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Editorial

KVĚTNOVÉ BOHOSLUŽBY VE SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLE A V KOSTELE
SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Drazí věřící,

Konání liturgických slavností bude
upřesněno podle aktuální epidemiologické situace na webu Arcibiskupství
pražského a svatovítské katedrály. Arcibiskupský sekretariát v reakci na současnou situaci upravil program kardinála Dominika Duky takto:

Vážení čtenáři,
květnové číslo našeho Zpravodaje
ještě vychází pouze v elektronické
podobě, červnové už plánujeme
opět klasicky tisknout. Ukážeme
vám kreativitu ve službě nemocničních kaplanů, statečnost i nadhled bohoslovců a podíváme se
na bohatou činnost Charity na našem území i v zahraničí. Doufáme,
že epidemiologická situace dovolí
konat všechny uvedené mše svaté
i májové mariánské pobožnosti.

Sobota 2. 5. v 11.30 - SVATÁ HORA
- pouť za duchovní povolání s kandidaturou bohoslovců, liturgie se bude slavit
v uzavřené bazilice bez účasti lidu.
Pondělí 4. 5. v 18.00 - KOSTEL SV.
JANA NEPOMUCKÉHO NA HRADČANECH - liturgii ke cti sv. Floriána bude
přenášet TV NOE. Liturgie se bude slavit
v uzavřeném kostele za účasti minimálního počtu pozvaných hostů z řad hasičů.

Stanislav Zeman
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mariánský měsíc květen je čas, kdy po staletí křesťané projevují zvláštní úctu
Panně Marii, Matce Boží. Chtěl bych vás povzbudit, abyste se k ní, zvláště v dnešní
době stavu nouze, více obraceli s prosbou o její přímluvu a ochranu. A abyste,
jakmile to bude možné, v průběhu celého roku navštěvovali mariánská poutní
místa a vykonávali kající a děkovné poutě.
Nikdy však nezapomínejme na to, že sama Panna Maria nás vždy odkazuje
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Kaplani a bohoslovci
v nemocnicích

na svého syna Ježíše Krista, když říká: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (J 2,5)
Ona samu sebe označuje za služebnici Páně (Lk 1,38). Proto správná úcta k Panně
Marii nás má vždy přivést blíž k Bohu.

Potravinová pomoc
6
potřebným
Charita pomáhá v Indii,
7
Zambii i Bělorusku
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Farní charity Nymburk
a Mnichovice

Pokud to bude možné s ohledem na současnou situaci, budou v měsíci
květnu probíhat ve vašich kostelích mariánské pobožnosti. Kromě toho jsme
pro vás připravili mariánské pobožnosti vedené otci biskupy ve čtyři květnové
čtvrtky. Součástí bude i přednáška s tématikou žen v církvi. Dnešní doba je též
poznamenaná polemikami o ženské a mužské identitě a roli. Církvi je často
vyčítáno, že v ní hlavní roli hraje muž. Pravdou ale je, že církev má mnoho velkých
světic, které následuje a učí se od nich. A Panna Maria je Matkou Církve a my se jí
chceme nechat vést ke Kristu.
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Neděle modliteb
za pronásledované křesťany
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Pátek 15. 5. v 18.00 – KOSTEL SV.
JANA NEPOMUCKÉHO NA HRADČANECH – liturgie slavnosti sv. Jana
Nepomuckého se bude slavit v uzavřeném kostele za účasti minimálního počtu pozvaných hostů. Procesí
a koncert slavností NAVALIS můžete
sledovat na webových stránkách www.
navalis.cz Liturgii bude přenášet také
TV NOE.
Čtvrtek 28. 5. v 9.30 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – MISSA CHRISMATIS (přeložena ze Zeleného čtvrtku)
– následuje Kněžský den, pokud to
epidemiologická situace dovolí. Liturgii bude přenášet Katedrála TV. Informace k liturgii budou vydány po 18. 5.
Sobota 30. 5. v 16.30 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – liturgie přijetí
do katechumenátu – následuje setká-

Mariánské pobožnosti 2020
V měsíci květnu po staletí křesťané projevují zvláštní úctu Panně Marii,
Matce Boží. I my se k ní chceme zvláště v dnešní těžké době více
obracet s prosbou o její přímluvu u našeho Pána. Konejme i doma
mariánské pobožnosti, modleme se růženec, mariánské litanie
a prosme o její ochranu pro naše rodiny, náš národ a celý svět.
Pokud to současná situace dovolí, zveme vás k účasti
na květnových bohoslužbách s přednáškou a mariánskou pobožností.

				Žehná

11 Programy

Úterý 5. 5. v 18.00 - SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – mše svatá za mír
u příležitosti 75. výročí II. světové války
a za oběti epidemie COVID-19 se bude
slavit v uzavřené katedrále za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana
a zástupců východní i západní fronty.
Související akce jsou zrušeny. Liturgii
bude přenášet ČT2.

Úterý 12. 5. v 18.00 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – liturgie slavnosti výročí posvěcení katedrály se bude
slavit v uzavřené katedrále bez účasti
lidu. Související akce jsou zrušeny. Liturgii bude přenášet Katedrála TV.

Dominik kardinál Duka
arcibiskup pražský

7. 5. v 18.00 – kostel Panny Marie Sněžné (P-Nové Město)
celebruje biskup Karel Herbst SDB, přednáší Mons. Michael Slavík
téma Účast Panny Marie na velikonočních a letničních událostech
14. 5. v 18.00 – kostel Matky Boží před Týnem (P-Staré Město)
celebruje biskup Václav Malý, přednáší P. Stanislav Přibyl CSsR
téma Sv. Ludmila a podíl žen na christianizaci Evropy
21. 5. v 18.00 – kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
celebruje biskup Zdenek Wasserbauer, přednáší P. Jan Poříz OCD
téma Učitelky církve
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28. 5. v 18.00 – bazilika Nanebevzetí Panny Marie (P-Strahov)
celebruje arcibiskup Dominik kard. Duka OP, přednáší Mons. Jan Balík
téma Sv. Edith Stein a sv. Matka Tereza, velké novodobé světice
Arcibiskupství pražské, www.apha.cz, tel.: 220 392 100
Foto: www.clovekavira.cz, Maria Svecova

ní arcibiskupa s katechumeny v Sále
kardinála Berana, pokud to epidemiologická situace dovolí. Informace k liturgii budou vydány po 18. 5.
Sobota 30. 5. ve 20.00 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – vigilie slavnosti
Seslání Ducha Sv. – křest katechumenů. Pokud to epidemiologická situace
dovolí, bude namísto původně plánované ekumenické vigilie slavena mešní liturgie Svatodušní vigilie, spojená
s udílením iniciačních svátostí katechumenům, kteří nemohli svátosti přijmout o Velikonoční vigilii. Informace
k liturgii budou vydány po 18. 5. Liturgii
bude přenášet Katedrála TV.
Neděle 31. 5. v 10.00 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – liturgie slavnosti
Seslání Ducha Sv. – biřmování, pokud
to epidemiologická situace dovolí. Informace k liturgii budou vydány po 18.
5. Liturgii bude přenášet Katedrála TV.

Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen,
vedoucí Sekretariátu arcibiskupa
a arcibiskupský ceremonář
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Povídal jsem si, zpíval a hrál
na mandolínu

5 bohoslovců a rektor pražského
Arcibiskupského semináře P. Jan
Kotas na požádání jedné pražské
nemocnice během dubna odpracovali (bez nároku na odměnu) celkem 12 směn, většinou v 3členných
týmech, tj. cca 180 hodin u pacientů. V jejich službě nyní pokračují
4 řeholní sestry. Seminaristé také
pomáhají v Domovech pro seniory, v pečovatelské službě Charity,
rozvážejí obědy seniorům a provozují šicí dílnu na ochranné roušky.
Jejich službu v nemocnici přerušila
karanténa - navzdory odbornému
školení, předchozí zdravotnické
praxi i vybavení nejkvalitnějšími
respirátory FFP3 se jeden z bohoslovců, Matěj Jirsa, koronavirem
nakazil. Průběh jeho nemoci byl
však velmi mírný. O své zkušenosti
nám s nadhledem vyprávěl.
Jak u Vás probíhalo rozhodování, zda před koronavirem neodjet
domů?
Bydlím v Praze, takže bych koronaviru stejně daleko neujel. (usmívá se)
Jako skaut jsem sliboval, že budu
připraven pomáhat vlasti a bližním
a jsem moc rád, že jsem k tomu měl
příležitost.

Jaké bylo spektrum Vašich aktivit
pro nemocné?
Rozhodně jsem si nechtěl hrát
na mudrce, který přijde a bude pacientům měnit život. Spíš jsem chtěl
nabídnout blízkost, čas pro normální
lidský kontakt a snad i zábavu. Povídal jsem si, zpíval, hrál na mandolínu. Jedna dáma se podivovala, jak to
že tak čiperný kluk studuje na kněze. To by prý měl být spíš usazený
a vážný člověk. (směje se) Na jednom pokoji jsme měli vždycky nejdřív rehabilitaci, pak zpěv lidových
písní a nakonec modlitbu otčenáš.
Ani nezáleželo tolik na tom, jestli
jsme všichni „věřící“. Myslím, že šlo
o to, vnést určitou svěžest do jinak
jednotvárných dnů. Mimo to jsem
také pomáhal s přebalováním, s krmením a měřil teplotu.
Co bylo pro Vás nejtěžší?
Jeden pacient chtěl, abych si aspoň
na chvíli sundal tu masku a štít, ať
vidí, jak vypadám. Vysvětlil jsem mu,
že to není možné. Hlavně ze začátku
to bylo to nejtěžší, abych se dokázal
s těmi pacienty normálně nenuceně
potkat, i když jsme byli oblečení jak
v postapo filmu. Postupně jsem si
ale na to zvykl.

Hledáme nové způsoby,
jak přinášet naději

S jakými příběhy jste se u pacientů
setkal?
Lidské příběhy byly rozmanité, to
by chtělo dvoustránkový rozhovor
a souhlas s GDPR. Byl jsem rád, když
jsme mohli otevřít i taková témata,
která třeba trochu bolela, například
když se v mládí k někomu nezachoval hezky nějaký představitel církve.
Myslím, že bylo dobře, když jsme
spolu mohli pojmenovat, že to byla
chyba, a že se to stát nemělo.
Co jste si během léčení nemoci
COVID-19 uvědomil?
Občas z legrace říkám, že se teď cítím jak hrdina a válečný veterán. Ale
uvědomil jsem si právě to, že hrdinové jsou jiní lidé. Můj největší problém je, že jsou zavřené kadeřnictví
a tak mi padají vlasy do očí. (usmívá se) Ne každý je na tom ale tak
dobře. Myslím na studenty, co nemůžou na brigádu a nemají na nájem, na rodiče, co už jim dochází
síly, na podnikatele, co jim krachují firmy, a na lidi, nejen seniory, co
zůstali uvěznění v samotě bez kontaktu.

Stanislav Zeman

O strachu i tvořivosti při službě
nemocným nám vyprávěl Pater
Marek František Drábek OPraem,
koordinátor nemocničních kaplanů pražské arcidiecéze.
Jak probíhá služba nemocničních
kaplanek a kaplanů v době koronaviru?
Tak jak je to ve zdravotnictví běžné.
Pro každou nemocnici jsou pravidla
pro kaplany nastavena různě a různě
se také měnila. Někde byl omezen
pohyb kaplanů na minimum, jinde,
za dodržení přísnějších hygienických norem, byli kaplani vybízení,
aby se maximálně věnovali personálu a klientům. Často souvisela omezení s tím, že personál neměl dostatek ochranných prostředků. Tak
jak postupně nemocnice dostávali
potřebný materiál a mohli ho také
poskytnout svým kaplanům, mohli
kaplani službu rozšiřovat. Tam, kde
bylo důležité zaopatřit pacienta, se
ovšem kněží dostali. Mnoho kněží
v pastoraci v těchto dnech slouží
svým nemocným farníkům.
V čem je vaše působení tentokrát
odlišné?
Určitě tím, že všichni musíme používat ochranné prostředky, tak jako
ostatní personál. Je to nepříjemné
v tom pracovat a zároveň to stěžuje rozeznávání druhých a omezuje

to veškerou neverbální komunikaci.
Kolegyně a kolegové hledají také
různé možnosti, jak komunikovat
s personálem, pacienty a rodinami.
Využívá se více telefonního kontaktu a někteří nabízejí Skype, Zoom,
tedy virtuální setkání. Pro mnohé to
je vstup do nového prostoru a nového způsobu služby nemocničního kaplana. Do popředí vystupuje
péče o personál a například kolega z Ústavu hematologie a krevní transfuze vytvořil spolu s psychoterapeuty a sociální pracovnicí
písemný materiál, který pomáhá
zaměstnancům zvládat nastalou
stresovou situaci.

Jaká témata se při práci objevovala?
Ze strany personálu to byly stižené pracovní podmínky, někdy obava z nákazy, kterou by mohli přinést
domů do svých rodin. U pacientů,
a to zvláště starších to bylo osamocení, starost o příbuzné a také snaha
porozumět tomu co se děje, protože
dostávali často kusé informace nebo
mnoho protichůdných zpráv a potřebovali se zorientovat. Někteří pacienti měli i přes vážné problémy strach
přijít do nemocnice a jiní strach se
vracet domů, aby se tam nenakazili.
Pro některé bylo náročné vidět celý
den personál od hlavy po paty zakrytý
do ochranných pomůcek. Jinak běžná témata spojená s nemocí a umíráním, tak jak jsme na to zvyklí.
Co Vám osobně tato mimořádná
situace dala?
Znovu být svědkem nasazení kolegů
zdravotníků, kteří slouží a své problémy a obavy o sebe a svou rodinu dokážou dát stranou, aby naplnili
své poslání. Pro mě to byla radost
pracovat s nimi. Mohl jsem sledovat
tvořivost ostatních kaplanů, jak v každé nemocnici hledali způsob, jak
sloužit, jak přinášet naději.

Stanislav Zeman
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že nyní zvládáme velké nároky společnosti ve službě všem potřebným,“
vzkazuje sestra Radima Ivančicová,
metodička Arcidiecézní charity Praha.

Stovky pracovníků Charit v pražské arcidiecézi pokračují během pandemie koronaviru v pomoci potřebným.

Pečovatelky, sociální pracovníci, zdravotní sestry a další pracovníci Charity
pečují o ty nejpotřebnější. Pomáhají
seniorům, nemocným a lidem s postižením v jejich každodenním životě.
Podporují lidi bez domova a dokonce
i ty, kteří nikdy předtím pomoc nepotřebovali. Vinou nouzového stavu při-

šli o příjmy a dostali se do finančních
do potíží.
„Velmi děkuji za práci svým kolegům
i dobrovolníkům a studentům. Pracují bez ohledu na únavu. Zaměstnanci Charity chtějí pomáhat a dělají
to dobře a obětavě. Řekla bych, že
v lidech je náš velký potenciál, proto-

Charitní pracovníci v tom ale nejsou
sami. Mají kolem sebe mnoho dobrých lidí, dárců, institucí i firem, kteří se v pomoci angažují. Jejich výčet
by byl velmi dlouhý. Důležitá je podle
sestry Radimy i modlitební podpora:
„Na vás, čtenáře a veřejnost, mám
velkou prosbu. Buďte s námi. Myslete
na nás v modlitbě. Nikdy to nebude
tak, že pomůžeme všem. Nemůžeme
tvrdit, že umíme vyřešit vše a že splníme veškerá očekávání. Ale chceme
být účastni podstatného – dobroty Boží na tomto světě. „Cokoliv jste
učinili jednomu z nejposlednějších
lidí, mně jste učinili..., pojďte, přijměte jako úděl království, které je pro vás
připraveno v nebi“. (srov. Mt 25).“

Charita zachraňuje potravinovou
pomocí ty, kdo zůstali bez příjmů
V těchto dnech se na Arcidiecézní charitu Praha obrací mnoho rodin, které jsou vinou nouzového stavu
bez příjmů. Docházejí jim zásoby a úspory: „Máme potraviny ještě tak na den dva,“ napsala paní Andrea
z Prahy-Vysočan. S manželem podnikají jako OSVČ a ze dne na den ztratili všechny zakázky.
Paní Jana z pražského Smíchova je samoživitelka: „Po zaplacení nájmu mi zbývá 2000 korun měsíčně. Naučila jsem
se s tím hospodařit. Teď jsem ale na 60 % platu. Dcera má
navíc zdravotní problémy. Jsme doma v izolaci, bez možnosti chodit do práce a já nevím, zda budeme mít příští týden ještě co jíst. Je to pro mě náročné být statečná maminka a stále kolem sebe šířit pozitivní energii, když mě každý
večer zasáhnou existenční slzy.“

Charita pomáhá darováním potravin
Lidem v nouzi může Arcidiecézní charita Praha darovat jako
okamžitou záchranu potraviny. Mnohým pomáhá opakovaně. „Chtěla bych vám moc poděkovat za zprostředkování

pomoci. Jak té potravinové, tak i psychické. Neskutečně se
mi ulevilo, že máme teď takovou zásobu surovin na vaření,“
citujeme z e-mailu paní Jany.
Jste-li v obtížné situaci, napište Arcidiecézní charitě Praha
na e-mailovou adresu praha@praha.charita.cz.

Zapojte se do pomoci
Pokud můžete naopak pomoci, Charita uvítá finanční podporu, kterou můžete poslat na číslo účtu 749986/5500, variabilní symbol 1920.
Pomůžete i darem trvalých potravin. Sběrné místo je v Azylovém domě sv. Terezie v Pernerově ulici 20 v Praze-Karlíně.
Vrátnice je otevřena nepřetržitě. Děkujeme!

Pomoc pro 1 750 indických rodin
přichází od českých dárců
Pandemie covid-19 tvrdě zasáhla Indii, zemi, která je desetitisícům českých dárců blízká díky
programu Adopce na dálku®. „Čelíme nejen krizi zdravotní, ale zároveň krizi humanitární,“ říká
sestra Maria Goretti z Indie. „Adoptovaným“ dětem a jejich rodinám přichází na pomoc Arcidiecézní
charita Praha, která posílá mimořádnou finanční pomoc ve výši 35 000 USD (890 tis. Kč).
Preventivní vládní opatření omezila
pohyb lidí a proměnila ze dne na den
životy 1,3 miliard Indů. Nejvíce zasaženi jsou sociálně slabí, kteří se živí
námezdní prací. Jsou mezi nimi řidiči,
pouliční prodejci, zedníci, uklízečky,
švadleny a mnozí další.
„Pracovníků bez dlouhodobé pracovní smlouvy je 92 %,“ říká sestra Juliet
Lobo z partnerské organizace v Mangalore. „Rodiny přišly ze dne na den
o příjmy a ocitají se bez jídla, léků
a v případě těžšího průběhu nákazy
také bez přístupu k lékařské péči.“

Vládní pomoc nestačí
Vláda poskytla rýži a čočku nejchudší
rodinám, které mají potvrzení o tom,
že jsou jejich příjmy dlouhodobě pod
hranicí chudoby. „Potraviny rodinám
vystačí maximálně na dva týdny,“ vysvětluje P. Pinto, ředitel partnerské
organizace v Shimoze. A tak se rozhodli chudým lidem distribuovat další
materiální pomoc.

Potravinové balíčky
„S našimi partnery jsme
v každodenním kontaktu,“
říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity
Praha. „Rozhodli jsme se
finančně podpořit 1 750
nejchudších rodin, jejichž
dětem pomáháme v programu Adopce na dálku®.
Pomoc směřuje do státu Karnátaka, konkrétně
do Honavaru, Mangalore,
Shimogy a Gulbargy. Po- Potravinové a hygienické balíčky spolu s osvětou o důležitosti
travinové balíčky v hod- hygieny. Taková je v těchto dnech pomoc Charity v Indii
notě cca 500 korun obsahují například mouku, rýži, luštěniny,
né rodiny. Jsme za to velmi vděční,“
olej, koření a cukr.“
vzkazuje sestra Maria Goretti.
Zapojte se do pomoci. Finančním
Díky české pomoci získají lidé na vesdarem na číslo účtu 749011/5500,
nicích také mýdla, desinfekci, léky
variabilní symbol 1919 podpoříte
a dostanou se k nim také informace
charitní pomoc v souvislosti s pano tom, jak se nákaze bránit. „Děkujedemií covid-19 v Indii, Ugandě, Zamme štědrým dárcům v České repubbii a Bělorusku.
lice. I když sami procházíte těžkým
obdobím, myslíte na naše potřeb-

600 tisíc korun
na pomoc rodinám
v Bělorusku
V oblasti Vitebsku podporuje Charita velký počet sociálně potřebných rodin. „Po dohodě s ředitelem Charity Vitebsk P. Andreijem Aniskevichem jsme se rozhodli zaslat už
na začátku dubna 6 000 EUR (164 000 Kč) na pomoc pro
naše podporované děti a rodiny. Za 4 000 EUR jsme pořídili
ochranné pomůcky (roušky, respirátory, dezinfekce, rukavice) a za 2 000 EUR trvanlivé potraviny,“ informuje Jaroslav
Němec, ředitel pražské Charity.
Dalších 450 tisíc korun poputuje na pomoc Bělorusku díky
výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. „Jsme v úzkém spojení
s českým velvyslanectvím v Bělorusku. Na doručení pomoci
těm nejpotřebnějším budeme spolupracovat,“ uzavírá Jaroslav Němec.

Foto: archiv Arcidiecézní charity Praha

Pomoc Charity pokračuje
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Poděkování ze Zambie
„Naše práce v terénu pokračuje. Díky vaší pomoci jsme koupili všem „adoptovaným“ dětem
mýdla. Dětem i rodičům zdůrazňujeme nutnost důkladné
hygieny. Myslíme na vás v této
těžké době a děkujeme za vaši
pomoc. Modlíme se za vás
a vaše blízké,“ vzkazuje ze Zambie Aleš Vacek, vedoucí charitní mise.

Mýdla dostaly všechny „adoptované“
děti ze zambijských center v Solwezi,
Mukonchi a Mpanshye.

Foto: archiv Arcidiecézní charity Praha

6

CHARITA

CHARITA

Farní charita Nymburk:
Jaro, na které nikdy
nezapomeneme

Pomoc potřebným přichází díky
nasazení ředitelky-dobrovolnice
Farní charita Mnichovice ještě před dvěma lety vůbec neexistovala. Dnes už o ní v regionu dobře
vědí starostové, úředníci na obecních úřadech, členové sociálních komisí, ale zejména spousty lidí,
kteří jsou navíc ochotní jejím prostřednictvím pomáhat svým sousedům. Za svou existenci vděčí
toto dílo Lucii Procházkové.

je o přerušení služby automobilové
přepravy osob a zároveň jim nabízíme službu nově zřízenou.

Je začátek března, jaro před rozpukem, a my, na hranici svých sil při
dokončování přestavby nízkoprahového denního centra pro osoby bez
domova, s úpěnlivou nadějí vyhlížíme první krásné slunečné dny.
Vše je však náhle jinak. Koronavirus
začíná psát příběh o nejistotě, obavách, ba o strachu, ale také o laskavosti, obětavosti a o dosud netušené
lidské sounáležitosti.
Již během počátečního spurtu, který
provázel – mnohdy pošetilou – snahu o průběžnou adaptaci na explozivní vývoj situace, vyvstala nová potřeba: umožnit klientům naší služby
Charicar, osamělým seniorům a osobám s omezenou mobilitou, zůstat
po dobu trvajícího stavu ohrožení
v bezpečí domova. Od počátku se
jevilo zřejmým, že takového servisu
bude zapotřebí nejen klientům stávajícím, ale všem starším lidem i dalším
ohroženým skupinám obyvatel našeho města a přilehlého okolí.

Proto jsme se v pátek 13. 3. obrátili
na skauty s prosbou o dobrovolnickou spolupráci: donáška nákupů, léků
a zajišťování dalších potřeb. Jejich
ochota, ale zejména efektivita v nastavování procesu, byla bezpříkladná:
V řádu hodin jsme měli k dispozici
první dobrovolníky a systém na sdílení informací. Hned (ještě před vydáním nařízení vlády, která starostům
zabezpečení seniorů aj. ohrožených
občanů později uložila) se přidalo
i město Nymburk s operativní pomocí finanční, materiální i informační.

Myšlenka obživla.
Víkend v trysku: papíry, papíry a organizace, dobrovolnické smlouvy, BOZP
školení, ochranné pomůcky („koronovační klenoty“) a zálohy na nákupy. Medializace, propagace. V rámci
naší služby Charicar (přeprava osob
nad 65 let a držitelů ZTP, ZTP/P bez
ohledu na věk) rychle ještě obvoláváme všechny klienty, informujeme

Nízkoprahové denní centrum a půjčovna kompenzačních pomůcek zůstávají samozřejmě nadále v provozu.
Kromě ochranných pomůcek, sociální a morální podpory klientům zajišťujeme také hmotnou a potravinovou pomoc rodinám i jednotlivcům
v hmotné nouzi a lidem bez domova, což se vzhledem k nestandardní
situaci (jarní potravinová sbírka byla
zrušena, další projekty na zajištění
potravin jsou v prodlení) neobejde
bez notné dávky vynalézavosti a bez
podpory dárců (Pán Bůh zaplať těm
dosavadním i budoucím).
Naše spolupráce se skauty, Městem
Nymburk a projektem Nymburáci
Nymburákům šijí roušky se rozjela
naplno a díky ní se potvrzuje stará
pravda, že spojené úsilí se nesčítá,
ale násobí; ba mnohdy i umocňuje. Je dojemné zjistit, kolik dobrých
a schopných lidí se bez váhání nabídne do služby, když je to potřeba,
a ve službě vytrvá. Vážíme si toho
ohromného daru moci denně vnímat
skutečnost tolika otevřených srdcí
a pomocných rukou. Deo gratias!

pracovníci Farní charity Nymburk

naopak potřebovali – na Mnichovicku i v pražských nemocnicích.

Foto: archiv Farní charity Mnichovice

Foto: archiv Farní charity Nymburk

V úterý 17. 3. první zavolání na naši
linku! Honem roušky, rukavice, dezinfekce – a naši milí dobrovolníci
vyrážejí do terénu pomáhat. Telefony zvoní od rána do večera; kromě
objednávek je to první týdny hlavně
o uklidňování a psychické podpoře.
Díky dostatečnému množství dobrovolníků, jejichž počet vzrostl do současnosti na 45, se zpravidla daří obsluhovat konkrétního klienta jednou
a touž osobou, což výrazně přispívá
ke snížení úzkosti beztak již dost vystrašených lidí.

Farní charita Nymburk propojila desítky dobrovolníků s lidmi, kteří jejich pomoc potřebují.
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Lucie Procházková, zakladatelka Farní charity
Mnichovice.

Proč jste se do něčeho takového
pustila?
Po mateřské jsem chtěla pracovat
nejen ve školství, ale také v nějaké
charitativní organizaci. V Mnichovicích taková organizace chyběla. A tak jsem se rozhodla ji založit.
Naplňuje mě to. Hodně času trávím
s lidmi v terénu, poznávám spoustu
životních příběhů i zajímavých osudů. Na sociálních odborech mi říkají, že jsme jejich prodloužená ruka.
Mám z toho radost.
Zvláště v době nouzového stavu
jste se intenzivně zapojili do pomoci potřebným.
Pomohli jsme sehnat a koordinovat
dobrovolníky na donášku nákupu seniorům. Naše mapa rajonů pro Tříkrálovou sbírku posloužila nyní pro rozvoz dezinfekce do všech domácností
v Mnichovicích. A samozřejmě jsme
propojili lidi, kteří šili roušky a kteří je

Vraťme se na začátek, kdy Farní
charita vznikala. Jak jste vyhledali
lidi, kteří by vaši pomoc nejvíc potřebovali?
Na sociálních odborech mi dali kontakty na rodiny, kterým bychom
mohli být prospěšní. Díky tomu víme
o rodinách v těžkých životních situacích, seniorech s nízkým příjmem,
matkách samoživitelkách s několika dětmi, které nedostávají výživné
nebo tak málo, že s penězi nevystačí.
Právě jim pravidelně vozím potravinovou pomoc, protože jim po zaplacení nájmu a dalších provozních
nákladů na jídlo prostě nezbývají peníze. Jen za loňský rok jsme darovali
2,5 tuny potravin.
Zajišťujeme i šatstvo, obuv a další
pomoc. Rukama našich dobrovolníků prošlo loni 1,5 tuny oblečení, které našlo své nové majitele mezi lidmi
v sociální nouzi.

ná anonymní neziskovka. Vědí, že to
neutopíme v provozních nákladech
a peníze se nikde nepoztrácejí ani
nerozdrobí.
Kdyby se objevil štědrý dárce
a mnichovickou Charitu podpořil
velkou částkou, jak byste dar využila?
V budoucnu bych se ráda zabývala
komunitní prací – propojením rodin
a seniorů, protože si mohou být vzájemně užiteční.
Nemáme žádné sídlo – kontaktní kancelář. Když nám někdo chce
poskytnout věcný dar, tak pro něj
musím přijet. Bohužel na něco takového, jako je kancelář s přilehlým
skladem, nemáme prostředky.
Jak mohou lidé mnichovickou
Charitu finančně podpořit?
Mohou podpořit darem na číslo účtu
2801611441/2010. Všem dárcům
děkuji. Více informací o tom, jak pomáháme, najdete na www.facebook.
com/pg/farnicharitamnichovice

Nedoléhají na vás osudy těch, kterým pomáháte?
Ze začátku mě některé osudy braly
za srdce, ale je nutné si držet odstup. Charitě věnuji dvě až pět hodin
denně, dalo by se dělat mnohem víc,
snad se to povede časem. Vždy mě
povzbudí, jak pozitivně naši práci lidé
přijímají, jak jsou ochotní pomoci.
Máme 30 dobrovolníků a další laskavé pomocníky, na které se mohu
obrátit.
Co považujete za největší úspěch
Farní charity Mnichovice?
Tříkrálovou sbírku, při které jsme
vybrali přes 160 tisíc korun. Navíc
nikdo z oslovených koledníků neodmítl svou účast. Lidé vidí, že se
výnos v místě využije. Nejsme žád-

Foto: archiv Farní charity Mnichovice
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Potraviny pro potřebné získala Farní charita
Mnichovice mj. i díky loňské Sbírce potravin.

PROGRAMY

Neděle modliteb za pronásledované
křesťany
6. neděle velikonoční (17. 5.) bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované
křesťany.
Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou
a útlak stále roste. Ze zemí vedených
marxistickou ideologií přicházejí
špatné zprávy. Ve více než miliardové
Číně jsou podle pozorovatelů represe
nejhorší od doby „kulturní revoluce“.
Hlavním zdrojem současného útlaku
je ale náboženský fundamentalismus,
především islámský. Počet útoků
na křesťany roste také v hinduistické
Indii a budhistické Barmě nebo na Srí
Lance.

Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí
s věčným osudem člověka, se smy-

slem života v čase a věčnosti. Solidarita s pronásledovanými má biblický
základ v prvním listu apoštola Pavla
Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí
s ní části všechny“ (12.26). V praktické
rovině jsou křesťané často jediní, kdo
mohou pomoci. Buďme proto s pro-

následovanými křesťany v modlitbách
alespoň o 6. neděli velikonoční!

Více se dozvíte na stránkách Křesťanská mezinárodní solidarita ČS z.s.:
http://cr.csi-int.org/

Foto: Instagramový profil papeže Františka

Zvláště tragická je situace křesťanů
v zemích Středního východu. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů
v oblastech, kde křesťanství vzniklo
a kde starobylým křesťanským církvím hrozí zánik. Charakter genocidy
má pak protikřesťanský teror v Nigérii,
kde se křesťané stali lovnou zvěří pro
muslimské fulbské pastevce a džihádisty z teroristické organizace Boko
Haram.

Foto: M&P Červení / Člověk a Víra

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
Svatá Hora je veřejnosti přístupná od pondělí do soboty od 10.00
do 16.00 včetně prodejny a svatohorských schodů. V neděli a mimo
uvedený čas je vstup do areálu možný pouze z důvodu návštěvy bohoslužeb. Od pondělí do pátku začínají
mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Sobotní bohoslužba od 17.00 je s nedělní platností. V neděli jsou slouženy mše svaté od 6.00, 7.30, 9.00,
11.00, 15.30 (+ nešpory) a 18.00.
Vstup na bohoslužby bude možný
vždy 30 minut před jejich zahájením Pražskou branou, a to pouze
do dosažení maximálního možného
počtu účastníků (do 15 osob bazilika
+ 15 osob Korunovační oltář včetně
kněze, varhaníka a kostelníka). Věřící nad povolenou kapacitu baziliky budou mít možnost bohoslužbu
sledovat od Korunovačního oltáře,
kam jim bude zanesena eucharistie.
Během mší svatých bude areál uzavřen. Zpovědní služba je (do vyčerpání povolené kapacity prostor) zajištěna. V bazilice se netopí a toalet
není možno využít. Je zakázán vstup
s jakýmikoli příznaky onemocnění
dýchacích cest nebo při podezření
na nákazu. Vícečlenné skupiny, zejména mnohačlenné rodiny, prosíme
o předběžnou telefonickou konzultaci. Podmínkou vstupu do areálu
i prodejny je zachování stávajících
celostátních hygienických pravidel
(vstup pouze s rouškami, maximálně ve dvojicích, zachování odstupů
atd.). Při vstupu na bohoslužby je
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nutná desinfekce rukou. Účastníci bohoslužeb smí sedět v lavicích
po jednom, se zachováním povinných odstupů. Případné dotazy
na telefonním čísle 731 619 668.

aci v Angole. Program zakončí angolská hymna. Po celý měsíc květen
pak mohou věřící do svých denních
modliteb zařazovat i prosby za konkrétní oblast života v Angole.

www.svata-hora.cz

http://www.farnostbubenec.cz

ŘKF U KOSTELA SV. GOTHARDA
3. května od 9.00 Odložená slavnostní mše svatá k uctění památky
blahoslaveného Karla I. Habsburského. Během mše přinesou zástupci
historického c. a k. 28. pěšího pluku
zvaného Pražské děti na oltář ostatky
císaře a krále Karla I. Habsburského.
Vojenské pocty vzdají panovníkovi
v císařských uniformách, s praporem
a plukovním trubačem. Výročí úmrtí
císaře a krále, který se snažil o záchranu míru v těžkém období první
světové války, si každoročně připomínáme 1. dubna. Z důvodů nouzového stavu se neuskutečněná březnová mše přesouvá právě na první
květnovou neděli. Kvůli vládním
opatřením se mše svaté nemůže
účastnit veřejnost. Proto bude celá
akce streamována na internetu. Podrobnosti a odkaz bude možné najít
3. května v 9.00 na webových stránkách farnosti nebo na youtube pod
heslem Farnost Bubeneč – Mše sv.
k poctě bl. Karla Habsburského.
4. května od 18. 30 Modlíme se
za svět…i v karanténě. Tentokrát pod
názvem Modlitba za Angolu. Jelikož se kvůli současným opatřením
nemůže události zúčastnit veřejnost, bude k dispozici online přenos.
Odkaz bude zveřejněn na webových stránkách farnosti nebo přímo
na youtube pod heslem Farnost Bubeneč s datem 4. května. Přednášku
a diskusi připravuje student politologie UK Vojtěch Greger společně
s P. Milošem Szabo. Během večera
zazní informace o geografické, historické, náboženské a politické situ-

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
21. května od 9.00 Františkánská pouť seniorů do Hájku. Zahájení
v 9.00 v kostele na Bílé hoře, poté
odjezd autobusem č. 347 do stanice Staré Litovice a odtud starou
poutní cestou (4,5 km) do Hájku.
Ve 12.00 bude sloužena mše svatá
u Panny Marie Hájecké, celebruje
P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM.
Kontakt: Dr. František Reichel, tel.:
241 950 251 nebo 725 939 385,
e-mail: f.reichel@volny.cz.
6. června od 10.00 Mariánská
pouť Prahou, 282. ročník, 28. ročník obnovených poutí. Program:
Od 10.00 mše svatá v kostele Panny
Marie Andělské na Hradčanech (kapucíni), bohoslužbě bude předsedat
apoštolský nuncius Mons. Charles
Daniel Balvo. Následuje občerstvení a od 12.00 bude zahájena pěší
pouť v Loretě. Další zastávky jsou
plánovány v katedrále svatého Víta,
Václava a Vojtěcha, v kostele Panny
Marie Vítězné (Pražské Jezulátko),
na Staroměstském náměstí, v bazilice sv. Jakuba (minorité). V 16.30
zakončení – Te Deum a požehnání
v kapli sv. Michala u kostela Panny
Marie Sněžné. Kontakt: Dr. František
Reichel.
http://www.sfr.cz

Foto: Lucie Horníková / Člověk a Víra
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VÝROČÍ SVĚCENÍ
P. Regalát Petr Beneš, Th.D., OFM,
duchovní správce in solidum v Praze-Spořilově, 1. 5. 1995 (25 let)
P. Mgr. Krzysztof Józef Strzelczyk
CSsR, farní vikář v Příbrami-Svaté
Hoře, 28. 5. 1985 (35 let)

TELEVIZE NOE

ČESKÁ TELEVIZE
Na druhém programu jsou v současné době vysílány bohoslužby
každou neděli od 10.00 (ne vždy
se jedná pouze o katolické bohoslužby). Doporučujeme sledovat
vysílací program.
neděle 3. května od 10.00
Bohoslužba Evangelické církve
augsburského vyznání z Komunitního centra Matky Terezy v Praze.

Doporučujeme sledovat webové
stránky rádia, případně facebookový profil, kde jsou k dispozici aktuální informace.

PRAVIDELNÉ PŘENOSY MŠÍ SV.
A DUCHOVNÍCH POŘADŮ
pondělí – pátek: 12.05
Mše svatá z kaple Telepace
pondělí, středa, pátek a sobota:
18.00
Mše svatá
středa: 9.20
Generální audience s papežem Františkem
středa: 20.00
Adorace nebo Večer chval
pondělí - sobota: 7.00
Mše svaté z kaple Domu sv. Marty
ve Vatikánu s papežem Františkem
(minimálně do 9. května)
NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
3. 5. (10.30)
Kostel sv. Václava v Ostravě (Mons.
Pavel Konzbul, pomocný biskup
brněnský)

ÚMRTÍ
Ing. Josef Bernard, trvalý jáhen,
zemřel dne 18. března 2020 ve věku
nedožitých 65 let, v 13. roce své jáhenské služby. Vzhledem k nouzovému stavu proběhl pohřeb v úzkém
rodinném kruhu dne 25. března 2020
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Praze-Hostivaři. R.I.P.
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP zemřel dne 30. března 2020
ve věku 95 let, v 56. roce své kněžské
služby. Poslední rozloučení se konalo 4. dubna 2020 v kostele sv. Jiljí
v Praze-Starém Městě, pohřben byl
do řádového hrobu na Olšanských
hřbitovech v Praze. Zesnulý byl členem CCC. R.I.P.
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ČESKÝ ROZHLAS

3. 5. (18.00)
Kostel sv. Václava v Ostravě
10. 5. (10.30)
Kostel sv. Václava v Ostravě (mše
svatá na poděkování za 14 let vysílání televize Noe)
10. 5. (18.00)
Kostel sv. Václava v Ostravě
MIMOŘÁDNÉ PŘENOSY
4. 5. (18.00)
Kostel sv. Jana Nepomuckého
na Hradčanech, mše sv. u příležitosti
Dne hasičstva a svátku sv. Floriána
15. 5. (18:00)
Kostel sv. Jana Nepomuckého
na Hradčanech u příležitosti Svatojánských Navalis

Na stanici Vltava jsou v současné
době vysílány bohoslužby každou
neděli od 9.00 (ne vždy se jedná
pouze o katolické bohoslužby).
Doporučujeme sledovat vysílací
program.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
Evangelizační úmysl
Jáhni: Modleme se, aby jáhni, věrní
službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

Národní úmysl
Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať
na přímluvu sv. Radima je dostatek
Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista
a službu druhým.

Změna programu vyhrazena dle aktuálních opatření souvisejících s celospolečenskou situací způsobenou
virem COVID-19.
Nově je vysílán pořad Uzdrav naši
zemi a děti mohou sledovat pořad
Ovečky, který je spojen s výukou náboženství. Dále jsou zprostředkovávány informace o pomáhajících projektech Charity a jiných organizací.
Diváci mohou také sledovat pořady z bohatého televizního archivu.
Mnoho odvysílaných pořadů je možné najít v nové videotéce. Připravuje se spuštění moderní HbbTV, tedy
kanálu, který kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem
(tzv. červené tlačítko).
Všechny změny i aktuální program naleznete na www.tvnoe.cz
a Facebooku televize nebo v EPG.

Foto: Lucie Horníková / Člověk a Víra

ŽIVOTNÍ JUBILEA
P. Dr. Stanislav William Robert Faix
OSA, farní vikář u kostela sv. Tomáše
v Praze-Malé Straně, 8. 5. 1936 (84
let)
prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník,
12. 5. 1932 (88 let)
P. Mgr. Jan Fatka O.Carm., farní vikář v Praze-Liboci, 14. 5. 1955 (65 let)
Václav
Sochor,
administrátor
v Praze-Libni, 14. 5. 1950 (70 let)

Každý všední den je vysílána
mše svatá od 18.00, modlitba růžence je přenášena od 20.00.
V sobotu je bohoslužba
od 18.00.
V neděli jsou mše svaté vysílány
od 9.00 a od 19.30.

RADIO PROGLAS

Foto: Samuel Soukup / Člověk a Víra

Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.
Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík byl
s účinností od 1. dubna 2020 uvolněn z funkce rektora klášterního kostela sv. Benedikta v Praze-Hradčanech a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním klášterního kostela sv.
Benedikta v Praze-Hradčanech.
Mons. Dr. Michael Slavík byl s účinností od 19. března 2020 na dobu pěti
let jmenován a ustanoven členem
Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
Mgr. Anna Steinová byla s účinností od 1. dubna 2020 jmenována
a ustanovena ředitelkou Farní charity
Praha Čakovice.
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.,
byl s účinností od 19. března 2020
na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., byl s účinností od 19.
března 2020 na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Sboru poradců Arcidiecéze pražské.

P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster
SJ, působící v Praze, 16. 5. 1928 (92 let)
František Klika, osobní děkan,
na odpočinku ve Staré Boleslavi, 17.
5. 1939 (81 let)
Mgr. Pavel Budský, farář v Úvalech,
22. 5. 1970 (50 let)
Jindřich Brandejs, osobní farář,
výpomocný duchovní v Křečovicích,
25. 5. 1934 (86 let)
P. ThLic. Petr Ivan Božik O.Praem.,
administrátor v Praze-Střešovicích,
30. 5. 1975 (45 let)

Foto: Eva Cvejnová / Člověk a Víra

Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra

USTANOVENÍ
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., byl
s účinností od 19. března 2020
na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., byl
s účinností od 17. ledna 2020 uvolněn
z funkce kanovníka penitenciáře Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.
Libor Bulín byl s účinností od 19.
března 2020 na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
P. ThLic. Petr Glogar OCD byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. dubna
2020 jmenován a ustanoven rektorem klášterního kostela sv. Benedikta
v Praze-Hradčanech.
Mgr. Vladimír Kelnar byl s účinností od 19. března 2020 na dobu pěti let
jmenován a ustanoven členem Sboru
poradců Arcidiecéze pražské.
Mgr. Jan Kotas, S.L.L., byl s účinností od 19. března 2020 na dobu pěti
let jmenován a ustanoven členem
Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
Mons. Mgr. Václav Malý byl s účinností od 19. března 2020 na dobu pěti
let jmenován a ustanoven členem
Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl
s účinností od 19. března 2020
na dobu pěti let jmenován a ustanoven členem Sboru poradců Arcidiecéze pražské.
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl
s účinností od 17. ledna 2020 ustanoven kanovníkem penitenciářem

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Foto: Martin Myslivec / Člověk a Víra

Z ACT CURIAE
Foto: Instagramový profil papeže Františka
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KNIŽNÍ NOVINKY

1. května 1655

Federální shromáždění schválilo
Zákon o bohosloveckých fakultách. Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta
v Praze se sídlem v Litoměřicích se
začlenila spolu s Evangelickou bohosloveckou fakultou a Husitskou
bohosloveckou fakultou do Univerzity Karlovy v Praze. Zákon
nabyl platnosti a účinnosti dne
10. května téhož roku.

KRYSTAL OP

3. května 1990

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

Papež Alexandr VII. bulou Regimini universalis Ecclesiae odsouhlasil
zřízení Biskupství litoměřického.

CHRISTUS VIVIT –
KRISTUS ŽIJE
Papež František
E-kniha, 128 str., zdarma
na eshopu nakladatelství

POMAZÁNI OLEJEM
RADOSTI
Papež František
Brož., 66 str., 103 kč

SALVE 4/2019
Téma: Patřit k církvi
Brož., 188 str., 100 Kč

HLEDEJ POKOJ
A ZŮSTÁVEJ V NĚM
Jacques Philippe
Brož., 104 str., 129 Kč

9 DNÍ MODLITEB
ZA VNITŘNÍ POKOJ
Jacques Philippe
Brož., 80 str., 95 Kč

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

STRUČNÉ DĚJINY
STVOŘENÍ
Bill Mesler, H. James
Cleaves II
Váz., 336 str., 399 Kč

VELIKONOCE V ČESKÉ
LIDOVÉ KULTUŘE
Věra Frolcová
Váz., 288 str., 399 Kč

VZDEJ SE! A ŽIJ
PODLE BOŽÍ VŮLE
Larry Richards
Brož., 176 str., 319 Kč

SMYSL ŽIVOTA
Alfred Adler
Brož., 231 str., 339 Kč

Císař Ferdinand II. na prosbu dominikánského převora Petra Tortellia daroval pražský chrám sv.
Jiljí dominikánskému řádu.

9. května 1420
Sídlo pražských arcibiskupů na Malé
Straně bylo do základů zničeno.

PAULÍNKY

7. května 1625

18. května 1575

16. května 1920
Papež Benedikt XV. svatořečil
Johanku z Arku.

20. května 325
Zahájen první křesťanský ekumenický koncil v maloasijském městě
Nikaia – První nikajský koncil.

VYŠEHRAD

Císaři Maxmiliánovi II. byla předložena Česká konfese. Jednalo se
o kompromisní vyznání víry luteránů, novoutrakvistů a Jednoty bratrské. Císař slíbil nekatolíkům podporu, avšak písemně jejich konfesi
nepotvrdil s ohledem na zahraničně politické zájmy dvora.

21. května 1995
Papež Jan Pavel II. během své návštěvy v Olomouci svatořečil Jana
Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.

BOŽÍ SYN
Z NAZARETA
Thomas Söding
Váz., 416 str., 549 Kč

Papež Urban V. jmenoval arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi a jeho
nástupce stálými papežskými legáty v pražské provincii a v diecézích
řezenské, bamberské a míšeňské.

30. května 1635
Pražským mírem postoupil císař
Ferdinand II. Horní a Dolní Lužici protestantskému Sasku, což
znamenalo trvalou ztrátu tohoto
historického území Koruny české.
Sasko se díky tomu zaručilo nebránit lužickým katolíkům ve stycích s katolickými sousedy
Vít Kochánek

PORTÁL

28. května 1365

TŘI OVEČKY NA ARŠE
Michael Engler
Váz., 36 str., 235 Kč

