
„Jestliže kdo žízní, a� přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne,
,proudy živé vody poplynou z jeho nitra‘, jak praví Písmo.“
To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. (Jan
7,37.38) Komu a co Ježíš nabízí? Vyprahlým srdcím – tedy
lidem znaveným, vyčerpaným, hledajícím, mohli by-
chom také říci vystresovaným, přepracovaným,
ohroženým a ve víře slabým, prostě všem,
kdo cítí nějaký nedostatek nebo potřebu.
Co nabízí? Svou občerstvující blíz-
kost, která se dokonce může přelé-
vat na druhé lidi.

Když Ježíš dokončil své poslá-
ní na zemi a podal svou výkupnou
obě+ za nás na kříži a pak vstal
z mrtvých, nemělo to v tu chvíli
na apoštoly krom jisté zmatenosti
nějaký převratný vliv. Stále se
o sebe báli, a proto se zavírali před
nepřátelským světem a ani návštěvy
oslaveného Pána na tom moc neměni-
ly. Někteří dokonce pochybovali (srov.
Mt 28,16). Když je však o letnicích naplni-
la moc Ducha svatého, Ježíšův slíbený veliko-
noční dar, učedníci se mění: otvírají dveře svého
soukromí, odvážně vstupují do nepřátelského světa, a dokon-
ce apoštol Petr, který sám ze strachu Krista předtím zapřel,
ohlašuje všem tu radostnou zvěst: Ježíš byl vzkříšen a je živ
(srov. Sk 2,32.33); a každý, kdo přijme ve jménu Ježíšově
křest, dostane odpuštění svých hříchů a dar Ducha svatého
(srov. Sk. 2,38). To je změna! Nejen, že se přestali bát o sebe,
jsou plni starostlivosti o spásu druhých. Takovou změnu pů-
sobí ve věřících Duch svatý, a protože je to Duch Ježíšův,
mohou apoštolové v jeho síle a moci pokračovat v tomtéž, co
Ježíš započal, a činit věci podobné, jak svědčí kniha Skutků
apoštolských.

O velikonoční vigilii jsme obnovili své křestní závazky,
odřekli jsme se hříchu a vyznali svou víru. Křest nám dal
a dává účast na životě Kristově a zachraňuje nás z destruktiv-
ní moci hříchu, smrti a dává nám věčný život. Ježíš však také

touží, aby toto nebylo jen naším vlastnictvím a naší
zkušeností, ale aby se Jeho přítomnost v křes+a-

nech přelévala i na druhé. A k tomu nám na-
bízí dar svého Ducha. K úplnému křes-

+anství tedy patří jak Kristova smrt
a vzkříšení zakoušené skrze svátost

křtu, tak též seslání Ducha svatého,
přijaté skrze svátost biřmování, dá-
vající nám osobní účast na letni-
cích. Je třeba obnovit i tuto druhou
nám darovanou část velikonoční-
ho tajemství: nechat se znovu na-
plnit Duchem svatým. Jak? Při li-

turgii a v osobní modlitbě (srov.
např. Lk 11,13).

Jsme to tedy my, kdo jsme zváni do
Ježíšovy blízkosti, aby znovu ožilo naše

unavené křes+anství. Jsme zváni, abychom
opustili své privátní zabezpečené zóny a vydá-

vali v síle Ducha svědectví o živém Kristu (Lk
24,28). BezDuché křes+anství je neplodné, to není Ježíšův
koncept. Pán nám sice nikdy neuložil militantní šíření víry,
které nehledí na lidi a jejich důstojnost a nakonec se stává
Duchaprázdnou ideologií, ale rovněž se křes+anství nesmí
stát jen salonní a politicky korektní debatou, která z obavy,
aby nikoho nepobouřila, rezignuje na úkol vydávat svědectví
Kristu a zapomene na misijní poslání jednotlivců i celého
společenství. Ježíš si přeje skrze nás sdílet svou uzdravující
a spásnou blízkost i s druhými. A v Duchu svatém je to možné.

Mons. ThDr. Michael Slavík, 
generální vikář pražské arcidiecéze

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze
Vše o Velikonocích na www.vira.cz/velikonoce

ZPRAVODAJ

Životní jubileum pana kardinála
Kardinál Miloslav Vlk se 17. května
dožívá významného jubilea. Za dar 75 let
života budeme spolu s ním děkovat při
eucharistické slavnosti v sobotu 19. 5. 2007
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě. (Pokračování na str. 4)

Arcidiecézní pou� za kněžská a řeholní povolání
Arcibiskupství pražské a kongregace redemptoristů pořádají
ve dnech 4. a 5. května 2007 6. arcidiecézní pou+ za kněžská
a řeholní povolání do baziliky na Svaté Hoře u Příbrami.
K účasti na této pouti zveme duchovní i věřící laiky. Podrobný
program naleznete na vývěskách kostelů a na www.apha.cz

Pou� rodin na Tetín
S malým předstihem vás srdečně zveme na tradiční pou+ ro-
din, která se koná na Tetíně nedaleko Berouna, v místě umu-
čení babičky sv. Václava, svaté Ludmily. Pou+ proběhne v so-
botu 2. června 2007. (Pokračování na str. 3)

V Duchu svatém je to možné
pražské arcidiecéze č. 5, květen 2007



Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
Květnový rozhovor se věnuje vikariátu Beroun, odpovědi
okrskového vikáře P. Mgr. Josefa Pecinovského vám rádi před-
kládáme.
� Kolik má berounský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
V berounském vikariátu působí v současné době osm kněží
a jeden jáhen, a to v sedmi farnostech, ve kterých je celkem 81
kostelů a kaplí, přirozeně ne ve všech se konají bohoslužby.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
Proces slučování farností našeho vikariátu probíhal ve své pří-
pravné fázi již v předchozích letech, k faktickému sloučení
farností vikariátu došlo k 1. červenci 2006. Než se tak stalo,
proběhlo nemálo jednání, a to nejen mezi kněžími vikariátu či
mezi kněžími a vedením arcidiecéze, ale i na rovině farností,
kterých se to nakonec týká nejvíce. Model nových farních cel-
ků tak byl často diskutován zvláště v pastoračních radách jed-
notlivých farností, při různých příležitostech též v širším plé-
nu farností, takže výsledek rozhodně není ani ukvapený, ani
dílem úzkého kruhu několika jednotlivců. Přirozeně je sna-
hou, aby nešlo jen o administrativní úpravu hranic farností.
Proces slučování má smysl jedině v kontextu s programem
„procesu obnovy farností“, který byl před časem v naší arci-
diecézi zahájen. Ne vždy a na všech místech vikariátu je slu-
čování věřícími přijímáno jako přínosné, v některých býva-
lých farnostech byly určité pastorační aktivity redukovány ve
prospěch farnosti „centrální“. Ještě nějaký čas potrvá, než ně-
kteří věřící přijmou novou farnost jako společenství přesahu-
jící kostel, který navštěvují. Každopádně, alespoň v první fázi,
přineslo slučování zjednodušení administrativy.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozi-
ta – řadíte se k oblastem spíše „zbož-
ným“, nebo nábožensky vlažným? Čím,
myslíte, je to způsobeno?
Berounský vikariát v minulosti patřil
spíše k těm tzv. „rudým“ okresům.
V současnosti se však duchovně zvedá,
což není primárně dáno zvýšeným záj-
mem o věci víry, ale spíše migrací mla-
dých lidí z velkých měst na „venkov“
(zejména z Prahy, ale i z Plzně či Brna).
Beroun a okolí disponuje dobrým spo-
jením do Prahy, kam také mnoho zvláš-
tě mladých lidí dojíždí za prací, a také
přece jen trochu levnějším bydlením
a klidnějším prostředím, než jaké nabízí
život ve velkoměstě. Farnosti Řevnice,
Rudná a do jisté míry i Beroun jsou tak
„velkou Prahou“.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve
vaší péči, se na území vikariátu nachá-
zejí? Co starost o ně obnáší?
Téměř všechny kostely ve vikariátu jsou
kulturní památkou, i když ne každý je
stejného významu. Je proto zřejmé, že

starost o ně stojí nemálo času, peněz a úsilí. Kromě farních
kostelů a hradu Karlštejn bych připomněl zvláště tři místa, kte-
rá jsou značně navštěvovaná poutníky i turisty: Svatý Jan pod
Skalou spojený se životem sv. Ivana, Tetín – místo mučednic-
ké smrti sv. Ludmily a augustiniánský klášter ve Svaté Dobro-
tivé.
� Co pokládáte za specifikum berounského vikariátu, čím je
výjimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i cel-
kové?
Berounsko, kromě výše řečeného, disponuje krásnou příro-
dou, což také láká, zvláště v letním období, mnohé poutníky
z Prahy i z jiných vzdálenějších míst. Tím vikariát nezůstává
uzavřený sám do sebe. Život farností tak bývá příchozími
v mnohém obohacován a platí snad i opačně, že příchozí si
„na čerstvém vzduchu“ odpočinou.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Komunikace mezi jednotlivými farnostmi je vždy přímo
úměrná míře komunikace mezi jednotlivými faráři. Myslím
proto, že lze mluvit o dobré spolupráci, což potvrzuje např.
konání vikariátních poutí a rekolekcí na Tetíně, kterých se
účastní věřící více farností. Jistým mostem mezi farnostmi je
i činnost Farní charity Beroun, která zasahuje nejen Beroun
a okolí, ale rozvíjí své aktivity i na Hořovicku.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí vikariá-
tu Beroun?
Největší radost má člověk přirozeně z lidí, kteří vyzařují du-
cha evangelia, a to nejen uvnitř společenství věřících, ale
i uprostřed okolního světa. Ve vikariátu je řada živých spole-
čenství a o to cennější je, že mnohá fungují „nezávisle“ na
osobě příslušného kněze (to však neznamená, že by kněz byl
vyloučen z dění), aktivita přichází často „zezdola“… V ně-
kterých místech vikariátu se podařilo navázat dobré kontakty
s městskými, resp. obecními úřady a rozvíjet spolupráci tam,
kde je to možné. Brzdou v pastorační činnosti je často starost
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farnosti

hranice vikariátů

hranice farností



Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
2.–4. 5. 15:00–18:00 sv. Gotharda (Krupkovo nám.) Bubeneč
5.–9. 5. 8:00–18:00 sv. Benedikta (Karmel, Hradčanské nám.) Hradčany
10.–11. 5. 15:00–18:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov
13.–16. 5. 14:00–16:15

Ne: 12:00–16:15 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady

17.–20. 5. 6:30–18:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy
21.–24. 5. 13:00–19:00 sv. Prokopa (Školní) Braník
25.–28. 5. Pá–So: 8:00–18:00

Ne: 11:00–18:00 sv. Václava (Proboštská) Dejvice
Po: 8:00–16:00

29. 5.–1. 6. 8:45–11:00
15:00–18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady
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o „dědictví otců“ v podobě chátrajících objektů, přetrvávající
předsudky některých občanů vůči církvi a časté velké pracov-
ní zatížení těch věřících, kteří by jinak mohli a byli schopni
s řadou věcí pomoci. Děkujeme za rozhovor (kh)

Statistické údaje
farností celkem: 7
farností spravovaných přímo: 5
farností spravovaných excurrendo: 2
kněží: 8
jáhnů: 1
kostelů a kaplí: 81
celkem obyvatel: 94 849
z toho římských katolíků: 14 948
v průměru připadá na 1 kněze 1869 věřících

Pou� rodin na Tetín
(Pokračování ze str. 1)
Lze vyjet z Prahy vlakem (z hl. nádraží v 8:26, z Prahy-Smí-
chova v 8:34) či z Rokycan v 8:26 do Berouna a odtud od vla-
kového nádraží autobusem v 9:30 přímo na Tetín (9:37).

Na programu pouti je v 10 hodin mše sv. na prostranství
před kostelem sv. Ludmily celebrovaná kardinálem Milosla-
vem Vlkem, od 13 hodin pak doprovodný program pro rodi-
ny a děti (přednáška prof. Jana Royta o ikonografii sv. Lud-
mily, koncert Ztracené kapely, bojová hra pro celou rodinu,
výtvarná dílna, projížWka na ponících, …). Aktuální informa-
ce naleznete na http://cpr.apha.cz/tetin

Setkání křes�anských zdravotníků
na téma „Co můžeme jako křes+ané nemocným nabídnout?“
se koná 26. 5. 2007 v kostele sv. Karla Boromejského, Vlaš-
ská 36, Praha 1. Na programu je v 8:30 mše sv. s biskupem
Karlem Herbstem, v 9:45 zahájení, od 10:00 referáty (vystou-
pí P. Jaroslav Brož, ThD., S.S.L., Mgr. Jiří Černý, PhLic. Ka-
teřina Lachmanová, Th.D. a MUDr. Mgr. Marie Opatrná), ve
12:30 je plánován oběd, po něm ve 14:00 přednáška P. ThLic.
Prokopa Brože a panelová diskuse se všemi přednášejícími.
Předpokládaný závěr je v 16:00. Přihlášky na konferenci je
možno zasílat do 20. 5. 2007 pomocí formuláře na www.bo-
romejky.cz (odkaz „nabídky, aktuality“) nebo na adrese set-
kanikz@boromejky.cz či poštou: Sestry boromejky, Šporko-
va 12, 118 00 Praha-Malá Strana.

Květnový kalendářík
4.–5. 5. 6. arcidiecézní pou+ za povolání na Svatou Horu
12. 5. výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Vác-

lava
12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek
13. 5. Den matek
17. 5. 75. narozeniny pana kardinála
19. 5. slavnostní bohoslužba v katedrále u příležitosti na-

rozenin pana kardinála
20. 5. pou+ Radia Proglas na Svatou Horu
25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí
27. 5. letnice – seslání Ducha svatého

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v květnu 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

6. 5. 2007 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: bazilika Panny Marie, Svatá Hora (P. Stanislav Přibyl, CSsR) římskokatolická mše
20. 5. 2007 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: chrám sv. Kosmy a Damiána, Praha-Nové Město (Mons. Vladislav Hučko) – řecko-

katolická bohoslužba

Stálý eucharistický výstav
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po–Pá 10:00–12:00
Po 17:00–19:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Út 19:30–20:30
Po–Pá (mimo 1. Pá v měs.) 12:00–17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Pá  (pouze 1. v měs.) 8:00–16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 8:00–18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany
St 16:00–18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
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Životní jubileum pana kardinála
(Pokračování ze str. 1)
V 9:30 jste všichni srdečně zváni k písněmi a krátkými za-
myšleními doprovázené společné modlitbě, jež v 10:30 vyústí
ve slavení děkovné mše svaté. V předvečer oslavy, 18. 5.
2007 v 19:00, jste rovněž zváni na slavnostní koncert do kate-
drály, na němž zazní skladby B. Martinů, P. Ebena, L. Janáč-
ka a A. Dvořáka.

Curriculum vitae Miloslava Vlka
�� 17. května 1932 narozen v Líšnici, okr. Písek
�� 1960 promován na FF UK obor historie a archivnictví
�� 1964–68 posluchačem Cyrilometodějské bohoslovecké

fakulty v Litoměřicích
�� 23. června 1968 vysvěcen na kněze v Českých Budějovi-

cích
�� 1968–71 sekretářem českobudějovického biskupa Josefa

Hloucha
�� 1971–78 působí v duchovní správě farností
�� 1978–88 zaměstnán jako čistič výloh a později jako archi-

vář, protože mu komunistické státní úřady zakázaly veřej-
nou duchovní činnost

�� od 1. ledna 1989 opět v duchovní správě farností
�� 14. února 1990 jmenován biskupem českobudějovickým
�� 31. března 1990 konsekrován na biskupa
�� 27. března 1991 jmenován arcibiskupem pražským a čes-

kým primasem
�� 1992–93 uděleny 3 čestné doktoráty: Illinois Benedictine

College, University of St. Thomas v USA a čestný dokto-
rát teologie na univerzitě v Pasově

�� 26. listopadu 1994 jmenován kardinálem
�� 1993–2001 předsedou Rady evropských biskupských

konferencí (CCEE)
�� 1994 členem Papežské rady pro sdělovací prostředky

a Kongregace pro východní církve
�� 25. 2. 1999 obdržel vysoké státní vyznamenání Spolkové

republiky Německo „Velký kříž za zásluhy“ (Grosses Ver-
dienstkreuz)

�� 2001 obdržel čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka
od Masarykova demokratického hnutí a mezinárodní cenu
města Görlitz – „Brückepreis“

�� 2001 obdržel čestný doktorát Papežské teologické akade-
mie v polském Krakově

�� 2002 obdržel čestný doktorát Opolské univerzity v Polsku
�� 28. 10. 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád To-

máše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokra-
cii a lidská práva

�� 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu a volby papeže Be-
nedikta XVI.

�� 27. března 2006 oslavil 15 let služby na pražském stolci sv.
Vojtěcha

�� 13. května 2006 mu Ackermann-Gemeinde Würzburg udě-
lila tzv. „Nepomuk-Medaille“: Kardinál Vlk je odvážným
svědkem víry a stavitelem mostů mezi Němci a Čechy

�� 15. září 2007 převezme Evropskou cenu sv. Ulricha (Euro-
päischer St.-Ulrichs-Preis) za výjimečné zásluhy v proce-
su sjednocování Evropy v křes+anském duchu

„Tato práce přináší radost“ – rozhovor
s panem kardinálem
� Otče kardinále, dožíváte se významného životního jubilea,
téměř čtyři desetiletí jste knězem, 17 let biskupem, 13 let kar-
dinálem… Je nějaké životní období, na něž dnes obzvláš� rád
vzpomínáte?
Nejkrásnějším obdobím mého života byla doba gymnaziál-
ních studií a pobytu v chlapeckém semináři v Českých Budě-
jovicích ve Skuherského ulici v letech 1946–1949. Studium
mě velice bavilo, měl jsem z něj radost a byly i úspěchy. Du-
chovní prostředí, formace, denní řád, duchovní růst ve víře,
společenství spolužáků atd. Určitá pohoda poválečného ob-
dobí, moje mládí atd. Nesmírně rád vzpomínám…
� Prostřednictvím svého úřadu jste se jistě setkal s řadou
osobností, které byste jinak neměl možnost poznat. Je nějaké
setkání, které vás výrazně ovlivnilo, nějaká osobnost, skrze
kterou jste jasněji poznal, co je vaším posláním?
Z církevní oblasti bylo pro mne nejsilnější událostí setkání
s cášským biskupem Klausem Hemmerlem, biskupem Díla
Mariina, počátkem 90. let…Oslovil mě styl jeho života jako
biskupa, jeho způsob myšlení a jeho zbožnost.
� Je nějaké „téma“, které vás soustavně provází vaší služ-
bou Bohu a církvi, nebo spíš podřizujete své zaměření aktuál-
ním potřebám?
Základním tématem, které mě trvale provází, je důležité kon-
cilní téma – živá přítomnost Ježíše Krista zmrtvýchvstalého
uprostřed církve, různé formy Ježíšovy přítomnosti mezi ná-
mi… A živé Boží slovo. V tom je síla evangelizace dnešní
církve, jejího hlavního úkolu: vlastní zkušenost ze setkání
s Ježíšem a pak svědectví o něm…
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� Když se ohlédnete zpět, z čeho máte, jako kardinál, nej-
větší radost?
K mému životnímu jubileu patří především nejvýznamnější
událost mého života – biskupské svěcení. Jmenování kardiná-
lem je pocta, která jistě také souvisí s mým životem, zvláště
s bojem a pronásledováním v době komunismu. To, co pak ze
jmenování vyplývá, je účast v některých orgánech Vatikánu,
např. v Papežské radě pro sdělovací prostředky či v Kongre-
gaci pro východní církve apod. Tato práce přináší radost, po-
něvadž poskytuje rozhled po světové církvi…
� Máte nějaký plán do budoucna, sen, který byste rád usku-
tečnil?
Rád bych bez tíhy zodpovědnosti pracoval jednak v pastoraci
dle prostoru, který budu mít, dále pak jistě bude prostor i pro
některé osobní aktivity, jako např. psaní pamětí a zpracovává-
ní některých „horkých“ témat z doby komunismu a z období
posledních 17 let…

Modlitba za našeho arcibiskupa
Bože, pastýři a vládce všech věřících,

shlédni na svého služebníka Miloslava,
který se podle tvé vůle stal biskupem naší diecéze;

provázej ho svou milostí,
a+ jako dobrý pastýř slovem i příkladem
ukazuje cestu těm, které jsi mu svěřil,

a spolu s nimi dosáhne věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen

www.kardinal.cz – osobní stránky kardinála
Miloslava Vlka
Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka fungují od 5. ledna
2007 na adrese www.kardinal.cz. Nabízejí reakce na dění
v církvi i ve společnosti, aktuální program, zajímavé fotogra-
fie, výběr z homilií, rozhovorů a přednášek, je zde také pros-
tor pro dotazy čtenářů. Podle slov pana kardinála není jejich
snahou suplovat stránky, které provozuje pražské arcibiskup-
ství (www.apha.cz, www.vira.cz, www.pastorace.cz a další).
Osobní stránky kardinála Vlka mají sloužit k virtuálnímu dia-
logu s veřejností o duchovních věcech, o osobních zkušenos-
tech a o jeho službě nejen pro arcidiecézi. „Všechny vás
upřímně zvu k této formě účasti na mých zkušenostech, úko-
lech, pracích a starostech,“ píše kardinál Vlk v úvodu svých
internetových stránek. (ak)

78. výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha
Tak jako každý rok i letos 12. května slaví pražská arcidiecé-
ze výročí posvěcení katedrály. Srdečně zveme ke spoluslave-
ní mše svaté, které bude v den výročí v 9:30 předsedat P. Mi-
roslav Vágner.

Místo, na němž dnešní katedrála stojí, prošlo v průběhu
staletí mnoha změnami: už v první polovině 10. století zde
stál kostel zasvěcený sv. Vítu, do něhož byl r. 932 (nebo 938)
pochován sv. Václav a místo jeho hrobu zůstalo dodnes ucho-
váno. V roce 973 se stala rotunda biskupským kostelem. Ve
druhé polovině 11. století přistoupil kníže Spytihněv k celko-
vé přestavbě. Mezi léty 1060–1096 byla na místě rotundy vy-
stavěna trojlodní bazilika. V roce 1344 dosáhl Karel, tehdy
moravský markrabě, povýšení pražského biskupského stolce
na arcibiskupství a ještě téhož roku byl položen základní ká-
men k novému metropolitnímu chrámu, který měl starou bis-
kupskou baziliku nahradit. Prvním stavitelem se stal Matyáš
z Arrasu V r. 1356 povolal Karel druhého stavitele, teprve
třiadvacetiletého Petra Parléře ze švábského Gmündu. Parléř
výtečně spojil respekt k dílu svého předchůdce se svou vlast-
ní originální vizí. R. 1371 přikročil k budování vysoké části
chóru. Celý chór pak byl slavnostně vysvěcen roku 1385. Při
stavbě katedrály se Karlův přednostní zájem upíral k duchov-
nímu středobodu Českého království – k hrobu svatého Vác-
lava. Nad ním nechal panovník vyzdvihnout skvostnou kapli,
která se s příchodem Petra Parléře stala nejpůsobivějším pro-
storem celé katedrály. V době vlády Václava IV. se práce na
katedrále soustředily na jižní věž. Stavbu, která započala ro-
ku 1396, vedli synové Petra Parléře – Václav, Jan a naposle-
dy Petr zvaný Petrlík. Před husitskými válkami proběhlo ješ-
tě v 90. letech 14. století položení základního kamene k za-
mýšlenému trojlodí, ale tento záměr již nebylo možné usku-
tečnit. O dostavbu se pokusil Vladislav II. Jagellonský
r. 1509, který výstavbu trojlodí svěřil mistru Benediktu Rie-
dovi. Vše, co bylo na počátku 16. století vybudováno, však
zpustošil ničivý požár Hradu r. 1541. Snahy o dostavbu kate-
drály neutichly ani v době barokní, z většiny těchto plánů ov-
šem sešlo, stejně jako z dostavby, která měla být iniciována
kanonizací Jana Nepomuckého r. 1729. Myšlenka dostavby
se definitivně prosadila až v 19. století, nesena romantismem
obrozeneckého hnutí, který dal ve 40. a 50. letech vzniknout
„Jednotě pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta“. Jednota
byla právně ustavena až r. 1859 a jako svůj cíl si stanovila, že
„…chrám bude dostaven spojenými silami celého národa,
aby potomstvo spatřilo, jak se vypíná nad Prahou, hlavou Če-
ského království, v nádherné slávě jako posvátná koruna,
a s vděčností vzpomínalo na své předky, kteří za nepříznivých
časů podnikli velké dílo.“ V 60. letech 19. století probíhala
rozsáhlá rekonstrukce a zajištění středověké části stavby.
V r. 1873 byl pak slavnostně položen základní kámen k novo-
dobé dostavbě katedrály. Jejími stavebníky se stali Josef
Kranner, Josef Mocker a Kamil Hilbert. Nové katedrální troj-
lodí s dvouvěžovým západním průčelím bylo vysvěceno bis-
kupem Janem Sedlákem v roce oslav svatováclavského milé-
nia 1929.

Katedrála však není jen stavba, je především středem,
ohniskem místní církve, a jako taková je zbytečná a mrtvá,
chybí-li v ní živí věřící a živá víra.

(kh; čerpáno ze stránek www.apha.cz)



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost
mohou setkat. Rozhodně se nejedná 

o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, 
mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

2.–3. 5.Praha, setkání kardinálů a předsedů
biskupských konferencí zemí postko-
munistického bloku

4. 5. 15:30 Praha, sv. Ludmila, adorace
+ mše sv. za povolání

5. 5. 11:00 Svatá Hora, mše sv., pou+ za
povolání

6. 5. 9:30 Modřany, mše sv., biřmování
7. 5. 18:00 Vinohrady, mše sv., výročí 75

let kostela Nejsv. Srdce Páně
16. 5. 18:00 katedrála, mše sv., svátek sv.

Jana Nepomuckého
17. 5. den 75. narozenin

18:00 katedrála, mše sv., Nane-
bevstoupení Páně

19. 5. 10:30 katedrála, mše sv., oslava 75.
narozenin

26. 5. 9:30 Jižní Město, mše sv., svěcení
Komunitního centra Matky Terezy

27. 5. 9:30 katedrála, mše sv., biřmování,
Slavnost seslání Ducha svatého

Z diáře biskupa Malého

2. 5. 16:00 Gymnázium Skuteč, přednáš-
ka + mše sv.

5. 5. Svatá Hora, pou+ za řeholní a kněžská
povolání

9. 5. 18:00 Blatná, přednáška + mše sv.
11. 5. 8:30 Tábor, setkání animátorů –

přednáška
13. 5. 11:00 Stará Boleslav, mše sv.
17. 5. 9:00 Úvaly, mše sv. + vikariátní

konference
18:00 katedrála, mše sv.

19. 5. oslava jubilea pana kardinála
20. 5. 9:00 Praha, sv. Ignác, biřmování
27. 5. 10:30 Slaný, biřmování

Z diáře biskupa Herbsta

3. 5. 19:00 kostel Praha-Liboc, Benefiční
koncert pro Domov sv. Rodiny,
Spirituál kvintet

5. 5. 11:00 Svatá Hora, mše sv., Arcidie-
cézní pou+ za povolání

6. 5. 12:00 Soutice, mše sv.
8. 5. 10:00 Svatý Kopeček, mše sv., Ná-

rodní pou+ Bohu zasvěcených bratří
a sester

13. 5. 11:00 Vinohrady, sv. Ludmila, mše
sv. s biřmováním

19. 5. 10:30 katedrála, děkovná mše sv.
u příležitosti jubilea pana kardinála

20. 5. 9:00 kostel sv. Jakuba, Kunratice,
mše svatá

26. 5. 8:30 Malá Strana, kostel sv. Karla
Borom., mše sv., zahájení Setkání
křes+anských zdravotníků
18:00 Strašnice, mše sv. s biřmová-
ním, kostel Neposkvrněného Početí
P. Marie

27. 5. 11:45 Keblov, mše sv. s biřmováním
28. 5. 19:00 Košíře, mše sv. u sester kar-

melitek a setkání se studenty

Z Act Curiae
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

Udělování svátosti biřmování
v katedrále
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
bude v neděli 27. května 2007 na slav-
nost Seslání Ducha svatého (letnice)
udílena svátost biřmování při mši sv.
v 9:30. Svátost mohou přijmout ti, kteří
absolvovali přípravu a budou mít řádně
vyplněný biřmovací lístek, podepsaný
duchovním správcem farnosti, kde byl
biřmovanec připravován.

V den slavnosti je nutné, aby se vši-
chni biřmovanci i se svými kmotry do-
stavili nejpozději do 9:10.

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest
se předpokládá o Velikonocích r. 2008
(nebo i později) budou přijati do kate-
chumenátu při bohoslužbě slova, která
se bude konat v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha v sobotu 9. června 2007
v 16:30.

Uchazeči se svými ručiteli se dostaví
do katedrály nejpozději 15 minut před
začátkem bohoslužby. Každý uchazeč
bude mít s sebou vyplněný a duchovním
správcem potvrzený katechumenátní
lístek, který zde při přijetí do katechu-
menátu odevzdá. Potvrzené lístky se za-
šlou zpět farnostem, aby se mohl pro-
vést zápis do Knihy katechumenů.

Není-li pro někoho účast v katedrále
ze závažných důvodů možná, nech+ je
přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do ka-
techumenátu v jiném termínu je třeba
předem žádat ordináře.

Svatojánská sbírka
na arcidiecézi
Při bohoslužbách v neděli 13. května
2007 se v pražské arcidiecézi uskuteční
Svatojánská sbírka na arcidiecézi. V loň-
ském roce bylo vybráno celkem 
470 461 Kč. Celá sbírka byla použita
jako příspěvek na provoz Arcibiskupství
pražského v oblasti správy diecéze – ze-
jména na úhradu bohoslužebných potřeb,
výdajů spojených s tiskem publikací
a Zpravodaje, na úhradu nezbytných slu-
žeb (poštovné, telefonní poplatky atp.)

Proces blahořečení Matky
Vojtěchy Hasmandové
Rád bych vás jako postulátor kauzy bla-
hořečení boromejky, Boží služebnice
Matky Vojtěchy Hasmandové informo-
val o beatifikačním procesu, který začal
ve Vatikánu po předání celé dokumenta-
ce brněnského diecézního soudu. Po 16
měsících, v únoru 2006, schválila Kon-
gregace pro kauzy svatých náš postup
a začala tak římská fáze procesu. Nyní
připravujeme tzv. „Pozici o ctnostech“,
která má dokázat z celé dokumentace,
výslechu svědků a archivního materiá-
lu, že kandidátka blahořečení žila křes-
+anské ctnosti v heroickém stupni a že
pověst svatosti po její smrti trvá a po-
kračuje, aby tak mohla být vzorem
a příkladem Božímu lidu.

Naše práce bude obsahovat i dobu,
v níž Matka Vojtěcha působila, zpraco-
vání zmanipulovaného procesu, v kte-
rém byla odsouzena pro velezradu na
8 let těžkého žaláře, důkazy, jak za dob
tvrdé normalizace uváděla v život refor-
mu řeholního života podle směrnic II.
vatikánského koncilu a jak s velkým ri-
zikem dalšího žaláře „vypěstovala“ na
50 tajných povolání.

Ale jde tu ještě o další důležitou věc,
a to je zázračné uzdravení na její pří-
mluvu. To vyžaduje církev jako takové
razítko nebo peče+, že naše kandidátka
je opravdu u Pána ve věčné blaženosti
a může nám pomáhat. Prosím, abyste
vyzvali věřící k prosbám o vyslyšení.
Je-li nějaká osoba už tak postižená, že
po lékařské stránce za současného stavu
vědy není žádné řešení, tam zorganizo-
vat modlitby, ale jen a výlučně na pří-
mluvu Matky Vojtěchy, bez dalších sva-
tých. Uzdravení musí být náhlé a trvalé.
Po lékařích nežádáme, aby vyslovili
slovo „zázrak“, ale jen dokumentaci
s konkluzí, že s dotyčnou osobou byla
naděje na uzdravení u konce. Celé šetření
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ve Vatikánu je velmi přísné, probíhá ko-
misemi lékařů a odborníků, až ke kardi-
nálské komisi a Svatému otci. Kdyby
nám Matka Vojtěcha nějaké uzdravení
vyprosila, celá procedura by se urychli-
la. Obrázky a modlitby za uzdravení, ja-
kož i zprávy o vyslyšení adresujte na:
Postulace Matky Vojtěchy, Šporkova
12, 118 00 Praha 1.

Postulátor má na starost i stránku fi-
nanční – zajištění pokrytí všech výdajů
(vytištění „Pozice o ctnostech“, placení
posudků odborníků, nakonec celé slav-
nostní prohlášení beatifikace). Prosím,
uvědomte věřící o možnosti přispět na
tento účel na konto sester boromejek na:
Komerční banka Praha 1, číslo účtu 
27-2072820437/0100, variabilní sym-
bol 1988.

Už předem „Zapla+ Pán Bůh“ za vaši
spolupráci a duchovní odplatu ponechá-
vám Matce Vojtěše.

V Kristu váš Mons. Josef Laštovica,
postulátor

VI. celostátní kongres katechetů
Tento rok se bude v termínu podzimních
prázdnin, tj. ve dnech 25.–27. října
2007, konat v Kroměříži VI. celostátní
kongres katechetů, který navazuje na
dosavadních pět celostátních setkání
katechetů, která se konala v královéhra-
decké diecézi. Mottem letošního kon-
gresu je téma „Věřím ve vzkříšení těla
a život věčný“. Přihlášky přijímá místní
diecézní katechetické středisko do
15. 6. 2007. Účastnický poplatek je sta-
noven na 400 Kč (ubytování, stravová-
ní, náklady na organizaci) a na 100 Kč
(náklady na organizaci, bez nároku na
stravu a ubytování). Podrobnější infor-
mace budou k dispozici na diecézních
katechetických centrech. Program na-
leznete na www.apha.cz

Pozvánka na školení
vedoucích táborů
Asociace křes+anských sdružení mláde-
že (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež
ČBK organizuje kurz pro hlavní vedou-
cí táborů či jiných prázdninových poby-
tů pro děti (AKSM je držitelem opráv-
nění Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy pro pořádání tohoto ško-
lení). Kurz se koná 18.–20. května 2007
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
pro práci s dětmi včetně hygienických
předpisů, základy první pomoci, bez-
pečnostní pravidla činností s dětmi
a mládeží, táborové hospodaření a orga-
nizační příprava tábora. Kurz je zakon-
čen testem; účastníci dostanou osvědče-
ní s platností 5 let.

Přihlášky: do 3. května (nebo do na-
plnění kapacity kurzu – max. 40 osob)
na adresu: Sekce pro mládež ČBK,
Ing. Marie Světničková, Thákurova 3,
160 00 Praha 6 nebo svetnickova@
cirkev.cz. Přihlášeným budou zaslány po-
drobné informace a studijní materiály.

Papežská misijní díla – 
nabídka a pozvání
� Misijní den dětí – 1. červen nebo
blízký vhodný termín – Jako každý rok
máme opět možnost se připojit k mnoha
zemím na celém světě a prožít pro misie
tak důležitý den. Oslavy se dají spojit se
mší svatou obohacenou o misijní prvky.
Lze využít i jiné vhodné příležitosti:
první sv. přijímání, založení Misijního
klubka nebo vítání jeho nových členů,
promítání filmu, připravení soutěží
a her s misijní tematikou apod. Budeme
velice rádi, když nám dáte vědět, jakým
způsobem se Misijní den dětí chystáte
oslavit. Aby tento den byl požehnáním
a přinesl požadované ovoce, můžeme
prosit o přímluvu patronku misií, sv. Te-
rezii z Lisieux, která se stala členkou
Misijního díla dětí ve svých 9 letech.
� 3. celostátní Misijní kongres dětí,
Brno, 6. října 2007 – Zveme všechny
zájemce na tuto akci, která se koná kaž-
dý 3. rok a je určena dětem, které chtějí
poznat bohatství a důležitost misií. Mo-
hou přijet i ti, kteří se dosud do Misijní-
ho díla dětí nezapojili. Je příležitostí pro
vzájemné poznání, získání nápadů pro
práci s dětmi a prožití radosti ze společ-
ně strávených chvil při hře a modlitbě.
V kanceláři PMD a na katechetických
centrech je k dispozici text přípravy.
� Více informací získáte na http://
www.misijnidila.cz, e-mailové adrese:
info@misijnidila.cz, na tel.: 499 433 058
a 604 838 882.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

P E R S O N A L I A

Změny kontaktů
Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vino-
hrady ruší svou dosavadní e-mailovou

adresu (nsppraha@quick.cz) a používá
novou: farnost@srdcepane.cz

Ustanovení
Mgr. Pavel Budský DiS. byl s účinnos-
tí od 30. března 2007 jmenován sekretá-
řem I. pražského vikariátu. Tímto usta-
novením se nemění ani neruší ostatní
ustanovení.
Eva Kabátová byla s účinností od 1. 4.
2007 jmenována a ustanovena odbor-
nou duchovní asistentkou IV. pražského
vikariátu.
Ing. Vladimír Komárek byl s účinnos-
tí od 1. dubna 2007 jmenován a ustano-
ven administrátorem in materialibus
Římskokatolické farnosti Jirny a admi-
nistrátorem excurrendo in materialibus
farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže
Praha-Koloděje a farnosti Sluštice.
Mons. Ing. Mgr. Aleš Opatrný Th.D.
byl v návaznosti na předchozí ustanove-
ní s účinností od 4. dubna 2007 do
4. dubna 2012 jmenován a ustanoven
biskupským vikářem pro péči o podpo-
ru, rozvoj a koordinaci pastorační práce,
o Pastorační středisko, o Centrum pro
rodinu, o Misijní centrum a o Kateche-
tické středisko.
P. Mgr. Konrád Pavel Ston OFMCap.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. dubna 2007
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního klášterního kostela sv. Josefa
Praha-Nové Město.
P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar
OFMCap. byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. dub-
na 2007 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního klášterního kostela
Panny Marie Královny Andělů Praha-
Hradčany a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním klášterního kostela
sv. Josefa Praha-Nové Město.
P. Mgr. Mariusz Stanis≥aw Walczak
FDP byl se souhlasem svého řeholního
představeného s účinností od 2. dubna
2007 do 31. března 2008 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti Kolín.

Úmrtí
Mons. ThLic. Karel Pilík, prelát Jeho
Svatosti, kanovník Kolegiátní kapituly
Všech svatých na Hradě pražském a no-
tář kurie, zemřel 1. dubna 2007 ve věku
88 let, v 63. roce své kněžské služby.
Poslední rozloučení se konalo 11. dubna
2007 v kostele sv. Cyrila a Metoděje
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v Praze-Karlíně, pohřben byl na hřbito-
vě v Praze-Vinoři. Zesnulý byl členem
CCC. R. I. P.
P. Vavřinec František Zadražil
O.Praem., kněz strahovské kanonie
premonstrátů, jenž dlouhá léta působil
v duchovní správě v pražské arcidiecézi,
zemřel 12. března 2007 ve věku nedoži-
tých 80 let, v 49. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo 20.
března 2007 v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie Praha-Strahov, pohřben
byl na řádovém hřbitově v Praze-Nebu-
šicích. Zesnulý byl členem CCC. R. I. P.

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
P. Ing. František Luděk Juchelka Th.D.
OSBM, administrátor v Sázavě-Čer-
ných Budách 8. 5. 1997 (10 let)
P. Wojciech Kubrak SAC, farář ve Staré
Boleslavi 10. 5. 1997 (10 let)
P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC,
farní vikář ve Staré Boleslavi

11. 5. 2002 (5 let)
P. Mgr. Andrzej Koch CMF, administrá-
tor v Praze-Dejvicích

17. 5. 1997 (10 let)
P. Mgr. Piotr Grzegorz Przechocki, farní
vikář u Nejsv. Srdce Páně Praha-Vino-
hrady 18. 5. 2002 (5 let)
P. doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdina
DrSc. O.Praem., docent KTF UK a soud-
ce ICS v Praze 23. 5. 1977 (30 let)
Alois Křivánek, kněz pražské arcidie-
céze působící v Kanadě

30. 5. 1943 (64 let)
Mons. Jan Machač, kaplan Jeho Svatos-
ti a osobní arciděkan

30. 5. 1943 (64 let)

Životní jubilea
Antonín Kubíček, osobní arciděkan, vý-
pomocný duchovní v Čestíně

3. 5. 1912 (95 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě

8. 5. 1913 (94 let)
P. Wojciech Kubrak SAC, farář ve Staré
Boleslavi 9. 5. 1967 (40 let)
Bc. Serafín Robert Beníček OFMCap.,
výpomocný duchovní u Panny Marie
Královny Andělů Praha-Hradčany 

11. 5. 1972 (35 let)
P. Mgr. Petr Alkantara František Houš-
ka OFM 11. 5. 1937 (70 let)
prof. ThDr. Jan Matějka, děkan Metro-
politní kapituly u sv. Víta v Praze

12. 5. 1932 (75 let)

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup praž-
ský 17. 5. 1932 (75 let)
Jaroslav Dvořák, kanovník, emeritní
farář 19. 5. 1913 (94 let)
Mgr. Gustaw Sikora, administrátor
v Benešově 24. 5. 1967 (40 let)
Mons. Pavel Kučera, prelát, na odpo-
činku v Praze 27. 5. 1932 (75 let)
Mgr. Petr Antoš, kněz pražské arcidie-
céze ve výslužbě 28. 5. 1952 (55 let)
Mgr. Zdeněk Dubský, trvalý jáhen u sv.
Štěpána v Praze 31. 5. 1962 (45 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 754(705), fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
www.vira.cz; www.pastorace.cz

1. 5. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
2. 5. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, Ing. Jan Kofroň: Práce biskup-
ského sekretáře
6. 5. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy
9. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
15. 5. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
16. 5. Akademie nejen pro seniory –
poutní výlet na Makovou horu
18. 5. 20:00 Modlitba Taizé
21. 5. 20:00 Přednáška v rámci Če-
ské křes+anské akademie Prahy 6
22. 5. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
23. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
26. 5. 20:00 Společná vigilie mod-
litebních společenství sv. Vojtěcha
29. 5. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

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

Letní Exercicie pro manželské
páry 19.–25. 8. 2007
Centrum pro rodinu pořádá exercicie
pro manželské páry pod vedením P. La-
dislava Štefka ISch. a P. MUDr. Zdeňka
Králíka ISch. v Rokoli u nového Města
nad Metují v novém poutním domě.
Obsahem nabízených exercicií pro rodi-
ny (manželské páry) mají být zejména
otázky týkající se sebevýchovy a vý-
chovy. Při probírání zmíněných témat
se však dotkneme i otázek, které s tím
přímo i nepřímo souvisí (otázky komu-
nikace, vedení dialogu, duchovní život
rodiny, modlitba v rodině, aj.). Předpo-
kládaná cena na osobu je 2100 Kč.
Zájemci hlaste se v Centru pro rodinu!

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
je určen především rodičům předškol-
ních dětí, kterým nabízí podněty, jak
z domova vytvořit pro děti zázemí pod-
pory, porozumění a lásky, jak rozumět
chování svých dětí, jak ho ovlivňovat,
jak vést děti k zodpovědnosti, samostat-
nosti, spolupráci, zvládání těžkostí …
prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou
roli. Třídenní trénink vede manželský
pár, psycholog a pedagog. Obsahuje
přednášky, diskuze, případové studie,
techniku hraní rolí s praktickým nácvi-
kem. Program pořádá občanské sdruže-
ní Rodinné centrum Praha. Tento pro-
gram byl podpořen grantem MPSV
a nabízíme ho farním společenstvím ro-
din či mateřským centrům. Bližší infor-
mace je možné si vyžádat na telefonním
čísle 220 181 777 nebo na mailu info@
rodinnecentrum.cz

Přípravy na manželství
Začala jarní společná příprava na život
v manželství pro cca 50 párů. Nejbližší
příprava se uskuteční v termínu od 15.
května u Nejsvětějšího Salvátora. Bližší
informace na http://salvator.farnost.cz/
svatosti/manzelstvi.php. Centrum pro
rodinu bude pořádat podzimní přípravu
opět v pražském Pastoračním středisku
v termínu 9. 10. – 27. 11. 2007. Přípra-
va v rodinách, kterou vedou manželské
páry s pověřením, nabízí volné termíny
také až po prázdninách.
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Osamělé maminky
Pravidelné setkání osamělých maminek
se uskuteční 19. 5. od 14 do 17 hodin
v Komunitním centru sv. Prokopa v Pra-
ze-Nových Butovicích. Tématem tento-
krát budou rodinné finance.

9. 6. maminky společně pořádají
Dětský den opět v Komunitním centru.
Účast dětí nahlaste prosím předem tele-
fonem či mailem v Centru pro rodinu.
Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svo-
bodné maminky!

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� 10. 5. se v Misijním centru koná
přednáška z cyklu „Ekumenické veče-
ry“ na téma Kaplanství v naší armádě.
Ekumenické večery jsme začali organi-
zovat proto, abychom se mohli společně
modlit se členy jiných církví a lépe je
poznat. Zveme sem zajímavé hosty
z různých církví, aby nás povzbudili na
této cestě jednoty. Po přednášce bude
prostor pro otázky a odpovědi. Tento-
krát bude naším hostem podplukovník
Mgr. Tomáš Holub, římskokatolický
kněz, a kapitán Mgr. Pavel Ruml, evan-
gelický farář. Začneme v 19:15 po mši
svaté (kostel sv. Apolináře).

Programy farností
a dalších organizací

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

� Jako obvykle vás i v květnu zveme
na Večery ve středu, které se konají kaž-
dou třetí středu v měsíci. Hlavním hos-
tem bude tentokrát keltsko-folková ka-
pela Jauvajs. Samozřejmě nepřijdete ani
o adoraci, katechezi na téma Svátost
manželství, možnost svátosti smíření
nebo duchovního rozhovoru s knězem,
občerstvení… Těšíme se na vás!
� 25.–27. 5. se v Nazaretě koná po-
slední víkendovka v tomto školním roce
pro mladé od 12 do 16 let, tentokrát na
téma „ProbuWte se! aneb O sektách“
Kdo jsou to mormoni, scientologové,

new age, rosekruciáni, svobodní zedná-
ři… Jak se liší církev od sekty? Proč
jsou členy sekt i vzdělaní lidé jako léka-
ři, právníci nebo inženýři? Pokud hledá-
te odpověW na některou z těchto otázek,
jistě přijeWte!
� Celostátní setkání mládeže Tábor-
Klokoty 13.–19. 8. 2007. Program nabí-
zí vzdělávací aktivity od hledání odpo-
vědí na otázky duchovního života až po
metodiku práce s dětmi a mládeží. Vel-
ký důraz bude věnován otázkám eku-
menismu a evangelizace. Setkání je or-
ganizováno jako nabídka smysluplného
využití volného času. Při zaplacení do
konce května cena pouze 700 Kč!
� Více informací na www.praha.
signaly.cz nebo telefonicky na tel. 244
910 469.

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz

� 26.–27. 5. se v klášteře Komunity
Chemin Neuf v Tuchoměřicích koná Ví-
kend společenství MEF. Víkend je pro
ty, kterým je blízká spiritualita Meziná-
rodní ekumenické fraternity. Členové
MEF zvou každý měsíc na program,
který je určen všem, kdo mají zájem
společně s ostatními hledat cestu poro-
zumění a jednoty (mezi církvemi, v ro-
dině, v manželství, mezi lidmi, národy).
Členové MEF si uvědomují, že zákla-
dem k budování jednoty mezi lidmi a ve
světě jsou ekumenické vztahy mezi
křes+any. Nedílnou součástí setkání jsou
společná jídla, čas k vzájemnému se-
známení, sdílení, krátký film rozebírají-
cí aktuální téma, společná modlitba
i odpočinek. Začátek v sobotu v 9:00,
konec v neděli v 16:00.
� 27. 5. se v klášteře Komunity Che-
min Neuf v Tuchoměřicích koná Neděle
MEF. Sejdeme se na mši svaté v 10:30
v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích
u Prahy, potom budeme společně jíst,
po krátké videopřednášce následuje sdí-
lení ve skupinkách. Předpokládaný
konec okolo 16:00. Program pro děti je
zajištěn.
� 1.–3. 6. se v Bartošovicích v Orlic-
kých horách koná pro věřící i nevěřící
mládež (14–30 let) víkend na téma:

Hobbit – cesta tam a zase zpátky. Ví-
kend je určen pro nevěřící, kteří mohou
přijet v doprovodu svých věřících ka-
marádů. Je zaměřen zážitkově. Kdo ne-
chce odjet zklamaný, musí do programu
vložit sám sebe a všechny své schop-
nosti. Náplní víkendu je pohyb v příro-
dě, hry, soutěže, zábava, povídání o ži-
votě a jeho smyslu. Začneme v pátek
večer okolo 21:15 v Bartošovicích na
faře, skončíme v neděli ve 14:00.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz

� 5. 6. 2007 od 18:30 vás srdečně zve-
me na další pokračování přednáškového
cyklu „Prokopská zastavení“ na téma
„Proč jsou Češi nejbezbožnějším náro-
dem Evropy?“. Hovořit bude MUDr.
Petr Příhoda, psychiatr, pedagog a pub-
licista, který přednáší na Lékařské fa-
kultě UK, obor lékařská etika, a působí
v Ústavu lékařské etiky a humanitních
základů medicíny.
� Komunitní centrum sv. Prokopa si
vás dovoluje pozvat na prodejní výstavu
„Arcus – most z nebe“ obrazů a grafik
Lucie Angelico Holíkové (členky unie
výtvarných umělců ČR). Vernisáž se
uskuteční v neděli 6. 5. v 10:30 v sále
Komunitního centra sv. Prokopa
(V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha-Nové
Butovice; spojení: metro „B“, stanice
Hůrka). Výstava potrvá do 30. 5. 2007.
Návštěvní doba: neděle 9:30–12:30,
případně v době konání jiných progra-
mů Komunitního centra po předchozí
telefonické domluvě na tel. 251
610 850.

Křes5anské
centrum –
Jižní Město

Modletická 1401, Praha 11, 
tel.: 774 171 556; e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz

2. 5. 17:00 bezplatná právní po-
radna, nutno objednat se na tel. 774 171
556 (též 23. 5. 2007)
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2. 5. 19:30 modlitební setkání,
zváni jsou všichni, kdo se chtějí společ-
ně modlit
13. 5. 14:00 zahradní slavnost ke
Dni matek, soutěže pro děti, výtvarná
dílnička, divadlo pro děti, tombola, tá-
borák, buřtíky … A mnoho dalšího
14. 5. 10:00 Mgr. Ludmila Peyer-
lová: Srovnání antikoncepce a PPR, be-
seda z cyklu „Jak na to“ (MC Domeček)
14. 5. 16:00 V. Vaško: Mýty a prav-
da o působení prof. P. Tomislava Kola-
koviče, přednáška v rámci setkání Sdru-
žení křes+anských seniorů (Klub D.N.A.)
14. 5. 17:30–19:00 Tvoření s Ja-
nou na téma Drátkování (MC Domeček)
21. 5. 9:30 Dipl. Psych. Johanka
Kubaňová: Přednáška o přirozeném po-
rodu, promítání filmu „Moje malé dě-
+átko“ s následnou diskusí, beseda z cy-
klu „Jak na to“ (MC Domeček)
21. 5. 15:00–19:00 Tvoření s Ja-
nou na téma Decoupage na květináč,
vstupné 50 (MC Domeček)
28. 5. 10:00 Petr Vobořil: Kazisvě-
ti našeho života, beseda z cyklu „Jak na
to“ (MC Domeček)

Česká
křes5anská
akademie

klášter Emauzy, Vyšehradská 49,
128 00, Praha 2,  tel: 224 917 210
e-mail: cka@omadeg.cz,
www.omadeg.cz/cka

15. 5. 17:00 Historická sekce. Mgr.
Markéta Svobodová (Ústav dějin umění
AV ČR): Sakrální architekt Jaroslav
Čermák a jeho kostel sv. Jana Nepo-
muckého v Praze-Košířích. Prohlídka
kostela s přednáškou, Košířské nám.,
Praha 5.
15. 5. 17:30 Ekologická sekce.
Ing. Ivan Dejmal: Prostor, vlastnictví
a svoboda. Klášter Emauzy, Vyšehrad-
ská 49, Praha 2.
23. 5. 18:00 Unie katolických žen
ve spolupráci s ČKA. Prof. PhDr. Ing.
Jan Royt: Mariánské atributy. V budově
KTF UK Thákurova 3, Praha 6, I. patro
vlevo, posluchárna P3.
23. 5. 18:30 Kolegium katolických
lékařů. Dr. Josef Vaško (Fakultní ne-
mocnice Motol): Vzpomínám – tedy
jsem. V sále prof. Josefa Charváta III.
interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2,
U nemocnice 1 (vchod ze dvora, 1. pa-
tro proti schodům).

25. 5. 17:00 Psychoterapeutická
sekce. PhDr. Ing. Marie Lhotová: Té-
mata existenciální analýzy. Praha 1,
Husova 8 – v 1. patře.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

� UKŽ zve všechny zájemce na jubi-
lejní 10. přednášku z cyklu Ženská spi-
ritualita: „Mariánské atributy“ ve středu
23. 5. 2007 v 18:00, kterou přednese
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt. Přednáška se
uskuteční v budově Katolické teologic-
ké fakulty, Thákurova 3, Praha 6, I. pa-
tro vlevo, posluchárna P3.
� UKŽ vás všechny zve na společen-
ské odpoledne na téma: Biblický
okruh II – Izrael, Sinaj ve středu 16. 5.
2007 od 14:30 do 16:30 ve Farním klu-
bu Panny Marie Sněžné. Jungmannovo
nám. 18.

Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice
www.volny.cz/divadlo.miriam

2. 5. 19:00 Michel Marc Bou-
chard: Osiřelé múzy. Hra renomovaného
kanadského autora pojednává a čtyřech
sourozencích, kteří se po letech setkají
na rodinném statku uprostřed savany
a na pozadí velikonočního příběhu pro-
cházejí křížovou cestou své minulosti.
16. 5. 19:00 Josef Topol: Hodina
lásky. Krutá hra osudu: za hodinu budou
dva milenci navždy odloučeni. Jak za
hodinu přenést svou lásku přes smrtící
propast času? Po hodině si osud zahraje
podruhé – zruší svůj ortel. A láska neče-
kaně zevšední.
23. 5. 19:00 STUDIO KEŘ – Va-
riace na téma Josef Hiršal – Píseň mlá-
dí. Burleskní groteska s prvky absurdní-
ho divadla a buffonády.
29. 5.    19:00   Eric-Emmanuel Schmitt:
Návštěvník. Setkání slavného psychiatra
Sigmunda Freuda s neznámým návštěv-
níkem.
30. 5. 19:00 Malá Česká muzika Ji-
řího Pospíšila – Čarovné letní noci.
Rezervace: denně 16–21 hod. na tel.
604 322 969 nebo 274 818 525 nebo
divadlo.miriam@volny.cz

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
V květnu je možno poslouchat zvonky
pražské Lorety každý den od 9 do 18
hodin. Zvonkohru rozezní také kario-
nisté Radek Rejšek, Alena Michálková
a Vít Janata. Každou neděli ve 12:00
a v 19:00 zahrají velikonoční a marián-
ské melodie. Duchovní hudba bude znít
také 1. 5. v 19:00 a dále 3., 8., 16.
a 17. 5. v 16:30. Zvonkohra je známá za
hranicemi, proč tomu tak není i doma?

Na Loretě jsou pozoruhodné i varha-
ny v kostele Narození Páně. Po celé léto
pořádáme „minikoncerty“. Pražští var-
haníci hrají od 15:00 do 15:15 a od
15:30 do 15:45. K prohlídce je Loreta
otevřena od úterý do neděle od 9:00 do
12:15 a do 13:00 do 16:30.

Srdečně zvou bratři kapucíni.

Další zprávy

Exercicie pro pastorační 
pracovníky
Duchovní cvičení pro pastorační pra-
covníky ve farnostech (lektory, akolyty,
osoby pověřené podáváním sv. přijímá-
ní apod.), muže i ženy, se uskuteční le-
tos opět v Exercičním domě na Svaté
Hoře u Příbrami. Jde o exercicie podle
sv. Ignáce, při nichž je třeba zachovávat
mlčení. Rozjímavou osobní modlitbu je
možno doplnit osobním rozhovorem
s exercitátorem. Začínáme v neděli 16. 9.
2007 večer a závěr připadne na čtvrtek
20. 9. 2007 ráno. Cena 370 Kč na osobu
a den. Exercitátorem bude P. Richard
Čemus SJ. Přihlášky a dotazy: Mgr.
Zdeněk Dubský, trvalý jáhen u sv. Igná-
ce, 120 00 Praha 2, Ječná 2. Telefon do
práce: 221 990 200, domů: 224 922
682. Závazné přihlášky zasílejte, pro-
sím, nejpozději do 20. 6. 2007.

Akademické týdny
Akademické týdny, Nové Město nad
Metují od 28. 7. do 10. 8. 2007, čtrnác-
tidenní program přednášek, besed a kul-
tury v krásném přírodním areálu upro-
střed zalesněných strání. Zajištěno:
ubytování, stravování, hlídání dětí, od-
voz, prodej knih, občerstvení a veškeré-
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ho nahraného programu ze 3.–17. roční-
ku AT (přes 600 titulů). Cena na den:
cca 185–415 Kč včetně programu
a stravy 3x denně. O podrobné informa-
ce si pište na adresu Akademické týdny,
Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad
Metují, tel.: 491 472 182, 777 194 750
až 760, www.akademicketydny.info Je
možné přijet na jakoukoliv část progra-
mu! Přednášet mimo jiné budou Prof.
Ambros, Mons. Duka, OP, RNDr. Gry-
gar, CSc., Dr.phil. Prekopová, Prof.
PhDr. Ing. Royt, P. Rybář, SJ, P. Skřivá-
nek, PhDr. Stříbrný, MUDr. Svatošová
a mnoho dalších.

Krátká sdělení

� Salesiáni Dona Boska v Praze zvou
srdečně na IV. přátelské setkání býva-
lých internistů a oratoriánů v sobotu 12.
května 2007 v Salesiánském ústavu
v Praze-Kobylisích. Zahájení v 10:00
mší sv., odpoledne bohatý společný pro-
gram. Vzpomeneme také 80. výročí pří-
chodu salesiánů do ČR. Svou účast pře-
dem oznamte na tel.: 283 029 359 nebo
na mail: kobylis@ysdb.cz
� Arcibiskupství pražské, Řád sv. Au-
gustina, Rytířský řád Křižovníků s čer-
venou hvězdou a Společnost pro du-
chovní hudbu vás srdečně zvou na osla-
vu svátku sv. Jana Nepomuckého. Bude
se konat ve středu 16. 5. 2007. Program:
18:00 pontifikální mše sv. v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha za účasti kardi-
nála Vlka. 20:00 chorální nešpory v au-
gustiniánském kostele sv. Tomáše na
Malé Straně, poté průvod k soše sv. Jana
Nep. na Karlově mostě, litanie. Ve 21:00
eucharistická adorace a Te Deum v kos-
tele sv. Františka z Assisi u Křižovníků.
� Kostel Panny Marie Královny míru
v Praze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá před-
nášku profesora arabistiky a afrických
jazyků na FF UK Luboše Kropáčka, na
téma „Duchovní cesty islámu“, která se
bude konat v 16:30 v neděli 6. 5. 2007.
� Hnutí fokoláre, Karmelitská 29, 118 00
Praha 1, tel.: 257 534 739, fax/zázn.:
257 534 738, e-mail: ffprg@focolare.cz
vás zve na další setkání cyklu „Zlatá
Praha“, které se bude konat v neděli
20. 5. 2007 od 16:00 do 18:00 v zaseda-
cím sále úřadu Městské části Praha 5,
Štefánikova 15, Praha-Smíchov (MHD
Anděl, naproti vchodu do kostela sv.
Václava) pod názvem „Křes+anka v me-
šitě a muslimka v Praze“. Bližší infor-
mace na adrese http://www.focolare.cz/

� Naše Řepy o.s. a Společnost pro ob-
novu řepských tradic, Domov sv. K. Bo-
romejského, Vězeňská služba oddělení
výkonu trestu – Řepy a ÚMČ Praha 17
vás zvou na tradiční Dětskou pou+ v ne-
děli 3. 6. 2007 od 14 do 18 hodin v pro-
storách klášterní zahrady Domova
sv. Karla Boromejského, K Šancím 50,
Praha-Řepy. Připravili jsme pro vás
soutěže o ceny, skákací hrad, jízdu na
motorkách, vystoupení kejklíře Vojty
Vrtka a další atrakce. V areálu bude
možnost občerstvení a osvěžení.
� Římskokatolická farnost Dobříš sr-
dečně zve na přednáškové setkání s prof.
Janem Sokolem na téma „Co jsou pení-
ze?“ ve čtvrtek 24. 5. v 19:30 v Pasto-
račním centru sv. Tomáše v Dobříši, Na
Nábřeží 1650, tel.: 318 521 677.

Co nového v knižním světě

Dárková edice
Karmelitánského nakladatelství 

(www.ikarmel.cz)

Křest (František Lobkowicz)
Pro člověka je křest vnímatelným no-
vým začátkem, účastí na Božím životě
a také vstupem do společenství ostat-
ních pokřtěných, do církve. Text zpra-
coval ostravsko-opavský biskup. Dopl-
něno fotografiemi. 

Váz., 40 str., 109 Kč

Eucharistie (Vojtěch Cikrle)
Svátost eucharistie je v katolické církvi
jádrem jejího života a středem její bo-
hoslužby. Publikace o eucharistii při-
náší základní informace, které zpraco-
val brněnský biskup. Doplněno fotogra-
fiemi. Váz., 40 str., 109 Kč

Biřmování (Josef Hrdlička)
Svátost biřmování posiluje ty, kdo ji při-
jali, ve všedních dnech, při běžném ži-
votě v rodině, v práci, ve škole. Základ-
ní informace o této svátosti zpracoval
olomoucký světící biskup. Doplněno
fotografiemi. Váz., 40 str., 109 Kč

Manželství (Jan Graubner)
Křes+anští manželé mají v Božím lidu
své vlastní dary, které odpovídají jejich
způsobu života a stavu. Publikace o svá-
tosti manželství přináší základní infor-
mace, které zpracoval olomoucký arci-
biskup. Doplněno fotografiemi.

Váz., 40 str., 109 Kč

Nakladatelství Paulínky
(www.paulinky.cz)

Hledání vnitřního pramene 
(Bernard Ugeux)
Je možné do křes+anství včlenit přínos
velkých východních mystických tradic
a přitom jej nenarušit? Kniha je příleži-
tostí objevit ve vlastním nitru prostor
svobody, získat odstup od starostí, které
každý den zavalují lidské srdce. Je urče-
na křes+anům, ale i všem hledajícím li-
dem. Autor je profesor antropologie
a teologie v Toulouse. 

Brož., 192 str., cena 192 Kč

S láskou
Určeno pro zamilované, snoubence, no-
vomanžele i manžele jakéhokoliv věku.
Obsahuje jednotlivé modlitby, úryvky
z učení církve a další zamyšlení, které
připomínají, že láska je vzájemným
darem dvou osob a zároveň darem Bo-
žím. Brož., 32 str., 30 Kč

Moje evangelium
Abychom milovali Ježíše
Ježíšův život, tak jak ho zachycují evan-
gelia, je převyprávěn do jazyka dětí
a doprovázen ilustracemi. Každý úry-
vek doplňují vysvětlení a aktualizace.
Kniha je vhodná pro děti a jejich rodiče
a vychovatele.

Vázáno, s bohatými ilustracemi,
128 str., 215 Kč

Autor: Miloslav Vlk

Meditace nad křížovou cestou
(2007)
Ve svých zamyšleních nad jednotlivými
zastaveními Ježíšovy křížové cesty au-
tor přivádí čtenáře k hlubšímu vědomí
o nekonečné Boží lásce a o smyslu nej-
různějších podob utrpení v lidském ži-
votě. Brož., 32 str., 39 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Vítězství Krista (2003)
Mistr třeboňského oltáře (činný v 80. le-
tech 14. století) je jedním z nemnoha
českých umělců beze sporu evropského
formátu. Kardinál své reflexe rozvíjí ze-
jména nad stěžejním dílem třeboňského
výtvarníka, nad deskami z oltáře u au-
gustiniánů v Třeboni.

Váz., 48 str., 109 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz



Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozši-
řuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 705,
fax: 224 314 258, e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz. Odpovědná redaktorka Mgr. Kristina Hruš-
ková. Texty jsou redakčně upraveny. Sazba: Vyšehrad, s.r.o., Víta Nejedlého 15, 130 00  Praha 3.
Tiskne: Fokus spol. s r.o. Vychází 10 x do roka. Reg.: MK ČR E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 10 Kč

Slova z katedrály (2002)
Z úvah v Rádiu Svobodná Evropa
1993–2000. Kardinál Vlk promlouvá
k dnešním lidem o světě, ve kterém žijí,
o církvi, o situaci v naší zemi i o svých
poznatcích ze zahraničí.

Brož., 80 str., 78 Kč
Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Z historického kalendáře

l. května 1572 papež Pius V. zavedl
svátek Panny Marie Růžencové.
l. května 1627 na základě rozhodnutí
strahovského opata Kašpara Questen-
berga přeneseny do Prahy na Strahov
ostatky sv. Norberta, zakladatele Řádu
premonstrátů.
1. května 1967 zemřel Václav Bělo-
hlávek, katolický kněz, člen řádu Kři-
žovníků s červenou hvězdou, církevní
historik, básník a dramatik, autor ho-
milií († 9. 1. 1870).
3. května 1827 narozen Jeroným Jan
Nepomucký Solař, katolický kněz –
premonstrát, básník, autor historických
spisů († 30. 1. 1877).
3. května 1852 zemřel František Ale-
xandr Rokos, katolický kněz, teolog,
básník a prozaik (* 25. 3. 1797).
3. května 1922 zemřel Eugen Kadeřá-
vek, katolický kněz, tomistický filozof
a teolog, profesor na TF UK (* 26. 7.
1840).
4. května 1652 narozen ThDr. Jan
Florián Hammerschmied, katolický
kněz, apoštolský protonotář, kanovník
vyšehradský a staroboleslavský, farář
u Panny Marie před Týnem, spisovatel
církevních dějin († 4. 1. 1735).
12. května 1942 zemřel Emanuel Rádl,
křes+anský vědec, filozof, moralista,
profesor UK. Zdůrazňoval ideové
a mravní hodnoty křes+anství (* 21. 12.
1873).
12. května 1967 zemřel Timoteus Vo-
dička katolický kněz – benediktin, teo-
log a filozof, literární kritik a historik,
redaktor nakladatelství Velehrad (* 16.
9. 1910).

14. května 1612 papež Pavel V. jmeno-
val strahovského opata Jana Lohelia
pražským pomocným biskupem s prá-
vem nástupnickým.
14. května 1902 narozen Augustin
František Schubert, katolický kněz –
augustinián, filozof, kazatel, pracovník
katolického Orla († 28. 7. 1942, Da-
chau).
15. května 1907 narozen Antonín Dvo-
řák, katolický kněz – salesián, bývalý
inspektor Společnosti salesiánů († 20. 2.
1999).
16. května 1947 katolická církev a li-
dová strana zahájily kampaň proti tzv.
jednotné škole, akci, jejímž cílem byla
infiltrace komunistických idejí do škol-
ních osnov.
17. května 1932 narozen PhDr. Milo-
slav Vlk, 35. pražský arcibiskup a kar-
dinál. V červenci 1991 jej papež jmeno-
val členem Papežské rady pro dialog
s nevěřícími.
20. května 1677 narozen Jan Adam
z Mitrovic, katolický kněz, kanovník
a scholastik svatovítské kapituly, pro-
bošt staroboleslavský a probošt u Všech
svatých na Pražském hradě. 5. května
1733 jmenován pražským arcibiskupem
(† 2. 6. 1733).
20. května 1902 zemřel František
Ekert, katolický kněz, znalec církevních
památek a církevní historie, spisovatel
(* r. 1845).
21. května 1737 zemřel Benignus Sy-
chrovský, katolický kněz – augustinián,
roku 1713 provinciálem řádu v Če-
chách, spolupracoval pro kanonizaci
sv. Jana Nepomuckého (* r. 1675).
23. května 1922 zemřel ThDr. Josef
Burián, katolický kněz, probošt a děkan
kolegiátní kapituly vyšehradské, papež-
ský prelát, publicista (* 24. 2. 1854).
24. května 1787 na Starém Městě praž-
ském zbořena Betlémská kaple, důležité
centrum husitského hnutí.
26. května 1252 položen základní ká-
men k novému křižovnickému špitálu
s kostelem sv. Ducha řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na Starém Městě
u Karlova mostu.

26. května 1947 zemřel Romuald Ru-
dolf Perlík, katolický kněz – premonst-
rát, archivář strahovského kláštera a ka-
techeta, znalec církevní hudby (* 11. 3.
1882).
27. května 1932 narozen Pavel Kučera,
katolický kněz – jezuita. Zapojil se do
rozsáhlé pastorační činnosti mezi naši-
mi krajany v Německu. V roce 1987 ho
papež Jan Pavel II. jmenoval monsigno-
rem.
28. května 1627 císař Ferdinand II. da-
roval staroměstský kostel sv. Michala
servitům.
28. května 1977 zemřel Jiří Reinber-
ger, varhaník, pedagog na pražské kon-
zervatoři a na AMU. Odborník ve stav-
bě varhan (* 14. 4. 1914).
29. května 1887 narozen ThDr. Jaro-
slav Kulač, katolický kněz, teolog, ka-
novník svatovítské kapituly, ředitel Mi-
sijního svazu duchovenstva v Praze,
spisovatel († 25. 8. 1970).
31. května 1857 narozen římský papež
Pius XI., milánský arcibiskup a kardi-
nál. V roce 1937 zřídil „Papežskou aka-
demii věd“, autor četných encyklik,
uskutečnil 500 blahoslavení a 33 svato-
řečení († 10. 2. 1939).
31. května 1892 narozen Bohuslav Re-
ynek, malíř a grafik, básník, překlada-
tel, vydavatel bibliografií. Jeho dílo je
prodchnuto hluboce prožívanou křes-
+anskou spiritualitou († 28. 9. 1971).

Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby se všichni křes+ané nechali vést
Božím slovem a byli vnímaví pro Boží
znamení podle příkladu Panny Marie.

Úmysl misijní
Aby měla církevní výchovná zařízení
v misijních zemích dostatek dobrých
učitelů.

Úmysl národní
Aby maminky měly odvahu přijmout
děti a dočkaly se na nich radosti.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 5. 2007


