů snižuje, ak-
tuálně je většina žáků ve věku vysoko-
školáků, a dalším zajímavým momen-
tem je, že často pocházejí z menších 
a vzdálenějších míst diecéze, aktuál-
ně jsou to například Sedlčany, Votice, 
Sedlec-Prčice, Krásná Hora, Petrovice. 
Oproti dřívější situaci, kdy většina žáků 
byla z Prahy či velmi blízkého okolí, je 
to pozitivní posun.  Máme naději, že 
v těchto relativně malých místech, kde 

je o varhaníky nouze, bude při liturgii 
příštích několik desítek let fungovat 
schopný, formovaný varhaník.

 Jaký je v kurzu podíl varhanní 
hry, liturgiky, sbormistrovství 
a dalších disciplín?
Všechna výuka je koncipována tak, 
aby v  maximální míře vedla k  pra-
xi. Žáci chodí jednou týdně na indi-
viduální hodinu varhan, jedenkrát za  
14 dní absolvují hodinu hlasové vý-
chovy. Každý měsíc je celodenní so-
botní hromadné vyučování věnované 
teoretickým disciplínám a  liturgické 
praxi. Na začátku prázdnin se pak 
koná každý rok týdenní soustředění, 
které je, kromě každodenní  modlitby 
ranních chval, completoria a sboro-
vé zkoušky, věnováno výuce liturgiky, 
organologie, sbormistrovství a dirigo-
vání, dále i dějinám a  literatuře var-
han, gregoriánskému chorálu a dal-
ším oborům. Celé soustředění je pak 
zakončeno účinkováním při mešní 
liturgii.

 Jak probíhají setkávání s du-
chovním doprovázejícím kurz?
Kurz se prvotně samozřejmě zamě-
řuje na „technickou“ stránku věci, 
zvládnutí nástroje, proniknutí do li-
turgie, zasazení věcí do kontextu pro-
střednictvím studia výše zmíněných 
oborů, ale toto všechno jsou stále 
jen prostředky, není to všechno, du-
chovní rovina je velmi důležitá. Uvedl 
bych malou paralelu. Pouze ten, kdo 
zvládá na určité úrovni anglický jazyk, 
je schopen napsat hlubokou báseň 
v angličtině. A tak i zde, varhaník, který 
na určité úrovni zvládá ony technic-
ké disciplíny, je potenciálně schopen 
prospívat společenství věřících a vést 
je k modlitbě, pokud sám nepostrádá 
duchovní rozměr. Tím, kdo zaštiťuje 
kurz jako celek, je biskup Václav Malý. 
On je také tím, kdo nás formuje i v du-
chovní oblasti. Navštěvuje naši sobot-
ní modlitbu Oficia, modlí se s námi 
a má pro nás duchovní promluvy. Ne 
nepodstatnou roli v tomto směru jistě 
hraje i skutečnost, že k přednáškám 
na jednotlivá odborná témata jsou 
zváni lektoři, kteří nejen že zvládají na 
vysoké úrovni svůj obor, ale i praktic-
ky působí při liturgii a mohou být pro 
frekventanty určitými vzory.

 Co pro Vás osobně hudba v chrá-
mu znamená?
Jedna věc je hudba v chrámu, druhá 
pak, hudba liturgická. Stěžejním té-

Liturgie a hudba při ní je pro mne 
předobrazem nebeského Jeruzaléma

Při Arcibiskupství pražském již delší dobu funguje dvouletý kurz pro amatérské 
varhaníky. V sobotu 22. dubna se konají přijímací zkoušky do dalšího běhu 
kurzu, který nám představil jeho hlavní vyučující, MgA. Miroslav Pšenička. 
Přihlášku a další informace a podmínky k přijímacím zkouškám je možné získat 
na adrese psenicka@apha.cz, nebo na webových stránkách Arcibiskupství 
www.apha.cz. Uzávěrka přihlášek je 31. března.

MgA. Miroslav Pšenička

Varhaník a trumpetista, vystu-
doval obor Duchovní hudba na 
Konzervatoři v Českých Budě-
jovicích, varhany na pražské 
AMU, působil jako regenscho-
ri v  katedrále sv. Bartoloměje 
v Plzni a nyní hraje v kostele sv. 
Antonína v Praze. Vede již té-
měř 15 let kurz varhaníků, který 
pořádá Arcibiskupství pražské.

matem je pro mne hudba liturgická. 
Je to pro mne setkání. Osobní setkání 
s tím, pro koho se děje všechno toto 
naše konání. Bez tohoto rozměru by 

se jednalo o pouhou okrasu či este-
tickou záležitost, která by postrádala 
ono důležité jádro. Liturgie a hudba 
při ní jsou pro mne předobrazem ne-
beského Jeruzaléma, možností oku-
sit prakticky zde na zemi něco z oné 
krásy a blaženosti, kterou pro nás Bůh 
připravil na věčnosti. Je to příležitost 
mu poděkovat, oslavovat ho a záro-
veň něco z této nebeské krásy zpro-
středkovat druhým. Proto uskutečňu-
jeme tento kurz, proto se snažíme jej 
dělat poctivě, nakolik je to jen možné, 
proto se snažíme o kvalitní interpre-
taci kvalitní liturgické hudby. To dává 
věcem smysl a, i přes občasné nezda-
ry, nedokonalosti a překážky, nás to 
nevede k rezignaci, ale dává sílu po-
kračovat dál.

Stanislav Zeman
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Z inaugurace nových varhan, které 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze-
-Vinoři 12. prosince 2022 požehnal 
pražský arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner. Na nové varhany zahrál Ondřej 
Hrubý.
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Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
ARCIBISKUPA GRAUBNERA

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

26. 2. – 4. 3. Svatý Hostýn / 
Exercicie biskupů 
4. 3. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. při výročí 
translace ostatků sv. Václava 
5. 3. / 10.30 Starý Knín /  
mše sv. u příležitosti  
oslavy 30 let Charity 
7. 3. Rožmitál pod Třemšínem / 
setkání s kněžími do 5 let  
od svěcení 
7. 3. Praha /  
setkání jáhnů arcidiecéze 
10. 3. Olomouc / přednáška 
na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci (CMTF UP)
14. 3. Stará Boleslav / setkání 
s vikariátem Stará Boleslav 
15. 3. Kladno / návštěva ZŠ 
Maltézských rytířů a Církevní 
mateřské školy Radost 
18. 3. / 18.00 Praha-Hradčany 
/ katedrála / rekviem za kardinála 
Miloslava Vlka 
19. 3. / 9.00 Praha-Staré 
Město / kostel sv. Jiljí /  
mše sv. s 2. skrutiniem 
21. 3. Praha-Vyšehrad / 
vikariátní konference  
III. pražského vikariátu 
22. 3. Praha / Národní rada 
Papežských misijních děl 
24. 3. Olomouc /  
přednáška na CMTF UP 
25. 3. / 10.30 Sázava / 
Sázavský klášter / mše sv. na 
zahájení poutní sezony a pouť 
u příležitosti výročí 970 let  
od úmrtí sv. Prokopa 
26. 3. / 11.15 Praha-Nové 
Město / kostel sv. Apolináře / mše 
sv. u příležitosti 17. výročí smrti 
otce Luigi Giussaniho a 40. výročí 
papežského uznání Fraternity 
Comunione e Liberazione
26. 3. Praha-Žižkov / žehnání 
Komunitního centra u sv. Anny 
30. 3. Praha / návštěva 
komunity sester Misionářek lásky

26. 2. – 4. 3.  
Svatý Hostýn /  
Exercicie biskupů 
5. 3. / 10.00  
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše sv.
12.3. Výlet 
s bohoslovci 
19. 3. – 26. 3. 
Dovolená

26. 2. – 4. 3. Svatý 
Hostýn / Exercicie 
biskupů
9. 3. Světlá nad 
Sázavou / věznice /  
pastorační návštěva
15. 3. Praha /  
setkání generálních 
vikářů celé ČR
16. 3. / 7.00  
Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.
21. 3. Účast na 
vikariátní konferenci 
vikariátu Benešov
23. 3. / 7.00 Praha-
Hradčany / katedrála / 
mše sv.
25. 3. Praha-Hradčany / 
Arcibiskupský palác / 
setkání vězeňských 
duchovních
25. 3. / 18.00 Praha-
Hradčany / katedrála / 
mše sv.
28. 3. Lysá nad Labem / 
Domácí hospic Nablízku 
/ pastorační návštěva 
28. 3. / 17.00 Budkov 
/ bohoslužba vyslání 
vojenského kaplana 
30. 3. / 7.00 Praha-
Hradčany / katedrála / 
mše sv.

26. 2. – 4. 3. 
Svatý Hostýn / 
Exercicie biskupů 
4. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. 
při výročí translace 
ostatků sv. Václava 
15. 3. Čechtice / 
setkání klubu 
Katolické osvěžovny
18. 3. / 18.00
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
rekviem za kardinála 
Miloslava Vlka

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 8. března od 9.30 V rámci Akademie 
nejen pro seniory proběhne postní du-
chovní obnova s  P. Jiřím Nelibou. Na 
programu zamyšlení, možnost svátosti 
smíření a mše svatá. (Kolejní 4, Praha 6)

https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO – 
CENTRUM PRO RODINU

 18. března Sobota pro ženy – té-
matem Důvěra bude provázet P. Petr 
Beneš CSsR. Podrobnosti a přihlášky 
na https://pastorace.apha.cz/pro-ro-
dinu/duchovni-obnovy/soboty-pro-
-zeny/aktualni-nabidka.
 18. dubna – 6. června Společná 
příprava na život v manželství – vždy 
v úterý od 19.30 do 21.30  (Kolejní 4, 
Praha 6 – Dejvice). Snoubenci se při-
hlašují na https://apha.cz/novinky/spo-
lecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-
-u-sv-vojtecha-5/. Myslete na přípravu 
včas, kapacita kurzu je omezená.
 https://pastorace.apha.cz/

pro-rodinu 

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 24. – 26. března Víkendovka pro 
mladé 11–15 let, více informací a při-
hlašování na webu ADCM cca tři týdny 
před víkendem.
 21. – 23. dubna Víkendovka pro 
mladé 15–19 let, více informací a při-
hlašování na webu ADCM cca tři týdny 
před víkendem.
 13. – 19. srpna Runway camp, Hora 
Matky Boží v  Králíkách, pro mladé 
15–19 let, přihlašování během jara na 
www.runwaycamp.cz.
 27. srpna – 1. září Taxiway camp, 
Hora Matky Boží v Králíkách, pro mla-
dé 12–16 let, přihlašování během jara 
na webu ADCM.
 Světové setkání mládeže v Lisa-
bonu 2023 Informace a přihlašování: 
https://adcm.cz/2022/12/10/prihla-
sovani-na-lisabon-2023/ nebo htt-
ps://www.svetovednymladeze.cz/.

www.adcm.cz

SVATÁ HORA 
– POUTNÍ MÍSTO

 1. března od 17.30 Povídání s pro-
mítáním „O svatohorské škole a mu-

zikantech“. Cyklus setkání s  PhDr. 
Věrou Smolovou v refektáři kláštera. 
Vstupné 120 Kč, v ceně je zahrnuta 
degustace svatohorských vín. Rezer-
vace v prodejně na Svaté Hoře a na tel.  
318 429 943.
 18. března od 15.00 do 18.00 Malé 
filmové exercicie ve farním sále. Vol-
né moderované povídání, naslouchá-
ní, diskusi a sdílení zkušeností v přá-
telské 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 hodiny). Prostor je tempe-
rován, vchod je z ambit. Vstupné dob-
rovolné, není potřeba se přihlašovat 
předem. Počet účastníků je dán ka-
pacitou.   
 26. března 5. neděle postní. Mše sv. 
v 9.00 a 11.00 s gregoriánským chorá-
lem (Schola Cantorum Pilsensis).
 26. března od 8.00 do 13.00 Postní 
koláč – dobročinná akce v ambitech. 
Výtěžek získaný z  aukce domácích 
pekařských výrobků se věnuje na na 
podíl na další etapu zrestaurování 
soch a opravu balustrády kolem ba-
ziliky. Na tyto účely je možné také 
přispět v sakris-tii nebo poukázáním 
daru na účet farnosti. Kromě zakou-
pení pekařských výrobků můžete akci 
též podpořit věnováním vlastních pe-
kařských výrobků (doneste v den ko-
nání). Podrobnější informace získáte 
u paní Jechortové, v sakristii nebo na 
tel. 731 619 800.
 Čištění štuků v bazilice Do Veli-
konoc probíhá další etapa, tentokrát 

v zadních bočních kaplích. Provoz ba-
ziliky zůstává nedotčen, práce probí-
hají v časech mimo mše svaté.

Výstavy 
 Svaté relikvie a jejich kult V tzv. 
klenotnici v Proboštství. Její zhlédnutí 
je možné každý den. Vstup je z pro-
dejny 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. 
 Svatá Hora nad časem a  v  čase 
Výstava fotografií Miroslava Zelenky 
zachycující poutní areál, součást ex-
pozice Muzea. 

www.svata-hora.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, 
PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

 7., 14., 21. a 28. března vždy od 
19.00 Cyklus přednášek Postní du-
chovní obnovy s P. Michaelem Slaví-
kem. Vstupné dobrovolné. (Pastorační 
centrum)
 26. března od 10.15 Vernisáž ob-
razů paní Jarmily Maršálové v Pasto-
račním centru. S vernisáží je spojeno 
agapé u kávy a čaje. Výstavu pak bude 
možné shlédnout v pondělí a v pátek 
od 9.00 do 12.00 a ve čtvrtek od 9.00 
do 17.00, případně po předchozí do-
mluvě na pcstomas@volny.cz.

www.farnostdobris.cz
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcm.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C0e72bd02c14243a9f67a08db0d2a1c46%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638118246751500795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NmlsLsAzp8Wgf3voNT83FCzTp481XlDE0zlcZLjUPJ0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.runwaycamp.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C0cecef3587134322174808daf5af45e5%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638092430390856574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3mJ2rbAc6O36die2%2FT6uQN%2FkEwns3XvfN5Y1%2B9N4yV0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcm.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C0cecef3587134322174808daf5af45e5%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638092430390856574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j3QW5SXUz%2F3j49vY5CE3p7Y4ESgB1R%2FBxx7WaXePTMs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadcm.cz%2F2022%2F12%2F10%2Fprihlasovani-na-lisabon-2023%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YUyff74p0yEUzJXdOYrp8mtDQNFQRag4FRee65iiu9k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadcm.cz%2F2022%2F12%2F10%2Fprihlasovani-na-lisabon-2023%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YUyff74p0yEUzJXdOYrp8mtDQNFQRag4FRee65iiu9k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svetovednymladeze.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H0utqvIYPbJCRdDcXXBXdNBXnrOYzCrMkEYPRKV7rV4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svetovednymladeze.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H0utqvIYPbJCRdDcXXBXdNBXnrOYzCrMkEYPRKV7rV4%3D&reserved=0
mailto:pcstomas@volny.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY

 9. března od 19.00 Zastavení 
u Matky Terezy – rozhovor s Jose-
fem Pazderkou, dlouholetým zpravo-
dajem ČT v Rusku a Polsku, bývalým 
šéfredaktorem Aktuálně.cz a nyněj-
ším ředitelem ČRo Plus. Ohlédnutí 
za dosavadním průběhem invaze na 
Ukrajině.  Od vpádu ruských vojsk na 
Ukrajinu uplyne za chvíli rok, mnozí 
už nedoufají, že by konflikt mohl brzy 
skončit, jiní zprávy z místa úplně ig-
norují a další jsou ovlivněni dezinfor-
macemi.  Setkání s našimi předešlými 
hosty můžete shlédnout na YouTube/
kcmtpraha.cz. (KCMT)
 19. března od 17.00 Moravské paši-
je teátru Víti Marčíka. K předvelikonoč-
ní době patří neodmyslitelně pašijové 
hry. My vás zveme na jedinečné ztvár-
nění. Vstupné doporučené 150 Kč; 
otevřená kavárna. (KCMT)
 22. března od 17.00 do 18.00 
Předvelikonoční svátost smíření pro 
děti a mládež. (KCMT)
 24. – 26. března „Uzavřu s tebou 
smlouvu novou“ duchovní cvičení pro 
ženy v trapistickém klášteře v Poliča-
nech. Více info na webových strán-
kách KCMT.
 26. března od 17.00 Velikonoční 
koncert Soubor „Suzuki Studio Praha“, 
složený z houslistů ve věku od 3 do 
18 let, vyučovaných Suzukiho meto-
dou. Zazní skladby klasických autorů: 
Bach, Veracini, Beethoven, Martini, 
Paganini, Dvořák a velikonoční lido-
vé písně a  říkadla. Vstupné 100 Kč.  
(KCMT)

 29. března od 16.00 do 21.00 
Předvelikonoční svátost smíření pro 
dospělé. (KCMT)
 31. března – 1. dubna Čtení Bible 
24. Pojďte se s námi zapojit do čtení 
Božího slova po dobu jednoho dne. 
Více informací najdete na webových 
stránkách KCMT.

 Poznáváme Velikonoce 
Pro 2. – 4. třídu. Čeká nás putování 
od kraslic a  řehtaček až k  tajemství 
Velké noci.   Dotkneme se každého 
svátečního dne a  zkusíme objevit, 
odkud má své jméno. Vyzkoumáme, 
jak to všechno souvisí s Vánocemi, 
s jarem a s námi. U toho budeme tan-
čit, ochutnávat, naslouchat hudbě-
…a taky zkusíme (výjimečně) zaspat 
do školy…. Přihlašování a  informace 
na hamalova@kcmt.cz.

 Jarní kurzy keramiky
Pro děti a dospělé s Jakubem Othem. 
Zkrácené kurzy začínají 15. břez-
na. Více informací a  přihlášení na  
www.keramista.cz., tel.: 737 926 633,  
e-mail: joth@seznam.cz.

www.kcmt.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY 

 1. března od 10.00 Kurz Beta Téma 
setkání: Orientalium Ecclesiarum, 
dekret o katolických východních círk-
vích. Jsou si všechny tradice v katolic-
ké církvi rovné? Nemá západní římská 
církev navrch nad ostatními? V čem 
se různé katolické církve liší a co mají 

stejného? Kde se vzala rozmanitost 
katolických církví? Kdo je to takzva-
ný patriarcha? Máme všechny svátosti 
stejné? A co rozdíly v liturgii? Jak jsou 
na tom ostatní nekatolické východní 
církve? (Komunitní centrum)
 4. března od 9.00 do 13.00 Jarní 
bazar dětského oblečení. Bližší infor-
mace – facebook: Bazar Komunitní 
centrum sv. Prokopa, web: kcbazar.
webnode.cz. (Komunitní centrum)
 5. března od 15.00 Křížová cesta 
formou procházky ke kapli na Velké 
Ohradě. Sraz v 15.00 na zastávce au-
tobusu Ovčí Hájek.
 6. března od 18.30 Postní duchov-
ní obnova. Letošní postní duchovní 
obnova bude probíhat průběžně po 
celou postní dobu, každé pondělí od 
27. února do 3. dubna. Cílem duchov-
ní obnovy je poskytnout pravidelný 
prostor pro ztišení, modlitbu a pří-
pravu na velikonoční svátky. Každé 
setkání bude mít přibližně tuto struk-
turu: 18.30 meditativní písně z Taizé,  
18.45 výklad starozákonního čte-
ní z  velikonoční vigilie, 19.05 tichá 
adorace před Nejsvětější svátostí. Je 
možné přijít jednou nebo opakova-
ně, na celý večer nebo jen jeho část. 
Duchovní obnovu vede P. Radek a já-
hen Matěj. K duchovnímu rozhovoru 
(resp. zpovědi) je k dispozici P. Radek, 
jáhen Matěj. (Komunitní centrum)
 8. března od 10.00 Kurz Beta. Téma 
setkání: Inter mirifica, dekret o hro-
madných sdělovacích prostředcích. 
Co je posláním sdělovacích prostřed-
ků? Mohou média ovlivňovat veřej-
né mínění a mají na to právo? Na co 
všechno mají média právo a mají ně-
jaké morální povinnosti? Dělá církev 
něco pro kultivaci mediálního pro-
storu? Jaké jsou kompetence bisku-
pů v oblasti médií? Jak církev působí 
v mediálním prostoru? Co se od doby 
vydání dekretu změnilo? (Komunitní 
centrum)
 12. března od 15.00 Křížová cesta 
formou procházky ke kostelu sv. Pet-
ra a Pavla v Řeporyjích. Sraz v 15.00 
u kapličky na Velké Ohradě.
 19. března od 15.00 Křížová cesta 
formou procházky ke kostelu sv. Jana 
a Pavla na Krtni. Sraz v 15.00 na sta-
nici metra Stodůlky u turniketů směr 
Britská čtvrť.
 26. března od 15.00 Křížová cesta 
formou procházky ke kapli Nalezení 
sv. Kříže v Hájích. Sraz v 15.00 na za-
stávce autobusu Šafránkova.
 2. dubna od 15.00 Křížová ces-
ta formou procházky od kostela sv. 

Prokopa ke kostelu sv. Jakuba. Sraz 
v 15.00 u kostela sv. Prokopa.

www.farnoststodulky.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-KUNRATICE

 Postní pátky od 17.30 Modlitba kří-
žové cesty.
 Neděle v postní době od 9.05 Kurz 
Vědomá víra: Ježíš Kristus. Program je 
určen pro mladé od 15 let a pro do-
spělé. Setkání budou trvat cca 45 mi-
nut a zaměří naši pozornost k tématu 
Ježíše Krista. Kurz začíná 26. února, 
přihlašování není nutné, stačí přijít. 
(fara v Kunraticích)

www.farnostkunratice.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF

 Modlitební setkání
Každé úterý od 20.00 v klášteře v Tu-
choměřicích. Doprava: z Bořislavky 
(Metro A) bus 312 do zastávky Tucho-
měřice, zámek. Před cestou si vždy na 
webových stránkách Komunity ověř-
te, zda se v daný den modlitební se-
tkání koná.

www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ZAHRADA – VLAŠIM

(KC ZAHRADA, Tovární 2042, Vlašim) 

 8. března od 19.00 Folkrockový 
klub: Člověk krve – písničkář Jaromír 
Palme – FUMAS, frontman kapely Pů-
vodní Bureš.
 15. března od 19.00 Literární klub: 
Martin Vopěnka, spisovatel, naklada-
tel a cestovatel se vztahem k Vlašim- 
sku.
 5. dubna Literární klub: Jan Hocek, 
přírodovědec a fotograf, tvůrce pro-
jektu Via Czechia.

www.vlasim.charita.cz, 
https://komunitnicentrumvlasim.cz

Pozvánky

 Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
V  pondělí 6. března od  17.00 se 
koná v rámci cyklu „Varhanní nešpory 
maltézských rytířů“ koncert duchov-
ní hudby. Program: F. Mendelssohn-
-Bartholdy, W. A. Mozart, A. F. Hesse,  
J. S. Bach, G. B. Pergolesi, J. G. Reinber-

POSTNÍ KOLÁČ
V neděli 26. března 2023 se od 08.00 do 13.00 v ambitech poutního areálu Svatá Hora uskuteční akce

dobročinná akce v ambitech
Získaný výtěžek z aukce domácích

pekařských výrobků bude věnován na
restaurování soch na horním ambitu. 

 
Kromě zakoupení pekařských výrobků
můžete akci též podpořit věnováním

vlastních pekařských výrobků
(doneste v den konání). 

Na uvedené účely je možné také přispět v sakristii nebo poukázáním daru na účet farnosti
Všem dárcům již nyní děkujeme

Podrobnější informace získáte u pí. Jechortové nebo v sakristii.

ger, G. Verdi. Účinkují: Olga Koblížková 
– soprán, Drahoslav Gric – varhany. 
Místo konání: řádový kostel Panny Ma-
rie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 
– Malá Strana. Koncert pořádá Suve-
rénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana 
z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Spo-
lečnost pro duchovní hudbu za finanč-
ní podpory MČ Praha 1. Vstup volný. 

 Duchovní obnova Unie katolic-
kých žen
V  sobotu 25. března od 9.30 do 
14.00 zve Unie katolických žen na 
duchovní obnovu, která proběhne na 
Vyšehradě, Praha 2, ul. K rotundě 6, 
(farní místnost). Duchovním průvod-
cem bude P. Mgr. Ing. Michal Něme-
ček. Společné polední občerstvení 
z vlastních zdrojů. Více informací na 
tel. 731 569 085.

 Adorace za kněžská a duchovní 
povolání a za rodiny
První pátky v měsíci se konají spo-
lečné modlitby za povolání v bazilice 
sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 2. 
Výstav Nejsvětější svátosti začíná 
v 14.00 a od 15.00 probíhá společ-
ná adorace, v jejímž vedení se střídají 
řeholní společenství, seminaristé, ka-
tolická hnutí a rodiny. Od 16.30 pak 
následuje mše svatá, kterou slouží 
biskupové nebo vyšší řeholní před-
stavení. Zváni jsou všichni, kteří chtějí 
rodiny i nová kněžská a duchovní po-
volání doprovázet svou modlitbou, 
ale také mladí lidé, kteří hledají svou 
životní cestu. Adorace je konána pod 
záštitou KVPŽŘ. Bližší informace jsou 
uvedeny na webových stránkách 
www.hledampovolani.cz a  www. 
rehole.cz.

mailto:hamalova@kcmt.cz
http://www.keramista.cz
mailto:joth@seznam.cz
http://www.farnoststodulky.cz
http://www.hledampovolani.cz
http://www.rehole.cz
http://www.rehole.cz


14 15Z ACT CuRIAE EXERCICIE

Sbírku můžete dále podpořit darem v hotovosti na Svaté Hoře 
a účastí na benefičních akcích.

M a t i c e  S v a t o h o r s k á  v y h l a š u j e 

v e ř e j n o u  s b í r k u

sbírka
Sbírka je určena na finanční pokrytí výroby 
kopií těchto předmětů:
• dva adorující stříbrní andělé
• šest stříbrných tepaných svícnů 
• stříbrný trůnek pod sošku Panny Marie Svatohorské
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Svatá Hora 591 • 261 01  Příbram • IČ: 70829071
Matice Svatohorská

tel.: +420 604 594 925 • e-mail: matice@svata-hora.cz

Originály byly odcizeny v roce 2012 a tvořily součást stříbrného 
oltáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami na Svaté 
Hoře. Předpokládané náklady na výrobu duplikátů jsou 
4.500.000,- Kč.

Děkujeme Vám za Vaši podporu. Každý pátek  
v 7 hodin ráno na Vás pamatujeme v modlitbě při mši svaté,  
která je za Vás sloužena. Bůh Vám žehnej  
a Panna Maria Svatohorská ať Vás provází svou pomocí! 

Věra Langová, předsedkyně Matice Svatohorské

Finanční příspěvky můžete posílat na transparentní bankovní účet:

615 780 23 59/0800
Česká spořitelna a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782

Andělská

www.svata-hora.cz

USTANOVENÍ

 Mgr. Jiří Zeman byl s účinností od 
15. ledna 2023 uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Františka z Assisi Praha-
-Chodov.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB, 
výpomocný duchovní v Praze-Pod-
skalí, 1. 3. 1937 (86 let)
 Mgr. Martin Janata, okrskový vik-
ář, farář v Novém Strašecí, 3. 3. 1963  
(60 let)
 Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, 
Th.D., probošt, prelát Jeho Svatosti, 
3. 3. 1944 (79 let)

 Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., 
Dr. h. c., kaplan Jeho Svatosti, 26. 3. 
1938 (85 let)
 MUDr. Jiří Slabý, emeritní kanov-
ník, osobní děkan, výpomocný du-
chovní v Praze-Vinohrady, 26. 3. 1934 
(89 let)
 Josef Jonáš, výpomocný duchovní 
vikariátu Beroun, 31. 3. 1946 (77 let)

VýROČÍ SVěCENÍ

 P. ThLic. Ing. František Hylmar 
SJ, rektor filiálního kostela sv. Ignáce 
a administrátor u kostela sv. Štěpána 
v Praze-Nové Město, 25. 3. 1998 (25 let) 
 František Klíma, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě, 26. 3. 1956 (67 let) 

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDěLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

  5. 3. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích
  12. 3. (9.00) Kostel sv. Augustina 
v Brně
  19. 3. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)
 26. 3. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Šumperku

Aktuální program: 
www.proglas.cz/program

TELEVIZE NOE

 5. 3. (10.30) Kaple Telepace
 12. 3. (10.00) Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
 19. 3. (10.30) Kostel sv. Václava v Ostravě
 26. 3. (10.30) Kaple Telepace

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

Změna vyhrazena.

úMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

úmysl papeže

Za oběti zneužívání: Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od 
členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpo-
věď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl

Za chudé: Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi 
zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné 
pomoci.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  Od 5. do 12. března 
Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce / 
Komunita Chemin Neuf / Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz

  Od 9. do 12. března
Postní duchovní obnova / P. Josef Čunek / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  Od 10. do 12. března
Postní duchovní obnova pro všechny / 
Mons. Pavel Posád / Velehrad / 
http://stojanov.cz

  Od 15. do 19. března
Exercicie „Pro Čechy a Slováky z Rumunska“ / 
Mons. Josef Žák / Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  Od 17. do 19. března
Rekolekce pro katechety a animátory 
farních společenství / P. Josef Novotný / Velehrad / 
http://stojanov.cz

  Od 20. do 22. března
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty / 
P. Pavel Hofírek / Velehrad / 
http://stojanov.cz

  Od 23. do 26. března
Exercicie „Otčenáš“ / P. David Vopřada / Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

  Od 20. do 23. dubna
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané / 
Mons. Aleš Opatrný / Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

  Od 24. do 28. dubna
Exercicie pro všechny / Mons. Josef Žák / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

  Od 1. do 5. května
Duchovní cvičení Anamnéza / Komunita Chemin Neuf / 
Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz

 prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., 
vyučující na KTF UK, výpomocný du-
chovní v Praze-Kunratice, 4. 3. 1958 
(65 let)
 Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý já-
hen pražské arcidiecéze na odpočin-
ku, 6. 3. 1941 (82 let)
 P. Maciej Niedzielski OP, farář pol-
ské římskokatolické farnosti v Praze, 
9. 3. 1973 (50 let)
 Mgr. Dipl. techn. Petr Váňa, trvalý 
jáhen v Dobříši, 12. 3. 1946 (77 let)
 Martin Duchoslav, kněz pražské 
arcidiecéze, 13. 3. 1958 (65 let)
 Alois Baschant, kněz královéhra-
decké diecéze, na odpočinku ve Staré 
Boleslavi, 17. 3. 1945 (78 let)
 o. Mgr. Ludvík Šťastný, výpomoc-
ný duchovní v Roudnici nad Labem, 
23. 3. 1953 (70 let) Fo
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HISTORICKý KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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1. března 1853
Národní spolek sv. Cyrila a Metoděje se přejmenoval 
na Matici moravskou. Tato vědecká společnost se vě-
nuje dějinám a kultuře Moravy. 

10. března 1393
Jan Nepomucký, generální vikář, potvrdil nového 
opata kladrubského kláštera. To prohloubilo spor mezi 
králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštej-
na. Panovníkovi se tím nezdařil záměr vytvořit z kláš-
tera biskupství, čímž by zmenšil arcibiskupovu moc.

11. března 843
Bylo opět povoleno uctívání ikon a do chrámu Hagia 
Sofia v Konstantinopoli byly tyto obrazy slavnostně při-
neseny. Skončilo tak období tzv. ikonoklasmu, kdy byly 
obrazy a sochy odstraňovány ze sakrálních prostor. 

13. března 2013
Argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ byl 
zvolen 266. papežem a přijal jméno František.

15. března 1973
Papež Pavel VI. oficiálně zveřejnil jmenování litomě-
řického biskupa Štěpána Trochty kardinálem. Tím se 
stal již v roce 1969, ale jednalo se o jmenování in pec-
tore (tajné).

18. března 1123
Začalo zasedání prvního lateránského koncilu, v po-
řadí již devátého ekumenického a prvního, který se 
konal v západní Evropě. Hlavním tématem byl spor 
o investituru a byl potvrzen Wormský konkordát (vliv 
světských panovníků na obsazování církevních postů).

20. března 1393
Na příkaz krále Václava IV. došlo k zatčení čtyř mužů 
z doprovodu arcibiskupa Jana z Jenštejna. Všichni 
podstoupili mučení, během kterého na následky kru-
tého zacházení zemřel Jan Nepomucký.

25. března 1053
Zemřel sv. Prokop, poustevník, spoluzakladatel Sázav-
ského kláštera a jeho první opat.

28. března 1833
Zemřel Alois Josef Krakovský z Kolovrat, 24. arcibiskup 
pražský. 

30. března 1783
Císař Josef II. zrušil kněžské semináře, včetně přičle-
něných řádových seminářů. A zřídil generální seminá-
ře, státní učiliště pro katolické kněze, kteří měli sloužit 
spíše státu než církvi. V každé zemi habsburské mo-
narchie se nacházel jeden. Český byl v Praze a morav-
ský v Hradisku u Olomouce. Tyto semináře zrušil roku 
1790 císař Leopold II. 

30. března 1993
Byla ustavena Česká biskupská konference. Na zákla-
dě jejích stanov je dne 23. března téhož roku schválila 
Kongregace pro biskupy Římské kurie.

Vít Kochánek
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JEŽÍŠI – PROČ?! 
MY DĚTI 
NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ
Tadeusz Ruciński, 
Anna Sędziwy
Brož., 40 str., 169 Kč

VÍRA 
KRÁLOVNY 
ALŽBĚTY II.
Geoffrey Waugh
Brož., 144 str., 
219 Kč

S MARIÍ 
NA KŘÍŽOVÉ 
CESTĚ
Brož., 
48 str., 39 Kč

NE JE MOJE 
SUPERSCHOPNOST
Annette Lies
Brož., 184 str., 339 Kč

VIA CRUCIS
Tomáš Halík
Brož., 64 str., 89 Kč

9 DNÍ RUKU V RUCE 
S TEREZIÍ Z LISIEUX
Kateřina Lachmanová
Brož., 56 str., 95 Kč

KŘÍŽOVÁ CESTA 
NEJEN 
ZA UKRAJINU
Mychajlo Ivanjak
Brož., 56 str., 75 Kč

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

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

SVATÝ 
AUGUSTIN. 
POSTNÍ 
PROMLUVY
David Vopřada
Váz., 216 str., 
285 Kč

NOVÉNA KE SVATÉ 
ZDISLAVĚ 
PATRONCE RODIN
Sešit, 32 str., 39 Kč

SALVE 4/2022
Téma: svatost
Brož., 200 str., 
130 Kč

VZHŮRU SRDCE
Petr Beneš
Brož., 
240 str., 349 Kč

CESTA MATKY
Lisa Marchiano
Brož., 240 str., 
399 Kč

SVĚT PLNÝ 
ENERGIE
Christina Steinlein, 
Anne Becker
Váz., 96 str., 299 Kč

MINDFULNESS 
PRO USPĚCHANÉ
Jeffrey Brantley, 
Wendy Millstine
Brož., 
128 str., 259 Kč
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