
Rozhodnutí je jistým závazkem
Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, 
ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se 
rodí církev a otevírá se cesta ke spáse. Tato cesta 
je anticipována ve křtu Ježíše Krista. Proces křtu ob-
sahuje symboliku smrti, ale rovněž symboliku zno-
vuzrození. Křest, k němuž vyzývá Jan Křtitel, je obra-
tem, který zasahuje celý život. Je spojen s vyznáním 
hříchů a ohlašováním Božího soudu. Křesťany se 
stáváme křtem, který je vstupem do Ježíšova křtu. 
Proto Tertulián hovoří o zvyku křtít o velikonoční vi-
gilii, kdy se odhaluje význam křtu.
Prožíváme nyní tříleté období přípravy na cyrilo-
metodějské jubileum. I ono by se pro nás mělo stát 
opětovnou příležitostí lépe porozumět křtu. Tak jako za Janem Křtitelem vycházel celý judský kraj a všichni je-
ruzalémští obyvatelé se od něho dávali křtít v řece Jordánu (Mk 1,5), tak i naši předkové se obraceli ke kříži 
cyrilometodějské misie. Víme dnes, že sv. Cyril a Metoděj byli Rostislavem na Velkou Moravu pozváni proto, 
aby se postarali o výuku nových kněží, neboť pasovský biskup Hartwig byl těžce nemocen, nemohl vykoná-
vat úřad a křesťanský život v jemu svěřených zemích stagnoval. Cyril s Metodějem tedy Moravu a Čechy ne-
pokřtili. Moravská nobilita přijala křest už v roce 830 v Pasově a česká knížata v roce 845 v Řezně.
Důležitější však je, že tato misie přinesla na naše území Písmo svaté a liturgii ve srozumitelném jazyce. To umož-
nilo, aby se náš prostor stal skutečně křesťanským nejen politickým vlivem, ale opravdovým uvědoměním si 
své víry. Pro slovanské národy tato misie, která znamenala také počátek vlastní kultury a psané abecedy, 
učinila rovněž srozumitelným Písmo svaté. Teprve díky cyrilometodějské misii, která přináší liturgii ve srozumitel-
ném jazyce, mohlo křesťanství oslovit naše předky 
na základě svobodného rozhodnutí.
Toto rozhodnutí je jistým závazkem. Podobně jako 
rozhodnutí našich rodičů či naše vlastní je i střed-
ní Evropa formovaná cyrilometodějskou misií sou-
částí naší identity. Legenda říká, že Metoděj dal 
jako křestní dar sv. Ludmile staroboleslavské Palla-
dium, které nosil na své hrudi sv. Václav. Sama sli-
tina, z níž je mariánský reliéf zhotoven, podle jiné 
legendy pochází z Byzance, tedy vlasti sv. Cyrila 
a Metoděje. Zdá se mi, že tradice není ani tolik vý-
zvou, které bychom mohli stát tváří v tvář, jako spí-
še proudem, do něhož jsme ponořeni a který nás 
nese. Ať jsme pokřtěni jako děti či jako dospělí na 
základě vlastního rozhodnutí, musíme si být vědo-
mi toho, že jsme již dávno převzali jisté dědictví, od-
kud jedině můžeme získávat prostředky pro vyrov-
nání se s tím, co je pro nás jako křesťany výzvou.

 kardinál Dominik Duka
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Dubnový kalendářík
 1. 4. Květná neděle
 2. 4. 7. výročí úmrtí Jana Pavla II.
 5. 4. Zelený čtvrtek, Missa chrismatis (katedrála 9:30)
 6. 4. Velký pátek – památka Kristova umučení, den 

přísného postu
  začátek novény k Božímu milosrdenství (6.–14. 4.)
  Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi
 7. 4. Bílá sobota
 8. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod 

velikonoční
  Mezinárodní romský den
 15. 4. svátek Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční)
 16. 4.  narozeniny papeže Benedikta XVI. (*1927)
 19. 4. 7. výročí pontifi kátu Benedikta XVI.
 23. 4. svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona arcidiecéze
  setkání neofytů s arcibiskupem (18:00, katedrála)
 24. 4. sv. Jiří (mše v katedrále v 7:00 a v bazilice sv. Jiří 

v 18:00)
  Mezinárodní den skautů (sv. Jiří – patron skautů)
 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
 29. 4. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
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Velkopáteční koncert – bohoslužba slova
Všichni věřící jsou srdečně zváni na velkopáteční boho-
službu slova s duchovní hudbou, která se bude konat 
6. dubna od 18:00 v kostele sv. Mikuláše v  Praze-Malé 
Straně. Při tomto meditativním zastavení provede Pra-
žákovo kvarteto smyčcový kvartet Josepha Haydna 
„Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži“, který byl 
složen pro obdobnou meditaci v katedrále ve španěl-
ském Cádizu.

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
Jako každoročně i letos se v den památky Umučení 
Páně koná celosvětová Velkopáteční sbírka, jejíž vý-
těžek je určen na život křesťanů ve Svaté zemi. V loň-
ském roce bylo v naší arcidiecézi vybráno 480 894 Kč. 
Za vaše dary, minulé i budoucí, upřímné díky!

Velikonoce v katedrále

Květná neděle

10:00 mše sv., začátek v bazilice sv. Jiří (kard. Dominik Duka)
16:00 křížová cesta (v chórové kapli)
17:00 kapitulní nešpory

Zelený čtvrtek

09:30 Missa chrismatis (kard. Dominik Duka)

18:00 mše sv. – památka Poslední večeře Páně
možnost rozjímání do 21:00 v kostele Všech svatých

Velký pátek

08:00 modlitba se čtením a ranní chvály

09:00–15:00 možnost rozjímání o utrpení Páně v kostele 
Všech svatých

17:00 křížová cesta v kostele Všech svatých
18:00 památka Umučení Páně (kard. Dominik Duka)

Bílá sobota

08:00 modlitba se čtením a ranní chvály 

09:00–19:20 možnost rozjímání u Božího hrobu v kostele 
Všech svatých

20:30 velikonoční vigilie (kard. Dominik Duka)

Zmrtvýchvstání Páně

10:00 slavnostní mše sv. s apoštolským požehnáním (kard. 
Dominik Duka)

17:00 kapitulní nešpory

Ministranti, kteří mají zájem sloužit o Velikonocích v ka-
tedrále, nechť věnují pozornost pozvánce na str. 11.

Přehled bohoslužeb o Velikonocích 2012
Každoročně před Velikonocemi se na Arcibiskupství 
pražské obrací velké množství zájemců o přehled ve-
likonočních bohoslužeb v kostelích naší arcidiecéze. 
Tyto informace budou i letos k dohledání na interne-
tových stránkách pražské arcidiecéze (www.apha.cz) 
a v internetovém Katalogu pražské arcidiecéze (htt-
ps://katalog.apha.cz/web/).

Svátek svatého Vojtěcha a setkání 
neofytů s arcibiskupem
V intencích Řádu katechumenátu v Arcidiecézi pražské 
zve arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka všechny 
neofyty (tj. nově pokřtěné) své arcidiecéze ke společ-
nému slavení liturgie o svátku sv. Vojtěcha v pondě-
lí dne 23. dubna v 18:00 do katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze. Zváni jsou všichni neofyté se svými 
kmotry. Je vhodné, aby si nově pokřtění přinesli i bílé 
roušky, které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na 
sobě a v jejím závěru je odložili. 
Po společném slavení eucharistie v katedrále jsou všich-
ni neofyté se svými kmotry zváni na neformální setká-

Arcibiskup pražský kardinál Domi-
nik Duka oslaví 26. dubna své še-
desáté deváté narozeniny.
Otče arcibiskupe, děkujeme 
Vám, že jste se ujal naší diecé-
ze a s nasazením se vrhnul do 
všech náročných úkolů pastý-
ře. Uvědomujeme si přesah Vaší 
práce směrem k širší společnosti 
a státu a jsme Vám vděční za Vaši aktivitu. Přejeme 
Vám zdraví, sílu a trpělivost pro všechna ofi ciální, 
pastorační i organizační jednání, ale především 
Vám vyprošujeme velkou míru Boží pomoci, milos-
ti Ducha svatého, odvahy k hlásání Kristova evan-
gelia a hojnost Božího pokoje do srdce!

Otec biskup Mons. Karel Herbst 
6. dubna oslaví deset let od 
svého biskupského svěcení.
Vážený otče Karle, jsme Vám 
vděční za Vaši biskupskou služ-
bu, lásku a srdečnost. Přejeme 
Vám, aby Boží světlo prozařo-
valo Vaše srdce i v dalších le-
tech a byl jste pro nás zname-
ním Božího milosrdenství. Vyprošujeme Vám zdraví 
a pomoc pro všechny Vaše pracovní úkoly.
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ní do Arcibiskupského paláce (Sál kardinála Berana). 
Z organizačních důvodů prosíme, aby se neofyté, kteří 
se setkání chtějí zúčastnit, přihlásili prostřednictvím své-
ho faráře, a to nejpozději do čtvrtka 19. dubna.
V den svátku sv. Vojtěcha bude v katedrále slavena 
mše sv. také v 7:00.

Lektorská služba v katedrále
Veden touhou pozvednout krásu liturgie v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, obrací se pan kardinál 
Dominik Duka na schopné a ochotné lektory a lektor-
ky v pražské arcidiecézi i mimo ni a zve je ke službě Bo-
žímu slovu do hlavní svatyně českého národa.
Pan kardinál by rád, počínaje letošními Velikonocemi, 
založil při katedrále společenství lektorů a lektorek, kteří 
jsou ochotni několikrát do roka navštívit katedrální pon-
tifi kální bohoslužby a dát svůj hlas i sebe samého k dis-
pozici pro předčítání Božího slova. Odhadovaná frek-
vence těchto služeb je přibližně třikrát ročně, přičemž 
bude na každý liturgický rok předem připraven rozpis 
služeb. Podmínkou pro přijetí do čestného katedrálního 
společenství lektorů je zejména dobré umění předne-
su (hlasitost, artikulace apod.,), aktivní křesťanský život 
a ochota k poctivé přípravě a k dalšímu rozvíjení svých 
lektorských schopností. Odměnou lektorům a lektor-
kám bude aktivní zapojení do zajímavých a někdy i his-
torických liturgických slavností a po některých z nich 
i pozvání k následnému agapé. V plánu je také jednou 
ročně pozvání na lektorský a liturgický kurz pořádaný 
sekretariátem arcibiskupa.
Ochotní lektoři a lektorky se mohou hlásit v sekretariátu 
arcibiskupa u arcibiskupského ceremonáře Mgr. Vojtě-
cha Mátla, tel: 220 392 105, e-mail: matl@apha.cz

Zrodil se zvon!
Toto je zásadní věta, která se vyřkne po dokončení od-
lévání nového zvonu. Vezměme to však po pořádku.
Jednou z iniciativ, kterou pražský arcibiskup Dominik 
Duka brzy po svém nástupu uvedl v život, bylo do-
plnění souboru zvonů v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Tam totiž bylo původně sedm zvonů, avšak 
po válečném rekvírování tři chybí. Našli se donátoři, kte-
ří věnovali potřebné prostředky, a Metropolitní kapitula 
u sv. Víta v Praze mohla vypsat soutěž na výrobu zvonů. 
Jednou z důležitých podmínek byl zvukový soulad se 
stávajícími zvony. V soutěži byla úspěšná zvonařská fi r-
ma Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova. Po pří-
slušných jednáních, návrzích a souhlasech s výzdobou 
bylo možno přistoupit k realizaci. O průběhu příprav, 

především o výrobě formy, byli zástupci Metropolitní 
kapituly informováni při návštěvě v průběhu února. 
Paní Tomášková-Dytrychová nám pečlivě vyložila, jak 
postupně, nanášením jednotlivých vrstev zvláštní jílovi-
té hlíny, forma vzniká. Viděli jsme i voskové ztvárnění 
výzdoby, které se na formu připevňuje a v průběhu pří-
prav do formy otiskne. 
Na den 29. února 2012 bylo stanoveno, že se bude 
odlévat největší ze zvonů – Dominik – vážící 1060 kg. 
Vzhledem k zimnímu období byla pro odlévání stano-
vena denní doba – poledne. Této důležité události se 
zúčastnil mimo jiné děkan Metropolitní kapituly u sv. 
Víta ThDr. Jiří Svoboda. 
Již po ránu zvonaři připravili surovinu a roztopili ve dvou 
ohništích koks, aby se v pravý čas při teplotě 1140 stup-
ňů bronz roztavil. Správnému hoření napomáhaly mo-
hutné fukary, které vháněly ke koksu vzduch. Zvonová 
forma však vidět nebyla. Ta byla již zakopaná v zemi. 
Nad povrch vyčníval jen kus zvonové koruny, pečli-
vě zakrytý, aby se dovnitř nedostala žádná nečistota. 
Tímto otvorem se zvon odlévá. 
Když bylo vše připraveno, byla prostora pečlivě uklize-
na. Co nebylo potřeba, muselo pryč. Okolí tavicích ke-
límků dokonce zametli. Pořádek se dodržuje ze dvou 
důvodů: jednak z důvodu bezpečnosti, aby nic ne-
překáželo, a také pro závažnost okamžiku, který na-
stává. Na svých místech jsou čtyři slévači v azbesto-
vých oblecích s kryty přes obličej, každý má jednoho 
pomocníka, který pak podává vše, co slévači potře-
bují. Dostavil se i lékař pro případ první pomoci. Paní 
Vránová-Dytrychová, která práce řídila, vše přehléd-
la zkušeným okem a požádala pana děkana kapitu-
ly o modlitbu. Pan děkan Svoboda přednesl modlitbu 
a požehnal všem, kdo budou na odlévání pracovat, 
i samotné jejich dílo.
Vše ztichlo a slovo měla jedině paní Vránová-Dytry-
chová. Na její pokyn slévači umístili mezi tavicí kelím-
ky a formu zvonu žlab ve formě „Y“, kterým roztavený 
bronz teče. Když byl žlab správně umístěn, vlastnoruč-
ně odkryla odlévací otvor a dala pokyn k vyzvednutí 
a naklonění tavicích kelímků, aby kov začal téct. V tom 
momentě se všichni začali modlit Modlitbu Páně. Pak 
už byly slyšet jen povely, aby kov nechali téci více či 
méně. V závěru pak zaznělo: „Konec!“ Tavicí kelímky 
byly vráceny do původní polohy, odlévací otvor byl 
zahrnut koksem a škvárou. Paní Vránová-Dytrychová 
mohla říci onu zásadní větu: „Zrodil se zvon.“ Všichni 
vyšli ven nadechnout se čerstvého vzduchu a zároveň 
připít „Aby zvon zněl“.
Tím ovšem odlévání ani zdaleka nekončí. V zemi zvon 
chladne dvanáct dní. Pak ho zvonaři vykopou a na 
vzduchu nechají ještě tři dny úplně vychladnout. Pak je 
odstraněna forma a první úder do zvonu představí jeho 
skutečný hlas. Nakonec jeho tvůrce čeká očištění celé-
ho povrchu a jeho konečná úprava. 
Jak to bude se všemi zvony a co dále? Po vyjmu-
tí zvonu Dominik ze země budou odlity dva další zvo-
ny: Maria a Ježíš. Jejich formy se již tvoří. Všechny do-
hotovené zvony budou před Květnou nedělí dovezeny 
do Prahy a umístěny v katedrále svatého Víta, Václava 
a Vojtěcha pod Královskou oratoř. Tam bude možné si je 
prohlédnout, prakticky po celý duben. Aktuální program 
najdete na stránkách www.katedralasvatehovita.cz
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30. dubna je památka svatého Zikmunda. Jeho jmé-
no nese největší zvon katedrály. Proto bude tento den 
slaven jako den zvoníků. Při večerní mši svaté kardinál 
Dominik Duka nové zvony požehná.
V prvních květnových dnech pak čeká výrobce i ostat-
ní zúčastněné důležitý úkol. Musí se demontovat mříž 
ve druhém patře věže katedrály a částečně rozebrat 
kovová zvonová stolice. Zvony budou vyzvednuty, za-
věšeny, zvonová stolice znovu smontována a mříž opět 
usazena.
Na den 12. května připadá výročí posvěcení katedrály 
a zároveň se letos bude slavit 450 let obnovení pražské-
ho arcibiskupství. Po slavné dopolední mši se má všech 
sedm zvonů poprvé rozeznít.
S pomocí Boží se tak stane.

Mgr. Ing. Martin Opatrný, 
ekonom Metropolitní kapituly u sv. Víta

Ohlédnutí za poutí do Říma 
na kardinálskou kreaci
Kardinálské kreace v Římě se účastnilo několik stovek 
věřících z celé České republiky.
Jedno letadlo vypravilo také pražské arcibiskupství pro 
své zaměstnance, včetně kněží a jáhnů, a pro další zá-
jemce z řad věřících. Tímto letadlem jsem cestovala 
i já. Odlétali jsme v pátek 17. února 2012 v ranních ho-
dinách. Pan arcibiskup však do Říma letěl již o den dří-
ve, aby si zařídil ušití druhé řady klerik. Ve čtvrtek, krátce 
před jeho odletem, jsme se všichni zaměstnanci s pa-
nem arcibiskupem sešli v arcibiskupské kapli, kde jsme 
se pomodlili za zdar cesty a vyprosili si Boží požehnání.
Cesta letadlem byla příjemná, přesto jsme byli, myslím, 
všichni rádi, když jsme kolem 11. hodiny šťastně přistá-
li na římském letišti. Před námi byl víkend plný nevšed-
ních zážitků. Hned v pátek odpoledne nás čeští klerici, 
kteří jsou aktuálně v Římě na studiích, ochotně provedli 
po významných římských památkách.
Následující den jsme se již v ranních hodinách mačkali 
v davu věřících lidí z celého světa, kteří se přišli účastnit 
veřejné konzistoře, při níž byl arcibiskup Dominik Duka OP 
ustanoven kardinálem, spolu s dalšími 21 biskupy z celé-
ho světa. Mnohým však prodírání se v davu nebylo nic 
platné. Bylo nás na Svatopetrském náměstí ještě něko-
lik stovek, když organizátoři začali do davu volat „la ba-
silica è piena“. I když mnozí italsky neumí, všem bylo jas-
né, že se pro dnešek do baziliky už více lidí nedostane. 
Bazilika byla plná, museli jsme tedy kardinálskou konzis-
toř prožít na Svatopetrském náměstí. Nakonec nám to 
ale nevadilo, protože bylo krásně a měli jsme alespoň 
možnost celé dění uvnitř baziliky sledovat na velkoploš-
ných obrazovkách. Viděli jsme přesně to, co lidé, kteří 
celý přenos sledovali ze svých domovů. Jako přidanou 
hodnotu jsme však prožívali nevšední atmosféru, která je 
vždycky spojena s velkými událostmi, jež se zapíšou do 
dějin. A tato událost se minimálně do dějin pražské arci-
diecéze zapíše významným způsobem.
Potěšilo nás a příjemně překvapilo, že pražský jáhen 
Radek Tichý, který studuje v Římě a který nás po Římě 
předešlý den prováděl, měl tu čest zpívat při konzis-
toři evangelium. Nicméně i při tak vážné a důstojné 
slavnosti bylo možné zažít kousek pobavení, když jsme 
sledovali, jak se krásně nedařilo nasadit novým kardi-
nálům birety přes solidea. Netrpělivě jsme čekali, až 

přijde na řadu náš pražský arcibiskup Dominik. Kromě 
toho, že jsme měli radost, že neměl takové problémy 
s biretem jako předešlí kardinálové, prožívali jsme spo-
lu s ním velký okamžik v jeho životě, ale i v životě celé 
pražské arcidiecéze a potažmo celé české země.
Zvlášť krásnou chvíli jsem však prožila u hrobu bl. Jana 
Pavla II., který je ve svatopetrské bazilice, v kapli ved-
le Michelangelovy Piety. Kdybych někomu měla trefně 
popsat, kde je místo uložení ostatků polského papeže, 
tak bych mu asi řekla: „Je to tam, kde se zastavuje nej-
víc lidí.“ Krásné na tom je, že na rozdíl od kaple s Pietou, 
v kapli, kde je pochován bl. Jan Pavel II., se lidé více 
modlí, než fotí. Přímo v kapli je focení dokonce zaká-
zané úplně a v případě velkého počtu poutníků se 
tam pouští pouze po menších skupinkách, takže je tam 
opravdu klid na usebranou modlitbu a člověk může zů-
stat, jak dlouho chce.
V sobotu, tedy ještě v den kreace, se od 15 hodin ko-
nala v kostele sv. Řehoře nedaleko svatopetrské ba-
ziliky první mše svatá, kterou arcibiskup Dominik Duka 
sloužil již jako kardinál. Tato mše svatá byla určena pro 
české poutníky. Po ní jsme měli možnost osobně pogra-
tulovat novému panu kardinálovi. Ovšem ne v kostele 
sv. Řehoře, ale v Aule sv. Pavla, kam jsme se opět do-
stávali jen za předchozího mačkání se v davu. Kardinál 
Duka zde přijímal gratulace od stovek věřících. Milé 
bylo, že jsme se zde mohli setkat též s naším panem 
kardinálem Vlkem.
Druhý den, v neděli, jsme se, již poučeni, vydali na Sva-
topetrské náměstí o několik hodin dříve, abychom zvý-
šili své šance na vstup do baziliky, a mohli tak vidět 
Svatého otce a prožít mši svatou v klidnějším prostře-
dí překrásné baziliky. Tentokrát se nám to podařilo. 
Pochopili jsme, jak se veliká svatopetrská bazilika moh-
la tak rychle zaplnit. Všichni totiž měli své místo k seze-
ní, ke stání se do baziliky vůbec nepouštělo. Vzhledem 
k tomu, že liturgický průvod procházel středem baziliky, 
měli jsme všichni možnost vidět Svatého otce ze vzdá-
lenosti několika málo metrů. V davu plném nadšených 
lidí, kteří volají „Viva il Papa!“, jsme se ani my neubráni-
li pocitu vzrušení ze vzácného okamžiku, kdy přijímáme 
požehnání od nástupce sv. Petra přímo nad svatopetr-
ským hrobem. A to jsme ani nevěděli, že se nám ještě 
v ten den odpoledne poštěstí hrob sv. Petra vidět!
Byl to velmi nabitý víkend, ale jedno jsme ještě chtěli 
před odjezdem na letiště absolvovat. Chtěli jsme uctít 
hrob s ostatky českého kardinála Josefa Berana, kte-
rý se nachází mezi hroby papežů v kryptě svatopetrské 
baziliky, což se nám díky ochotným kustodům podaři-
lo. Než jsme došli ke hrobu kardinála Berana, tak nás 
kustod ještě provedl kolem hrobů papežů. Zvlášť pěk-
né pro mě samozřejmě bylo procházet kolem hrobu sv. 
Petra. Nechtěli jsme však zdržovat a zneužívat dobro-
ty kustoda, tak jsme se zastavili jen u hrobu kardinála 
Berana. Překvapilo mě, že jeho hrob je situován na po-
měrně významném místě – v jedné z podzemních kap-
lí, kde jsou i lavice a kde je po domluvě možné sloužit 
i mši svatou. My jsme se ale jen na chvíli ztišili a pomod-
lili se Modlitbu Páně. Cítili jsme se propojeni též s kardi-
nálem Dukou, protože na hrobě ležela krásná čerstvá 
květina, kterou tam ten den kolem poledního položil, 
když se u hrobu svého velkého předchůdce též modlil.

Markéta Jungová
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Noc kostelů 2012
S koordinátorem Noci kostelů v praž-
ské arcidiecézi otcem Milošem Szabo 
vedeme už třetí rozhovor o této akci, 
která zaznamenává veliký ohlas ne-
jen u nás, ale ve všech evropských 
zemích, které se do ní zapojují. Přede 
dvěma lety jsme v rozhovoru mapo-
vali, co vlastně NK je, komu je ur-
čena, a snažili jsme se k účasti na 
ní povzbudit co nejvíc zájemců. Loni už organizáto-
ři měli zkušenost z prvního celorepublikového ročníku, 
a bylo tedy možno navazovat na úspěch NK 2010, po-
kračovat v již osvědčených programech a postupech 
(a to nejen ve večerním programu jednotlivých koste-
lů, ale také v organizaci), přicházet s novými nápady... 
Letošní NK, která proběhne z pátku 1. června na sobo-
tu 2. června, už staví na dvou předešlých ročnících a si-
tuace je zase o kousek jiná...

 ■ Otče Miloši, k jakým inovacím či změnám vás a váš 
organizační tým vedou zkušenosti nabyté v minulých 
letech?
Narůstající počet zapojených kostelů nás v první řadě 
vede k větší zodpovědnosti už v samotné přípravné 
fázi. Oproti předchozím ročníkům jsme proto začali s or-
ganizací mnohem dříve, abychom se vyhnuli stresům 
a nervozitě v době bezprostředně před Nocí kostelů. 
Důležitým prvkem, na který bych rád letos upozornil víc 
než loni, je duchovní rozměr našich chrámů: že to ne-
jsou pouze muzea, architektonické skvosty, jakési ob-
razárny či koncertní prostory, ale především místa, kde 
přebývá Bůh. Proto jsem letos osobně oslovil všechny 
řády a řeholní komunity, aby se do této akce nebály 
zapojit a představily světu samy sebe a skrze sebe vlast-
ně podstatu církve, na níž stojí veškeré naše namáhání: 
Krista přítomného v eucharistii, v modlitbě, v komunitě, 
v tichu... Nechci, aby se Noc kostelů stala jakousi sou-
těží programů či přehlídkou různých kuriozit, ale aby-
chom víc nechali promlouvat i onen „genius loci“, kte-
rým nedisponují žádné jiné budovy ve městě a obci. 

 ■ Jak se úspěch NK 2010 a 2011 promítá do mínění ve-
řejnosti, do zájmu o akci, do podpory ze strany obcí 
a veřejných institucí, ale i do přístupu samotných far-
ností?
Co se týče farností, mnohem snadněji se nám s nimi ko-
munikuje, snad se už povedlo prolomit jejich určitou ne-
důvěru a naopak vzbudit v nich zdravé sebevědomí, 
že se už nejen nemusíme stydět za svou víru a přesvěd-
čení, ale naopak že máme co nabídnout: lidé v našich 
kostelích často spíše bezděčně a podvědomě mohou 
objevovat (anebo aspoň tušit) zdroj naší radosti, po-
koje, ale i angažovanosti a obětavosti, s kterou se ve 
světě příliš nepotkávají. Je určitě dobrým signálem ne-
jen pro nás organizátory, ale i pro širokou veřejnost, že 
se pro letošní ročník kromě jiných záštit poměrně rych-
le povedlo získat rovněž záštitu premiéra, předsedkyně 
Poslanecké sněmovny i předsedy Senátu Parlamentu 
ČR, tedy kromě prezidenta republiky všech nejvyšších 
ústavních činitelů státu. 

 ■ Do Noci kostelů jsou zapojeny chrámy různých círk-
ví. Jak zde funguje spolupráce mezi církvemi? Zachy-
til jste nějaké ohlasy na tuto spolupráci i ze strany ná-
vštěvníků, kteří se nehlásí k žádnému vyznání?

Spíše než od návštěvníků jsou ohlasy ze samotných sbo-
rů a církví. Nejsem naivní, abych nevěděl, že v mnoha 
lidech vládne poměrně velká náboženská neznalost: 
pokud jim to u vchodu do chrámu přímo neřekneme, 
v praxi často neumějí rozlišit, který kostel patří katolické 
a který nekatolické církvi. Toto moje tvrzení není výtkou, 
spíše vysvětlením, proč na rozdíl od jiných evropských 
zemí tady mnoho lidí často ani neumí zařadit někam 
sebe sama, a to ani tehdy, když byli v nějaké církvi po-
křtěni. Pozitivní však je, že ačkoliv akce vznikla v katolic-
kém prostředí, naši otevřenost pochopila, přijala a také 
bez váhání využila letos již velká většina církví sdruže-
ných v Ekumenické radě církví. Ba naopak, zájem o za-
pojení projevily i jiné náboženské společnosti, které 
však prozatím tento statut ekumény nemají. 

 ■ Cílem NK není „nalákat“ nové farníky či členy sborů. 
Myslíte však, že pro lidi takzvaně hledající znamena-
ly minulé ročníky NK posun i v jejich duchovní cestě?
I když jsme rádi za každou zpětnou vazbu, nezjišťuje-
me, zda někde díky této akci narostl počet návštěv-
níků bohoslužeb, anebo dokonce počet pokřtěných. 
Bál bych se jakéhokoliv počítání nebo srovnávání du-
chovních pokroků. Co však určitě nelze přehlédnout, je 
skutečnost, že se v mnoha obcích zlepšila komunikace 
mezi představiteli obce a představiteli farnosti anebo 
i mezi jednotlivými občany napříč různými vyznáními. 
Můžeme-li tedy považovat za jeden z projevů duchov-
ního růstu i zlepšení vztahů, pak bezesporu o posunu 
mluvit lze. Je však důležité něco nechat i na Bohu: my 
můžeme jen otevřít a poskytnout prostor, v němž může 
dojít k setkání mezi Ním a příchozími. 

 ■ V loňském rozhovoru jste zmiňoval, že váš organi-
zační tým čítal pouhé tři lidi. V jakém počtu pracujete 
letos a co všechno je vaším úkolem?
Už loni jsem věděl, že to dál v tak malém počtu nepůjde 
zvládnout. Proto jsem již v září oslovil několik lidí s pros-
bou o spolupráci. Tento krok je o to těžší, že při tom 
„lanaření“ nemohu nabídnout žádnou fi nanční kom-
penzaci: na tuto práci se nikdo z nás nemůže vyčlenit 
z pracovních povinností, vše děláme bez jakékoliv pra-
covní dohody či smlouvy. O to více si vážím faktu, že 
do toho se mnou tito kolegové šli: Zuzka Kakušková má 
na starosti komunikaci s jednotlivými farnostmi a sbo-
ry, Kristina Poláčková fi nanční oblast, Aleš Pištora je na-
ším mediálním poradcem, Sandra Silná nás propojuje 
s ostatními ne-katolickými církvemi, no a já to tak nějak 
podle svých schopností řídím a koordinuji. 

 ■ Zaujaly či pobavily vás v minulých Nocích kostelů 
nějaké nápady, prvky programu, které byste doporu-
čil farnostem, které se letos do NK zapojí, nebo potěšilo 
vás něco v jejich průběhu?
Tuto otázku očekávám od všech novinářů, možná prá-
vě proto vám odpovím trochu jinak: Nebyl bych rád, 
kdyby se programy jednotlivých kostelů kopírovaly, 
srovnávaly, případně kdyby vznikala jakási tabulka nej-
lepších, nejaktivnějších či nejatraktivnějších nápadů. Je 
celonoční adorace, do které necháme lidem nahléd-
nout, méně než gospelový koncert známého sboru? 
Můžeme považovat nonstop čtení Bible za horší nápad 
než světelnou show na věži kostela? Pokud budu mít 
Noc kostelů na starosti, chtěl bych se vyvarovat právě 
toho, že by tato akce sklouzla jen a pouze do vnějšího 
efektu. A také je třeba respektovat ty, kteří se z různých 

P. Miloš Szabo
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Z diáře kardinála Duky
 1. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Květná neděle
 5. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis, koncelebrují kněží pražské 

arcidiecéze
  18:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na památku Večeře Páně
 6. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – modlitba se čtením a ranní chvály s kapitulou
  18:00  Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku, památka Umučení 

Páně
 7. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – modlitba se čtením a ranní chvály s kapitulou
  20:30 Praha-Hradčany, katedrála – vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a křest dospělých
 8. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 11. 4. 15:00 Praha-Vinohrady, Český rozhlas – prezentace knihy Glosy Dominika Duky
  19:30 Praha-Staré Město, klášter U Sv. Jiljí – debata o inkvizici
 13. 4.  návštěva Broumovska
 14. 4. 10:00 Keblov, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 15. 4. 10:30 Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv., dedikace nového oltáře

důvodů (a já věřím, že prozatím) do Nocí kostelů neza-
pojí. Přesto i je prosím, aby se k nám 1. června 2012 při-
pojili několikaminutovým zvoněním v 18 hodin nebo as-
poň modlitbou. Velmi o to stojím. 

 ■ Co byste popřál Noci kostelů 2012?
Možná to, kvůli čemu jsem před třemi léty na nabídku 
koordinovat tuto akci kývl: Abychom se především my, 
členové sborů a farností, naučili organizovat a vytvá-
řet něco nejen pro sebe, ale po vzoru Krista především 

pro ty druhé. A i když po Noci kostelů nebudeme hned 
vidět ovoce, abychom dokázali mít radost z toho, že 
jsme se v jednu noc do roka spojili v církvích i ve far-
nostech napříč téměř celou střední Evropou a dokázali 
jsme se za svět modlit i pro něj pracovat, mluvit k němu 
i naslouchat mu. Tu radost přeji sobě, svému týmu i kaž-
dému, kdo do toho letos s námi půjde.

Děkujeme za rozhovor. (kv)

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 1. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (9:00): kostel sv. Mořice, Olomouc (P. František Hanáček)
 8. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)
 22. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Františka, Tanvald (P. Michal Podzimek)

Radio Proglas
 1. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (9:00):  kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 8. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
 15. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 22. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 29. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)

Televize Noe
 1. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE (9:30): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 5. 4. ZELENÝ ČTVRTEK  (9:30): katedrála sv. Václava, Olomouc (Mons. Jan Graubner)

(17:30): Lateránská bazilika, Řím (Benedikt XVI.)
 6. 4. VELKÝ PÁTEK  (17:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

(21:15): křížová cesta v Koloseu, Řím (Benedikt XVI.)
 7. 4. BÍLÁ SOBOTA (21:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 8. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  (10:15): náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

(12:00): požehnání Urbi et Orbi, náměstí sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 15. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 22. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jan Rimbala)
 29. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:30): mše se svěcením kněží, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

Změna vyhrazena.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.
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 16. 4. 17:00 Špindlerův Mlýn – setkání kaplanů mládeže ČR
 17. 4. 10:00 Praha-Nové Město, Žofín – fórum „Církevní restituce, krok k rozvoji územních celků“
 22. 4. 10:30 Praha-Strašnice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – oratorium „Brána poutníků“
 23. 4. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
  19:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství, Sál kardinála Berana – setkání s neofyty 
 26. 4. 19:30 Praha-Staré Město, klášter u Sv. Jiljí – debata u příležitosti narozenin o. kardi nála o roce 1968
 27. 4. 15:00 Králíky, Hora Matky Boží – vernisáž a žehnání Památníku obětem internace
 28. 4. 10:00 Praha-Košíře, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše sv., 70 let kostela 
 29. 4. 10:00 Polsko, Hnězdno – procesí a mše sv. ke cti sv. Vojtěcha 
 30. 4. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., žehnání nových zvonů

Z diáře biskupa Malého
 1. 4. 8:30 Budyně, kostel sv. Václava – mše sv.
 5. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis
  17:30 Stará Boleslav, Kněžský domov – mše sv.
 6. 4.  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – obřady Velkého pátku
 7. 4. 8:00 Praha-Hradčany, katedrála – ranní chvály s kapitulou
  20:00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – velikonoční vigilie 
 8. 4. 10:00 Praha-Libeň, kostel sv. Vojtěcha – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 11. 4.  11:30 Praha-Karlín, Dívčí katolická škola + Křesťanská pedagogicko- psychologická poradna – vizitace
 13. 4. 9:30 Svatý Jan pod Skalou, Vyšší odborná škola pedagogická + Svatojánská kolej – vizitace
 15. 4. 11:00 Čechtice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním
  16:30 Praha-Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru – přednáška Postřehy z cest do zemí komunistických 

diktatur a islámu
 18. 4. 19:30 Hradec Králové, kostel Panny Marie – mše sv. + přednáška
 19. 4.  14:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – setkání školních kaplanů
 21. 4. 10:00 Velvary, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – mše sv.
 22. 4. 10:30 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – udělení kandidatury trvalého jáhenství

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 4. 9:30 Červené Pečky, kostel Narození Panny Marie – mše sv., Květná neděle 
 5. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – Missa chrismatis 
 6. 4. 18:00 Vrchotovy Janovice, kostel sv. Martina – obřady Velkého pátku 
 7. 4. 20:00 Vrchotovy Janovice, kostel sv. Martina – velikonoční vigilie 
 8. 4. 9:00 Vrchotovy Janovice, kostel sv. Martina – Boží hod velikonoční, mše sv. 
 9. 4. 10:30 Praha-Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího – mše sv. 
 15. 4. 15:00 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) – mše 

sv., svátek Božího milosrdenství
 22. 4. 10:00 Praha-Dejvice, kostel sv. Matěje – mše sv. s biřmováním 
 28. 4. 11:00 Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – mše sv. s žehnáním nově odkrytých fresek 
 29. 4. 11:00 Žebrák – mše sv. s biřmováním

Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Personalia
Ukončení studia
P. Mgr. Bc. Ladislav Nosek SJ, farní vikář u Sv. Štěpána 
v Praze-Novém Městě, ukončil licenciátní studium na 
Teologické fakultě Filosofi cko-teologické vysoké školy 
ve Frankfurtu nad Mohanem v oboru dogmatika, ob-
hájil předepsanou práci a obdržel akademický titul 
ThLic. Blahopřejeme.

Úmrtí
Bořivoj Bělík, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 
ve Staré Boleslavi, zemřel dne 14. února 2012 ve věku 
nedožitých 75 let, v 43. roce své kněžské služby. Poslední 

rozloučení se konalo 21. února v kostele sv. Matouše 
v Hrádku u Vlašimi, pohřben byl na místním hřbitově. 
Zesnulý byl členem CCC. R.I.P. 
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ zemřel dne 29. února 2012 
ve věku 94 let, v 66. roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo 7. března v kostele sv. Ignáce 
v Praze, pohřben byl na hřbitově v Praze-Bubenči. R.I.P. 
Prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček, profesor Katolické 
teologické fakulty UK, kněz brněnské diecéze, zemřel 
dne 14. února 2012 ve věku 80 let, v 58. roce své kněž-
ské služby. Poslední rozloučení se konalo 24. února v ka-
tedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, pohřben byl na sta-
rém hřbitově v Tišnově. R.I.P. 

Z ACT CURIAE
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Z ACT CURIAE
Jubileář
Výročí biskupské konsekrace
Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražský 6. 4. 2002  (10 let)

Výročí svěcení
P. Cyril John SJ, farní vikář u Sv. Štěpána, Praha-Nové Město 6. 4. 2002  (10 let)
P. Anton Verbovský CSsR, farní vikář na Svaté Hoře u Příbrami 6. 4. 1997  (15 let)
P. Ing. Josef Kopecký SDB, farní vikář v Praze-Kobylisích 10. 4. 1987  (25 let)
Stanislav Fišer, emeritní děkan a kanovník, osobní farář, na odpočinku ve Staré Boleslavi 23. 4. 1950  (62 let)
Bedřich Blažek, osobní arciděkan, výpomocný duchovní v Kolíně 24. 4. 1992  (20 let)
P. Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský SDB, farní vikář v Praze-Bohnicích a v Praze-Kobylisích 27. 4. 2002  (10 let)

Životní jubilea
Mgr. Miloš Hrnčíř, trvalý jáhen v Roudnici nad Labem 1. 4. 1942  (70 let)
P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, admin. u Sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město 5. 4. 1928  (84 let)
Mgr. Jaroslav Krajl, farář v Praze-Kunraticích 19. 4. 1972  (40 let)
P. Mgr. Antonín Lukeš M.Id., administrátor v Praze-Michli 22. 4. 1962  (50 let)
Mons. ThLic. Josef Vojtěch Šach, prelát Jeho Svatosti,  na odpočinku v Hamiltonu (Kanada) 22. 4. 1919  (93 let)
Mgr. Pavel Reumann, trvalý jáhen v Praze-Strašnicích 29. 4. 1967  (45 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
P. Andrea Barbero FSCB byl se souhlasem svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 3. 2012 uvolněn 
z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Petra 
a Pavla, Praha-Vyšehrad, a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti 
u kostela sv. Apolináře, Praha-Nové Město.
P. Marco Basile FSCB byl se souhlasem svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 3. 2012 jmenován 
a ustanoven rektorem klášterního kostela Panny Marie 
Bolestné (U Alžbětinek), Praha-Nové Město.
S. M. Jana Alena Budilová AF byla na návrh své řeholní 
představené s účinností od 9. 2. 2012 uvolněna z funkce 
notářky arcidiecézního procesu o pověsti svatosti, živo-
tě a ctnostech Božího služebníka otce Jana Evangelisty 
Urbana z řádu františkánů.
P. Alain Cleyssac CCN byl s účinností od 1. 3. 2012 uvol-
něn z funkce administrátora excurrendo ŘK farnosti 
u kostela sv. Apolináře, Praha-Nové Město.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. 3. 2012 uvol-
něn z funkce rektora klášterního kostela Panny Marie 
Bolestné (U Alžbětinek), Praha-Nové Město.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. 4. 2012 jmeno-
ván a ustanoven rektorem in spiritualibus kostela sv. 
Mikuláše, Praha-Malá Strana.
Mons. Karel Herbst SDB, tit. biskup siccesiánský a praž-
ský pomocný biskup, byl s účinností od 15. 2. 2012 de-
legován soudcem v arcidiecézním procesu o pověs-

ti svatosti, životě a ctnostech Božího služebníka otce 
Jana Evangelisty Urbana z řádu františkánů.
Josef Jonáš, trvalý jáhen diecéze Speyer, byl s účinností 
od 15. 2. 2012 ustanoven k jáhenské službě v ŘK farnosti 
Beroun a ve vikariátu Beroun.
P. Hieronim Kaczmarek OP, P. Antonín Krasucki OP 
a Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., byli s účinnos-
tí od 15. 2. 2012 schváleni a ustanoveni zpovědníky 
Mnišek Kazatelského řádu, komunity kláštera se sídlem 
v Lysolajském údolí, Praha 6.
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., byl s účinností od 1. 3. 2012 
jmenován rektorem Duchovní správy pro akademic-
kou obec České zemědělské univerzity v Praze.
P. Stefano Pasquero FSCB byl se souhlasem svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 3. 2012 uvolněn 
z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Petra 
a Pavla, Praha-Vyšehrad, a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti 
u kostela sv. Apolináře, Praha-Nové Město.
S. M. Thoma Marie Píšová AF byla na návrh své řeholní 
představené s účinností od 9. 2. 2012 jmenována a usta-
novena notářkou a kursorem arcidiecézního procesu 
o pověsti svatosti, životě a ctnostech Božího služebníka 
otce Jana Evangelisty Urbana z řádu františkánů.
Mgr. Ing. Vladimír Slámečka, kněz královéhradecké 
diecéze, byl s účinností od 1. 3. 2012 jmenován rekto-
rem Duchovní správy pro akademickou obec Českého 
vysokého učení technického v Praze.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705)
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 4. 4. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 10. 4. 19:30 Příprava na manželství (1/8)*; CPR
 11. 4. 9:30 Akademie nejen pro seniory, výlet po 

Praze*; PS
 11. 4. 19:30 Modlitba za diecézi; PS
 12. 4. 19:00 Singles; PS

 16. 4. 20:00 Pohled na svátost biřmování z různých 
stran; P. Aleš Opatrný; ČKA Praha 6

 17. 4. 19:30 Příprava na manželství (2/8)*; CPR
 18. 4. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 19. 4. 19:00 Společenství Nikodém; PS
 20. 4. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 21. 4. 9:00 Kurz pro lektory, Marie Fišerová 

a Mgr. Ing. Michal Němeček; PS
 24. 4. 19:30 Příprava na manželství (3/8)*; CPR



9

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
 25. 4. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Kateřina 

Lachmanová; PS
 26. 4. 19:30 Mše svatá s chválami – Nikodém; PS
 28. 4. 9:00 Škola lásky v rodině podle Jiřiny 

Prekopové *; CPR
 30. 4. 20:00 Manažerská etika v současném 

mravním klimatu; P. Ing. Mgr. Vladimír 
Slámečka, Ph.D.; ČKA Praha 6

PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; 
ČKA Praha 6 – místní pobočka České křesťanské aka-
demie; DS – Duchovní správa kostela sv. Vojtěcha, Pra-
ha-Dejvice; vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice 
č. 4; * jen pro přihlášené.

Kurz pro lektory
V sobotu 21. dubna od 9:00 do 13:30 nabízí Pastorační 
středisko (Kolejní 4, Praha-Dejvice, sál PS) možnost 
absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal 
Němeček a paní Marie Fišerová. Součástí programu 
kurzu je výuka správného přednesu biblických tex-
tů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení 
Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na 
školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou služ-
bou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve spo-
lečenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. 
Předchozí přihlašování není nutné.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel: 220 181 777
e-mail: cpr@apha.cz; http://cpr.apha.cz 

Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové
V sobotu 28. dubna od 9 do 17 hodin pořádáme již čtvrtý 
seminář Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, kte-
rý povedou lektoři Mgr. Ing. Jan Čapek a Mgr. Markéta 
Čapková.
Místo konání: Pastorační středisko při Arcibiskupství praž-
ském, Kolejní 4, Praha 6 (metro A – Dejvická). Cena: 
750 Kč jednotlivec / 1 200 Kč manželský pár.
Na programu jsou témata Konfl ikty mezi manželi a je-
jich řešení, Emoční konfrontace a empatie, Pozitivní ro-
dičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, 
Terapie pevným objetím.
Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na na-
šem webu http://cpr.apha.cz

Pouť rodin pražské arcidiecéze na Skalku
V sobotu 19. května se uskuteční desátá Pouť rodin 
pražské arcidiecéze, tentokrát do Mníšku pod Brdy. 
Poutní mši svaté v 11:00 v Barokním areálu Skalka bude 
předsedat kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. 
Bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi bude 
po celý den probíhat v mníšeckém zámku. 
Informace k programu průběžně aktualizujeme na 
http://cpr.apha.cz/pout/
Pouť je organizována v úzké spolupráci Centra pro rodi-
nu při Arcibiskupství pražském, Římskokatolické farnos-
ti Mníšek pod Brdy, města Mníšek pod Brdy a Státního 
zámku Mníšek.

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořá-
dá exercicie pro manžele v termínu 15.–21. červen-

ce 2012. Exerciciemi na téma Kde vzít čas a nabrat 
dech? aneb Existují vůbec vhodné formy zbožnosti, 
které mohou manželům pomoci prohloubit duchov-
ní život? bude doprovázet P. Ondřej Salvet. Místo ko-
nání: Pernink v Krušných horách. Předpokládaná cena 
2 200 Kč na dospělou osobu a 2 200 Kč na dítě.
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na 
http://cpr.apha.cz/exercicie-pro-manzele/

Program efektivního rodičovství
Nabízíme osvědčený program pro rodiče, kteří si ne-
vědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlo-
bení a konfl iktní situace, a potřebují zlepšit rodinnou at-
mosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci 
se svými dětmi a v celé rodině. V době letních prázd-
nin 2012 pořádáme dva pobytové kurzy s lektorkou 
Mgr. Martinou Běťákovou. Náplní pobytů je interaktiv-
ní program zaměřený na nácvik a posílení rodičovských 
kompetencí a výchovu dětí, ale také dostatek prostoru 
pro osobní rekreaci a osvojování si nabytých vědomostí.
• Letní pobytový kurz na Svaté Hoře u Příbrami (27. 7. 
– 2. 8.)
Tento kurz je vhodný především pro mladé manžele, 
kteří zatím nemají děti, případně pro manžele s malý-
mi dětmi. Výše příspěvků účastníků: oba rodiče (ubyto-
vání, plná penze, kurzovné) 7 400 Kč; jeden rodič (uby-
tování, plná penze, kurzovné) 3 900 Kč; dítě do 2 let 
(vlastní postýlka, bez stravy, hlídání během programu) 
2 500 Kč. V případě, že byste na tento kurz chtěli jet s dí-
tětem starším 2 let, prosím kontaktujte nás, dohoda je 
samozřejmě možná.
• Letní pobytový kurz efektivního rodičovství pro rodiny 
s dětmi ve Štěkni u Strakonic (12.–18. 8.)
Oba rodiče (ubytování, plná penze, kurzovné) 7 000 Kč; 
jeden rodič (ubytování, plná penze, kurzovné) 3 700 Kč; 
dítě do 3 let (vlastní postýlka, bez stravy, hlídání během 
programu) 2 200 Kč; dítě od 3 do 10 let (ubytování, plná 
penze ½ porce, hlídání během programu) 2 500 Kč.
Bližší informace a přihlašovací formuláře na oba kurzy 
naleznete na http://cpr.apha.cz/step/

Pokračovací jednodenní kurz 
efektivního rodičovství 
na téma Dělám to dobře? aneb Rodiče i děti potře-
bují podporu se uskuteční v sobotu 26. května od 9 
do 17 hodin v prostorách Dívčí katolické střední školy 
(www.divciskola.cz), Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – 
Staroměstská), pod vedením naší lektorky Mgr. Martiny 
Běťákové.
Cena kurzu je 500 Kč na osobu nebo 850 Kč na rodičov-
ský pár.
Zájemci se přihlašují co nejdříve, nejpozději do 20. dub-
na, na mailové adrese cpr@apha.cz. Kapacita kurzu je 
omezená. Podmínkou účasti je předchozí absolvování 
základního kurzu.
Základní i pokračovací kurzy efektivního rodičovství 
(KER) vypracovává, rozvíjí a lektory pro ně školí Institut 
efektivního rodičovství v Brně (http://www.efektivniro-
dicovstvi.cz/). Naši lektoři KER jsou pod supervizí toho-
to institutu.
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PROGRAMY
Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 441
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz; mládež: 774 241 990
224 920 598, e-mail: sekretariat.mladezeccn@gmail.com

 Út 19:30 modlitební setkání (farní klub u Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1)

 Út 19:30 „30plus“ – společenství pro třicátníky a star-
ší (každých 14 dní v rámci modlitebního se-
tkání u Panny Marie Sněžné, viz výše)

 Út 20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Komunity, 
Tuchoměřice)

 Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel 
sv. Víta, Tuchoměřice)

 Čt 19:00 Nikodém – pro mladé studenty (každých 
14 dní, sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, 
Praha-Dejvice)

 Čt 19:00 společenství mladých pracujících (kaž-
dých 14 dní, sál Pastoračního střediska, 
Kolejní 4, Praha-Dejvice)

5.–8. 4. 17:30 Oslava Velikonoc, slavnost vzkříšení – 
víkendovka pro mladé od 16 let, konec 
v neděli ve 14:00; přihlášky ze stránek

22. – 23. 4.   Evangelizace (neděle a pondělí, Jarní 
kulturně-duchovní slavnosti, Centrální 
park na sídlišti Luka, Praha, spolupracují 
Římskokatolická církev, Křesťanské spo-
lečenství Praha-západ a Církev bratr-
ská), přijímáme služebníky, hlaste se na 
e-mailu sekretariat@chemin-neuf.cz

29. 4. 10:30 Neděle pro dospívající (14–18 let, kláš-
ter Komunity, Tuchoměřice)

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

Prokopská zastavení
Srdečně vás zveme na další přednášku z cyk-
lu „Prokopská zastavení“, tentokrát na téma Svatý 
Vojtěch. Pozvaným hostem je P. Prokop Siostrzonek OSB 
z benediktinského káštera sv. Vojtěcha a sv. Markéty 
v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera na úze-
mí ČR. Přednáška se bude konat v KC v úterý 24. dub-
na od 18:30, vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Výstava „Ať vstoupí“
Výstava obrazů Evy Králové s názvem Ať vstoupí bude 
slavnostně otevřena 19. dubna v 18:00 v sále KC. 
Expozice pak bude přístupná každou neděli od 9:30 do 
12:00 (případně i ve všední dny po předchozí dohodě 
na tel. 251 610 850) do 20. května.

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram
261 80 Příbram II – 591; tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934
e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz
http://wap.svhora.cz
 9. 4. 16:30 Velikonoční koncert Svatohorského 

chrámového sboru

Pastorační centrum sv. Tomáše 
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz
http://www.farnostdobris.cz

 3. 4. 20:00 Adorační večer – v první části zazní 
přednáška se zamyšlením nad životem 
z eucharistie (P. Karel Satoria), ve 
druhé části bude chvíle pro modlitbu 
a adoraci; trvání do 21:00 (PC sv. 
Tomáše)

 8. 4. 10:30 vernisáž výstavy maleb Zuzany 
Hutňanové ...Do mraků; potrvá do 
konce dubna (PC sv. Tomáše)

 18. 4. 19:30 zajímavé povídání s reportérem ČT 
Josefem Pazderkou, bývalým zpra vo-
dajem ČT v Moskvě, v Čečensku i jinde, 
na téma Práce zahraničního reportéra 
(PC sv. Tomáše)

 25. 4. 19:30 P. Karel Satoria: Co s Marií? – Otázky 
kladené mariánským kultem (PC sv. 
Tomáše)

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel./fax: 220 181 329; e-mail: ukz@volny.cz

UKŽ zve všechny na Sněm Unie katolických žen, který 
se koná v sobotu 14. dubna od 8:30 do 16:30 ve Farním 
klubu u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo náměstí 
18, Praha 1, vchod z Františkánské zahrady).
Na sněm je třeba se přihlásit na tel. 220 181 329 nebo 
na e-mailu ukz@volny.cz

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 301 238
fax: 235 302 720; http://www.domovrepy.cz
kultura@domovrepy.cz

 1.–30. 4.  Imaginace světlem – výstava fotografi í 
Jaroslava Páska, výběr z cyklů Imaginace 
světlem, Born to Fly, Povrchy, Toulky kraji-
nou, České baroko, Městská architektura 
aj.; vstup volný (refektář)

 9. 4. 18:00 Velikonoční koncert smíšeného pěvecké-
ho sboru Orfej (na programu Stabat Mater 
Františka Tůmy, J. S. Bach, G. F. Händel, B. 
M. Černohorský), sólové varhanní vystou-
pení a doprovod části sborových skladeb 
– prof. Jan Kalfus; vstupné dobrovolné 
(kostel Sv. rodiny)

 11. 4. 14:00 Velikonoční odpoledne s Jiřinou Boh-
dalovou a Martinem Dejdarem, vstupné 
dobrovolné (refektář)

 15. 4. 16:00 Koncert japonské houslistky Sayaky Itakury 
a klavíristky Yuuky Fukuzawy (J. S. Bach, 
CH. Gounod, N. Paganini, W. A. Mozart, J. 
Brahms), slovem provází Pavel Eret; vstup-
né dobrovolné (refektář)

 19. 4. 15:00 Česká beseda v podání taneční skupiny 
Geri; vstupné dobrovolné (refektář)

 20. 4. 17:00 Jarní koncert žáčků paní učitelky Zuzany 
Hrbkové (fl étna a klavír); vstupné dobro-
volné (refektář)

 29. 4. 17:00 Klasická kytara – duo Jitka Nouzová a Alice 
Jíšová (od baroka až po současnost); 
vstupné dobrovolné (kostel Sv. rodiny)
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PROGRAMY
Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, kte-
rá byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Do-
mova.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Do-
mova se mohou přihlásit na e-mailu kultura@domovre-
py.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Pozvánka pro ministranty k velikonoční 
službě u katedrálního oltáře
Obracím se se srdečným pozváním na všechny minis-
tranty, kteří nemají svůj domovský kostel nebo v jejich 
kostele není v daný den mše sv., či na ty, kteří se chtějí 
naučit něco nového v ministrantské službě. Vás všech-
ny i vás, kteří se zatím ostýcháte ministrovat, srdečně 
zvu k velikonoční ministrantské službě u katedrálního ol-
táře, který je duchovním středem naší arcidiecéze. Pro-
tože jsou Velikonoce největším církevním svátkem, musí 
jejich oslavě i ministranti věnovat patřičnou přípravu. 
Z tohoto důvodu uvádím bližší informace k jednotlivým 
katedrálním bohoslužbám, které bude sloužit pan kar-
dinál Dominik Duka. 

1. 4. – Květná neděle
Na začátku slavení liturgie posvětí pan arcibiskup v ba-
zilice sv. Jiří ratolesti (každý účastník obdrží palmovou 
ratolest). Liturgický průvod připomínající Pánův slavný 
vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění tohoto ta-
jemství dětem pojede v průvodu chlapec na oslíku) 
poté vyjde z baziliky do katedrály, kde bude pokračo-
vat mešní bohoslužba, při které budou provedeny cho-
rální pašije.

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 8:30.

 ■ Bohoslužba začíná v bazilice sv. Jiří v 10:00 a skončí 
v cca 11:45.

5. 4. – Zelený čtvrtek – Missa chrismatis
Na tento den zve v duchu tradice a směrnic církve pan 
arcibiskup všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém 
společenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, 
obnovili jednotu svého společenství a své závazky ply-
noucí z přijetí svěcení.
Pan arcibiskup vyzývá kněze, aby k této slavnosti při-
zvali také ministrany svých farností, aby byli co nejvíce 
uváděni do života arcidiecéze a měli šanci blíže po-
znat tajemství služby svých kněží.

 ■ Začátek bohoslužby v 9:30, konec v cca 11:30.
 ■ Asistující jáhni a všichni ministranti se k liturgii připra-

ví v nové sakristii katedrály. Průvod z katedrály k ar-
cibiskupství vyjde v 9:10, neasistující ministranti proto 
musí být na místě nejpozději v 8:45. 

 ■ Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojení do 
asistence, mají sraz ve staré sakristii katedrály nejpoz-
ději v 7:30.

Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni biskupové, 
kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Sálu kardiná-
la Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občer-
stvení.

5. 4. – Zelený čtvrtek – mše sv. na 
památku Poslední večeře Páně
Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle 
obvyklých zvyků. Pan arcibiskup během ní umyje nohy 

dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodí celé li-
turgické společenství v eucharistickém průvodu své-
ho Mistra a Pána přes hradní nádvoří do Getsemanské 
zahrady, která bude připravena v kostele Všech sva-
tých

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 16:00.

 ■ Bohoslužba začíná v 18:00 a skončí v cca 20:00.

6. 4. – Velký pátek
Obřadům, při kterých jsme spolu s celou církví uvádě-
ni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude 
v katedrále předsedat pan arcibiskup. 

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 16:00.

 ■ Obřady začínají v 18:00 a skončí v cca 20:00.

7. 4. – velikonoční vigilie
Liturgii Velké noci, v níž křesťané odpradávna slaví 
Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále předse-
dat pan arcibiskup Dominik Duka. Během obřadů sla-
vených podle starobylé tradice udělí svátost křtu a biř-
mování katechumenům. Po skončení obřadů zve pan 
arcibiskup všechny přítomné kněze, jáhny, asistenci 
a chrámový sbor ke společnému agapé do reprezen-
tačních prostor Arcibiskupského paláce.

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 18:15.

 ■ Bohoslužba začíná ve 20:30 a skončí v cca 23:15.

8. 4. – neděle Zmrtvýchvstání
Při dopolední pontifi kální mši svaté sloužené panem ar-
cibiskupem bude proveden pro připomínku křtu výkrop 
lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena apoštol-
ským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem 
římského velekněze.

 ■ Sraz asistujících jáhnů a ministrantů ve staré sakristii 
katedrály v 8:30.

 ■ Bohoslužba začíná v 10:00 a skončí v cca 11:30.
Vzhledem ke slavnostní povaze akcí prosím, aby mini-
stranti přišli do služby v bílé košili a tmavých kalhotách 
a botách. Účast na nácvicích je nutná! Budu rád, po-
kud přijdete, a ještě raději budu, když se mi předem 
ozvete na e-mail matl@apha.cz nebo tel.: 220 392 105, 
kde vám můžu zodpovědět i případné dotazy.
Těším se na společnou službu u katedrálního oltáře.

Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

Pobožnost za znovupostavení 
Mariánského sloupu
Srdečně vás zveme na mariánskou pobožnost za zno-
vupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí. Koná se každého 3. v měsíci od 17:00 ve vý-
klenku týnského chrámu vedle fary, Celetná ulice. Na 
programu je růženec, litanie, zásvětné modlitby a mše 
sv. v 18:30 v chrámu sv. Jiljí.
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Hruškova Missa brevis
Missa brevis Jaromíra Hrušky st. v podání chrámo-
vého sboru Cantus amici pod vedením Lukáše 
Dobrodinského a se sólem Diany Aivia zazní v dubnu 
hned dvakrát:

 ■ v pondělí 9. dubna při mši sv. od 18:00 v koste-
le Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Straš-
nicích, na varhany zahraje Antonín Hix,

 ■ v neděli 22. dubna při mši sv. ve vyšehradské bazili-
ce sv. Petra a Pavla, za varhany usedne Josef Lecian.

Jste srdečně zváni!

Voda v Praze 
– povídání o potocích a rybnících
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na 
besedu Voda v Praze – povídání o potocích a rybní-
cích, která se bude konat v úterý 10. dubna od 17:30 
v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. Na 
besedě promluví Ing. Jiří Karnecki z Magistrátu hl. m. 
Prahy.

I 17-11: Co se v církvi změnilo a změní?
ŘK farnost Praha-Strašnice, KDU-ČSL Praha 10 
a Karmelitánské nakladatelství vás zvou na besedu 
z cyklu Iniciativa 17–11. Dubnovým hostem bude Mons. 
Aleš Opatrný a jeho vystoupení nese název Co se 
v církvi změnilo a změní?
Přednáška s následnou besedou se koná ve středu 
11. dubna od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. 
(Změna programu vyhrazena.)
Mons. Aleš Opatrný je kněz pražské arcidiecéze, za-
kladatel a bývalý ředitel pražského Pastoračního stře-
diska, kanovník vyšehradské kapituly. Autor knih Cesty 
pastorace v pluralitní společnosti, Apoštol Pavel aj.
Témata: • Dvaadvacet let zápasu živé víry a nevíry 
v Praze • Co nám o víře říká Sčítání lidu 2011? • Dar víry 
a odpovědnost laiků a křesťanských rodin • Víra dětí, 
dospívajících, konvertitů a otázka ztotožnění se s círk-
ví • Křesťanská obec, farnost a menší společenství • 
Různé styly duchovního vedení
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke 
Strašnické 10, Praha 10; http://www.i17-11.cz; e-mail: 
iniciativa1711@centrum.cz;
videa: www.youtube.com/user/socialninauka

„Dominikánská 8“
Ve čtvrtek 12. dubna od 19:30 jste srdečně zváni do 
barokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí 
(Jilská 7a, Praha 1) na hudební večer v rámci progra-
mových cyklů nazvaných „Dominikánská 8“.
Program: Hudba v refektáři – J. S. Bach. C. P. E. Bach, 
G. P. Telemann (Karel Valter – traverso, Cilka Valter – 
barokní housle, Ilze Grudule – barokní violoncello, Marc 
Meisel – cembalo)
Hudba německého vrcholného baroka je tématem 
koncertu, který „Dominikánská 8“ uskutečňuje ve spo-
lupráci s prestižním basilejským „Spolkem pro podpo-
ru absloventů Schola cantorum basiliensis na poli sta-
ré hudby“. V průvodním slově se dozvíte o tom, jaký 
druh hudby bylo možné si vyslechnout v barokních kláš-
terech a jakou roli kláštery sehrály na poli mezinárodní 
kulturní komunikace v dobách, kdy ještě neexistovala 
televize, rádio ani internet.

Vstupné 230 Kč / 120 Kč (studenti, důchodci). Večerní 
pokladna od 18:30. Rezervace mailem: dominikan-
ska8@op.cz, po telefonu 721 676 018 anebo přímo na 
www.dominikanska8.cz

Dvakrát Duo semplice
V dubnu jste srdečně zváni na dva koncerty harfenisty 
Lukáše Dobrodinského a fl étnisty Víta Homéra, kteří vy-
stupují pod názvem Duo semplice:

 ■ ve čtvrtek 12. dubna od 19:00 – komorní koncert 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Nebušicích,

 ■ v sobotu 14. dubna v kapli Panny Marie Andělské 
v domě Školských sester sv. Františka (Praha-Břevnov, 
Radimova 2, „na Petynce“) – Dotek mystiky: hudbu 
Dua semplice doprovodí myšlenky sv. Jana od Kříže, 
umělecký přednes Viera Kateřina Dospělová.

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR s far-
ností Poříčí nad Sázavou vás srdečně zvou na tradiční 
pouť k hrobu Dr. Františka Noska (1886–1935), františkán-
ského terciáře a významného předválečného katolic-
kého politika a národohospodáře. Pouť se koná v so-
botu 14. dubna v Poříčí nad Sázavou. Od 15:00 bude 
v kostele sv. Havla (u řeky) mši sv. celebrovat Mons. 
Jan Vokál, biskup královéhradecký, od 16:00 proběh-
ne modlitba u hrobu dr. Noska na hřbitově u kostela, 
v 16:15 pak naváže setkání poutníků na faře.
Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, 
tel.: 272 765 083, 732 744 953.

Postřehy z cest do zemí 
komunistických diktatur a islámu
V neděli 15. dubna v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí přednášky na téma Postřehy z cest do zemí komu-
nistických diktatur a islámu, která se koná v rámci Farní 
akademie v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 
4 – Lhotce, Ve Lhotce 36. Přednášejícím bude pražský 
pomocný biskup Mons. Václav Malý.

Pro ministranty
 ■ Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 8–14 let) 

se koná v sobotu 14. dubna v Kojeticích u Prahy. 
Zahájení v kostele sv. Víta v 9:30. Program: nácvik li-
turgie, mše sv., hry, soutěže, fotbálek ... S sebou 60 Kč 
na jídlo, sportovní (obuv na travnaté hřiště) a případ-
ně ministrantské oblečení. Ukončení v 16:00.

 ■ Ministrantské setkání pro starší kluky (cca 14–25 
let) se koná 20.–21. dubna v Kojeticích u Prahy. 
Zahájení v pátek v 18:00 mší sv. v kostele sv. Vojtěcha 
v Neratovicích, přesun do Kojetic. V sobotu ráno 
mše sv., příležitost ke svátosti smíření. Téma: Svatý 
Vojtěch aneb Proč misie. Odpoledne fotbálek. S se-
bou 150 Kč na jídlo, spacák, karimatku, sportovní 
(boty na travnatý povrch) a případně ministrantské 
oblečení.

Fotky ze starších akcí a bližší informace na ministranti.
apha.cz; kontakt: P. Benedikt Hudema (tel: 724 209 774, 
e-mail: ministranti@apha.cz)

XIV. Augustiniánský týden
Jste srdečně zváni k účasti na tradičním Augustinián-
ském týdnu, tentokrát s tématem Sv. Augustin a augus-
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tiniáni v Čechách: 750 let ve službě evangelia, který 
se koná ve dnech 23.–27. dubna v klášteře sv. Tomáše 
v Praze-Malé Straně.
Program
23. 4. 17:30 benefi ční koncert pro praktickou a speci-

ální školu v Růžinovské s účinkováním dětí 
ze školy sv. Augustina a školy v Růžinovské

  18:30 zahájení výstavy Sv. Augustin a augustiniá-
ni v Čechách

  19:00 španělské víno
24. 4. 18:00 přednáška P. PhDr. Williama Faixe OSA: 

750 let augustiniánů v Čechách
  19:00 mše sv. ze slavnosti Obrácení sv. Augustina
25. 4. 18:00 křest knihy – P. Mgr. Jan Nep. Jiřiště: Kostel 

a klášter sv. Václava v Bělé pod Bezdězem
  18:30 přednáška P. Francise Chamberse OSA: 

Sv. Augustin a přátelé
26. 4. 12:15 slavná mše svatá ze svátku Panny Marie, 

Matky dobré rady
  18:00 Dr. Václav Němec: Křesťanská konverze 

jako uzdravení vůle podle sv. Augustina
27. 4. 18:00 přednáška P. Mgr. Antonia Rivase OSA: Sv. 

Augustin v době krizí

Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země v úte-
rý 24. dubna v 19:00 v kostele Nejsvětějšího Salvátora, 
Praha-Staré Město. Kázáním poslouží br. Ing. Jiří Ort, zpí-
vat bude pěvecký soubor Gabriel. Po bohoslužbě, cca 
od 19:50, následuje beseda s Ing. Petrem Hejlem, sta-
rostou městské části Praha-Suchdol.

Klonovat, nebo neklonovat?
ŘK farnost u kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-
-Liboci vás srdečně zve na přednášku z cyklu nazva-
ného Večery pod Hvězdou. Dubnovou přednášku 
na téma Etické problémy molekulární biologie aneb 
Klonovat, nebo neklonovat? pronese doc. RNDr. Jan 
Konvalinka, CSc.
Večer se koná ve středu 25. dubna od 19:30 ve farním 
centru Malejov u kostela sv. Fabiána a Šebestiána, Li-
bocká 41, Praha 6.

Přijímačky na Jabok
„Jabok? To je naprosto ojedinělá zkuše-
nost.“ Těmito slovy reaguje Vanda, ab-
solventka Vyšší odborné školy sociálně 
pedagogické a teologické Jabok, na 
dotaz, co pro ni škola znamená.
Jabok je škola zřízená Salesiánskou provincií. V příštím 
roce oslaví již dvacáté výročí svého založení. Její ab-
solventi nosí titul diplomovaný specialista v oboru so-
ciální pedagogika. Mnozí využívají možnost vystudovat 
paralelně bakalářský obor sociální a pastorační práce 
v programu, který Jabok zajišťuje pro Evangelickou te-
ologickou fakultu UK. Někteří pak pokračují v magister-
ském studiu. Studium na Jaboku je dostupné i v kombi-
nované podobě.
Absolventi se mohou ucházet o pracovní místa v nej-
různějších výchovných zařízeních, jako jsou školky, škol-
ní kluby, střediska volného času, dětské domovy, ale 
také v zajímavých sociálních zařízeních, jako jsou krizo-

vá centra, střediska pro práci s drogově závislými, s ne-
zaměstnanými, s bezdomovci, s imigranty a příslušníky 
etnických menšin. Mohou také pracovat v pastorační 
oblasti, ve farnostech a církevních obcích.
A lukrativnost oboru? Ondřej Šteffl , majitel vzděláva-
cí agentury Scio, označil v nedávném rozhovoru péči 
o staré lidi a sociální péči vůbec za obor, který bude 
čím dál potřebnější. „A kdyby (ošetřovatelé) uměli an-
glicky, polovina bohatých Holanďaňů sem ráda přije-
de na důchod. To je perspektivní obor.“

Mgr. Petr Jandejsek, M.A.

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogic-
ká a teologická, Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: 
224 920 425; e-mail: jabok@jabok.cz; www.jabok.cz. 
Přihlášky k přijímacímu pohovoru zasílejte do 30. dub-
na 2012.

XXXI. pěší etapová 
cyrilometodějská pouť 2012
Cyrilometodějskou pěší pouť po stopách těch, kdo 
k nám na Moravu i do Čech přinesli křesťanskou víru, 
a na poděkování za dar víry pořádá Národní rada 
Sekulárního františkánského řádu. 

 ■ V. etapa (sobota 21. 4.): Týnec nad Labem – Lázně 
Bohdaneč (26 km)

 ■ VI. etapa (neděle 22. 4.): Lázně Bohdaneč – 
Ohrazenice – Sezemice – Holice (27 km)

K účasti jste srdečně zváni – letos se chodí pravidelně 
vždy ve třetím víkendu v měsíci. Podrobné a aktuální 
informace o následujících trasách letošního ročníku, 
ale také fotografi e a zprávy o uskutečněných etapách 
(i předchozích ročníků) najdete na www.poutník-jan.cz
Kontakty na organizátory „pražské“ větve pouti: Libor 
Gottfried: 739 389 158; L.Gottfried@seznam.cz. František 
Reichel: 725 939 385; f.reichel@volny.cz. Uršula Janků: 
731 604 392 nebo 286 891 447; Ursula.Janku@seznam.cz

Svátek Božího milosrdenství
ŘK farnost sv. Petra a Pavla, Praha-Vyšehrad, a sestry 
z kongregace Matky Božího milosrdenství vás v nedě-
li 15. dubna srdečně zvou na svátek Božího milosrden-
ství do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Začátek 
farní mší svatou v 9:00. V odpoledních hodinách (14:30 
– 15:30) bude vystavená Nejsvětější svátost. Během 
této doby se můžete přes evangelijní úryvky proklá-
dané varhanními skladbami v provedení prof. Josefa 
Leciana přenést do momentu Ježíšova utrpení a do 
modlitby v hodinu milosrdenství. Po slavnostním požeh-
nání jste srdečně zváni na přátelské posezení v řehol-
ním domě sester Matky Božího milosrdenství.

Výstava ikon
Srdečně vás zveme na výstavu ikon a obrazů malíř-
ky Ludmily Berglové. Výstava je otevřena od 1. do 30. 
dubna (vždy ve všední dny od 8:30 do 18:00) v knihku-
pectví U Sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Zlatá Praha
Zlatá Praha je iniciativa nové evangelizace, vycházejí-
cí ze spirituality společenství, ke které dala podnět za-
kladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při své ná-
vštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro všechny, 
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POZVÁNKY, NABÍDKY
kteří se snaží o duchovní obnovu svou i svého města 
v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit město, ve kte-
rém žijeme, musíme proměnit nejprve sami sebe.“
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v nedě-
li 15. dubna od 16 do 18 hod. v zasedacím sále úřadu 
Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smíchov 
(MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Václava), 
pod názvem Chvála humoru.
Jeho hosty budou Mons. ThLic. Bohumil Kolář a P. Jiří 
Barhoň. Vstupné dobrovolné, alternativní program pro 
děti zajištěn.
Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronickou 
poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@fo-
colare.cz

Motus Christi
„Každý pro svoje spojení s Kristem je povolán k životu“ 
(1 Kor 15,22b). Motus Christi je pojmenování pro du-
chovních cvičení, která připravují Misionáři identes pře-
devším pro mladé lidi po celém světě. Zaměřena jsou 
na osobní konverzi, univerzální povolání ke společně 

žité svatosti a vztah s božskými Osobami. Každá, i „ne-
patrná“ zkušenost s božskými Osobami dělá člověka 
vnímavějším k Boží vůli. 
Proto zejména vás mladé, kteří v sobě pociťujete nalé-
havý hlas Ducha i otázku životního povolání, srdečně 
zveme k dvoudennímu Motus Christi (začátek 27. dub-
na v 17:30, konec 29. dubna v 16:30) na faře v Praze 4 
– Michli (Baarova 52/23, viz mapy na: www.michleha-
brovka.cz).
Témata přednášek: • Univerzální povolání ke svatosti; • 
Osobní konverze; • Bůh je Láska; • Žít svatost společně. 
Přednášejícími budou členové komunity Misionářů 
identes v Praze P. Antonín Lukeš a P. Antonio Vicente 
Péres Caramés.
Obecné podmínky: Celé setkání pro věkovou skupinu 
17–30 let je vedeno v duchu rodinného soužití, kde se 
všichni podílejí jak na věcech duchovních, tak i na do-
mácích službách, jako je příprava jídla či úklid. S sebou 
si vezměte spacák a karimatku, cena 100 Kč na den. 
Kontakt: 241 485 428, 728 791 472, 721 080 740, email: 
antoninlukes@yahoo.es. Těšíme se na vás.

P. Antonín Lukeš M.Id.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

4.–8. 4. 
Možnost prožití části 
Svatého týdne 
s komunitou San Egidio 

Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

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

16.–20. 4. Začít všechno od Krista P. Anton Verbovský 
CSsR

Exerciční dům Svatá 
Hora

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram, 
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz 
nebo vyplněním formuláře na http://
www.svata-hora.cz

25.–30. 4. 
Duchovní obnova pro 
seniory a animátory 
seniorů

P. Ing Miloslav Fiala 
O.Praem. 

Marianum, Janské 
Lázně

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

30. 4. – 4. 5. Kontemplativní 
modlitba

P. Josef Michalčík 
CSsR

Exerciční dům Svatá 
Hora viz výše

1.–11. 6.

Duchovně-
odpočinkový zájezd 
do Medžugorje, Bosny 
a Hercegoviny a Černé 
Hory

Biskupství královéhradecké – Diecézní 
centrum pro seniory viz výše, cena 
8 990 Kč

Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoce
(Francisco Fernández-Carvajal)
Rozjímání pro každého, kdo touží každý den vstoupit 
do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého 
a duchem té které liturgické doby. Již vyšlo: Rozmluvy 
s Bohem (2a): Postní doba a Velikonoční triduum (měk-
ká vazba, 392 str., 235 Kč).

Měkká vazba, 408 str., 240 Kč

Vstanu a půjdu k svému Otci
Svátost smíření a příprava na ni. Jaký je smysl zpovědi? 
Jak se na ni připravit? Jaké biblické texty mohou člově-
ka při přípravě vést? Jak svátost smíření probíhá? Vyšlo 
ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství 
pražského.

Leporelo do kapsy, 8 Kč
Lectio divina 
Praktický úvod do starobylého způsobu rozjímání bib-
lických textů. U každého z pěti kroků (lectio – medita-
tio – oratio – contemplatio – actio) je vstupní modlitba 
a charakteristika tohoto kroku. 

Leporelo do kapsy, 8 Kč.

Nakladatelství Paulínky
www.paulinky.cz
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
Canto gregoriano
Rok s Gregoriánským chorálem
Soubor dvanácti CD, která obsahují všechny sekvence 
liturgického roku. Zahrnuje nejen audio, ale také přílo-
hu v PDF formátu se všemi texty a odkazy na prameny. 

12 CD, 499 Kč
Capolavori gregoriani
Výběr z gregoriánských chorálů
Dvě CD obsahují na čtyřicet antifon, responsorií, hym-
nů a sekvencí pocházejících z různých liturgických ob-
dobí.

2 CD, 350 Kč
Victimae paschali
Zpěvy velikonočního období
Výběr renesanční polyfonie z liturgie Velikonoc, Seslání 
Ducha svatého, Nejsvětější Trojice a svátku Božího těla. 
Jejich autory jsou Tomás Luis de Victoria, William Byrd, 
Giovanni Pierluigi da Palestrina a Paolo Lorenzan.

CD, 299 Kč

Má to smysl
(Petr Pokorný)
V edici Rozhovory nad Biblí vychází již 5. svazek, v kte-
rém jsou přetištěny biblické rozhovory Petra Vaďury 
a jeho hostů na rozhlasových vlnách. Tentokrát se Petr 
Pokorný, jeden z našich nejznámějších biblistů, zamýš-
lí nad nedělními perikopami liturgického kalendáře. 
Hluboká znalost novozákonní látky mu umožňuje je vní-
mat v širších fi losofi ckých i etických souvislostech. Petr 
Pokorný je také pečlivý pozorovatel doby, znepokoje-
ný pocitem bezvýchodnosti a nedostatku perspektivy 
svých současníků. Proto je hlavním motivem jeho úvah 
naděje, pramenící z hlubokého přesvědčení, že život 
má smysl, a proto stojí za to jej žít.

Váz., 328 str., 298 Kč
Bible a moderní kritika
Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)mo-
dernistické krize
(Tomáš Petráček)
Katolický kněz, historik a teolog se snaží nalézt odpově-
di na otázky vznikající při otevření problému progresivní 
katolické exegeze. Téma dějin zápasu katolické biblic-
ké vědy o přijetí náročných vědeckých kritérií umožňu-
je otevřít celou řadu dalších otázek: vztah církve a mo-
derní doby, svoboda teologické a exegetické práce, 
způsob výkonu učitelského úřadu církve, vznik a výklad 
církevních dokumentů, otázka cenzury a autocenzury 
v církvi, ohrožení vlastní osobní víry vědeckým bádáním 
či otázka následků ignorování a popírání reálně existu-
jících problémů.

Váz., 352 str., 298 Kč
Legenda aurea
(Jakub de Voragine)
„Zlatá legenda“ je vyvrcholením více než tisíciletého 
vývoje latinské legendy. Složil ji nejspíše koncem pade-
sátých let 13. století dominikánský mnich a pozdější ja-
novský arcibiskup Jakub de Voragine. Autor měl vypra-
věčské nadání. Svým čtenářům přibližuje pravdy víry 
v poutavých příbězích, z kterých měli potěšení jak du-
chovní, tak nejprostší laici. Jednotlivé příběhy z ní proni-
kaly do lidových vyprávění a jsou obsaženy i v pohád-

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

kách. Kniha kromě toho přináší i několik ukázek z legend 
o českých světcích (sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, 
sv. Ludmila), které byly k základnímu souboru přidány. 
Pro svoji oblibu vychází již ve 3. vydání.

Váz., 448 str., 468 Kč
Rouška Veroničina
(Jan Zahradníček)
Jan Zahradníček byl nejvýznamnějším básníkem ka-
tolického proudu české literatury. V roce 1949 vychá-
zí sbírka básní Rouška Veroničina jako lyrický dopro-
vod sbírky La Saletta. Verše jsou svědectvím autorovy 
víry, lásky a odhodlání. Ve verších této sbírky „nabývají 
básně Roušky Veroničiny velikého nadosobního rozmě-
ru, přesahují literaturu a nesou pečeť bezvýhradného 
osobního nasazení a nezvratného svědectví celé bás-
níkovy osobnosti“ (Mojmír Trávníček).

Váz., 96 str., 158 Kč

Andílek ve vodách
(Regina Domanová, ilustrace Ben Hatke)
Knížka Reginy Domanové je půvabným zpracováním 
toho, jak může maminka, která čeká dalšího potomka, 
říci jeho malému sourozenci, co se děje v jejím bříšku. 
Dítě zkoumá vodu kolem sebe a mluví s andělem, kte-
rý je s ním. Vyprávění dítěte a jeho rozmluvě s andělem 
porozumí dítě už ve třech letech. V USA se tato kniha 
stala bestsellerem.

Váz., 48 str., 139 Kč
Novéna k Panně Marii
(Vojtěch Kodet)
Novéna k Panně Marii může posloužit jako pomůcka 
k osobní i společné modlitbě před mariánskými svátky, 
ale také před životními rozhodnutími nebo jako přímluv-
ná modlitba v situaci něčí nouze. Základ novény tvoří 
text Písma svatého, předložený k modlitebnímu čtení 
a následnému rozjímání. Závěrečné prosby se převáž-
ně inspirují prosbami z liturgie hodin.

Brož., 70 str., 49 Kč

Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout
(František Lukeš)
Krátké povídky, úvahy a fejetony P. Františka Lukeše 
vyprávějí o obyčejných lidech s obdivuhodnými vlast-
nostmi, postoji a činy. Hlavní motivací autora je přispět 
ke zlepšení současného světa tím, že se zamýšlí nad 
chováním lidí, kteří v něm žijí. Z jeho příběhů čiší živá 
víra a naděje, ale především láska k lidem a veliké mi-
losrdenství při pohledu na lidskou slabost.

Brož., 84 str., 109 Kč
Víra, která přemáhá svět
Přednáška proslovená v Londýně 27. června 2005
(Raniero Cantalamessa)
Roku 2005 byl P. Raniero Cantalamessa pozván jako 
přednášející do Londýna na Mezinárodní konferen-
ci evangelizačních kurzů Alfa, kde se shromáždili ve-
doucí mnoha křesťanských církví z celého světa. Jeho 
promluva na téma víra v Ježíše Krista v dnešním svě-
tě byla vskutku prorocká a měla velký ohlas, proto se 
Karmelitánské nakladatelství rozhodlo zpřístupnit ji na-
šim čtenářům.

Brož., 29 str., 39 Kč

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho v kněž-
ství a řeholním životě.

Úmysl misijní
Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy 
afrického kontinentu.

Úmysl národní
Za pomoc Ducha svatého pro všechny životní situace spojené s boles-
tí a utrpením.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 17. 4. 2012
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Veselá. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 1. dubna 2007  zemřel Mons. ThLic. Karel Pilík, katolický kněz, prelát a notář kurie. V roce 1946 byl jmenován 
prefektem Arcibiskupského studentského konviktu v Příbrami až do roku 1948. Za komunistic-
kého režimu v roce 1953 byl odsouzen a vězněn až do roku 1960. Na podzim roku 1968 byl 
jmenován farářem ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Dne 4. 10. 1990 se stal sí-
delním kanovníkem Všech svatých na Pražském hradě a ve stejném roce byl jmenován rek-
torem obnoveného arcibiskupského semináře v Dejvicích. Spoluzakladatel „Hnutí fokoláre“. 
Působil jako duchovní rádce lidí z nejrůznějších profesí, včetně některých politiků. (* 24. 12. 
1918)

 4. dubna 1912  narozen Mons. ThDr. Karel Šebor, katolický kněz. Zprvu začínal jako kaplan u svatovítské ka-
tedrály, později byl přeložen do Liboce a pokračoval v Příbrami. Od roku 1951 působil v kapu-
cínském kostele Panny Marie Královny andělů. Byl prvním knězem, který 6. 12. 1964 v chrámu 
sv. Víta sloužil mši sv. čelem k lidu. V červnu téhož roku v petici předsedovi vlády Lénartovi po-
žadoval zrušení internování arcibiskupa ThDr. Josefa Berana a dalších biskupů. Od roku 1972 
působil při kapli sv. Vojtěcha na Balkáně v Praze-Žižkově. Roku 1975 byl jmenován kanovní-
kem Metropolitní kapituly u sv. Víta. († 28. 5. 1983)

 7. dubna 1962  zemřel Jaroslav Durych, katolický prozaik, básník, dramatik. Vyjadřoval své barokní pojetí svě-
ta a náboženské hledání pravdy na bludné pouti životem. Obracel se k mystickým námě-
tům s křesťanskou pokorou a vizí spravedlivého Božího řádu. Napsal divadelní hry z církevních 
dějin (Sv. Václav, Sv. Vojtěch), je autorem novel (Tři dukáty, Sedmikráska, Boží duha), zpra-
coval náboženské i literární úvahy a eseje (Ejhle, člověk, Cesta umění, Láska k vlasti, Češství 
v Evropě), autor románů a povídek inspirovaných barokem (Bloudění, Rekviem). (* 2. 12. 
1886)

 16. dubna 2002 zemřel Zdeněk Bonaventura Bouše, katolický kněz-františkán a teolog, lektor liturgie a znalec 
dějin umění. První kaplanské místo zastával ve Veltrusech u Prahy. Za komunistického režimu 
uvězněn od roku 1950 až do roku 1957. Od roku 1968 přednášel na CMBF v Litoměřicích až 
do normalizace, kdy mu byl odňat státní souhlas. Signatář Charty 77. V roce 1990 vypomáhal 
v duchovní správě v Ústí nad Labem. (* 16. 5. 1918)

 17. dubna 1932 v Praze se narodil Jiří Strejc, hudební skladatel, varhaník, pedagog, sbormistr, dirigent pů-
sobící v Hradci Králové. V letech 1946–48 studoval na Městské hudební škole v Praze. V hu-
debním vzdělání pokračoval na Státní konzervatoři v Praze (1948–53). Varhany studoval u M. 
Kampelsheimera a skladbu u O. A. Tichého. V letech 1957–2001 působil jako ředitel kůru 
a varhaník katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. V roce 1965 založil komorní soubor Cantores 
Artis Antiquae, který vedl do roku 1985. († 8. 12. 2010)

 22. dubna 1947  ve 20:40 na krátkých vlnách Vatikánského rozhlasu zahájeno československé vysílání. 

 23. dubna 997  zemřel sv. Vojtěch, 2. pražský biskup od roku 982. Podporoval domácí latinské i staroslověn-
ské písemnictví. V roce 990 vstoupil do kláštera na Aventinu v Římě. Roku 993 založil nejstar-
ší český klášter bratří benediktinů v Břevnově a roku 994 defi nitivně opustil Čechy. Roku 997 
byl na misijní cestě zavražděn pohanskými Prusy. Roku 1039 byla podniknuta výprava české-
ho vojska, v čele s Břetislavem I., do Polska a ostatky Vojtěchovy převezeny do Prahy. Papež 
Pavel VI. ho v roce 1965 prohlásil hlavním patronem pražské arcidiecéze. (* asi roku 957)

Arnošt Kelnar


