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Nejhůř už bylo
V tomto měsíci slavíme naše nejvýznamnější svátky – Velikonoce. Pokusme se projít jednotlivými dny 
Svatého týdne s očima upřenýma na Ježíše, našeho Pána, a v jeho světle vnímat i sebe – kdo jsme 
a jakou roli v Jeho oběti hrajeme.
Slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma o Květné neděli nám před oči staví Ježíše jako opravdového krále 
a Mesiáše. Ježíš, pro někoho možná i překvapivě, tento hold Davidovu synu přijímá, on jím totiž oprav-
du je – je Pánem a Mesiášem. Nedobývá však Jeruzalém vojenskou mocí nebo politickým vyjedná-
váním, ale přijíždí pokorný na oslátku – jak již předpověděl prorok Zachariáš (Zach 9,9). Ježíš se ani zde 
neodchyluje od svého pojetí pokorného mesiánství, které se nabízí, ale nevnucuje.
Zelený čtvrtek nás vede do Večeřadla. Zde Pán ustanovil památku na své divy a nepříliš chápajícím 
učedníkům – jak ukazuje následné mávání mečem v Getsemanské zahradě, zapírání na dvoře a útěk 
zpod kříže – svěřil její opatrování. Zavázal ovšem je i jejich učedníky, tedy i nás, v jakém duchu máme 
tuto památku opatrovat a slavit. Stalo se to při večeři – při téže večeři, kdy Pán ustanovil svátosti eu-
charistie a kněžství – když vstal a začal svým učedníkům umývat nohy. To byla činnost služebníků, ot-
roků. Nemůžeme tedy pochybovat, jaký je výklad a smysl toho gesta. Cestou služby s ním získáváme 
podíl.
O Velkém pátku si můžeme uvědomit mimo jiné dvě věci. Tragedii člověka, který zapírá Božího Syna 
a svého přítele (Petr), tragedii člověka, který se tváří v tvář vtělené Pravdě (a Ježíš je Pravda!) ptá: „Co 
je pravda?“ (Pilát), tragedii člověka, který se zříká Božího Syna, a tím i Boha samého, aby ho vymě-
nil za Barabáše, který více vyhovuje našim představám o mesiášství a osvobození (vyvolený národ). 
Při pohledu na zbičovaného a poplivaného Ježíše, na Ježíše vrávorajícího s křížem, na němž v boles-
ti a v opuštěnosti nakonec zemře, musíme ostře vnímat svou lidskou tragedii – takhle zacházíme s Bo-
hem a člověkem, až sem jsme schopni zajít. Ale je také třeba vyznat – a to je ta druhá věc, kterou si musíme připome-
nout – až sem je Bůh ochoten pro mě jít. Toto je ochoten pro mou spásu podstoupit. Pán Ježíš to nevzdal a neodložil 
kříž kvůli nám a kvůli Otci, který právě proto poslal svého Syna na svět, aby byl svět, a tím i člověk, jím zachráněn. 
V celých dějinách Kristovy církve nebylo horšího a beznadějnějšího okamžiku, než když Kristus zemřel a jeho tělo le-
želo bezvládně v hrobě. Církev to dává najevo tím, že ten den nekoná žádné liturgické obřady. Ano, nejhůř už bylo! 
Právem proto teď smíme prožívat Bílou sobotu, ať už tuto liturgickou anebo tu osobní, která v našem životě také ob-
čas přichází, vždy již z perspektivy vzkříšení. Víme totiž, jak to dopadlo – Bůh neztratil (protože on nikdy neztrácí – to je 
rovněž jistota Velikonoc) nad situací kontrolu.
Po  sobotě přichází  tajemná noc vzkříšení.  Slavíme velikonoč-
ní vigilii – připomínáme si veliké Boží činy, které Bůh vykonal pro 
naši spásu, z nichž vzkříšení  jeho Syna je ten největší. Vzkříšení 
samotné však proběhlo tajemně, nikdo z lidí u toho nebyl. Je 
to děj jen mezi Otcem a Synem, jak to odpovídá důvěrnosti je-
jich vztahu. Naštěstí si to Otec a Syn nenechali pro sebe a zje-
vili to svým učedníkům a dali jim to v plnosti i poznat. Dali nám 
tak zakusit moc Boží lásky, která je silnější než smrt, než naše se-
lhání a zrady, než náš hřích. Moc Boží lásky, kterou křtem přijí-
máme do svého života, moc Boží lásky, pro kterou se znovu roz-
hodujeme, když  své křestní vyznání během velikonoční vigilie 
obnovujeme. 
Ježíšovo vzkříšení je Božím vítězstvím, Hodem Božím. Zjevuje se 
jako čin Otcovy lásky a věrnosti k Synu. Nám tím zase nebes-
ký Otec potvrdil, že Ježíš má pravdu. Je to Ježíšův obraz Boha, 
který je správný – nikoli obraz farizeů, zákoníků a velekněží. Pro-
to se též můžeme spolehnout na vše, co Pán Ježíš řekl a slíbil. 
A konečně Ježíšovo vzkříšení nám svědčí, že Jeho moc nekon-
čí  tam, kde končí  lidská naděje, naše  jen přirozené možnosti 
a náš život. Bůh je opravdu Bůh. Chval Pána, aleluja!

Mons. Michael Slavík, generální vikář
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Dubnový kalendářík

 2. 4.  4. výročí úmrtí Jana Pavla II.
 5. 4.  Květná neděle
    XXIV. Světový den mládeže
 7. 4.  Světový den zdraví
 8. 4.  Mezinárodní romský den
 9. 4.  Zelený čtvrtek
    Missa Chrismatis (katedrála 9:00)
 10. 4.  Velký pátek – památka Kristova umučení, 

den přísného postu
    začátek novény k Božímu milosrdenství 

(10.–18. 4.)
 11. 4.  Bílá sobota
 12. 4.  slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 19. 4.  2. neděle velikonoční – svátek Božího 

milosrdenství
    setkání nově pokřtěných s biskupem
 22. 4.  Den Země
 23. 4.  svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona 

arcidiecéze
 25. 4.  svátek sv. Marka, evangelisty
 29. 4.  svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve, 

patronky Evropy
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Velikonoce v katedrále
Vzkříšený Kristus je středem, srdcem vesmíru, velikonoč-
ní události jsou srdcem naší víry, připomínka Kristova utr-
pení a oslava jeho zmrtvýchvstání  jsou srdcem liturgie 
... Všichni  jste  srdečně  zváni prožít Velikonoce v  srdci 
naší arcidiecéze – v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha:

 9. 4.  Zelený čtvrtek  9:00  Missa chrismatis
      18:00  mše sv. na památku  
        Večeře Páně
 10. 4.  velký pátek  8:00   liturgie hodin
      15:00   křížová cesta
      18:00   památka Umučení  
        Páně
 11. 4.  Bílá soBota  8:00   liturgie hodin
      9:00   obřady  
        katechumenátu
      20:30   velikonoční vigilie
 12. 4.  Zmrtvýchvstání páně  8:00   mše sv.
      9:30   mše sv.
      11:00  mše sv.
      17:00   nešpory
 13. 4.  pondělí velikonoční  8:00   mše sv.
      9:30   mše sv.
      11:00   mše sv.

Upozorňujeme, že z důvodu návštěvy prezidenta USA, 
která připadá na Květnou neděli (5. 4. 2009) bude Praž-
ský hrad uzavřen, bohoslužby v katedrále se proto ne-
konají. Obvyklé pontifikální bohoslužby Květné neděle, 
které celebruje pan kardinál, se mimořádně přenáše-
jí na Staré Město. Zahájení je v 9:00 v kostele sv. Hav-
la obřadem žehnání ratolestí, následuje průvod Starým 
Městem do chrámu Panny Marie před Týnem, kde se 
bude od 9:30 slavit eucharistie.

Informace o bohoslužbách v kostelích naší arcidiecéze 
naleznete  na  internetových  stránkách  www.apha.cz 
a v internetovém Katalogu pražské arcidiecéze (web.
katalog.apha.cz).

Setkání nově pokřtěných s biskupem
O druhé neděli velikonoční, 19. dubna 2009, jsou všich-
ni  neofyté  (tj.  nově  pokřtění)  a  jejich  kmotři  srdečně 
zváni k setkání se svým biskupem. V 9:30 se v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná mše svatá, jíž bude 
předsedat  pan  kardinál.  Po mši  budou  neofyté  a  je-
jich kmotři pozváni do Arcibiskupského paláce, do Sálu 
kardinála Berana, k neformálnímu setkání s kardinálem 
Miloslavem  Vlkem  a Mons.  Michaelem  Slavíkem,  ge-
nerálním vikářem, ale  i  se  svými  nově  získanými brat-
ry a sestrami v Kristu, s nimiž se mohou podělit o zážitky 
a zkušenosti svých prvních Velikonoc. Je vhodné, aby si 
novokřtěnci přinesli bílé roušky, které obdrželi při křtu, při 
bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je odložili.

Svatý Vojtěch – biskup širokého srdce
U příležitosti  svátku hlavního patrona naší arcidiecéze 
svatého Vojtěcha  jsme požádali o  rozhovor kardinála 
Miloslava Vlka ...
■ Pane kardinále, více než tisíc let po smrti svatého Voj-
těcha jste jeho nástupcem na pražském biskupském 
stolci. Vnímáte – jako biskup, kněz i jako obyčejný křes-
ťan – nějakou návaznost, propojení s tímto světcem?
Svatý  Vojtěch  patří  do  „českého  nebe“,  mezi  naše 
ochránce a je hlavním patronem naší arcidiecéze. Vě-
řím ve společenství  se svatými a konkrétně se svatým 
Vojtěchem. On jistě ve svých přímluvách u Božího trů-
nu pamatuje na ty, k jejichž rodu patří. Věřím, že se při-
mlouvá zvláště za nás biskupy, když kdysi  sám bolest-
ně nesl břemeno této služby a nevděk svých krajanů. 
Byl to kněz se širokým obzorem chápající jasně zname-
ní své doby. Ve třech oblastech je pro mne živým vzo-
rem: Tolik mu ležela na srdci radikální obnova těch, kte-
rým stál v čele, poněvadž si jasně uvědomoval, že život 
z  evangelia  je  nejen  věčná  perspektiva,  ale  i  reálná 
cesta  k  řádnému uspořádání  vztahů  v  národě.  Za  to 
byl ochoten vzít na sebe každou oběť ... A protože měl 
veliký církevní a evropský  rozhled,  snažil přinést domů 
to nejlepší, co v té době Duch Boží v Evropě vzbuzoval 
(clunyjské hnutí) ... A konečně jeho opravdu široké křes-
ťanské srdce mělo na zřeteli nejen tehdejší malou čes-
kou zahrádku, ale chápal sám sebe i celý národ jako 
součást  velké  Evropy,  usiloval  v  úzkém přátelství  s  cí-
sařem Otou o křesťanskou obnovu. V jednáních, která 
s ním vedl, usiloval o to, aby jeho plány na obnovu Ev-
ropy Karla Velikého měly křesťanského ducha. Je vidět, 
že svatovojtěšské dědictví je aktuální a živé a zavazují-
cí pro nás i dnes ...
■ Svatý Vojtěch se řadí mezi velké světce našeho náro-
da, kteří za církev, pro Krista položili svůj život. Jako by 
naše česká církev vyrůstala z jejich prolité krve. Oslovu-
je, podle vás, mučednictví dnešní církev, dnešní spo-
lečnost? Chápeme vůbec sílu a smysl mučednictví? 
Je dnes potřebné? Máme my možnost nějak navázat 
na tyto kořeny?
Je opravdu pozoruhodné,  jak velkou  řadu světců cír-
kev v našem národě od počátku jeho dějin má. Když 
toto  „naše  nebe“  srovnáváme  s  okolními  národy  – 
menšími i většími – opravdu galerie našich světců, na-
šich ochránců vítězí. A na začátku té řady nejen mužů, 
ale i žen, nejen prostých, ale i vznešených a nejen laiků, 
ale i kněží, biskupů, řeholních sester, nejen svobodných, 
ale i matek – je tu hned několik mučedníků.
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Mučedníky  měla  církev 
od  svých  počátků  vždy 
ve  velké  úctě.  Na  jejich 
hrobech v katakombách 
se  slavila  eucharistie  ... 
V  naší  době  má  v  živo-
tě  společnosti oběť malé 
místo.  Schopnost  obě-
ti  není  brána  jako  vel-
ká  ctnost.  Ale  je  nespor-
né,  že  si  společnost  váží 
těch,  kdo  položili  své  ži-
voty za svobodu národa, 
v době nedávné i v hlub-

ší minulosti. Ostatně i Mistr Jan Hus je národní „hrdina“, 
který dal život za svou pravdu, o které byl přesvědčen. 
Naše společnost také oceňuje ty, kdo nasazují život pro 
záchranu druhých.
Křesťané mají ve velké úctě  lidi,  kteří položili  život pro 
Krista, pro pravdu evangelia, např. v misiích, nejen kně-
ží, ale  i  řádové sestry, katecheté atd. Položit svůj život 
pro Krista a jeho evangelium – to dnešní doba nechá-
pe, protože  jí chybí víra. Dnes však  je  třeba ukazovat 
mučedníky jako příklad oběti a jako výzvu této době, 
která v běžném životě cenu oběti nezná, např. v man-
želství,  ale  i  v  politice.  Politika  se dnes  nechápe  jako 
služba, ale příliš osobně.
■ Ostatky svatého Vojtěcha jsou uloženy v naší katedrá-
le, ovšem nějakou dobu spočívaly v polském Hnězdně, 
kde dodnes zůstává jejich malá část. S Hnězdnem jsou 
spojeny také velké svatovojtěšské poutě, kterých jste se 
vy mnohokrát zúčastnil. Můžete je našim čtenářům při-
blížit? V čem se podle vás liší od poutí českých? Jaký je 
vztah polských křesťanů ke svatému  Vojtěchovi?
Poláci dovedou slavit. Stačí se zúčastnit pouti v Čensto-
chové a uděláme si náležitý obrázek. Nebo vzpome-
nout na polská putování v době komunismu, kdy neby-
ly velké oficiální průvody dovoleny – lidé konali poutě 
i z dalekých míst v menších či větších skupinách, třeba 
na čtrnáct dní. 
A  svatovojtěšské oslavy?  Svatý Vojtěch byl  první  pol-
ský mučedník.  Jeho  tělo  polský  kníže  Boleslav  vykou-
pil od pohanských Prusů a uložil v chrámu v tehdejším 
hlavním  městě  Hnězdně.  Na  hrobě  mučedníka  bylo 
možné založit arcibiskupství – což se stalo. A ještě dále: 
Vojtěchovým  přítelem  byl  císař  Ota  III.  Ten  navštívil 
v roce 1000 Vojtěchův hrob v Hnězdně a kníže Boleslav 
tehdy dostal královský titul. A tak nás Poláci předběh-
li  jak v  získání  královského  titulu,  tak  zvláště v povýše-
ní svého biskupství na arcibiskupství. Naši předkové na-
jednou pochopili, kým vlastně jejich rodák Vojtěch byl, 
a chtěli napravit svou chybu, že ho nepřijali, ale vyhna-
li. A  tak ho chtěli aspoň po  smrti přivézt domů.  Tako-
vá byla mentalita doby. Proto se v roce 1039 vypravi-
li  vojensky do Hnězdna v čele  s  knížetem Břetislavem 
a biskupem Šeborem. Zmocnili se nejen Vojtěchových 
ostatků, ale vzali s sebou i všechny další relikvie, které se 
v hrobě nacházely. Nic jim to však nepomohlo ...
Svatý Vojtěch  je pro  svůj  význam pro církev a polský 
stát  příslušně  uctíván,  jak  to  Poláci  umějí.  V Hnězdně 
v katedrále je nádherně upravený veliký náhrobek. Pro 
oslavy mají zhotovenou krásnou schránu a v ní malou 
svatovojtěšskou relikvii, která se ale nevystavuje. Schrá-

nu nosí  ve  slavnostním průvodu městem v předvečer 
svátku z katedrály do kostela sv. Michala. Celé město je 
vzhůru – v průvodu je i mnoho krojovaných a uniformo-
vaných. Domy ozářeny, svíce v oknech. Schránu nese 
na nosítkách na  ramenou šest uniformovaných členů 
zvláštního čestného bratrstva. Poněvadž kovová schrá-
na je dosti těžká, často se směny střídají. Za schránou 
jde  arcibiskup Muszyński  s  ostatními  polskými  biskupy, 
případně i cizími, ze svatovojtěšských zemí, z Německa 
z Magdeburku, z Maďarska ... Do mikrofonu jsou před-
zpěvovány svatovojtěšské písně, aby je dlouhý průvod 
mohl  zpívat  ... Na krásném schodišti před kostelem  je 
schrána uložena na katafalk a k zaplněnému náměstí 
před kostelem mají někteří biskupové, zvlášť zahraniční, 
pozdravné projevy. Pak se relikvie uloží v kostele a ce-
lou noc se drží čestná stráž, případně modlitby. Na dru-
hý den, ve  svátek  svatého Vojtěcha,  se pak  schrána 
slavnostně nese městem zpět na místo za katedrálou, 
kde je rozlehlé prostranství, které se užívá pro velké mše 
pod širým nebem. Ve svahu ke katedrále  je  slavnost-
ní oltář, kolem kterého se shromáždí přítomní polští bis-
kupové, některý kardinál  slouží pontifikální mši, ostatní 
koncelebrují, zpívají sbory, hrají různé orchestry, po stra-
ně je pódium pro představitele města, vojvodství, pro 
politiky a další celebrity. Po bohoslužbě rozesílají kněze-
misionáře do misií spolu s řeholními sestrami, které je do-
provázejí. Opravdu stojí za to takovou velkou svatovoj-
těšskou oslavu prožít.
U nás v katedrále sice máme velikou krásnou relikvii – 
lebku svatého Vojtěcha, kterou při  jeho svátku k úctě 
vystavujeme, ale svatý Vojtěch v katedrále ještě nemá 
důstojné místo.  Připravujeme  se,  až  se  katedrála  vrá-
tí  právoplatnému  svatovojtěšskému  správci,  upra-
vit v boku, vlevo od presbytáře, v jedné z postranních 
kaplí trvalé místo úcty svatého Vojtěcha.

Děkujeme za rozhovor. kh

Svatý Vojtěch patřil do českého knížecího rodu Slavní-
kovců. Narodil se okolo roku 956 na hradě Libici. Devět 
let (972–981) strávil v Magdeburku v blízkosti arcibiskupa 
Adalberta, který mu při biřmování dal své jméno. Roku 
981 přijal kněžské svěcení z rukou prvního pražského bis-
kupa Dětmara a po  jeho  smrti  nastoupil  na  jeho mís-
to (983). Do jeho diecéze patřilo kromě Čech a Moravy 
také Slezsko, část  jižního Polska a dnešního Slovenska. 
Horlivě usiloval o odstranění různých dobových zlořádů, 
a tím proti sobě poštval část kléru a některé mocné šlech-
tice.  Proto  požádal,  aby  byl  zproštěn  úřadu,  a  vstou-
pil v Římě do benediktinského kláštera (990). Na přání 
papeže se vrátil do Prahy (992) a založil benediktinský 
klášter v Břevnově. Při návratu z druhého pobytu v Římě 
dostal  zprávu  o  vyvraždění  svého  rodu  (995)  a  ode-
šel  hlásat  evangelium pohanským Prusům  (996).  Jeho 
misionářská činnost  však  skončila  na  samém  začátku: 
sedm Prusů ho 23. dubna 997 probodlo ostrými oštěpy. 
Z Hnězdna, kde byl pohřben, byly jeho ostatky slavnost-
ně převezeny do Prahy v roce 1039. Hned po translaci 

V den svátku sv. Vojtěcha, ve čtvrtek 23. dubna, se 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konají mše 
svaté v 7:00 a v 18:00. K účasti jste srdečně zváni.
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ostatků  se  stal  jako dru-
hý  po  svatém  Václavu 
zemským patronem čes-
kým.  Mimoto  je  patro-
nem Polska, Uher a čes-
kého  kněžstva.  Papež 
Pavel VI. jej apoštolským 
listem Praga urbs (26. 11. 
1965)  prohlásil  hlavním 
patronem  pražské  arci-
diecéze.  Vojtěch  bývá 
zobrazován  jako  biskup 
s mitrou, berlou a knihou, 
jeho  atributem  je  ves-
lo,  jímž  byl  nejprve  svý-
mi  vrahy  udeřen,  někdy 

i oštěp, kopí či svazek šípů – nástroje umučení, jindy také 
orel, který podle legendy hlídal jeho bezhlavé tělo. Voj-
těch představuje jednu z největších postav českých, ale 
i celoevropských dějin církve. (Čerpáno z: Misál na kaž-
dý den liturgického roku, Kostelní Vydří 2003, a Rok se 
svatými, Kostelní Vydří 1994.)

Připomínáme si 665 let arcibiskupství
30. dubna 1344 papež Klement VI. povýšil bulou „Ex su-
pernae providentia maiestatis“ pražské biskupství,  za-
ložené v  roce 973, na arcibiskupství.  Prvním pražským 
arcibiskupem byl  tehdy  jmenován Arnošt  z  Pardubic, 
který v den své intronizace, 21. 11. 1344, položil základ-
ní  kámen  k  novému  metropolitnímu  chrámu  sv.  Víta 
na Pražském hradě. Papež podřídil novému arcibisku-
povi staré olomoucké biskupství, jakož i nové biskupství 
litomyšlské (zaniklo v 15. století). Bulou „Romanus Pon-
tifex“ ze dne 5. 5. 1344 přenesl papež právo pomazat 
a korunovat české krále a královny z mohučského arci-
biskupa na arcibiskupa pražského, čímž bylo zpřetrhá-
no poslední pouto s Mohučí.
Iniciátorem  povýšení  pražského  biskupství  na  arcibis-
kupství je následník trůnu, moravský markrabě, pozděj-
ší  římský císař a český  král  Karel  IV.,  kterého  tížila  sku-
tečnost,  že  český  stát  není  z  mezinárodního  hlediska 
brán  jako plnoprávné království, protože v něm chybí 
arcibiskupství. Byl svědkem urážek adresovaných jeho 
otci Janu Lucemburskému, protože neměl v zemi met-
ropolitu. Požadavkem suverénního českého státu bylo, 
aby  cizinec  nekorunoval  českého  krále  a  aby  cizinci 
nepodléhali čeští biskupové. Dalšími zřejmými důvody 
byla administrativní neúnosnost – nebylo paměti (snad 
s jednou výjimkou), že by byla pražská a olomoucká di-
ecéze vizitována mohučským arcibiskupem – a jistě dů-
vody jazykové.  karn, kh

Čtyři léta pontifikátu Benedikta XVI.
19. dubna 2005 byl v druhém dni volby, po 4. skrutiniu 
zvolen  265.  papežem  římskokatolické  církve  němec-
ký kardinál Joseph Ratzinger. Na papežský stolec byl, 
coby papež Benedikt XVI., uveden 24. dubna 2005.
Joseph Ratzinger se narodil na Bílou sobotu 16. dubna 
1927 v bavorském Marktl am Inn v rodině policisty jako 
třetí  a  poslední  dítě.  Jeho bratr Georg  se  stal  rovněž 
knězem.  Do  kněžského  semináře  nastoupili  oba  bra-
tři  koncem  roku 1945 v  Traunsteinu, vysvěceni byli  29. 
června 1951 v Mnichově. Roku 1953 obhájil Joseph Rat-

zinger disertaci s názvem Lidstvo a dům Boží v Augusti-
nově učení o církvi. V roce 1957 se habilitoval na frei-
singské univerzitě prací o svatém Bonaventurovi a o rok 
později se tam stal profesorem. Jako profesor pak pů-
sobil na univerzitách v Bonnu, v Münsteru, v Tübingen, 
v Řezně. V první polovině 60. let se coby teologický po-
radce kolínského arcibiskupa kardinála Josepha Fring-
se účastnil II. vatikánského koncilu.
Roku 1977 se stal mnichovským a freisingským arcibisku-
pem, v témže roce pak byl papežem Pavlem VI. jme-
nován kardinálem. V roce 1981 ho Jan Pavel II. jmeno-
val  prefektem Kongregace pro nauku  víry,  roku  2002 
děkanem kolegia kardinálů.
Joseph  Ratzinger  je  autorem  četných  teologických 
prací, mezi nimi zaujímá zvláštní místo Úvod do křesťan-
ství,  sbírka  univerzitních  přednášek  věnovaných  apo-
štolskému  vyznání  víry,  velký  ohlas  měla  přednáška 
v bavorské akademii na téma „Proč jsem ještě v círk-
vi“,  ve  které  s  charakteristickou  srozumitelností  uvedl: 
„Jen v církvi, a nikoli na jejím okraji, je možné být křesťa-
nem.“ V průběhu let doplnily řadu jeho publikací další 
tituly, které slouží k orientaci mnoha lidem, zvláště těm, 
kteří chtějí prohloubit své teologické vzdělání. 
Joseph Ratzinger je držitelem řady čestných doktorátů.
Účastnil se tří konkláve (dvakrát v roce 1978 – v srpnu 
byl papežem zvolen Jan Pavel  I., v  říjnu Jan Pavel  II., 
potřetí, v roce 2005, se papežem stal on sám).
Jméno Benedikt,  latinsky požehnaný,  si  vybral  jednak 
v  návaznosti  na  papeže  Benedikta  XV.  (1914–1922), 
který v období první světové války horlivě usiloval o mír 
mezi národy,  jednak  jako odkaz na svatého Benedik-
ta z Nursie, zakladatele benediktinské řehole, otce zá-
padního mnišství.
Benedikt XVI.  si  jako heslo  svého pon-
tifikátu ponechal své biskupské motto: 
Cooperatores Veritatis  –  spolupracov-
níci  pravdy  (viz  3.  list  svatého  Jana). 
Papežův erb má podobu štítu rozděle-
ného do tří polí, nahoře je korunovaná 
hlava Maura, která je od 14. století er-
bovním znakem diecéze Freising. Když 
ji arcibiskup Ratzinger přijímal do svého 
erbu, nenavazoval  jen na  tradici  své diecéze. Ve  své 
autobiografické  knize Můj život  vysvětluje:  „Pro mě  je 
výrazem všeobecnosti církve, která nezná žádné raso-
vé a  třídní  rozdíly, protože všichni  jsme  jedním v Kristu, 
jak píše svatý Pavel v  listu Galaťanům.“ Další heraldic-
kou figurou papežského znaku je medvěd. I ten navazu-
je na historickou tradici diecéze Freising. Podle legendy 
první biskup tohoto města, svatý Korbinian, putoval přes 
Alpy do Říma. Jeho mezka cestou roztrhal medvěd. Svě-
tec ho donutil, aby nesl  jeho zavazadla až do Věčné-
ho města. V návaznosti na svatého Augustina viděl Jo-
seph Ratzinger v této postavě sebe sama, obtíženého 
biskupskými povinnostmi. Jak bylo již zmíněno, učení sv. 
Augustina se dnešní papež věnoval už ve své doktorské 
práci.  Nepřekvapuje  tedy,  že  v  jeho erbu  nacházíme 
ještě další narážku na tohoto církevního Otce. Svatý Au-
gustin měl vidění dítěte přelévajícího mušlí vodu z moře 
do jamky v písku. Konání dítěte mu bylo obrazem toho, 
že lidský rozum není s to v plnosti pojmout nesmírná Boží 
tajemství.  Zachytí  vždy  jen  jejich nevelkou část. Mušle 
má také další symbolický význam – je znamením pout-
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níků, kteří z celé Evropy 
směřovali k hrobu sva-
tého Jakuba do Santi-
aga  de  Compostela. 
Svatojakubská  mušle 
je v erbu tzv. „skotské-
ho  kláštera“  v  Řeznu, 
který  je sídlem diecéz-
ního semináře. Budou-
cí papež v době svého 
biskupského  jmenová-
ní  přednášel  teologii 
na tamní univerzitě.

Za čtyři roky pontifikátu vykonal papež Benedikt XVI. tři-
advacet apoštolských cest (dvanáct po Itálii, jedenáct 
po ostatních zemích světa, v září očekává jeho návště-
vu i naše republika), vydal 2 encykliky (v roce 2005 Deus 
caritas est a v roce 2007 Spe salvi), uskutečnil více než 
260 blahořečení a přes 20 kanonizací.

Neděle Božího milosrdenství
Od Velkého pátku je nám po devět dní (10.–18. 4.) na-
bízena možnost  připravit  svá  srdce  pro  přijetí  nesmír-
ných darů Boha-Otce milosrdenství – druhá neděle ve-
likonoční  je  totiž  svátkem Božího milosrdenství. V  roce 

2000, při  svatořečení  Faustyny Kowal-
ské, papež Jan Pavel II. zasvětil Božímu 
milosrdenství právě tento den, kdy se 
čte v evangeliu sv. Jana o ustanovení 
svátosti smíření. 
Ježíš – jak nám to zprostředkovala sest-
ra Faustyna – obdařil tento svátek vel-
kými  přísliby:  „V  ten  den  je  otevřeno 
nitro mého milosrdenství; celé moře mi-
losti vylévám do duší, které se ke zdro-
ji mého milosrdenství přiblíží; ať se žád-
ná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby 
její hříchy byly  jak  šarlat.“ Největší pří-
slib tohoto svátku – „úplné odpuštění vin a trestů“, tedy 
tatáž milost, jakou dostáváme pouze ve svátosti křtu – 
je spojen se svatým přijímáním přijatým v tento den.
Přípravou na svátek má být novéna spočívající v mod-
litbě  korunky  k  Božímu milosrdenství  (naleznete  např. 
na  www.apostol.cz),  samotný  sváteční  den  má  být 
slaven uctěním obrazu Božího milosrdenství, kněží mají 
o nekonečném Božím milosrdenství promlouvat  k  lidu 
a věřící, aby mohli načerpat co nejvíce, mají být v „mi-
losti posvěcující“ – tedy po svátosti smíření, bez zalíbení 
v jakémkoli hříchu a mají v onom dni, jak bylo zdůrazně-
no, přistoupit k „prameni života“ – eucharistii.

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
  10. 4.  velký pátek (17:00): kostel sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice (P. Vladimír Málek)
  12. 4.  slavnost Zmrtvýchvstání páně (9:00): kostel Svaté Rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Janáček)
  26. 4.  3. neděle velikonoční (9:00): katedrála svatého Ducha, Hradec Králové (P. František Hladký)

Radio Proglas
 5. 4.  květná neděle (9:00): kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané (P. Jan Mach)
 12. 4.  slavnost Zmrtvýchvstání páně (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 19. 4.  2. neděle velikonoční (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 26. 4.  3. neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
  2. 4.  mše sv. u příležitosti 4. výročí úmrtí Jana Pavla II. (18:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
  5. 4.  květná neděle (9:30): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
  9. 4.   Zelený čtvrtek (9:30): mše svatá se svěcením olejů, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
    mše svatá na památku Večeře Páně (17:30): Lateránská bazilika, Vatikán (Benedikt XVI.)
  10. 4.  velký pátek (17:00): obřady památky Umučení Páně, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
     Křížová cesta (21:15): Koloseum (Benedikt XVI.)
  11. 4.  Bílá soBota (21:00): velikonoční vigilie, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
  12. 4.  slavnost Zmrtvýchvstání páně (10:30): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
    požehnání Urbi et Orbi (12:00) 
  19. 4.  2. neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jiří Rek)
  26. 4.  3. neděle velikonoční (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

6.–8. 4. 14:00 – 16:15 sv. Ludmily (náměstí Míru) Vinohrady

22. 4. 
24. 4. 

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00 kaple kostela sv. Václava – zadní vchod (Vršovické nám.) Vršovice

24.–27. 4. 15:00 – 17:30 sv. Václava (U proseckého kostela) Prosek



6

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Váš Učitel je jeden – Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze

Desítky  dětí,  dvě  školy,  čtyři  budovy,  spousta  staros-
tí, spousta radostí ... ale jeden záměr, jeden cíl. O tom 
všem s jednou paní ředitelkou obou škol – Církevní zá-
kladní  školy  logopedické Don Bosco a mateřské školy 
logopedické – Mgr. Danielou Špinkovou.

Církevní základní škola 
logopedická Don Bosco 
a mateřská škola logopedická
Škola s šedesátiletou tradicí je pří-
mou pokračovatelkou první školy 
pro vadně mluvící,  založené profesorem M. Sovákem 
v  roce  1945.  Nese  jméno  italského  světce,  který  celý 
svůj život věnoval práci s problémovou mládeží, zakla-
datele domovů mládeže, škol a salesiánské kongrega-
ce – svatého Jana Bosca.
Škola poskytuje profesionální speciálně-pedagogickou 
a logopedickou péči v oblasti výchovy, výuky a zájmo-
vých aktivit dětem s poruchami řeči, učení a komuni-
kace. Vychází z principů křesťanské etiky, zahrnuje ma-
teřskou školu, základní školu, internát pro mimopražské 
žáky,  školní družinu a  školní  klub.  Zřizovatelem  je Arci-
biskupství pražské, patří do římskokatolické farnosti u sv. 
Petra a Pavla v Praze-Bohnicích.
CZŠ logopedická Don Bosco a MŠ logopedická je úpl-
ná základní škola s devíti postupnými ročníky po dvou 
paralelních třídách s kapacitou 150 žáků, přijímá žáky 
z  celých  Čech,  pro  mimopražské  zajišťuje  ubytování 
v  internátu s kapacitou 45 žáků. Mateřská škola má 4 
třídy, kapacita je 32 dětí.
Všechny objekty školy jsou umístěny v klidné sídlištní čás-
ti Prahy-Bohnic, na kopci nad Vltavou, vedle chráněné 
krajinné oblasti Drahaň, nedaleko zoologické a bota-
nické zahrady, deset minut jízdy autobusy MHD č. 200 
a 102 ze stanice metra C Kobylisy.
■ Představte nám CZŠL Don Bosco. Proč by si rodiče 
pro své děti měli vybrat právě vaši školu? Čím je spe-
cifická?
Církevní základní škola logopedická Don Bosco je mís-
tem, které žáky motivuje a podporuje v aktivním uče-
ní. Vyučování je vedeno v klidné a přátelské atmosféře 
malé, zpravidla desetičlenné třídy. Žáky vychováváme 
v duchu křesťanské etiky, s možností nepovinné výuky 
náboženství.  V předmětu etická  výchova  se  žáci  učí 
řešit problémové životní situace a osvojují si prosociální 
dovednosti. Zaměřujeme se na celkové kulturní prostře-
dí  školy a na budování dobrých mezilidských vztahů. 
Školní  vzdělávací program  „Škola porozumění“  klade 
hlavní důraz na komunikaci a  její  rozvoj podle potřeb 
a možností našich žáků. Do rozvrhu je dvakrát týdně za-
řazena logopedická intervence, která prolíná i ostatní-
mi předměty.  Výuka  je  vedena  speciálními  pedago-
gy-logopedy, do týmu patří i školní psycholog, foniatr, 
sociální pracovnice a zdravotní sestra. Jsme fakultním 
pracovištěm katedry speciální pedagogiky PaedF UK, 
ve škole pracuje logopedická poradna pro veřejnost.

Mladší  žáci  jezdí pravidelně do školy v přírodě,  ti  star-
ší na kurzy etické výchovy a na jazykové a poznávací 
zájezdy do zahraničí. V projektu Figurka se žáci prvního 
stupně učí prostřednictvím základů šachové hry logic-
kému a strategickému myšlení. Protidrogovou preven-
cí předcházíme sociálně patologickým hrozbám dneš-
ního světa, ekologická výchova nás učí chránit životní 
prostředí. V programu Děti a média vytvářejí žáci i uči-
telé prostřednictvím videotechniky nové žákovské a vý-
ukové projekty. Pomáháme i těm, kteří nemají tak snad-
ný život jako my: dětem z dětského domova na Ukrajině 
a v projektu Adopce na dálku dětem v Indii.
V  internátu  rodinného  typu  se mimopražským  dětem 
věnují  od  pondělka  do  pátku  vychovatelé-logopedi. 
Děti  jsou ubytovány ve dvou- až pětilůžkových poko-
jích,  mají  tu  klubovny,  kuchyňku,  společenskou  míst-
nost, tělocvičnu, keramickou dílnu a velikou zahradu.
■ Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola na-
bízí?
Zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdě-
lávacího procesu. Podle zájmů a schopností si žáci volí 
nepovinný  předmět  náboženství,  misijní  kroužek,  pro-
hlubování výuky cizích jazyků, keramiku, kroužek šikov-
ných  rukou,  čtenářský  kroužek,  Klub  mladého  divá-
ka, sborový zpěv, hru na zobcovou flétnu, dramatický 
kroužek,  kroužek  informačních  technologií,  šachovou 
hru  a  házenou.  Výuku  tělesné  výchovy  doplňují  kur-
zy plavání pro žáky 1. stupně,  lyžařský výcvik pro žáky 
7. ročníků, turistické aktivity, soutěže v miniházené. Vy-
užíváme rozsáhlý sportovní areál u školy. Každý rok pra-
cují žáci na velkém divadelním projektu.
■ Jaké jsou předpoklady přijetí na vaši školu? Měl by 
uchazeč o studium u vás pocházet z věřící rodiny? Jak 
probíhá zápis? 
Protože jsme školou logopedickou, přijímáme žáky s vý-
vojovými poruchami řeči, koktavostí, patlavostí, opož-
děným  vývojem  řeči  a  speciálními  poruchami  uče-
ní,  jako  jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie a ADHD 
syndrom.  Dokážeme  pomoci  i  dětem  s  autistickými 
rysy.  Žáci  jsou přijímáni ve výběrovém  řízení na  zákla-
dě doporučení pedagogicko-psychologické poradny 
na dvouměsíční diagnostický pobyt, při něm se ověřu-
je správnost zařazení. Po skončení diagnostického po-
bytu je žák buď trvale vřazen, nebo je mu doporučen 
vhodnější typ školy. Pokud je handicap u žáka odstra-
něn nebo upraven, vrací se zpět na kmenovou školu. 
Rodiče vyhledávají naši školu z důvodů komplexní spe-
ciálně pedagogicko-logopedické péče, nebývají věří-
cí, výhody výchovy dětí ke křesťanské morálce objevují 
až v průběhu pobytu u nás.
■ Jak u vás probíhá výuka náboženství? Nabízí škola 
nějaké další duchovní podněty a aktivity? Jak je tato 
nabídka žáky přijímána a využívána?
V 1. až 5.  ročníku  je náboženství vyučováno  jako ne-
povinný předmět paní katechetkou. V 6. až 9. ročníku 
jsou základy náboženství vkomponovány pro všechny 
žáky do učebních osnov občanské výchovy a vyuču-
je je P. Pavel Klimovič SDB, školní kaplan. Předmět ob-
čanská výchova je na druhém stupni podáván žákům 
z  křesťanského  pohledu  školním  spirituálem  P.  Karlem 
Soukalem. Otec Klimovič  říká,  že  skloubení občanské 
nauky a základů náboženství je velmi vhodné. Má dob-
rý pocit ze všech tříd, kde základy náboženství učí, děti 
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jsou vcelku pozorné a vstřícné.  Zdá  se mu,  že  rozměr 
křesťanství se projevuje vnímavostí dětí při mši svaté i při 
náboženských tématech ve vyučování. I s pedagogic-
kým sborem je spokojený. Jeho kontakty s jednotlivými 
učiteli mají vždy tak trochu i misijní charakter, chce to-
tiž, aby křesťanství bylo vnímáno a přijímáno jako něco 
velmi lidského, co prohlubuje a oživuje vzájemné vzta-
hy, směřuje nad nás a dává hlubší smysl všemu, co pro-
žíváme. Jako jedna z prvních škol jsme již před pěti lety 
zařadili do učebního plánu etickou výchovu, vyučova-
nou lektorkou Etického fóra. Každoročně uskutečňuje-
me týdenní výjezdní komunity pro 6. až 9. třídy do stře-
diska Vesmír v Orlických horách k P. Tomáši Hoffmanovi, 
který se stal naším milým duchovním rádcem. V rámci 
školního  klubu  pracuje misijní  kroužek,  ukazuje  žákům 
různá společenství křesťanů, způsoby modlitby, přibližu-
je život na misiích. Důležité jsou rovněž spontánní rozho-
vory žáků o problémech hledání životní cesty s oběma 
duchovními mimo výuku. Celý systém přijali žáci, rodiče 
i zaměstnanci  jako charakteristický pro naši  školu, pro 
mnohé z nich se objevil dosud neznámý obzor.
■ Podílí se vaše škola nějakým způsobem na životě círk-
ve, je zapojena do dění ve farnosti, do níž náleží? Vní-
má působení vaší školy i širší okolí než jen vaši žáci a je-
jich rodiny?
Žáci  se  svými  učiteli  společně  prožívají  liturgický  rok, 
čtyřikrát ročně slaví školní mši svatou v kostele sv. Petra 
a Pavla v bohnické farnosti. Pomáhají při údržbě farní 
zahrady, odměnou jsou krásná posezení u ohně nebo 
pod korunami stromů. Jedním z projektů školy bylo pu-
tování za historií starých Bohnic, včetně prohlídky koste-
la, fary a hřbitova. Internátní děti se účastní kulturních 
akcí pořádaných bohnickou  farností.  Každý  rok  škola 
pořádá  setkání  žáků  s  významnou  církevní  osobností 
a zprostředkovává návštěvu křesťanské komunity, vlo-
ni např. komunity Chemin Neuf v klášteře v Tuchomě-
řicích.
■ Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky/kaplana?
Největší  starostí  školního  kaplana  je,  aby  z  každého 
žáčka vyrostl pokud možno krásný, zdravý, kultivovaný 
a vyzrálý člověk s velkým Č, to znamená osobnost, kte-
rá si je kromě jiného dobře vědoma své důstojnosti ja-
kožto obrazu Božího,  respektuje Boží  zákony a kulturní 
či náboženské odlišnosti lidí na celém světě, snaží se žít 
v lásce a pokoji ve vztahu k Božímu stvoření a celé pří-
rodě. A radostí jsou všechny ty malé krůčky, které spo-
lečně děláme, abychom se tomuto cíli přibližovali.
Starostí  i  radostí  ředitelky  školy  jsou  samozřejmě  děti 
a  dospěláci,  za  které  nese  odpovědnost,  o  které  se 
chvěje,  je na ně pyšná a děkuje  za  to,  že  jsou. Co  ji 
však v současné době nejvíc trápí, je dislokace jednot-
livých  součástí  školy do čtyř od  sebe vzdálených bu-
dov a  s  tím  související  nerentabilita  využívání  státních 
dotací, určených handicapovaným dětem, které mizí 
v  podobě  vysokého  nájemného.  Prostě  bychom po-
třebovali být opět všichni pod jednou střechou, nevíte 
o nějaké takové?

Církevní mateřská škola logopedická Don Bosco  je 
součástí CZŠ logopedické, aby byla zajištěna kontinu-
ita péče o děti  s  narušenou komunikační  schopností. 
Rodiče  sem dováží  své děti  z Prahy  i  z blízkého okolí. 
Obrací se na nás rodiče, u jejichž dětí byla zjištěna po-

rucha  řeči  a  komunikace  v  různém  stupni  a  rozsahu. 
Děti přicházejí s opožděným vývojem řeči, dysfázií, huh-
ňavostí, mutismem, autismem či lehkým sluchovým po-
stižením. Ve třídách jsou děti smíšené věkově (3–7 let) 
i  strukturou potíží,  ale  na  vlastní  činnosti  a aktivity  vy-
tvářejí různé skupiny, což vede k přirozené potřebě ko-
munikovat, užívat své řečové dovednosti co nejčastěji 
a nejefektivněji. Zájem rodičů v posledních letech pře-
vyšuje kapacitní možnosti našeho zařízení.
■ Jaké doplňující či zpestřující aktivity školka nabízí?
Naše CMŠ  logopedická se prezentuje školním vzdělá-
vacím  programem  Brána  dětem  otevřená,  který  ak-
ceptuje postižení dětí. Individuální práce s dětmi probí-
há každý den a vychází z potřeb každého jednotlivého 
dítěte. S dětmi vyjíždíme na školu v přírodě. Školní pro-
gram je doplněn sportovním a keramickým kroužkem, 
dále specifickými  stimulačními programy, které se ko-
nají buď v prostorách MŠ, nebo jsou určeny pro domá-
cí prostředí. V průběhu roku realizujeme rodičovské díl-
ny, kde si rodiče společně s dětmi hrají a tvoří. Kromě 
speciálních programů  se  v našem  zařízení odehráva-
jí běžné „školkové“ aktivity – besídky, pyžámkový večí-
rek, rozloučení s předškoláky.
■ Musí mít dítě, které jeho rodiče chtějí umístit do vaší 
školky, nějaké zvláštní předpoklady (například být 
z křesťanské, věřící rodiny)? Jak vypadá zápis?
Zápis dětí probíhá v průběhu celého roku, kdy přijímá-
me  záznamy  zájemců  o  umístění  dítěte  na  následu-
jící  školní  rok.  Rodiče vyhledávají  naši MŠ, protože  je-
jich  dítě má  závažné  problémy  v  řeči  a  komunikaci. 
Základním  kritériem přijetí  jsou  tedy  různé  řečové po-
ruchy. Obvykle v období před Velikonocemi zveme ro-
diče a jejich dítě na vstupní pohovor. Při této příležitos-
ti mají rodiče možnost si prohlédnout MŠ a my naopak 
zhodnotit  závažnost  řečového  postižení.  Podle  počtu 
volných míst vybírá komise ředitele školy děti k přijetí. 
■ Probíhá u vás nějakou pro děti přístupnou formou vý-
uka náboženství? Nebo jakým způsobem se ve vaší 
školce projevuje to, že je „církevní“?
Vzhledem k základnímu poslání CMŠ logopedické od-
stranit,  eliminovat  a  kompenzovat  řečové  a  komuni-
kační  potíže  nemáme  pro  výuku  náboženství  stano-
vený pevný  rozvrh.  S  dětmi  prožíváme hlavní  období 
liturgického roku, účastníme se školních mší a vlastním 
příkladem vedeme děti a jejich rodiče k základním lid-
ským a křesťanským hodnotám. 
■ A jaké jsou – co se týká MŠ – největší starosti a rado-
sti ředitelky?
Základní starostí je zajištění každodenního provozu tak, 
aby nebyla zasažena kvalita péče, aby jednotlivé čin-
nosti a provozní náležitosti byly ve vzájemném souladu. 
Největší radostí jsou pokroky dětí v řeči, v samostatnos-
ti, s nadějí na prožití hodnotného života. 
Závěrem uvádím  slova,  která nám  rodiče nechali  vy-
tisknout na hrnky: „Umím říci mámo, táto, a Vám díky 
patří za to!“

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce  
Mgr. Daniele Špinkové a školnímu kaplanovi 

P. Mgr. Pavlu Klimovičovi SDB. (kh)

Kontakt: Dolákova 555, 181 00 Praha 8; tel.: 283 852 124 (ZŠ), 
233 542 796 (MŠ); e-mail: info@donbosco.cz;  
http://www.donbosco.cz/



8

Z BISKUPSKýCH DIáŘů

Z ACT CURIAE

Z diáře otce kardinála
  5. 4.  9:00   Praha-Staré Město, kostel sv. Havla – obřady Květné neděle, svěcení ratolestí, průvod 
    9:30   Praha-Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem – mše sv.
  9. 4.  9:00  Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
    18:00   Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na památku Večeře Páně
 10. 4.  8:00   Praha-Hradčany, katedrála (chórová kaple) – liturgie hodin
    15:00  Praha-Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – křížová cesta
    18:00   Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku
    19:00  Praha-Hradčany, Staré proboštství – setkání s katechumeny, kteří přijmou křest v katedrále 
 11. 4.  8:00   Praha-Hradčany, katedrála (chórová kaple) – liturgie hodin
     20:30  Praha-Hradčany, katedrála – velikonoční vigilie a křest dospělých
 12. 4.  9:30  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 19. 4.  9:30  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. 2. neděle velikonoční
    10:30  Praha-Hradčany, Arcibiskupství, Sál kardinála Berana – setkání s nově pokřtěnými
    15:00  Slavkovice u Nového Města na Moravě, kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny – mše 

sv., neděle Božího milosrdenství 
 23. 4.  18:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., titulární slavnost sv. Vojtěcha
 26. 4.  10:00  Praha-Chvaly, kostel sv. Ludmily – mše sv., biřmování
 27. 4.  14:00  Praha, hotel Marriott Prague Flora – konference Caritas Europe – Social Policy
 30. 4.–7. 5.     Libanon a Sýrie – kněžská pouť po stopách sv. Pavla 

Z diáře biskupa Malého
  1. 4.     Beroun a Kladno, mateřské školy – vizitace
  3. 4.  16:30   Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – vizitace + mše sv. za kněžská a řeholní povolání
  5. 4.  10:30   Praha-Břevnov, školské sestry sv. Františka (Radimova ul.) – mše sv. 
  9. 4.   9:00   Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
    17:00   Stará Boleslav, kněžský domov – mše sv.
 10. 4.   8:00  Praha-Hradčany, katedrála – liturgie hodin
    18:00   Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku
 11. 4.   8:00   Praha-Hradčany, katedrála – liturgie hodin
 11. 4.  20:00   Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – velikonoční vigilie
 12. 4.  17:00   Praha-Hradčany, katedrála – nešpory 
 19. 4.  10:00   Vrané, kostel sv. Jiří – mše sv. 
 26. 4.   9:00   Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty – biřmování
 27. 4.     Vídeň – přednáška pro Iustitia et Pax

Z diáře biskupa Herbsta
  4. 4.  17:00  Mořina, kostel sv. Stanislava – mše sv.
  5. 4.  11:00  Načeradec, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
  9. 4.  9:00  Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
 10. 4.  18:00  Králův Dvůr, kostel Nanebevzetí Panny Marie – obřady Velkého pátku
 11. 4.  20:00  Králův Dvůr, kostel Nanebevzetí Panny Marie – velikonoční vigilie
 12. 4.  8:00  Králův Dvůr, kostel Nanebevzetí Panny Marie – Boží hod velikonoční, mše sv.
 19. 4.  15:00  Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) – mše sv.
 26. 4.  10:00  Nymburk, kostel sv. Jiljí – mše sv. s biřmováním
 28. 4.    Úhonice – vizitace farnosti 

Missa chrismatis 
Na  Zelený  čtvrtek  9.  dubna  2009  v  9:00  v  katedrále 
sv.  Víta,  Václava  a  Vojtěcha  bude  kardinál  Miloslav 
Vlk hlavním celebrantem eucharistické slavnosti, při níž 
obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěce-
ní a budou posvěceny oleje k udílení svátostí. K účas-
ti na slavení eucharistické oběti zveme všechny bisku-
py, kněze a jáhny působící v pražské arcidiecézi, jakož 
i věřící laiky.

Upozornění 
Student Husitské teologické fakulty Jan Ragazzo, který 
nosí kněžský kolárek, při kontaktech s katolickými kně-
žími a mezi studenty Husitské fakulty tvrdí, že jsem jeho 
světitelem. Prohlašuji, že je to lež. Jan Ragazzo tímto tvr-
zením chce dodat legitimitu své žádosti při návštěvách 
katolických kostelů, aby tam mohl  sloužit mši  sv. Upo-
zorňuji spolubratry kněze, aby při případném setkání se 
jmenovaným jeho žádost striktně odmítli.

Václav Malý, biskup

Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16,  
119 02 Praha 1 – Hradčany, tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647 www.apha.cz, e-mail: apha@apha.cz
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Z ACT CURIAE
Personalia
Ustanovení
Věra Dospělová byla s platností od 15. 3. 2009 do 15. 3. 2010 jmenována notářkou Interdiecézního církevního sou-
du České provincie. 
Dr. Vojtěch Eliáš byl s platností od 16. 2. 2009 jmenován prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Tímto jmenová-
ním mu současně vzniká předsednictví v Radě Arcidiecézní charity Praha. 

Suspense
P. doc. JUDr. Jiří Kašný, Th.D., SDB uzavřel civilní sňatek. Tím se na něho vztahuje ustanovení kánonu 194 § 1, odst. 
3., a 1394 § 1 CIC/1983, tzn., že duchovní upadl do suspense nastupující bez rozhodnutí představeného a vztahuje 
se na něj podle kán. 1333 § 1 a § 2 CIC/1983 zákaz konat všechny úkony moci ze svátosti svěcení a všechny úkony 
z moci řízení. Dle kán. 694 § 1.2° CIC/1983 je ipso facto propuštěn z řeholního společenství Salesiánů Dona Boska. 

Laicizace
Papež Benedikt XVI. vyhověl dne 17. 12. 2008 žádosti Mariana Zajíčka, kněze bratislavské arcidiecéze, o udělení 
dispense od posvátného celibátu a od všech břemen souvisejících se svátostí kněžství. Kardinál Miloslav Vlk ža-
dateli dispens osobně předal a zároveň žadatele uvědomil o obsahu dispense. Současně byl o udělení dispen-
se informován Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup bratislavský a metropolita západní církevní provincie Sloven-
ska, a bylo odesláno sdělení pro zápis v matrice pokřtěných. Marian Zajíček nyní pobývá na území arcidiecéze 
 pražské.

Úmrtí
František Hochman, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě, zemřel 8. 3. 2009 ve věku 59 let, v 30. roce své kněžské 
služby. Pohřben byl 13. 3. 2009 do hrobu bratří benediktinů v Praze-Břevnově. R.I.P.

Jubileář 
Výročí svěcení
Antonín Šorm, výpomocný duchovní u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha  7. 4. 1984 (25 let)
Mgr. Dipl.techn. Bohuslav Vašíček, trvalý jáhen IV. pražského vikariátu  18. 4. 1999 (10 let)
Mgr. Ing. Václav Boháč, trvalý jáhen u sv. Ludmily v Praze-Vinohradech  25. 4. 1999 (10 let)

Životní jubilea
ThMgr. Kazimierz Duś, farář v Křečovicích  1. 4. 1954 (55 let)
P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan,  
  administrátor u sv. Františka z Assisi v Praze-Starém Městě  5. 4. 1928 (81 let)
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio Roggero OCD,  
  rektor klášterního kostela Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad. v Praze  12. 4. 1939 (70 let)
Mons. ThLic. Josef Vojtěch Šach, kněz pražské arcidiecéze působící v Kanadě  22. 4. 1919 (90 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVí PRAŽSKÉHO

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754, 220 181 705, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz
  1. 4.  10:00  Společenství maminek s dětmi; DS
  1. 4.  19:30  Přednáškový  cyklus  „Postní  zastavení  u  Svatého  Vojtěcha“; Mons.  Doc.  Aleš  Opatrný, 

Th.D.: Velikonoce – prožít či přežít?; PS
  7. 4.  19:30  Příprava na život v manželství (1/8)*; CPR
 14. 4.  19:30  Příprava na život v manželství (2/8)*; CPR
 15. 4.  10:00  Společenství maminek s dětmi; DS
 17. 4.  20:00  Modlitba Taizé; DS
 20. 4.  20:00  Přednáška v rámci ČKA Praha 6; prof. Petr Vopěnka: Matematika jako humanitní věda; 

ČKA Praha 6
 21. 4.  19:30  Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
 22. 4.  9:30  Akademie nejen pro seniory; PS
 28. 4.  19:30  Příprava na život v manželství (4/8)*; CPR

 vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené
PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; ČKA Praha 6 – 
Místní pobočka České křesťanské akademie
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PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVí PRAŽSKÉHO
Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 777  
e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 

Program efektivního rodičovství krok za krokem 
CPR  nabízí  farnostem,  mateřským  centrům  a  spole-
čenstvím  rodin osvědčený program pomoci  s  výcho-
vou předškolních a mladších školních dětí. Celková dél-
ka programu je 24 hodin, které  je možno rozložit do 3 
nebo 4 sobotních bloků či jako náplň večerních setká-
ní po dobu cca čtvrt roku. Centrum pro rodinu zajišťuje 
vyškolené lektory, materiály pro účastníky a další potře-
by. Kapacita programu je 8 až 12 osob. Pokud si spo-
lečenství  (farnost, mateřské centrum atd.)  zajistí vlast-
ní  vhodné prostory  (místnost  velikosti  běžné  učebny), 
je  příspěvek  účastníků  600 Kč  na  osobu  resp.  1000 Kč 
na manželský pár. Program již třetím rokem dotuje Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí ČR. Z grantu je mož-
ný příspěvek na hlídání dětí během programu. Supervi-
zi projektu v ČR zajišťuje Centrum pro rodinu a sociální 
péči Brno. Bližší informace na http://cpr.apha.cz/step/

 
Maminky v obtížných životních situacích
Pravidelná sobotní setkání osamělých maminek pokra-
čují v sobotu 4. 4. od 14 do 17 hodin v pražské Reziden-
ci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. Na setkání bývá společná 
modlitba, sdílení radostí a starostí a tematický program. 
Na další  setkání 16. 5.  jsme pozvali  rodinnou terapeu-
tku MUDr. Halku  Korcovou,  která bude hovořit  o ma-
teřství. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné 
ma minky!

Křesťanská psychologická poradna
s pracovištěm v Praze 6  (Thákurova 3) a v Nymburce 
(Bedřicha  Smetany  541/20)  nabízí  jednorázovou  psy-
chologickou  intervenci  s  případnou možností  násled-
ných  konzultací  nebo  s  odkazem  na  specializované 
pracoviště. Zaměřuje se především na osobní, manžel-
ské, pobočka v Nymburce též na výchovné poraden-
ství. Své služby poskytuje zdarma. Klienti se předem při-
hlašují telefonicky. Kontaktní telefon Praha 220 181 777, 
Nymburk 603 859 626.

PROGRAMy FARNOSTí A DALŠíCH ORGANIZACí

Velikonoce v Nazaretě
9.–12. dubna 2009. Pro mládež 17–30 let. Chceš prožít 
Velikonoce trochu jinak? Ve společnosti přátel? V dob-
ré duchovní atmosféře?  Začínáme ve čtvrtek v 18:00 
mší  svatou  a  končíme  nedělním  obědem.  Co  nás 
čeká?  Poslední  večeře,  netradiční  křížová  cesta,  pří-
prava liturgie, společné modlitby, ale i společná osla-
va, zábava a popovídání. Nemůžete-li přijet na celý ví-
kend,  je možné  zúčastnit  se  v  sobotu od  21:00  vigilie 
a agapé.

Večery ve středu
Srdečně zveme na dubnové Večery, které se uskuteč-
ní 15. dubna 2009 na obvyklém místě – v Klubu u Pan-
ny  Marie  Sněžné  od  18:30.  Jako  obvykle  začínáme 
adorací,  po  ní  následuje  katecheze  o Matce  Tereze 
a od 20:00 večer kouzel s kouzelníkem Magistrem Kel-
lym. Vstupné dobrovolné.

Víkendovka pro 12–16tileté
24.–26. dubna na  téma „Láska versus  sobectví“. Proč 
se  nám  určité  věci  zakazují?  Je  pravda,  že  sobec-
tví  vede  k potratům, antikoncepci a  samotě?  Je při-
rozené plánování  rodičovství  jen metoda,  nebo  i  pří-
stup k životu, který se učíme už od dětství? Jaký smysl 
má půst? Začínáme v pátek v 19:00, konec je v nedě-
li po obědě. S sebou 250 Kč, buchtu, spacák a dobrou 
náladu. Budeme rádi, když se předem přihlásíte na tel. 
244 910 469 nebo mailem na Nazaret@apha.cz

Víkend pro nezadané katolíky 
ve věku 27–39 let, kteří hledají svůj protějšek –  
Centrum Nazaret v Praze, 17.–19. 4. 2009.  
Info: spolecne70@volny.cz

Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice, tel: 244 910 469, fax: 244 912 713  
e-mail: adcm-pha@volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2, e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
  Út  20:00  modlitební setkání (kaple kláštera v Tuchoměřicích)
 Čt  18:00  adorace
    18:30  večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Prokopa ve Středoklukách)
 Ne  10:30  mše svatá s katechezí pro děti

  9.–12. 4.    Velikonoce – oslava Vzkříšení (klášter v Tuchoměřicích, příjezd ve čtvrtek v 17 hodin, od-
jezd v neděli ve 14 hodin, pro mladé do 30ti let)

 29. 4.–3. 5.    Anamnéza – duchovní cvičení k uzdravení vzpomínek (Tuchoměřice, k přijetí je třeba mo-
tivační dopis, který můžete poslat na adresu sekretariat@chemin-neuf.cz)
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PROGRAMy FARNOSTí A DALŠíCH ORGANIZACí
Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice, tel.: 251 610 850, 251 627 400  
e-mail: mail@centrumbutovice.cz, http://www.centrumbutovice.cz

 ■ Další pokračování přednáškového cyklu „Prokopská zastavení“ se koná v Komunitním centru sv. Prokopa v úte-
rý 28. dubna 2009 od 18:30. Přednášet bude Ing. Artur Radvanský spolu s RNDr. Michaelou Vidlářovou na téma 
„A přesto jsem přežil“ (příběh židovského vězně, který přežil šest nacistických koncentračních táborů).

Akademická farnost Praha a VŠ katolické hnutí Praha 
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1, tel: 222 221 339  
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, http://salvator.apha.cz, http://salvator.farnost.cz http://vkhcr.org/praha
  1. 4.  19:00  Literárně hudební večer – „Jitřní zrak“ Jana Čepa. Setkání s poezií a s hudbou v útulné 

kryptě kostela.
 15. 4.  19:00  Velikonoční benefiční koncert Scholy Nejsvětějšího Salvátora. Zazní Jazzová mše Zdeňka 

Tošnara.
 21. 4.  19:00  Ekumenická bohoslužba ke Dni Země, poté debata na ekologické téma v sakristii. Ve spo-

lupráci s Českou křesťanskou akademií. Moderuje Jiří Nečas.
Z dalšího programu: Jazykové kurzy, modlitební společenství, debatní večery, exercicie, meditace ... vše najdete 
na webových stránkách www.salvator.farnost.cz

Svatá Hora – poutní místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, 261 80 Příbram II – 591  
tel.: 318 429 930; fax: 318 624 744; e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz
  4. 4.   9:00  postní duchovní obnova „Přejít ze smrti do života – uvedení do velikonoční liturgie“, vede 

P. Jan Kotas, S.L.L.  (katecheze, kající pobožnost, adorace, příležitost ke svátosti  smíření, 
mše svatá v 11:00, koncert duchovní hudby ve 12:00 – Johann Sebastian Bach: Matoušo-
vy pašije – výběr)

  5. 4.  9:00   a 11:00 mše svatá se zpívanými pašijemi (Pavel Šmolík: Pašije podle sv. Marka)
 10. 4.  15:00  křížová cesta v parku
 13. 4.  16:30  velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru

Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy 128 00, Praha 2, tel.: 224 917 210, e-mail: cka@omadeg.cz; http://www.omadeg.cz/cka
 14. 4.  17:30  Ekologická sekce: RNDr. Ivana Macháčková, CSc. – Periodicita růstu rostlin (přízemí kláš-

tera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2)
 21. 4.  19:00  Ekumenická  bohoslužba  ke  Dni  Země  (kostel  Nejsvětějšího  Salvátora  u  Karlova mostu, 

po bohoslužbě následuje beseda s diskusí)
 22. 4.  18:30  Kolegium katolických lékařů: MUDr. Karla Kotková – Rehabilitační lékařství není jen cviče-

ní (posluchárna III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocnice 1, vchod ze dvora, 
1. parto naproti schodům)

 28. 4.  16:00  Uměnovědná sekce: prof. Jan Royt – Pražská Loreta (prohlídka s přednáškou, Loretánské 
nám, Praha-Hradčany)

Unie Katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
zve všechny zájemce na:

 ■ Besedu s PhDr. Kateřinou Bečkovou, předsedkyní Klubu za starou Prahu, na téma Krásy Prahy a jejich ochrana 
pro budoucnost. Ve středu 15. 4. 2009 od 14:30 ve farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 
18, Praha 1

 ■ Volební sněm UKŽ, v sobotu 25. 4. 2009 v budově Cyrilometodějského gymnázia a střední pedagogické školy, 
Lerchova 63, Brno. Sněm má téma Kam kráčíš, UKŽ? (Radosti, starosti, výhledy a perspektivy). Na sněm je tře-
ba se přihlásit do 15. 4.

 ■ Pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Na programu je mše sv., návštěva hradu Lemberka a Zdislaviny 
studánky. V neděli 10. 5. 2009. Více informací a přihlášení na tel. 220 181 329 nebo emailem ukz@volny.cz. Je 
třeba se přihlásit do 30. 4.

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, tel: 220 516 740, e-mail: lorata@kapucini.cz; www.loreta.cz
Také hlas loretánských zvonků nás bude o Květné neděli uvádět do atmosféry začátku Svatého týdne. V 15:00 
a v 19:00 uslyšíme postní písně a melodie. Na Velký pátek a na Bílou sobotu se i zvonky odmlčí, o slavnosti Zmrtvých-
vstání Páně 12. 4. v 15:00 a v 19:00 však již opět zazní, a to velikonočními melodiemi, které budou k slyšení rovněž 
v Pondělí velikonoční, o všech dalších velikonočních nedělích a také v sobotu 25. 4. v tytéž hodiny. Svátek svaté-
ho Vojtěcha oslaví zvonky hrou v 17:00. Na zvonkohru hrají karionisté Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít Janata.

K návštěvě Lorety a k poslechu zvonků zvou bratři kapucíni.
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PROGRAMy FARNOSTí A DALŠíCH ORGANIZACí
Česká provincie Řádu sv. Augustina 
Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, tel.: 257 532 675, fax: 257 532 677,  
e-mail: osaprag@augustinianiti.cz; www.augustiniani.cz

XI. Augustiniánský týden
Česká provincie Řádu sv. Augustina vás zve do prostor svého malostranského kláštera k účasti na programu XI. 
Augustiniánského týdne (20.–24. 4. 2009), tématem bude „Sv. Pavel u sv. Augustina“, jednotlivých přednášek se 
ujali Marcel Černý, Markéta Langová a Tomáš Mrňávek, součástí programu jsou dva koncerty a v den slavnosti 
Obrácení sv. Augustina (24. 4.) v 19:00 slavná mše svatá.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy, tel: 235 301 238, fax: 235 302 720, http://www.domovrepy.cz, http://www.boromejky.cz
  2. 4.  17:30  vernisáž (Soukromá střední škola uměleckého designu): 

- Výstava profesorů školy: ak. mal. Jaroslav Klát – obrazy;  
ak. sochař Vojtěch Malaník– reliéfy, sochy, kresby. (2.–30. 4.) 
- výstava maturitních klausur studentů ateliéru keramiky (atrium Domova, 2. 4.–30. 9.)

 17.–31. 4.  10:00-18:00  Andílci  –  výstava  kreseb  na  téma  Jsou andělé? dětí  ze  ZŠ Marjánka a  textů  žáků  ZUŠ 
Na Střezině v Hradci Králové (foyer kostela)

 13. 4.  18:00  Velikonoce se sborem Byzantion – koncert (kostel Sv. rodiny)
 17. 4.  18:00  Pocta všem andělům – koncert studentů 5. ročníku AMU na podporu restaurování 

beuronských maleb v kostele Sv. rodiny (Punto, Brahms, Dvořák, de Sarastre, Massenet; 
kostel Sv. rodiny)

 19. 4.  17:00  Velikonoční Radost – koncert sboru Radost Praha (Eben, Martinů, Foerster, Pergolessi)
 24. 4.  17:00  Jarní flétna a klavír – koncert žáků KS Průhon lektorky Zuzana Hrbkové (refektář)
 29. 4.  16:00  Jarní dostaveníčko – koncert sboru Život 90. Sboristky v pokročilém věku, ale s energií 

dvacetiletých, zpívají písně s obsahem humoru a nadhledu nad životními strastmi (refektář)

Karmel Edith Steinové
Jinonická 22, 150 00 Praha 5 – Košíře, tel.: 257 212 426, mob.: 723 588 512, e-mail: karmelitky@gmail.com

Kontemplativní exercicie
Ve dnech 21.–26. 4. se v Praze-Vinoři uskuteční intenzivní kontemplativní exercicie pod vedením Jana Šedivého, 
zkušeného duchovního učitele z německého Rosenheimu. Obsahují meditační sezení, meditace v chůzi, přednáš-
ky, zpěv, možnost osobních rozhovorů s lektorem. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. 
Jde o finančně náročnější, avšak nejlepší kurz kontemplativní modlitby, který lze v současné době nalézt. Bližší info 
a přihlášky na adrese dlohos@volny.cz

Spiritualita Karmelu
Zveme vás, především vážnější zájemkyně o zasvěcený život, na víkendové setkání na téma „Novicky a novicmis-
trové“, které se uskuteční 8.–10. 5. 2009 na Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích. Hosty budou karmelitánská no-
vicka Marina spolu s novicmistrovou sester karmelitek sv. Terezie. Počet účastnic je omezen, doporučený věk je 
max. 40 let. Protože nabízíme i přespání v klášteře, je nutno se předem ohlásit.

Kurz pro hlavní vedoucí táborů
Asociace křesťanských sdružení mládeže (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež ČBK organizuje kurz pro hlavní vedou-
cí táborů či jiných prázdninových pobytů pro děti (AKSM je držitelem oprávnění Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy pro pořádání tohoto školení).
Kurz se koná 15.–17. 5. 2009 v Praze-Kunraticích, začátek je v pátek v 19:00, ukončení v neděli v 16:30. Cena 350 Kč 
zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály (část dotována MŠMT). Náplní kurzu  jsou právní předpisy při 
práci s dětmi včetně hygienických předpisů, základy první pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mlá-
deží, táborové hospodaření a organizační příprava tábora. Kurz je zakončen testem; účastníci dostanou osvěd-
čení. Přihlášky posílejte do 28. 4. (nebo do naplnění kapacity kurzu – max. 35 osob) na adresu: Sekce pro mládež 
ČBK, Ing. Marie Světničková, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice nebo svetnickova@cirkev.cz
Přihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály.

Velikonoční jarmark
CMŠ Studánka zve na tradiční „Velikonoční  jarmark“ v sobotu 4. 4. 2009 od 14:00 na zahradě CMŠ Studánka, 
Ke Kamýku 686, Praha 4. Společně oslavíme Květnou neděli posvěcením kočiček, připomenutím si velikonočních 
zvyků, zasazením oseníčka, upletením pomlázek, výrobou řehtaček, píšťalek a zdobením vajíček. Vstup volný. Po-
řádá OS Studánka s laskavou podporou Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 12.

POZVáNKy, NABíDKy
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DALŠí ZPRáVy
Akademické týdny
Občanské sdružení Akademické týdny a Česká křesťanská akademie vás zvou do Lázní Rezek u Nového Města 
nad Metují na 19. ročník Akademických týdnů v termínu 2.–10. 5. 2009. Informace a podrobný program nalezne-
te na www.akademicketydny.info nebo na tel. 777 194 750, 777 194 760.

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec 2009
IV. etapa (25. 4.) Trasa: Sázava – Uhlířské Janovice – Zbraslavice (28 km). Doprava z Prahy vlakem z hl. n. 6:19 – 7:16 
Čerčany (přestup) 7:24 – 8:01 Sázava; nebo autobusem Praha Háje 7:00 – 8:10 Sázava. Odchod od kláštera cca 
v 9:00. Odjezd ze Zbraslavic: vlak 17:58 – 18:54 Kutná Hora (přestup) 18:59 – 20:10 Praha (jede i pozdější vlak 20:08). 
Informace na www.poutnik-jan.cz nebo na tel. 286 891 447 a 731 604 392.

Pouť do Poříčí nad Sázavou 2009
Národní rada Sekulárního františkánského řádu spolu s farností Poříčí vás srdečně zvou na pouť do poříčského kos-
tela sv. Havla, kde bude 18. 4. 2009 v 16:00 obětována mše sv. za dr. Františka Noska (1886–1935), františkánské-
ho terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Hlavním celebrantem bude 
P. Josef Smola. Bližší informace o pouti sdělí M. Müller na tel. 272 765 083 (večer), 732 74 49 53, nebo je možno po-
slat dotaz na adresu muller.miloslav@centrum.cz

Iniciativa 17–11
ŘK farnost Praha-Strašnice ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím vás zve na další přednášku z cyklu Ini-
ciativa 17–11: 1. dubna 2009 od 19:00 promluví Marek Orko Vácha na téma „Bioetika: Umění žít a život chránit“ 
(Co je lidský život? Kdy začíná a kdy končí? * Čtyři principy lékařské etiky * Smíme všechno, co můžeme? * „Člověk 
jako osoba“ anebo „Život jako mechanická hračka“? * Právní situace a naše možnosti, jak život chránit * Potraty, 
klonování, eutanazie * Odpovědnost za Boží stvoření). Besedy se konají po celý rok 2009, vždy první středu v mě-
síci v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, 100 00 Praha-Strašnice). Vstup volný. E-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Velikonoční koncerty u sv. Ludmily
Občanské sdružení na opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2 zve všechny milovníky hudby na cyklus be-
nefičních koncertů ve prospěch opravy svatoludmilských varhan. Koncerty, na nichž budou účinkovat studenti 
a absolventi Pražské konzervatoře, se konají o nedělích 12., 19. a 26. dubna a 3. května 2009, vždy v 18:00 v koste-
le sv. Ludmily na nám. Míru, Praha-Vinohrady. Více o programu naleznete na wwww.varhany-ludmila.cz

DUCHOVNí CVIČENí

9.–13. 4. Velikonoční exercicie pro 
rodiny s dětmi

Mezinárodní Centrum 
Duchovní Obnovy

Klášterní 1, 463 62 Hejnice;  
e-mail: mcdo@mcdo.cz;  
www.mcdo.cz; tel.: 482 360 235;  
fax: 482 360 299

14.–18. 4. Duchovní cvičení pro 
pracovníky charit Mons. J. Šich  ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad,  
tel.: 572 571 420, 572 571 531;  
e-mail: velehrad@stojanov.cz;  
www.stojanov.cz

19.–25. 4.
DC – II. týden: „Poznat, 
milovat a následovat 
Ježíše Krista“

P. Fr. Lízna SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín, tel.: 558 761 429, 737 930 713

20.–27. 4.
týdenní duchovní obnova 
pro seniory a lidi středního 
věku 

P. Ing. M. Fiala, 
OPraem 

Marianum-Janské 
Lázně

Biskupství královéhradecké – Diecézní 
centrum pro seniory, Velké nám. 35, 
500 01 Hradec Králové,  
tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328,  
e-mail: dcs@diecezehk.cz,  
web: http://seniori.diecezehk.cz

21.–24. 4.
Duchovní obnova 
„O důstojnosti člověka  
(Ž 8,5)“

sr. V. Barátová Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32,  
tel.: 541 239 264,  
www.dc-vranov.katolik.cz,  
e-mail: dc-vranov@katolik.cz

22.–26. 4. Duchovní obnova pro 
všechny P. P. Havlíček SJ Dům jezuitů

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín,  
tel.: 731 182 112, 605 760 307,  
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz

29. 4.–3. 5. Duchovní obnova  
„Vnitřní uzdravení“ P. A. Rucki Duchovní centrum sv. 

Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32,  
tel.: 541 239 264,  
www.dc-vranov.katolik.cz,  
e-mail: dc-vranov@katolik.cz
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KRáTKá SDěLENí

OZNáMENí

Přijmeme zdatného důchodce
Provincie  kapucínů  přijme  fyzicky  zdatného  důchod-
ce na poloviční úvazek, držitele  řidičského průkazu B, 
za  účelem  nakupování  surovin  a  drobných  údržbář-
ských prací v klidném prostředí kláštera. Předpokláda-
ný nástup 1. 6. 2009. Kontakt: Provincie kapucínů v ČR 
–  Poutní  dům,  Loretánské  náměstí  6a,  118  00  Praha-
Hradčany, Štěpán Faber: 603 503 818.

Poradna pro ženy v tísni
Ženám  v  tísni,  zejména  těm,  které  neplánovaně  otě-
hotněly,  přemýšlí,  co  dál,  a  nachází  se  v  krizové  si-
tuaci,  nabízí  pomocnou  ruku  poradna  Aqua  Vitae 
(Americká  21,  120  00  Praha  2,  www.linkapomoci.cz, 
http://linkapomoci.cz, tel.: 800 108 000), spadající pod 
činnost občanského sdružení Hnutí Pro život. Aqua vi-
tae funguje primárně jako bezplatná telefonická a in-
ternetová poradna.

Publikace pro chrámové varhaníky
Jednota Musica Sacra nabízí nové díly ediční řady Var-
hanní preludia na písně z Kancionálu: Postní a veliko-
noční. Publikace uvádí na každou postní / velikonoční 
píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v růz-
ných stupních technické náročnosti a v různých kom-
pozičních stylech. 30 praktických varhaníků z několika 
diecézí vytvořilo pro každou z nich cca 90 kompozic, 
které jsou nahrány na přiloženém CD. Brož., cena jed-
né publikace včetně CD 190 Kč. Publikace  jsou k do-
stání  v  kanceláři  jednoty Musica  Sacra,  Grohova  14, 
602 00 Brno, v pondělí a v pátek 9–12, ve středu 9–12, 
13–15,  kde  se  rovněž  v  uvedené  době  přijímají  ob-
jednávky  osobně  nebo  na  tel.:  549  251  008,  e-mail: 
musicasacra@musicasacra.cz,  www.musicasacra.cz. 
Ve volném prodeji je možno publikace zakoupit v pro-
dejně Donum (Brno, Petrov 9).

PhDr. Karel Cikrle a PhDr. Willi Türk, Musica Sacra Brno

CO NOVÉHO V KNIŽNíM SVěTě

Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví;  
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

PRůHLEDy DO CíRKEVNí ČEŠTINy

Instrukce Dignitas personae
O některých otázkách bioetiky
(Kongregace pro nauku víry)
Dokument k aktuálním etickým otázkám.

Brož., 45 str., 39 Kč  
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Deklarace o eutanazii Bona et iura
(Kongregace pro nauku víry)
Dokument věnovaný jedné z nejdiskutovanějších etic-
kých otázek současnosti.

Brož., 23 str., 19 Kč  
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Od Večeře ke Kříži
(Lorenzo Zani)
Nový zákon opakovaně oznamuje, že pravá Boží tvář 
je odhalena smrtí Ježíše Krista na kříži. S touto událostí 
spojil Bůh vlastní identitu, v této události se ukázalo „to, 
co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk ni-
kdy ani nepomyslil“ (1 Kor 2,9). Cílem úvah významné-
ho italského biblisty je povzbudit čtenáře, aby se krátce 
v tichu zastavil před eucharistií a před křížem, pomoci 
mu věřit a svědčit o tom, že Ježíš ukřižovaný je Boží Syn, 
který  zemřel, aby nám zjevil,  že Bůh  je  láska větší než 
každé zlo, aby nás uvedl do života Trojice, aby nám do-
volil žít v synovství naši modlitbu, naše vztahy s ostatními 
a každou situaci našeho života.

Brož., 184 str., 198 Kč  
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Znovuzrození z vody a z Ducha
Život ze svátosti křtu
Další z řady knížek do kapsy, která může být tentokrát 
po  ruce  těm,  kdo  v  sobě  stále  chtějí  oživovat  nejen 
památku, ale  i milost křtu, který přijali  jako dar vzkříše-
ného Pána. Vedle modliteb  za  kmotry,  vysluhovatele 
křtu a modlitby kmotra za kmotřence obsahuje obnovu 
křestního vyznání a modlitbu poděkování za křest. První 
část je věnována katechezi o křtu a vysvětlení svátost-
ných znamení. Vhodné zvláště jako dárek pro katechu-
meny.

Brož., barevné ilustrace, 24 str., 30 Kč  
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Kostel Panny Marie Královny v Praze 4 (Ve Lhotce 36) 
vás zve 4. dubna 2009 v 17:00 v rámci své farní akade-
mie na „Stabat Mater“ Giovanniho Battisty Pergolessi 
(účinkují Magdalena Turchichová a Kristina Franková). 

Slovo Velikonoce
Velikonoce a Vánoce představují dva hlavní a od sebe neoddělitelné křesťanské svátky. Jak uvidíme, ani historii 
obou slov v češtině nelze oddělit.
Zatímco slovo Vánoce je doslovným překladem (tzv. kalkem) staroněmeckého wihen nahten „o svaté noci“, z ně-
hož pochází dnešní Weihnachten (lze chápat jako číslo jednotné, nebo množné), s Velikonocemi je to jinak. Slovo 
Vánoce bylo přejato již v době předcyrilometodějské, jde tedy o relativně velmi starou výpůjčku. Ve staročeštině 
znělo vánocě, takže jako plurál mohlo být zařazeno ke vzoru růže. Jak je to s historií slova Velikonoce? 
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váni vhodnou katechezí, a to uvedením do modlitby, 
osvětlením vyznání víry (Kréda), morálky a Desatera.

 ■ 2.  stupeň  –  obřad  zařazení mezi čekatele křtu. 
Katechumen  pokročil  ve  své  víře  a  je  připuštěn 
k hlubší přípravě na přijetí svátostí. Toto období splý-
vá  s  postní  přípravou  na  Velikonoce.  Probíhá  in-
tenzivní  příprava  a  hlubší  poznání  Krista  Spasitele, 
směřuje k očistě srdce a k pokání. Toho se dociluje 
prostřednictvím skrutinií, neboli zkoušky. Skrutinia jsou 
zaměřena k osvobození od hříchu a ďábla a posilu-
jí víru v Krista.

 ■ 3.  stupeň – obřadem s přijetím svátostí  se katechu-
men stává křesťanem. Slavnostně přijímá křest, je biř-
mován a zúčastňuje se slavení eucharistie a poprvé 
přijímá Tělo a Krev Páně ve svatém přijímání.

 ■ Na  období  katechumenátu  bezprostředně  nava-
zuje období mystagogie: Aby první  kroky nově po-
křtěných byly  jistější,  je žádoucí, aby  jim byla v kaž-
dé situaci poskytována pozorná a přátelská pomoc 
společenství  věřících,  jejich  kmotrů  a  duchovních 
správců. Je  třeba se všestranně postarat o  to, aby 
byli plně začleněni do společenství. Doporučuje se, 
aby se ve výročí křtu nově pokřtění znovu shromáždi-
li, aby děkovali Bohu a mohli si vyměnit své duchovní 
zkušenosti i načerpat nové síly.

karn

Ve staročeštině existovalo spojení velika noc, později veliká noc. Hus v Postile píše: „Velika noc slove noc, v níž jest 
velikú věc učinil veliký Kristus, z mrtvých vstav.“ Pojmenování vzniklo jako označení noční slavnosti, která je ještě 
zachována ve východní církvi. Napřed se skloňovala obě slova (staročesky od veliky noci, o velicě noci), posléze 
se objevily spřežky velikanoc, velkonoc (skloňované od velkonoci, po velikonoci). Jak se ale do slova Velikonoce 
dostalo množné číslo? Právě vlivem slova Vánoce (případně dalších pomnožných Letnice, Hromnice), k němuž 
se plurál Velikonoce vyvinul analogií. Slovensky je dodnes Veľká noc, jednotné číslo má i polština (Wielkanoc). Po-
zoruhodné je, že vlastně oba naše největší svátky etymologicky souvisí s nocí.
V germánských jazycích máme např. německé die Ostern a anglické Easter, obě etymologicky příbuzná. Slovo 
Easter se vyvinulo z podoby Éastre (doloženo před rokem 899). Původně označovalo germánskou bohyni, jejíž svá-
tek se slavil o jarní rovnodennosti – je příbuzné s litevským aušra, „úsvit“. Staroanglické Éastre je odvozeno od sta-
roanglického éast, „východ“, takže původně zřejmě odkazovalo na bohyni úsvitu, která má paralely v římské bo-
hyni Auroře a řecké bohyni Éós. V tomto případě tedy křesťanství využilo slova původně pohanského a naplnilo 
ho novým významem. Obdobné demytologizace najdeme i ve Starém zákoně.
Církevní slovanština a ruština ale zachovaly z hlediska biblických jazyků označení původnější: pascha (пасха). Po-
chází ze staroslověnštiny, kam se dostalo z řečtiny (byzantský ritus, pascha má však také latinská Vulgáta, z latiny 
je zřejmě francouzské Pâques). Řecké pascha (πασχα) je přejímka aramejského pascha (hebrejština má blízké 
pesach). Význam kořene p-s-ch není zcela průhledný, jedním z významů je „skákat, poskakovat, hopsat“. Tento 
význam prozrazuje zřejmě původní smysl: šlo v předizraelské době o kultický tanec při pohanské slavnosti. Slovo, 
které je mimochodem doloženo s malými modifikacemi i v akkadštině a mimobiblické hebrejštině a jehož ekviva-
lent v arabštině znamená „vymknout, vyvrtnout, vykloubit“, pak ale bylo obdařeno novým významem (Hospodin 
přeskočil oné noci domy Izraelců). V případě pesachu vlastně pozorujeme stejné přeznačení původně pohanské-
ho slova jako v anglickém Easter.
Od slova pascha máme přes latinské paschalis slovo paškál (frazém vzít na paškál vznikl z toho, že lidé byli k této 
svíci voděni při přísahání). V řečtině dokonce znamená pascha „paškál“. Ale i původ slova fáze lze sledovat až 
ke slovu pascha, ačkoli obvykle se jde jen k řeckému fásis od slovesa faínein „zářit, svítit“ – původně se vztahovalo 
na různé fáze Měsíce. Slavnost Pesach trvala původně jen jednu noc, a sice noc prvního jarního úplňku.
Slavme tedy obě tyto slavnosti, Velikonoce i Vánoce, s vědomím jejich důležitosti a původu.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

CO ZNAMENá ...

Katechumenát
Katechumenát je uvedením do víry a do křesťanského 
života, má připravit k přijetí Božího daru ve křtu, v biřmo-
vání a v eucharistii.
Katechumeni,  čili  uchazeči  o  křest,  jsou  uváděni  do 
křesťanského  života  postupně,  uprostřed  společenství 
věřících ve farnosti.
II. vatikánský koncil v konstituci Sacrosanctum concili-
um  reformuje průběh uvedení do křesťanského života 
a zavádí znovu instituci katechumenů v římskokatolic-
ké církvi. Kodex církevního práva mluví o katechume-
nech  v  kánonu  206  takto:  Zvláštním  způsobem  jsou 
s církví spojeni katechumeni, kteří totiž vedeni Duchem 
svatým výslovně žádají o včlenění do ní, a proto tímto 
přáním a také životem z víry, naděje a lásky se spojují 
s církví, která se již o ně stará jako o své.

Katechumenát a jeho stupně:
 ■ Prekatechumenát  –  doba,  v  níž  se  v  člověku  pro-
bouzí první zájem o křesťanskou víru, doba, v níž se 
navazují první kontakty s věřícími lidmi nebo i s křes-
ťanskými skupinami a v níž se pomalu rozvíjí ochota 
k obrácení.

 ■ 1.  stupeň  vlastního  katechumenátu  –  obřad  přijetí 
do katechumenátu. Je to obrácení k Bohu a kate-
chumen projeví přání stát se křesťanem a je církví při-
jat do katechumenátu. Katechumeni jsou připravo-
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby Pán požehnal dílo zemědělců hojnou žní a učinil srdce lidí 
v bohatších zemích citlivějšími k problému hladu ve světě.

Úmysl misijní
Aby křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní podmínky 
chudých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli znamením naděje 
díky svému odvážnému svědectví evangeliu solidarity a lásky.

Úmysl národní
Aby víra ve vzkříšení a velikonoční radost pronikly celý náš život  
a my se stali živými svědky evangelia.

 6. dubna 1974 zemřel ThDr. Štěpán Trochta, katolický kněz-salesián. Od konce 30. let správce chlapeckého 
domova v Praze-Kobylisích. Od roku 1947 sídelní biskup litoměřický. V letech 1948–1949 mluv-
čí katolických biskupů při jednání se státem. V letech 1949–1955 internován, roku 1968 reha-
bilitován a znovu se ujal biskupského úřadu. V roce 1973 jmenován kardinálem (* 26. 3. 1905). 

 9. dubna 994 zemřela ctihodná Mlada, první abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Kolem roku 965 
navštívila Řím, aby získala podporu papeže pro založení pražského biskupství (* před r. 935).

 9. dubna 1854 narozen Mons. ThDr. Jan Nepomuk Sedlák, katolický kněz, od roku 1817 působil jako kaplan 
a katecheta v Rokycanech, posléze farářem ve Velkých Popovicích. Roku 1891 jmenován 
kanovníkem metropolitní kapituly svatovítské a posléze roku 1908 kancléřem a generálním vi-
kářem pražské arcidiecéze. Světícím biskupem se stal v roce 1917. Dne 12. května 1929 slav-
nostně vysvětil obnovenou  svatovítskou katedrálu. Autor  řady historických a pastoračních 
knih († 30. 9. 1930).

 14. dubna 1914 narozen  Jiří  Reinberger,  varhaník,  hudební  pedagog a  skladatel. Od  roku  1946 pedagog 
na Pražské konzervatoři a na hudební fakultě AMU. Chrámový varhaník v emauzském klášte-
ře a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Zakladatel a propagátor novodobé české var-
hanní hudby a varhanní tvorby († 28. 5. 1977). 

 15. dubna 1719 za  přítomnosti  pražského  arcibiskupa  Františka  Ferdinanda  Kuenburga  komisiálně  otevřen 
hrob a ověřeny ostatky Jana Nepomuckého za účasti pěti přítomných odborníků. Dne 31. 
května 1721 prohlásil papež Inocenc XIII. Jana Nepomuckého za blahoslaveného. 

 17. dubna 1379 vysvěcen klášterní augustiniánský kostel sv. Tomáše na Malé Straně, obřad vykonal papežský 
legát kardinál Pileus. 

 20. dubna 1884 zveřejněna encyklika „Humanum genus“ papeže Lva XIII. Odsouzen materialismus, resp. svo-
bodné zednářství a podobné sekty. 

 23. dubna 1929 v  Římě  vysvětil  pražský  arcibiskup  František  Kordač  kapli  a  budovu  koleje  Nepomucena 
ve Vatikánu, určenou pro bohoslovce všech diecézí ČSR. 

 26. dubna 1934 zemřel  ThDr.  a  PhDr.  František  Kordač,  katolický  kněz a  teolog.  V  letech  1885–1905  rektor 
semináře a profesor bohosloví v  Litoměřicích. Roku 1905 profesor křesťanské filosofie na TF 
UK. V letech 1919–1931 arcibiskup pražský a primas český. Založil Arcibiskupské gymnázium 
v Bubenči a kněžský seminář v Praze-Dejvicích. Podílel se na uzavření „modu vivendi“ mezi 
ČSR a Vatikánem. Autor četných filosofických a teologických statí. V roce 1931 se vzdal své-
ho úřadu (* 11. 1. 1852). 

 29. dubna 1949 katoličtí biskupové a ordináři ČSR na své poradě probrali  soudobý stav církevně-politické-
ho jednání mezi vládou a čsl. episkopátem a poslali Memorandum prezidentu republiky, kde 
protestovali proti porušování svobody církve. 
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