
Poslední slovo mívá náš Pán
Před pár dny jsem se dal do hovoru s jednou mla-
dou ženou. Žije dvacet kilometrů od Prahy směrem 
na Plzeň. Do nedávna se v jejich vesnici alespoň 
občas slavily mše svaté, ale současný kněz už tam 
nechce jezdit. A není divu, věřící v obci je jediná, 
totiž právě tato žena. S pohledem na tuto situaci 
se člověku jen těžko chce věřit, že v dějinách to 
zdaleka není jediný okamžik, kdy se zdálo všech-
no nějak zastřené smutkem. Po roce 1420 nemě-
la naše diecéze více jak 140 let biskupa! Ale prá-
vě historie nás mocně poučuje, že poslední slovo 
mívá náš Pán. 
V tyto dny si budeme připomínat obnovení naší 
diecéze v roce 1562. Kromě výročí obnovení arci-
diecéze si připomínáme sv. Jana Nepomuckého, 
budeme slavit požehnaný věk otce kardinála Milo-
slava Vlka a vše završí velkolepá Noc kostelů v prv-
ním červnovém večeru. S trochou nadsázky by se 
dalo mluvit o měsíci věnovaném tématu naše míst-
ní církev. A vlastně proč ne, vždyť květen je tradič-
ně spojen s úctou k Panně Marii a ona je symbo-
lem církve, její matkou i mocnou přímluvkyní. A tak 
snad ani nepřekvapí, jak silně s těmito tématy kore-
sponduje vrchol velikonoční doby, slavnost Letnic. 
Letos se pozornost celé české katolické církve za-
měřuje na svátost biřmování. Dar Ducha Utěšitele, 
dar Boží lásky, dar Boží moci... Právě tento dar pro-
měňuje církev, zúrodňuje lidskou poušť a v posled-
ku mění dějiny.
A tak právě v tomto měsíci můžeme s mnohem 
větší intenzitou prosit i děkovat za naši místní cír-
kev. Tady se odehrává náš život, tady prožíváme 
svoji víru i aktuální události. „Pane, prosíme tě 
za naši diecézi, požehnej nám, pomoz nám, da-
ruj nám světlo naděje i moudrosti, veď představe-
né i všechny služebníky církve. Přijď, Pane, a daruj 
nám dar své lásky, svatého Ducha!“

P. Michal Němeček

ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ 
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Květnový kalendářík
 1. 5. sv. Josefa Dělníka
  svátek práce
 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 5. 5. 11. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání (Svatá 

Hora)
 8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
  Den osvobození – státní svátek
  Mezinárodní den Červeného kříže
 12. 5. 450. výročí obnovení Arcibiskupství pražského (mše 

v katedrále v 11:00)
  83. výročí posvěcení svatovítské katedrály
  Mezinárodní den ošetřovatelek
 13. 5. Den matek
  Den modliteb za pronásledované křesťany
  Svatojánská sbírka na arcidiecézi
 14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola
 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona 

Čech
 17. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně
  80. narozeniny kardinála Miloslava Vlka (mše 

v katedrále 18. 5. v 18:00)
 18.–26. 5. novéna k Duchu svatému
 19. 5.  Pouť rodin (Mníšek pod Brdy)
 20. 5. Den modliteb za sdělovací prostředky
 24. 5. Den modliteb za církev v Číně
 25. 5. Mezinárodní den pohřešovaných dětí
 27. 5. slavnost Seslání Ducha svatého, Boží hod 

svatodušní
 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
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Kardinál Miloslav Vlk osmdesátiletý
Ve čtvrtek 17. května, o slavnosti Nanebevstoupení 
Páně, se pan kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup 
pražský, dožívá požehnaného věku osmdesáti let. Vyu-
žíváme této příležitosti k rozhovoru.

 ■ Pane kardinále, na úvod zmíním, že není lehké vás 
zastihnout – zdá se, že jste víc ve světě než doma. Čím 
je naplněn čas emeritního arcibiskupa?
Jestliže dosavadní čas mého života byl naplněn, někdy 
až přeplněn aktivitami, nemohou se najednou od ur-
čitého data aktivity zastavit, to je logické. I když před 
odchodem do důchodu to byly především aktivity řekl 
bych „úřední“, dané posláním arcibiskupa, nyní se roz-
vinuly zvláště aktivity, které vycházejí ze spirituality Hnutí 
fokoláre, kterou jsem kdysi v 60. létech poznal. Mám 
v této oblasti na starosti světové odvětví biskupů, přá-
tel Hnutí fokoláre – Díla Mariina. Tento úkol jsem převzal 
po biskupovi Klausovi Hemmerlem, biskupovi v němec-
kých Cáchách, který zemřel v roce 1994. Hnutí fokoláre 
je v kontaktu s asi 1600 katolickými a asi 350 nekatolic-
kými biskupy. Pro tuto práci je v Rocca di Papa u Říma 
sekretariát o šesti lidech a v sousední Grottaferratě je 
Centrum této větve, kde při svých pobytech v Itálii ob-
vykle bydlím. Během roku organizujeme trojí celosvěto-
vé setkání biskupů, dvě katolická a jedno ekumenic-
ké. Obvykle se jich zúčastňuje circa 200 biskupů. Kromě 
těchto centrálních setkání organizujeme také setkání 
kontinentální či místní, takže je nutné cestovat po svě-
tě. S těmito aktivitami je spojeno mnoho práce...
Pokud jsem doma, jsem samozřejmě otevřen i pro pas-
torační práci v diecézi, pokud mě kněží pozvou, dá-
vám exercicie a konám různé přednášky, nejen doma, 
ale i na Slovensku a jinde ve světě... Setkávám se se 
skupinami přátel, se kterými nás pojilo dříve, zvláště 
za komunismu, osobní přátelství... Na svých webových 
stránkách www.kardinal.cz a také v uveřejňovaných 
programech obvykle o těchto aktivitách informu-
ji. Na arcibiskupství mám malou kancelář, kam chodí 
pošta, a je také možný telefonický kontakt.
Snažím se číst, zvláště teologickou literaturu, a pomalu 
se připravuji na napsání pamětí. K tomu mám ve svém 
počítači složku, kam postupně ukládám vzpomínky. 
Trochu využívám čas i k odpočinku, sportu a turistice...
Říká se, že důchodci jsou velice zaměstnaní lidé. Skoro 
bych to potvrdil. Můj problém je organizování času, 

protože často kývnu na různé nabídky a žádosti o ně-
jakou aktivitu, a mnohdy pak přijdou jiné nutné věci, 
a tak se někdy vytvářejí určité momenty stresu a „su-
peraktivity“. Možná, že je to u důchodců dané i psy-
chologicky, že si člověk v té situaci chce dokázat, že je 
ještě k „něčemu“...

 ■ Kdo sleduje vaše stránky www.kardinal.cz, vnímá, že 
velmi bedlivě sledujete nejen dění ve světě a v círk-
vi, ale také na domácí politické a společenské scéně. 
Jakým způsobem si získáváte (relevantní) informace 
a jak fi ltrujete to „podstatné“? Jsou pro vás častý pobyt 
mimo vlast a setkávání s lidmi z celého světa impulsem 
k jinému náhledu na domácí dění?
Sledovat dění na domácí scéně či ve světě není při 
dnešních komunikačních možnostech tak obtížné. Přes 
internet mohu vše sledovat stejně v Itálii, v Cařihradu 
nebo na Madagaskaru. Otázka je samozřejmě, jak vy-
brat z toho množství informací to podstatné. To je ov-
šem problém spíš profesionálů, politiků, novinářů aj. Já 
nejsem profesionál, pro své potřeby čerpám ze základ-
ních informačních zdrojů, z ČTK, z českého rádia a TV 
a z monitoringů České biskupské konference. Svou po-
zornost věnuji spíše událostem a vývoji v naší společ-
nosti po stránce práva, hodnot, jejich porušování, vzta-
hu k duchovní oblasti, k církvím atd. Někdy konzultuji 
s některými odborníky, s právníky apod. 
V zahraničí se obvykle setkávám s tím, že o běžných 
událostech u nás doma, které nevybočují z normálu, 
tam lidé příliš nevědí. Když se setkávám například i s di-
plomaty, ti jsou obvykle více informovaní. Běžně se lidé 
spíše ptají na naše poměry.

Vážený a milý 
otče kardinále,
připojujeme se k blahopřání 
a přímluvné modlitbě všech těch, 
do jejichž života Váš život zasá-
hl, kdo jím byli obdarováni, obo-
haceni a inspirováni. Děkujeme 
Vám za Vaši otevřenost, pevnost, 
odvahu, za Vaše oběti a mod-
litby, za Vaši podporu a povzbuzování, za Vaše 
kněžství, za Boží slovo, které jste předával a předá-
váte,... děkujeme za Vaši pastýřskou službu.
Přejeme Vám a vyprošujeme milost Boží do všech 
oblastí Vašeho života, dobré zdraví a radost z vě-
domí, že láska, kterou rozdáváte, přináší ovoce.



3

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
 ■ Když se v cizině setkáváte s lidmi, pociťujete, že jste 

vnímán jako Čech? Hraje to pro vás nějakou roli?
Protože jsem se v minulosti pohyboval na určité církev-
ní rovině evropské (CCEE, tj. Rada evropských biskup-
ských konferencí – pozn. red.) a v Hnutí fokoláre, tak 
mě v církevních kruzích obvykle znají. Vědí, že jsem 
z Prahy. Toto jméno mnoha lidem často rozzáří tvář. 
Označují Prahu za nejkrásnější místo Evropy, někdy 
i světa... Vzpomínají na komunismus, sovětské tanky, 
Dubčeka, Havla, Tomáška... To jsou obvyklé referenční 
body k naší republice.

 ■ Co se v poslední době dotklo vašeho srdce?
Společenský a politický marasmus, hrozný úpadek naší 
společnosti, který v poslední době „vyhřezl“, a to na-
příč celou společností, politiky nevyjímaje. Je to vý-
sledek bolestné skutečnosti, že jsme se z minulosti ne-
poučili, že politici, kteří za to nesou zodpovědnost, 
opovrhovali vložit do základů nové doby základní du-
chovní hodnoty... Velmi mě bolí, že se tolik lže, hlása-
jí se nepravdy, že je pošlapáváno právo. Byl bych rád, 
kdyby nás tato situace dovedla k řádným analýzám 
příčin, abychom podobné situace v budoucnosti ne-
museli opakovat.

 ■ Slavíte osmdesátiny. Jistě je to doba, kdy vzpomíná-
te na různé etapy svého života. Kam nebo ke komu se 
ve vzpomínkách rád vracíte?
Rád se vracím ke krásným chvílím neofi ciálních setkání 
v době komunismu, zvlášť s mladými lidmi, někde po le-
sích a po horách, kdy jsme na pozadí pronásledování 
církve a určitého nebezpečí zakoušeli, že Bůh je nám 
blízko a víra je spolehlivou orientací v takových situa-
cích.

 ■ Co z toho, co vám tento svět může nabídnout, byste 
si k narozeninám přál? Máte nějaký dosud nesplněný 
sen – cestu, setkání...?
Tato otázka mě nejvíce přivádí do rozpaků... Já to-
tiž nic nepotřebuji a nemám nějaká zvláštní přání. Ale 
kdybych chvíli přemýšlel, asi bych došel k závěru, že by 
bylo krásné mít aspoň jeden letní měsíc úplného vol-
na, bez jediného bodu v kalendáři, a prožít ho v úzkém 
společenství svých nejbližších přátel na některém ma-
lém ostrově v krásném, čistém, průzračném místě ja-
derského moře.

Děkujeme za rozhovor 
a srdečně přejeme vše dobré!

(kv)

V pátek 18. května v 18:00 se bude v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, za účasti mnoha zahraničních 
hostů, konat děkovná bohoslužba u příležitosti 80. na-
rozenin kardinála Miloslava Vlka. Své narozeniny osla-
ví pan kardinál také v Českých Budějovicích (v sobotu 
19. května) a v Chyškách (v neděli 20. května). K účas-
ti na oslavách nebo alespoň k soukromé modlitbě 
za pana kardinála jste srdečně zváni.

Teologické sympozium u příležitosti 
osmdesátin kardinála Vlka
Teologické sympozium u příležitosti osmdesátin Milo-
slava kardinála Vlka, emeritního pražského arcibiskupa, 
pořádá Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze v pondělí 28. května od 14:00 v budově fakul-
ty (Thákurova 3, Praha 6) za jeho osobní účasti. Vyučující 

fakulty se na sympoziu budou zabývat tématy, která sou-
visí s životem a pastorační službou jubilanta jako křesťa-
na, kněze a biskupa. Podrobnější program bude uveden 
na internetových stránkách fakulty (www.ktf.cuni.cz).

Mons. Aleš Opatrný

Kardinál Vlk na CD a v televizi
 ■ Popron vydal u příležitosti osmdesátin kardinála 

Miloslava Vlka dvoudílné CD zvukových memoárů, 
zamyšlení a duchovních textů jubilanta pod názvem 
„Kardinál Miloslav Vlk – Ohlédnutí, vzpomínky a za-
myšlení“. Otec kardinál v nahrávce vypráví o svém 
dětství, o složité cestě životem obyčejného člověka, 
ale i o činnosti v církevních a společenských kruzích, 
vzpomíná na svá setkání s papežem Janem Pavlem 
II. Tento nevšední lidský příběh je výpovědí o neče-
kaných životních zvratech, zrcadlí se v něm velké 
události našich dějin. Kardinál Vlk je nejen poutavým 
vypravěčem svých osudů, ale i interpretem vlastních 
úvah a meditací o smyslu Velikonoc, Vánoc a dal-
ších křesťanských slavností.
CD o celkovém čase 2:24:50 lze za 299 Kč objed-
nat na http://www.popron.cz/kardinal-miloslav 
-vlk-ohlednuti-vzpominky-a-zamysleni-2-cd/s-
205195/?bnews=1, nebo zakoupit u prodejců, např. 
v Karmelitánském nakladatelství.

 ■ Upozorňujeme také na zajímavý dokument o životě 
kardinála Vlka z cyklu „13. komnata“, který odvysíla-
la Česká televize 6. dubna 2012. 
Pořad můžete zhlédnout na internetových stránkách 
ČT na adrese http://www.ceskatelevize.cz/pora-
dy/1186000189-13-komnata/ (v záložce Přehled dílů 
vyhledejte jméno Miloslav Vlk).

Svatojánské slavnosti Navalis 2012
Letos, jako každý rok, se v květnových dnech oko-
lo svátku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona 
Čech, budou konat svatojánské slavnosti, jejichž pro-
gram uvádíme níže. Svátek svatého Jana bude osla-
ven v předvečer jeho svátku v úterý 15. května v 18:00 
poutní mší svatou ve svatovítské katedrále. Hlavním ce-
lebrantem bude kardinál Dominik Duka. Po mši svaté 
vyjde z katedrály průvod k soše sv. Jana Nepomuckého 
na Karlově mostě, u níž bude požehnána nová socha 
sv. Jana Nepomuckého určená pro nemocnici pražské 
arcidiecézní charity v Ugandě.

Letnice v katedrále 
– ekumenická vigilie 
a svatodušní mše s biřmováním
Slavnost Seslání Ducha svatého v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha započne již v předvečer 
Letnic: v sobotu 26. května od 20:00 jste panem 
kardinálem Dominikem Dukou zváni k  modlitbě 
při ekumenické vigilii Letnic. V den slavnosti bude 
pan kardinál Duka od 10:00 předsedat slavnostní 
mši svaté, při níž podle starobylého zvyku požehná 
růže a udělí svátost biřmování těm, kdo se na ni při-
pravovali (zájemci o biřmování v katedrále nechť 
se do 23. května 2012 nahlásí u katedrálního fará-
ře kanovníka Ondřeje Pávka, ondrej.pavek@gmail.
com, tel.: 603 235 606).
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Je přáním pana arcibiskupa, aby svátek sv. Jana Ne-
pomuckého byl vnímán jako poutní slavnost kněží i vše-
ho lidu Hlavního města Prahy i celého českého národa. 
K účasti na bohoslužbě jste proto srdečně zváni.
V den svátku svatého Jana Nepomuckého (ve stře-

du 16. května), bude slavena poutní mše svatá jako 
každoročně v den svátku v 7:00 v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na hrobě sv. Jana a v 18:00 rovněž 
v katedrále. Večerní mši sv. bude celebrovat generální 
vikář Mons. Michael Slavík, Th.D.

Program svatojánských Navalis
11. 5. – letní refektář Strahovského kláštera
19:00 světová premiéra barokní opery Johanna 

Adolfa Hasseho „Enea in Caonia“
12. 5. – Čepice u Sušice
18:50 příjezd svatojánského světla od kolébky sv. Jana 

z Nepomuku
19:00 slavnostní zahájení procesí z vodáckého táboři-

ště v Čepicích
19:30 mše svatá před kaplí sv. Antonína
20:30 odhalení a požehnání skleněné sochy sv. Jana 

Nepomuckého na mostě přes Otavu
21:00 vyplutí svatojánského světla ku Praze
13. 5. – Sušice
16:00 svatojánský koncert Lubomíra Brabce v kostele 

sv. Václava
14. 5. – Praha
11:00 zahájení výstavy Povodí Vltavy „Velín 21. století“ 

(Muzeum Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, 
Praha-Staré Město)

17:00 svatojánský koncert v kostele Panny Marie pod 
řetězem (Lázeňská ul., Praha-Malá Strana)

15. 5. – Praha
18:00 slavnostní mše svatá (katedrála, Praha-Hrad-

čany)

19:00 svatojánské procesí na Karlův most
20:00 regata historických a dračích lodí „O pohár sv. 

Jana Nepomuckého“
20:15 bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi (u Kar-

lova mostu, Praha-Staré Město)
21:00 barokní vodní koncert na Vltavě
21:55 slavnostní ohňostroj
16. 5.
10:00 poutní plavba salónní rychlolodí Nepo muk 

do Svatojánských proudů
20:00 nešpory v kostele sv. Tomáše (Josefská ul., Pra-

ha-Malá Strana)
19. 5. – Nepomuk
15:00 přednáška prof. Víta Vlnase: „Johánek z Po-

muku – nejslavnější rodák nepomucký“ (hotel 
U Zeleného stromu)

17:00 svatojánský koncert v poutním kostele sv. Jana 
Nepomuckého

18:00 „První zvonění“ svatojánských kněžských zvo-
nů a mše svatá v poutním kostele sv. Jana 
Nepomuckého

20. 5. – Nepomuk
11:00 mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepo-

muckého

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 6. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Antonína Velikého, Liberec (P. Radek Jurnečka)
 20. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora (P. Stanislav Přibyl)

Radio Proglas
 6. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
 8. 5. PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 13. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 17. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 20. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 27. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 31. 5. SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)

Televize Noe
 6. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:15): bazilika Panny Marie, Svatý Hostýn – mše sv. s žehnáním nových zvonů 

(Mons. Jan Graubner)
 13. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jan Mach)
 16. 5. SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO (18:00): kaple ostravsko-opavského biskupství, Ostrava – mše sv. pro 

mládež (P. Marcel Puvák)
 19. 5. (11:00): bazilika Panny Marie, Svatý Hostýn – mše sv. z pouti Radia Proglas a Televize Noe
 20. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Pavel Stefan)
 27. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.
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Z diáře kardinála Duky
 2. 5. 17:00 Ždár nad Sázavou – zasedání představenstva Kolpingova díla
 3. 5. 14:00 Kostelec nad Černými Lesy – požehnání Domu pomoci duševně nemocným 

Modré dveře 
  19:30 Praha-Staré Město, klášter dominikánů u Sv. Jiljí – setkání s týmem pařížského 

College des Bernardins
 4.–6. 5.  Londýn
 9. 5. 10:30 Litoměřice, Diecézní dům kardinála Trochty – přednáška na kněžském dni
 11. 5. 14:00 Praha-Hradčany, Ministerstvo zahraničních věcí – Stopy pražské arcidiecéze 

ve světě
 12. 5. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., oslava 450. výročí obnovení AP a výročí posvěcení 
 13. 5.  Polsko, Krakov – mše sv. ke cti sv. Stanislava
 15. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – svatojanská mše sv., Navalis
 16. 5. 10:00 Praha-Staré Město, Filosofi cká fakulta UK – přednáška pro konferenci Evoluce versus Stvoření 
 17. 5. 10:00 Jihlava – konference k výročí 765 let od založení dominikánského kláštera
 18. 5. 13:00 Praha (místo bude upřesněno) – veletrh Svět knihy, prezentace knihy Glosy Dominika Duky
 19. 5. 10:10 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka – arcidiecézní pouť rodin
  16:00 Kutná Hora – výstava o Jagelloncích
 20. 5. 10:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše – mše sv., biřmování francouzské komunity
 22. 5. 19:30 Praha-Staré Město, klášter dominikánů u Sv. Jiljí – prezentace knihy Bible a moderní kritika
 23. 5. 18:30 Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha – mše sv., rekviem za arcibiskupa Otčenáška
 24.–25. 5.  Itálie, Řím – zahájení cyrilometodějského jubilejního roku
 26. 5. 11:00 Jablonné v Podještědí – mše sv., hlavní pouť u hrobu sv. Zdislavy
  16:30 Praha-Hradčany, katedrála – přijetí do katechumenátu
  20:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická vigilie Letnic
 27. 5. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Seslání Ducha svatého
 29. 5. 16:00 Praha-Nové Město, Faustův dům, Akademický klub 1. LF UK – besední večer Křeslo pro Fausta
 30. 5. 11:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – závěrečný pohovor s kandidáty bohosloví
 31. 5. 17:30 Praha-Lysolaje, klášter mnišek dominikánek – mše sv., posvícení + setkání s komunitou

Z diáře biskupa Malého
 2. 5. 19:00 Praha-Nové Město, Národní muzeum – přednáška
 5. 5. 11:00 Svatá Hora – 11. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání, mše sv.
 6. 5.   výlet s bohoslovci
 12. 5. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., oslava 450. výročí obnovení AP a vý-

ročí posvěcení
 13. 5. 9:30 Praha-Smíchov, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním
  14:00 Praha-Staré Město, kostel Nejsv. Salvátora – mše sv. s biřmováním
 15. 5. 9:00 Keblov – vikariátní konference
 17. 5.  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 18. 5. 9:30 Praha-Stodůlky, učiliště – beseda
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., jubileum kardinála Vlka
 19. 5. 10:00 Benešov, kostel sv. Mikuláše – mše sv. s biřmováním
 20. 5. 9:00 Praha-Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – mše sv. s biřmováním
 22. 5.  Praha, Arcibiskupské gymnázium + Křesťanské gymnázium – účast na maturitách
 26. 5. 10:00 Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním
  18:00 Stará Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 27. 5. 10:00 Choteč, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 29. 5.  Praha-Nové Město, Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. – účast na maturitách
 30. 5. 9:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – pohovory s kandidáty bohosloví

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 5. 15:00 Rovínek, kaple – poutní mše sv.
 5. 5. 11:00 Svatá Hora – 11. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání, mše sv. 
 6. 5. 10:15 Praha-Hlubočepy, kostel sv. Filipa a Jakuba – mše sv. s biřmováním
 12. 5. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., oslava 450. výročí obnovení AP a vý-

ročí posvěcení
 13. 5. 9:00 Úvaly, kostel Panny Marie – mše sv. s biřmováním

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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Z ACT CURIAE

Jubileář
Výročí svěcení
ThLic. Adam Ryszard Lodek, administrátor v Praze-Stodůlkách 16. 5. 1992 (20 let)
P. Krzysztof Tomasz Łabędź CMF, farář v Praze-Dejvicích 17. 5. 1997 (15 let)
Mgr. Piotr Grzegorz Przechocki, 
 farní vikář u Nejsv. Srdce Páně v Praze-Vinohradech 18. 5. 2002 (10 let)
P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina O.Præm., DrSc., soudní vikář 23. 5. 1977 (35 let)
P. ThLic. Pacifi k Miroslav Matějka OFMCap., Th.D.

 15. 5. 18:30 Praha-Karlín, kaple sv. Karla Boromejského – mše sv. 
 17. 5. 10:00 Praha-Háje – účast na vikariátní konferenci III. pražského vikariátu
 18. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., jubileum kardinála Vlka
20. 5. 11:00 Praha-Stodůlky, Komunitní centrum sv. Prokopa – mše sv. s biřmováním
25. 5. 15:30 Praha-Břevnov, kostel sv. Markéty – mše sv., Te Deum, závěr akademického roku KTF UK
27. 5. 10:00 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním

Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Při bohoslužbách v neděli 13. května proběhne 
Svatojánská sbírka na arcidiecézi. V loňském roce 
bylo vybráno celkem 576 035 Kč. Celá sbírka byla po-
užita jako příspěvek na provoz Arcibiskupství pražského 
v oblasti správy diecéze – zejména na úhradu boho-
služebných potřeb, výdajů spojených s tiskem publika-
cí a Zpravodaje, na úhradu nezbytných služeb (poš-
tovné, telefonní poplatky, atp.). Za veškeré vaše dary 
upřímné díky!

Zřízení duchovní správy ČZU a ČVUT
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP s účin-
ností od 1. března 2012 zřídil v souladu s ustanoveními 
Kodexu kanonického práva Duchovní správu pro aka-
demickou obec České zemědělské univerzity v Praze. 
Její pastorační péče je určena primárně ku prospěchu 
členů akademické obce ČZU v Praze a jejich rodinných 
příslušníků, bez újmy jejich kanonické příslušnosti k řád-
ně zřízené teritoriální nebo personální farnosti. Duchovní 
správa je organizačně začleněna do II. pražského vika-
riátu, jejím kostelem je fi liální kaple sv. Václava (U kap-
ličky, Praha-Suchdol).
Podobně a od téhož data zřídil kardinál Duka rovněž 
Duchovní správu pro akademickou obec Českého 
vysokého učení technického v Praze. Duchovní sprá-
va je organizačně začleněna do I. pražského vikari-
átu, jejím kostelem je klášterní kostel sv. Bartoloměje 
(Bartolomějská ul., Praha-Staré Město).

Zřízení kaple
Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP schvá-
lil dne 2. února 2012 zřízení kaple Božího milosrden-
ství, sv. Norberta a sv. Terezie z Lisieux v budově fary 
v Říčanech. Nově zřízenou kapli vysvětil se souhlasem 
pražského arcibiskupa dne 4. února strahovský opat 
P. Michael Josef Pojezdný O.Præm.

Personalia
Rezignace na úřad probošta
Mgr. Vladimír Kelnar, probošt Kolegiátní kapitu-
ly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, rezignoval 

na úřad probošta této kapituly s účinností k datu 30. 6. 
2012. Rezignace byla přijata.

Rezignace
Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann s účinností ke dni 9. 
3. 2012 rezignoval na funkci probošta Kolegiátní ka-
pituly Všech svatých na Hradě pražském i na kanoni-
kát v této kapitule. Podle kapitoly IV. bodu 10 stanov 
této kapituly nabývá rezignace kapitulára účinnosti je-
jím podáním. Ke stejnému datu současně zaniká i jeho 
členství v Kněžské radě.

Volba dignitářů kapituly
Probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána 
ve Staré Boleslavi sdělil svým dopisem z 18. 2. 2012, že 
na mimořádném zasedání Kolegiátní kapituly sv. Kosmy 
a Damiána ve Staré Boleslavi dne 13. 1. 2012 byl zvolen 
proboštem kapituly kanovník Libor Bulín, okrskový vikář 
vikariátu Kolín, a děkanem kapituly kanovník Miroslav 
Cúth, okrskový vikář IV. pražského vikariátu, oba s účin-
ností od 1. 7. 2012. Kardinál Dominik Duka OP, arcibis-
kup pražský, volbu kanovníka Libora Bulína proboštem 
potvrdil. 

Zmocnění
P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina O.Præm., DrSc., 
soudní vikář, byl kardinálem Dominikem Dukou OP, ar-
cibiskupem pražským, s účinností od 1. 4. 2012 zmocněn 
k tomu, aby v zastoupení arcibiskupa přijímal v průbě-
hu funkčního období Metropolitního církevního soudu 
přísahu nově ustanovených členů soudu. 

Ustanovení
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., byl s účinností od 1. 3. 2012 
uvolněn z funkce výpomocného duchovního ŘK far-
nosti Český Brod.
Mgr. Josef Ptáček byl s účinností od 1. 4. 2012 do 31. 
3. 2017 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem II. 
pražského vikariátu.
P. Maximilián Roman Rylko O.Præm. byl s účinností 
od 1. 4. 2012 uvolněn z funkce výpomocného duchov-
ního ŘK farnosti Keblov.

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
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 výpomocný duchovní u sv. Josefa v Praze-Novém Městě 24. 5. 1997 (15 let)
P. Jan Blażej Józef Matusiak OP, farní vikář Polské farnosti 25. 5. 2002 (10 let)

Životní jubilea
P. Bc. Serafín Robert Beníček OFMCap., 
 rektor klášterního kostela sv. Josefa v Praze-Novém Městě 11. 5. 1972 (40 let)
P. Mgr. Petr Alkantara František Houška OFM 11. 5. 1937 (75 let)
prof. ThDr. Jan Matějka, emeritní kanovník 12. 5. 1932 (80 let)
P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ 16. 5. 1928 (84 let)
kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup 17. 5. 1932 (80 let)
Mons. Pavel Kučera, prelát, emeritní kanovník 27. 5. 1932 (80 let)
Mgr. Petr Antoš, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě 28. 5. 1952  (60 let)
Mgr. Zdeněk Dubský, trvalý jáhen u sv. Štěpána v Praze 31. 5. 1962 (50 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705)
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 2. 5. 19:30 Příprava na manželství (4/8)*; CPR
 3. 5. 19:00 Společenství Nikodém; PS
 9. 5.  9:30 Akademie nejen pro seniory – P. Michal 

Němeček: Svátost smíření; PS
 9. 5. 19:30 Modlitba za diecézi; PS
 9. 5. 19:30 Příprava na manželství (5/8)*; CPR
 10. 5. 19:00 Singles; PS
 15. 5. 19:30 Příprava na manželství (6/8)*; CPR
 17. 5. 19:00 Společenství Nikodém; PS
 18. 5. 20:00 modlitba Taizé; DS
 22. 5. 19:30 Příprava na manželství (7/8)*; CPR
 23. 5.  Akademie nejen pro seniory – výlet 

do Litoměřic*; PS
 29. 5. 19:30 Příprava na manželství (8/8)*; CPR
 31. 5. 19:00 Společenství Nikodém; PS
vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen 
pro přihlášené; CPR – Centrum pro rodinu, PS – Pasto-
rační středisko, DS – Duchovní správa kostela sv. Vojtě-
cha v Praze-Dejvicích

Rok biřmování: Svatodušní novéna 2012
Rok 2013 je významným a zároveň silným jubileem. 
Uplyne 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Jejich misie je velice zajímavým his-
torickým, ale i kulturně přitažlivým tématem. Pro nás je 
však také výzvou. Proto po dvaceti letech od daru svo-
body se biskupové naší země rozhodli vyzvat k duchov-
ní obnově a přípravě na výročí příchodu svatých Cyrila 
a Metoděje, vyhlášené pastýřským listem ke 2. neděli 
postní 28. února 2010, v němž je předkládán pastorač-
ní program přípravy tohoto výročí. Rok 2012 je věnován 
druhé iniciační svátosti – biřmování.
A právě svátost biřmování je úzce spjata se slavnos-
tí Seslání Ducha svatého – Letnicemi. Jde o vrchol 
více jak tříměsíční obnovy, kterou křesťané procházejí 
od Popeleční středy po celou dobu postní, Velikonoce 
a dobu velikonoční. Po čtyřiceti dnech od Velikonoc 
vystupuje Ježíš k Otci a právě tehdy vyzývá apoštoly 
k čekání na Ducha svatého. A oni se modlí za „dar z vý-
sosti“. Církev se již po staletí k této modlitbě apoštolů 
připojuje a devět (latinsky novem) dní se modlí za dar 
Ducha svatého. To je novéna.

Nabízíme možnost, jak připomínku svátosti biřmová-
ní prožít pomocí svatodušní novény, kterou naleznete 
na www.vira.cz/svatodusni-novena-2012. Zájemci zde 
každý den mezi 18. a 26. květnem najdou připrave-
ný text Písma svatého a k tomu rozjímání s jednotlivý-
mi body, jak postupovat v modlitbě. Každý den oteví-
rá krátký úvod k tématu a přehled nabídnutých kroků 
modlitby.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel: 220 181 777
e-mail: cpr@apha.cz; 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. 
Začínáme modlitbou křížové cesty od 10:00. Poutní mši 
svaté v 11:00 v Barokním areálu Skalka bude předse-
dat kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Bohatý 
doprovodný program pro rodiny s dětmi bude po celý 
den probíhat na mníšeckém zámku. Informace k pro-
gramu najdete na http://cpr.apha.cz/pout/.
Pouť je organizována v úzké spolupráci Centra pro ro-
dinu při Arcibiskupství pražském, ŘK farnosti Mníšek pod 
Brdy, města Mníšek pod Brdy a Státního zámku Mníšek.

Základní kurz efektivního rodičovství v Milovicích
Místo konání: RC Milovice, nám. 30. června 507. Termín: 
18. 5. – 29. 6. 2012 (vždy pátek), 9:00–12:00. Obsahuje 
přednášky, diskuze, modelové videoukázky, případo-
vé studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. 
Cena: 600 Kč na osobu nebo 900 Kč na manželský pár. 
Lektorka: Mgr. Markéta Čapková, speciální pedagož-
ka a lektorka kurzů efektivního rodičovství krok za kro-
kem a Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové.
Na kurz je nutné se přihlásit do 16. května v RC Milovi-
ce na tel. 728 656 530 nebo na www.rcmilovice.cz. Bě-
hem kurzu je možnost využít hlídání dětí. Cena za hlídá-
ní 50 Kč na jeden den.

Pokračovací jednodenní kurz 
efektivního rodičovství 
na téma „Dělám to dobře? aneb Rodiče i děti po-
třebují podporu“ se uskuteční v sobotu 26. května 
(9:00–17:00) v prostorách Dívčí katolické střední školy 

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
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(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 rodi-
čovský pár. Poslední volná místa! Zájemci se přihlašují 
co nejdříve na mailové adrese cpr@apha.cz. Kapacita 
kurzu je omezena. Podmínkou účasti je předchozí ab-
solvování základního kurzu.

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském po-
řádá exercicie pro manžele v termínu 15.–21. 7. 2012 
(od neděle večeře do soboty oběda). Exerciciemi 
na téma „Kde vzít čas a nabrat dech? aneb Existují vů-
bec vhodné formy zbožnosti, které mohou manželům 
pomoci prohloubit duchovní život?“ bude doprovázet 
P. Ondřej Salvet.
Místo konání: Pastoračně-vzdělávací a rekreační stře-
disko sv. Jana Nepomuckého v Perninku v Krušných ho-
rách – rekonstruovaná budova fary. Účastnické po-
platky: 4400 Kč na manželský pár (ubytování a plná 
penze), 2200 Kč na dítě (poplatky za pobyt a příspěvek 
na hlídání během programu rodičů).
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete 
na http://cpr.apha.cz/exercicie-pro-manzele/

Letní kurzy efektivního rodičovství
Nabízíme osvědčený program pro rodiče, kteří si nevě-
dí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení 

a konfl iktní situace a potřebují zlepšit rodinnou atmosfé-
ru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svý-
mi dětmi a v celé rodině. V době letních prázdnin po-
řádáme dva pobytové kurzy s lektorkou Mgr. Martinou 
Běťákovou. Náplní pobytů je interaktivní program za-
měřený 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 
ve dnech 27. 7. – 2. 8. 2012. Tento kurz je vhodný pře-
devším pro mladé manžele, kteří zatím nemají děti, 
případně pro manžele s malými dětmi. Výše příspěv-
ků účastníků: oba rodiče (ubytování, plná penze, 
kurzovné) 7400 Kč; jeden rodič (ubytování, plná pen-
ze, kurzovné) 3900 Kč; dítě do 2 let (vlastní postýlka, 
bez stravy, hlídání během programu) 2500 Kč; v pří-
padě, že byste na tento kurz chtěli jet s dítětem star-
ším 2 let, prosím kontaktujte nás, dohoda je samo-
zřejmě možná.

 ■ Letní pobytový kurz efektivního rodičovství pro rodi-
ny s dětmi pořádáme ve Štěkni u Strakonic ve dnech 
12.–18. 8. 2012. Oba rodiče (ubytování, plná penze, 
kurzovné) 7000 Kč; jeden rodič (ubytování, plná pen-
ze, kurzovné) 3700 Kč; dítě do 3 let (vlastní postýlka, 
bez stravy, hlídání během programu) 2200 Kč; dítě 
3–10 let (ubytování, plná penze ½ porce, hlídání bě-
hem programu) 2500 Kč.

Bližší informace a přihlašovací formuláře na oba kurzy 
naleznete na http://cpr.apha.cz/step/
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Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 441
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz; sekretariát mladých: 
774 241 990, 224 920 598, sekretariat.mladezeccn@gmail.com

Út  19:30 modlitební setkání (krypta kostela sv. 
Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1); 
skupinka 30 plus, Mládež Chemin Neuf 
(setkávají se v rámci modlitebního setká-
ní)

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

Čt  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů (kap-
le kláštera Komunity, Tuchoměřice)

Čt  19:00 Nikodém (mladí studenti) a Společenství 
mladých pracujících – jednou za dva týd-
ny (kostel sv. Vojtěcha, Praha 6)

2.–6. 5.  Anamnéza – duchovní obnova zaměře-
ná na uzdravení minulosti

12.–13. 5. Kána – otevřený víkend pro manžele, 
dětský program zajištěn

20. 5.   Neděle pro dospívající (14–18 let, kláš-
ter Komunity, Tuchoměřice, od 10:30 
do 17:00)

26.–27. 5. Letnice s Komunitou Chemin Neuf

Komunitní centrum Matky Terezy 
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
tel.: 731 625 970; e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz

 2. 5. 19:00 Filmový klub: Mléčná dráha (L. Buñuel) 
– cyklus duchovních fi lmů vede 
Doc. PhDr. Stanislava Přádná z FF UK; 
vstupné 50 Kč

 3. 5. 19:00 Správně vidíme jen srdcem – recitační 
pořad s hudebním doprovodem podle 
Exupéryho Malého prince

 11. 5. 19:00 Stromy pláčou (Jana Lewitová a Agnes 
Kutás) – koncert s písněmi sefardských 
i aškenázských židů

 13. 5.  Květinová slavnost
 14. 5. 16:00 Sdružení křesťanských seniorů zve všech-

ny seniory na setkání s Mgr. Pavlem 
Urbanem; téma besedy: Doba a život 
Pána Ježíše Krista II

 14. 5. 19:00 Zastavení u Matky Terezy s Petrem 
Kubínem.

 15. 5.  17:00 MiniArt Fest
 1. 6. 17:00 Noc Kostelů: koncert, prohlídky, adora-

ce, možnost ztišení, kavárna a výstava k 5 
letům KCMT

 3. 6. 14:00 Balónková oslava ke Dni dětí – odpoled-
ne plné her a soutěží pro děti všeho věku, 
k tomu trampolína, malování na obličej, 
pohádka divadla Na cestě; dospělí vstup 
dobrovolný, soutěžící děti 40 Kč
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Jedenáctého na jedenáctce
Připravili jsme pro vás sérii koncertů, které se budou 
konat vždy 11. v měsíci v KCMT, stejný princip již fun-
guje mnoho let na Praze 13 v KC sv. Prokopa a nyní 
i na Praze 8 v kostele sv. Petra a Pavla.

Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
tel.: 251 610 850, 251 627 400; mail: mail@centrumbutovice.cz 
http://www.centrumbutovice.cz

Prokopská zastavení
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách 
vás zve na přednášku z cyklu Prokopská zastavení. 
29. května od 18:30 je na programu Povídání o ces-
tě do Číny, hosty budou Pavla a Marián Fabianovi. 
Přednáška se koná v Komunitním centru sv. Prokopa; 
vstup bezbariérový; vstupné dobrovolné.

Za organizátory se na Vás těší 
Jiří Vyleťal a Marie Průchová

„Ať vstoupí“
Výstava obrazů Evy Králové s názvem Ať vstoupí je 
přístupná v sále Komunitního centra sv. Prokopa kaž-
dou neděli od 9:30 do 12:00 (případně i ve všední dny 
po předchozí dohodě na tel. 251 610 850) do 20. květ-
na.

Koncert C&K Vocalu
C&K Vocal patří k živoucím legendám české roc-
kové hudby 70. a 80. let. Pod vedením Jiřího Cerhy 
a Ladislava Kantora vzniklo tehdy svébytné vokální tě-
leso, interpretující – na úrovni výsostně umělecké – pís-
ně, jež vždy patřily k tomu nejlepšímu, co česká hu-
dební scéna nabízela. Alba Generace, Balada o Zemi 
a Causa Krysař jsou pravdivým svědectvím nelehké 
doby, ve které vznikala. I dnes má C&K Vocal svým 
posluchačům co říci. Do svého tradičního repertoáru 
zařadil nově písně z rockové opery Veslo a růže, vě-
nované odkazu svatého Vojtěcha. Zazní zhudebněné 
Shakespearovy Sonety, ale také poezie Jakuba Demla 
i Spor srdce a těla od Françoise Villona.
Koncert se koná ve čtvrtek 31. května od 19:30 v koste-
le sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, vstupné dobrovol-
né. Více na www.ckvocal.cz

Třináctého na třináctce 
Srdečně zveme na letošní třetí díl koncertního cyklu 
Třináctého na třináctce, do kterého si východočeský pí-
sničkář Slávek Klecandr zve rozličné hudebníky. Hostitel 
večera tentokrát uvítá slovenského bluesmana Luboše 
Beňu, známého z dřívějšího dua Beňa & Ptaszek. Dnes 
je jeho spoluhráčem Bonzo Radványi. Dvě rezofonické 
kytary v rukou těchto slovenských hudebníků světové-
ho věhlasu vnesou na pódium Třináctky originálně po-
jaté jižanské blues.
Koncert se koná v Komunitním centru sv. Prokopa v ne-
děli 13. května od 19:30. Vstupné je dobrovolné a vstup 
bezbariérový. Večer fi nančně podpořila Nadace Život 
umělce. Doporučujeme si rezervovat místa, a to do 12. 
května na mailové adrese 13na13@centrum.cz. Více 
na www.trinactnatrinact.blog.cz

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
5. 5.  11. Arcidiecézní pouť  za duchovní povolání – 

mše sv. v 11:00 a následný program
17. 5.  slavnost Nanebevstoupení Páně – mše svaté 

v 7:00, 9:00, 11:00 a 17:00; př i liturgii v 17:00 za-
zní Ebenovo mešní proprium a ordinarium

19. 5. pouť  bývalých př íslušníků  PTP v 10:30; Orelská 
pouť  – tridentská liturgie u korunovač ního ol-
tář e v 11:30; zpívané latinské chorální nešpory 
v 16:30

26. 5.  pouť  Matice svatohorské a výroč ní schů ze; 
mše svatá v 10:00

27. 5.  slavnost Seslání Ducha svatého; př i liturgii 
v 9:00 zazní skladby pro dva sbory

31. 5.  svátek Navštívení Panny Marie; př i  liturgii 
v 17:00 zazní Syrů č kova Missa Coronata Sacro-
montana

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
1. 5. 20:00 Adorační večer – v první části bude 

přednáška se zamyšlením nad životem 
z eucharistie (P. Karel Satoria), ve druhé 
části chvíle pro modlitbu a adoraci; 
do 21:00 (PC sv. Tomáše)

5. 5. 17:00 vernisáž výstavy ak. malířky Aleny 
Laufrové; výstava potrvá do 27. 5. (PC 
sv. Tomáše)

Co s Marií?  malý seminář; vždy ve středu (od 2. 
do 16. května) od 19:30; nad otázkami 
souvisejícími s mariánským kultem se 
budou zamýšlet Mgr. Karel Satoria 
a Mgr. Petr Blecha (PC sv. Tomáše)

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1
tel: 220 516 740, 233 103 334; e-mail: loreta@kapucini.cz
praha@kapucini.cz; www.loreta.cz; www.kapucini.cz
www.veceryukapucinu.cz

 ■ Do října je každou středu a pátek (14:30–16:30) v lo-
retánské adorační kapli vystavena Nejsvětější svá-
tost. Adoraci vedou Školské sestry sv. Františka a bra-
tři kapucíni.

 ■ V úterý 1. 5. zahájíme mariánský měsíc mší sv. v 18:00 
v loretánském kostele Narození Páně. Během května 
budou bohoslužby v Loretě i každou středu.

 ■ Ve středu 2. 5. jste zváni na pravidelné benefi ční 
Večery u kapucínů od 19:00. Těšit se můžete na před-
nášku doplněnou hudebními ukázkami „Zvony a zvo-
nohry českých kostelů“. Přednášet bude karionista 
a varhaník Radek Rejšek a mimo jiné se dozvíme 
více o loretánské zvonohře. Výtěžek benefi ce bude 
věnován České unii neslyšících.

 ■ Ve čtvrtek 3. 5. bude v Loretě zahájena výstava Ars 
moriendi – Loretánské krypty. Bude věnována histo-
rii pohřbívání v kapucínských konventech a navštívit 
ji můžete od 4. 5. do 30. 9. 2012. Velkým lákadlem 
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výstavy bude model krypty s unikátními freskami, 
do kterého budete moci vstoupit.

 ■ Do října budou každou druhou sobotu v měsíci litur-
gii v 18:00 v Loretě opět doprovázet pěvecké sbo-
ry. V sobotu 12. 5. přivítáme smíšený sbor Gaudium 
Praha. Kazatelem a hlavním celebrantem bude 
P. Bernardin Šmíd OFM. Po mši svaté je možné zůstat 
na krátký koncert.

 ■ Do října o posledních sobotách v měsíci budou pro-
bíhat i pravidelné poutní soboty. Po přednášce začí-
nající v 16:00 v klášteře následuje od 18:00 společné 
slavení mše sv. v Loretě. Po bohoslužbě můžete zů-
stat na modlitbu loretánských litanií v ambitu. V so-
botu 26. 5. bude přednášejícím i hlavním celebran-
tem večerní liturgie P. Juan Provecho OSA. 

 ■ Ve čtvrtek 31. 5. zakončíme mariánský měsíc mší sv. 
v 18:00 v loretánském kostele Narození Páně.

 ■ Do Noci kostelů 1. 6. bude zapojen klášterní kos-
tel Panny Marie Andělské. Náš program od 18:00 
do 24:00 si můžete prohlédnout na ofi ciálních strán-
kách tohoto projektu. Letošní novinkou je zařazení 
recitačního pásma básní kapucína Jana Víchy.

 ■ V sobotu 2. 6. se můžete zúčastnit Mariánské pou-
ti SFŘ Prahou, úvodní mši sv. v 10:00 u Panny Marie 
Andělské bude sloužit P. Augustin Šváček OFMCap.

 ■ Pravidelné mše sv. jsou v Loretě slouženy v sobo-
tu v nazaretském domku v 7:30 a v neděli v koste-
le Narození Páně v 18:00. Každou neděli v 15:00 
a v 19:00 si také můžete poslechnout koncert lore-
tánské zvonohry.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248
fax: 235 302 720; http://www.domovrepy.cz
kultura@domovrepy.cz
 1.–31. 5.  Jarní snění Terezy Kolovratníkové – vý-

stava obrazů s motivy květin řepské ro-
dačky a malířky T. Kolovratníkové; ver-
nisáž výstavy ve čtvrtek 3. 5. od 17:00; 
vstup volný (refektář) 

 1. 5. 17:00 Jarní koncert komorního smíšeného 
sboru Gaudium Cantorum (na pro-
gramu W. A. Mozart, G. F. Händel, A. 

Dvořák, C. Franck), varhany – Vladimír 
Roubal, trubka – Miroslav Laštovka, 
zpěv – Štěpánka Heřmánková a Edita 
Randová; vstupné dobrovolné (kostel 
Sv. rodiny)

 9. 5. 14:00 Staropražské harmoniky pod vedením 
Josefa Horvátha – denní stacionář; 
vstupné dobrovolné

 15. 5. 15:30 Nejkrásnější melodie z muzikálů Fantom 
opery, West Side Story, Bídníci, Za zvu-
ků hudby...; zpěv – sólistka Státní opery 
Praha Daniela Radosa a Tamer Bunni, 
klavírní doprovod Šárka Knížetová; 
vstupné dobrovolné (refektář)

 17. 5. 18:00 Setkání sponzorů a přátel Domova 
s koncertem sopranistky Pavlíny Senič; 
vstup na pozvánky (kostel Sv. rodiny) 

 20. 5. 17:00 Trio Sírius – na programu barokní hud-
ba J. S. Bacha, G. Vitaliho, A. Corelliho 
a dalších mistrů 17. století; vstupné 
dobrovolné (kostel Sv. rodiny)

23. 5. 15:30 Májový koncert žáků prof. Virginie 
Walterové, operní pěvkyně a držitel-
ky prestižní „Světové ceny Antonína 
Dvořáka“; vstupné dobrovolné (refek-
tář)

26. 5. 16:00 Koncert německého pěveckého sboru 
Chorgemeinschaft Bröcher pod vede-
ním Clemense Bröchera při hostování 
v ČR; vstupné dobrovolné (kostel Sv. 
rodiny)

27. 5. 17:00 Duchovní hudba českých autorů 18. 
a 19. století – koncert Břevnovského 
chrámového sboru pod vedením 
Adolfa Melichara; vstupné dobrovolné 
(kostel Sv. rodiny)

Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, 
která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu 
Domova.
Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit 
z Domova se mohou přihlásit na e-mailu: kultura@do-
movrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY
Česko-německá pouť porozumění
jste srdečně zváni na Česko-německou pouť porozu-
mění, která se koná v úterý 1. května v poutním kostele 
Navštívení Panny Marie ve Skokách. Začátek procesí je 
v 10:00, v 11:00 pak začíná poutní mše svatá, celebro-
vaná opatem Kanonie premonstrátů v Teplé P. Filipem 
Zdeňkem Lobkowitzem O.Praem.

Pro ministranty
 ■ V sobotu 5. května se koná pouť na Svaté Hoře 

za kněžská a řeholní povolání. Sraz v 9:30 v sakristii 
k nácviku asistence. S sebou sváteční oblečení, mini-
strantské oblečení a tmavou obuv. Nejen pro mladší 
a starší ministranty je připraven odpolední program. 

 ■ Ve dnech 18.–19. května proběhne setkání pro star-
ší ministranty (kluky cca od 14 do 25 let) v Kojeticích 

u Prahy. Zahájení v pátek v 18:00 mší sv. v koste-
le sv. Vojtěcha v Neratovicích, následuje přesun 
do Kojetic. Večerní posezení u dobrého jídla a ohně. 
V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svátosti smíření, 
duchovní program, odpoledne fotbálek. Tentokrát 
bude tématem naše povolání (Povolání – manželství 
a kněžství? Přirozené a nadpřirozené povolání). S se-
bou 150 Kč na jídlo, sportovní a případně ministrant-
ské oblečení. 

Bližší informace: P. Benedikt Hudema (tel.: 724 209 774, 
ministranti.apha.cz)

I 17-11: Křesťan ve službě společnosti 
v roce restitucí
ŘK farnost Strašnice, KDU-ČSL Praha 10 a Karmelitánské 
nakladatelství vás zvou na besedu v rámci Iniciativy 
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17–11. Květnovým hostem bude Vojtěch Eliáš a jeho 
vystoupení nese název Křesťan ve službě společnosti 
v roce restitucí.
Přednáška s následnou besedou se koná ve středu 
9. května od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. 
(Změna programu vyhrazena.)
Dr. Vojtěch Eliáš je římskokatolický kněz, prezident 
Arcidiecézní charity Praha, vyučující na katedře pasto-
rálních oborů a právních věd Katolické teologické fa-
kulty UK v Praze.
Hlavní témata: • Co hledají dnešní nevěřící u církve? • 
Křesťan ve službě druhým: školy, nemocnice, hospice, 
charita, sociální služby • Napětí mezi osobním vnitřním 
životem a misijním posláním křesťana • Jaké výzvy sto-
jí před českými církvemi v roce restitucí? • Srovnání se 
zahraničím
Kontakt: Ke Strašnické 10, Praha 10; http://www.i17-
11.cz; e-mail: iniciativa1711@centrum.cz; videa: www.
youtube.com/user/socialninauka

Reynek – výstava
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně o. s. vás zve ke zhlédnu-
tí výstavy Bohuslav Reynek – grafi ka, Daniel Reynek – 
fotografi e, kterou bude možno navštívit o víkendech 
(10:00–17:00) v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně 
u Berouna. Vernisáž proběhne 12. května v 16:00, vý-
stavu zahájí prof. František Dvořák, roztocký sbor Local 
Vocal (sbormistr Martin Šmíd) předvede Duchovní hud-
bu renesance a baroka. Expozice potrvá do 31. října 
2012.

Modlitební bdění 
za pronásledované křesťany
V sobotu 12. května, v předvečer 6. neděle veliko-
noční, na niž připadá Den modliteb za pronásledo-
vané křesťany, jste od 20:20 do 00:20 srdečně zváni 
k účasti na modlitebním bdění v kostele sv. Tomáše 
(Josefská ul., Praha-Malá Strana). Toto bdění bude 
současně probíhat ve všech diecézích ČR. Program 
v kostele sv. Tomáše bude (s ohledem na provoz 
MHD) ukončen adorací a mší svatou od 23:45, oběto-
vanou za pronásledované křesťany. Již třetím rokem 
tuto akci pořádají Hnutí Křesťan a práce ČR a farnost 
sv. Tomáše.

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, 
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.“
Srdečně zveme účastníky cyklu „Zlatá Praha“ ke sle-
dování přímého přenosu mezinárodního setkání evrop-
ských křesťanských hnutí a komunit „Společně pro Ev-
ropu“ z Bruselu, které se uskuteční v sobotu 12. května 
od 16 do 18 hodin v Centru Mariapoli (Mladoboleslav-
ská 667, Praha-Vinoř).
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

Athos: Republika bez žen
V neděli 13. května v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí přednášky na téma Athos: Republika bez žen, 
která se koná v rámci Farní akademie v kostele Panny 
Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36. 
Přednášejícím bude PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

„Královský nástroj ve všední den“
Suverénní Rytířský a špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, 
Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu uspo-
řádá za podpory Městské části Praha 1 projekt osmi 
koncertů duchovní hudby Královský nástroj ve všední 
den v kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské uli-
ci (Praha-Malá Strana). Květnový koncert bude uspořá-
dán v pondělí 14. května od 17:00 v rámci Svatojánských 
slavností Navalis 2012. Na programu budou díla J. I. 
Linka, F. X. Thuriho, P. J. Vejvanovského, F. X. Brixiho a J. 
J. Moureta. Vstup volný. Jste srdečně zváni.

Beseda o geneticky 
modifi kovaných potravinách
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
na besedu o geneticky modifi kovaných potravinách, 
která se bude konat v úterý 15. května v 17:30 v přízemí 
kláštera Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2). Na besedě 
promluví RNDr. Viktor Žárský, CSc., z Ústavu experimen-
tální botaniky AV ČR.

Poprvé v Praze Noc žalmů
Letos v Praze poprvé zazní celá starozákonní Kniha žal-
mů, a to během jediné noci. Tento projekt se usku-
teční 18. května v Plečnikově nádherném chrámu 
Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad 
v Praze. Slova prvního žalmu rozezní tento ojedinělý sa-
krální prostor v 19:30. Plánovaný konec je po před třetí 
hodinou ranní. Za organizací Noci žalmů stojí místní řím-
skokatolická farnost. Tento projekt se uskuteční v rámci 
oslav 80 let kostela. Spolu s dalšími kulturními programy 
v rámci těchto oslav je i Noc žalmů otevřena pro širo-
kou veřejnost.
Noc žalmů navazuje na projekt Bible24, který v České 
republice proběh již třikrát jako česká verze v Evropě 
běžné Nonstop četby Bible. Sesterský projekt Noc žalmů 
je zcela originálním projektem, který vznikl v Brně v roce 
2010. V Praze to však bude letos poprvé, co skutečně 
zazní všech 150 žalmů bez vynechávek. Podělí se o ně 
62 čtenářů, kteří se vystřídají v sedmi hodinových blo-
cích. Na závěr každého bloku v živých hudebních vstu-
pech zazní skladby, jež svým charakterem doprovodí 
meditativní ráz celé akce. Hudební dramaturgii zajiš-
ťuje pedagog Hudební fakulty AMU MgA. Ing. Ondřej 
Urban. Půjde o skladby pro varhany a housle nebo 
o varhanní improvizace.
Harmonogram četby apod.: http://noc-zalmu.srdce-
pane.cz
Další informace, profesionální fotografi e a rozhovory 
zajistí tisková mluvčí Noci žalmů: Andrea Hýblová, an-
drea@paulinky.cz, 734 692 864.

Svatojánská pouť
Duchovní správa kostela sv. Ignáce srdečně zve 
k účasti na Svatojánské pouti, která se bude konat dne 
19. května. Tato akce, jež bude letos probíhat pátým 
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rokem, si klade za cíl prosbu ke svatému Janu za čes-
ký lid, seznámení křesťanů i nekřesťanů s jeho osobnos-
tí, sbližování mezi lidmi, kvalitní zábavu. Program probí-
há celý den v kostele sv. Ignáce i na Karlově náměstí. 
Z programu: hudební vystoupení (folklorní skupiny, sou-
bory národních tanců – např. vietnamské, africké, skot-
ské, hudební těleso Šarbilach); soutěže a tvořivé dílny 
pro děti; divadla pro děti i dospělé (Státní Opera Praha 
– premiéra nové, pro tuto příležitost sepsané komedie 
dell‘arte, recitál švédské lidové poezie, Lukáš Hejlík se 
svým www.listování) a pouťové atrakce; mezinárodní 
kuchyně. V 17:30 slavnostní bohoslužba. 
Více na www. ignackostel.webnode.cz

Ekumenická bohoslužba za krajinu
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spo-
lupráci s občanskými sdruženími pořádá v sobotu 26. 
května v 15:00 v pořadí již pátou Ekumenickou boho-
službu za krajinu na Sedleckých skalách. Kázáním po-
slouží Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve 
evangelické. K následné besedě je pozván ekonom 
Tomáš Sedláček. Místo bohoslužby je dosažitelné ze za-
stávek MHD v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147 
Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec nebo od přívozu 
v Praze-Sedlci (ve 14:00 bude od přívozu zajištěn dopro-
vod na místo bohoslužby). Bohoslužbě již tradičně před-
chází pouť od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních 
Chabrech, sraz v 10:00. Více informací najdete v rubri-
ce „akce“ na www.drahan.chabry.cz

Dobročinný koncert Spirituál kvintetu
Zveme vás na benefi ční koncert skupiny Spirituál kvin-
tet, který se bude konat v neděli 27. května od 15:00 
v kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1. Výtěžek kon-
certu půjde na vybavení a rozvoj křesťanských školek 
a škol Parentes.
Lístky je možné rezervovat na koncert@parentes.cz
Víc informací najdete na www.parentes.cz

Výstava výtvarných objektů, 
hraček a loutek Báry Hubené
Srdečně vás zveme na výstavu výtvarných objektů, hra-
ček a loutek výtvarnice a scénografky Báry Hubené. 
Výstava se bude konat v prostorách Knihkupectví U sv. 
Vojtěcha, (Kolejní 4, Praha 6) od 1. do 31. května (Po–
Pá, 8:30–18:00).Těšíme se na vaši návštěvu.

Univerzita třetího věku 
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
vypisuje pro akademický rok 2012/13 další kurz 
Univerzity třetího věku – „Základy katolického nábožen-
ství 2. Teologie pro laiky“.
Kurz je koncipován jako opakování a přiblížení zákla-
dů katolického náboženství. Tento ročník bude zamě-
řen na seznámení s naukou církve formulovanou II. va-
tikánským koncilem (1. část setkání) a seznámení s Biblí 
a jejím výkladem v církvi (2. část setkání).
Kurz sestává z osmi setkání v budově Katolické teologic-
ké fakulty v Praze-Dejvicích o sobotách v intervalu od říj-
na do března. Každé setkání tvoří dvě dvouhodinové 
přednášky. Garantem kurzu je doc. Aleš Opatrný, Th.D.
Přihlašovat se  je možno do 30. června t. r. Přihlášky 
podávejte písemně nebo elektronicky, formulář i po-

drobnější informace naleznete na internetu na adre-
se Katolické teologické fakulty http://www.ktf.cuni.
cz/KTF-269.html. Případné další informace obdržíte 
na Katechetickém středisku Arcibiskupství pražského 
(Praha 6, Thákurova 3), které je pověřeno organizací 
kurzů a kde se také odevzdávají přihlášky, a to na tele-
fonu 220 181 317 nebo e-mailem: adks@apha.cz. Platí 
se zápisné 500 Kč.

Sport, zábava, mládež – to je SKAM!
Zveme všechny mladé na nezvyklou sportovní událost, 
a to na SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže). V so-
botu 23. června se již posedmé sjede do  Prahy-Dolních 
Počernic mládež z různých koutů republiky, aby si za-
sportovala ve fotbalu (pro chlapce), volejbalu (pro 
děvčata), fl orbalu (smíšený) či nově pro zpestření dne 
v ringu (také pro smíšená družstva). Výherce z každého 
turnaje získá putovní pohár! Během celého dne je mož-
né překonávat různé rekordy v atletice nebo si může-
te zahrát ping-pong, fotbálek... Sportovní den vyvrcholí 
při bohoslužbě, během které proběhne slavnostní vy-
hlášení výsledků. Celou akci uzavře večer s grilováním 
již s pohodovým a volným programem.
Nově se v předvečer samotného SKAMu v Praze-Kyjích 
uskuteční hudební festival SKAMfest, na který jste také 
všichni srdečně zváni!
Všechny další informace spolu s pozvánkou v podobě 
krátkého videa naleznete na www.iskam.cz

Studijní a badatelská 
stipendia do Německa
Německá katolická stipendijní organizace Katholischer 
Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) již 50 let 
poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahra-
ničí studijní a badatelská stipendia. Stipendijní nabídky 
KAAD již využilo více než 7 000 absolventů ze 117 zemí. 
Stipendistům a žadatelům o stipendium je k dispozici 
celosvětová kontaktní a partnerská síť.
Zájemcům z České republiky jsou stipendia KAAD udě-
lována dvakrát ročně (březen a září) v rámci programu 
Východní Evropa. Nabídka se týká křesťanských stu-
dentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mla-
dých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat 
na některé z německých vysokých škol, na vědeckých 
ústavech, v archivech, v klinikách apod. Neexistuje 
žádné oborové omezení.
Délka stipendia činí 2 až 36 měsíců. Výše stipendia se 
pohybuje od 750 do 2000 EURO měsíčně včetně úhra-
dy cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního po-
jištění.
Podklady nutné k žádosti o stipendium KAAD 
• Vyplněný formulář pro žádost o stipendium • 
Badatelský projekt (cíle studia, vzdělávání, popř. vě-
deckého pobytu) • 2 dobrozdání od vysokoškolských 
docentů / profesorů z tuzemska • Příslib / pozvání ně-
meckého docenta nebo instituce • Doporučení kněze 
z farnosti žadatele • Písemné potvrzení o dostatečné 
znalosti německého jazyka 
Další uzávěrka pro zaslání žádostí bude 30. června 2012 
(o žádosti bude rozhodnuto v září 2012). Žádost je nut-
no zaslat v originále do centrály KAAD v Bonnu a v ko-
pii na pražskou adresu českého partnerského grémia 
KAAD.
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Formuláře pro žádost o stipendium a další infor mace 
vám poskytne Dr. Roman Radwanski, Katholischer Aka-
demischer Ausländer-Dienst e.V. – Osteuropa programm, 
Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN. E-mail: Radwanski@
kaad.de; Tel.: +49 228 91758-33; Fax: +49 228 9175858; 
http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

S případnými dotazy se můžete také obrátit na české 
partnerské grémium KAAD při České křesťanské akade-
mii, Vyšehradská 128, 128 00 Praha 2; kontaktní osoby: 
paní Havlínová, 224 917 210, cka@omadeg.cz a dr. Pa-
vel Blažek (sekretář partnerského grémia): Pavel.Bla-
zek@gmail.com

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

5.–8. 8.
Exercicie pro 
chrámové zpěváky 
a varhaníky

P. Marcel Javora Exerciční dům 
Stojanov

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

7.–11. 5. Krása liturgie P. Zdeněk Šilhánek 
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

9.–12. 5. Duchovní obnova 
s Pannou Marií P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112
exercicie.kolin@seznam.cz

10.–13. 5. Duchovní obnova pro 
manžele P. Karel Moravec Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly

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

13.–16. 5. Pro nemocné, trpící, 
nesoucí kříž P. Leo Zerhau Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly viz výše

14.–17. 5.
Duchovní obnova 
pro seniory a osamělé 
seniory

Mons. Bohumil 
Kolář

Marianum, Janské 
Lázně

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

17.–20. 5.
„Panna Maria, Matka 
víry“ – pro mariánské 
ctitele

jáhen Ladislav Kinc Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly viz výše

21.–25. 5. Jsem s vámi 
po všechny dny

P. Anton Verbovský 
CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora viz výše

21.–25. 5. Exercicie s Pannou 
Marií. P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům 

Stojanov viz výše

24.–27. 5.
DC II. týden: „Poznat, 
milovat a následovat 
Ježíše Krista“

P. František Lízna SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín 
tel.: 558 761 429, 737 930 713
http://www.jesuit.cz/exercicie/
nabidka.php

25.–27. 5.
Svatodušní obnova 
svátosti biřmování 
(Sk 1,14)

jáhen Ladislav Kinc Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly viz výše

28. 5. – 2. 6.

Ignaciánská duchovní 
cvičení na téma 
„Poznat, milovat 
a následovat Krista“

P. František Lízna SJ Exerciční dům Kolín viz výše

30. 5. – 5. 6. Exercicie pro řeholnice P. Josef Čupr SJ Exerciční dům 
Stojanov viz výše

Exercicie pro pastorační pracovníky
Duchovní cvičení pro pastorační pracovníky ve farnos-
tech (lektory, akolyty, osoby pověřené k podávání sv. 
přijímání apod.), muže i ženy, se uskuteční letos opět 
v Exercičním domě na Svaté Hoře u Příbrami. 
Jde o exercicie podle sv. Ignáce, při nichž je tře-
ba zachovávat mlčení. Rozjímavou osobní modlitbu 
je možno doplnit osobním rozhovorem s exercitáto-

rem. Začínáme v neděli 9. září večer a závěr připadne 
na pátek 14. září 2012 ráno.
Cena 470 Kč na osobu a den. Exercitátorem bude 
P. František Lízna SJ. Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk 
Dubský, trvalý jáhen u sv. Ignáce; Ječná 2, 120 00 
Praha 2; telefon práce: 221 990 200, domů 224 922 682. 
Posílejte, prosím, pouze závazné přihlášky, a to nejpoz-
ději do 15. června 2012!
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Prvotiny Ducha
Zamyšlení nad 8. kapitolou Listu Římanům
(Raniero Cantalamessa)
Hluboká a zároveň velmi konkrétní refl exe o působení 
Ducha svatého v každém křesťanovi, v církvi a ve svě-
tě. Autor vychází z 8. kapitoly Pavlova Listu Římanům 
a ukazuje, že je to Duch svatý, který vede církev kupře-
du – vstříc Pánovu návratu.

Brož., 88 str., 120 Kč
Cyril a Metoděj
Omalovánky s vyprávěním
(Martin Damian)
První seznámení s působením těchto věrozvěstů 
na Velké Moravě. Malí čtenáři se dozvědí, kdo tito dva 
muži byli a proč je má dodnes celá církev v úctě. 

Brož., 16 str., cena 35 Kč

Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoční období
Rozmluvy s Bohem (6): Slavnosti a svátky, leden – 
červen
(Francisco Fernández-Carvajal)
Dva díly z ediční řady Rozmluvy s Bohem, která čte-
nářům poskytuje rozjímání na každý den církevního 
roku. Svazek 2b poslouží jako doprovod až do slavnosti 
Seslání Ducha svatého, 6. svazek provádí čtenáře slav-
nostmi první poloviny občanského roku.

Měkká vazba, 408 str., 240 Kč
Měkká vazba, 472 str., 255 Kč

Moderní průvodce křesťanstvím
(Peter Pawlowsky, Susanne Heine)
Jedním z prvních názvů pro křesťanství bylo prosté „ces-
ta“. I dnes, po dvou tisících letech existence, zůstává 
křesťanství především výzvou k tomu vydat se na ces-
tu, výzvou zasahující člověka na tom místě, kde právě 
stojí, s jeho zkušenostmi se světem a lidmi. Autoři, zkuše-
ní popularizátoři spojující teologickou erudici s působe-
ním na poli médií, přibližují srozumitelným jazykem zá-
kladní témata křesťanské víry, křesťanského pohledu 
na svět a na život. Nevyhýbají se ani ožehavým otáz-
kám křesťanských dějin a věrouky, jako je problém zla 
a hříchu, osoba historického Ježíše a Krista víry, vztah 
církve a moci, rozdělení křesťanstva a pokusy o jeho 
jednotu.

Brož., 192 s., 248 Kč
Miroslav Tyrš
Sokol, myslitel, výtvarný kritik
(Robert Sak)
V letošním roce oslavuje sokolské hnutí 150 let od své-
ho vzniku. Kniha významného historika přináší mnoho 
nového o životě jednoho ze zakladatelů Sokola, Mi-
roslava Tyrše. Autor ukazuje daleko rozmanitější osob-
nost, než jak existuje ve vědomí široké veřejnosti. Tyrš 
nebyl pouze vlastenecky smýšlející cvičitel, ale vzděla-
nec a vědec, který svou dráhu zahájil jako fi losof, dále 
se věnoval estetice a výtvarnému umění. Jako uznáva-
ný odborník ovlivňoval výtvarnou výzdobu Národního 

divadla. Byl přesvědčeným demokratem a zastupoval 
mladočeskou stranu. Vedle význačného podílu na or-
ganizování Sokola vytvořil také tělovýchovnou termino-
logii, která v mnohém přežívá dodnes. 

Váz., 336 s., 358 Kč

Síla lži
Cesty k uzdravení
(Tiziano Soldavini)
Autor spojuje ve své osobě zkušenosti zpovědníka, du-
chovního vůdce i psychoterapeuta. Proto uvádí nejen 
odkazy na biblické postavy i vyprávění převzatá z kla-
sické literatury, ale i přímá svědectví lidí, které na ces-
tě osvobození ze lži doprovázel. Rozebírá její typolo-
gii, její ochromující moc, kořeny i důsledky. Naštěstí ale 
také ukazuje způsoby, jak se lži vyhnout, jak se vyprostit 
z pavučin i okovů, do nichž se člověk zapletl, a jak dojít 
uzdravení srdce, přiotráveného jejím jedem.

Brož., 120 str., 109 Kč
I darebák má duši
Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem
(Marie-Angel Carré)
Kniha vypráví dramatický životní příběh dvanáctiletého 
chlapce Gabriela, dítěte ulice, jehož se v devadesá-
tých letech ujal bratr Marie-Angel, tehdy ještě pracov-
ník Červeného kříže. Popisuje jeho nouzi bezdomovce, 
nebezpečí pařížského podsvětí, které ho obklopovalo, 
hluboké deprese, ale také Gabrielovu cestu ke konver-
zi i nesnáze, které prožíval už po přijetí křtu. Mezi řádky 
se dozvídáme, jak toto setkávání proměňovalo smýšle-
ní obou zúčastněných. 

Brož., 144 str., 199 Kč
Modlitba? No problem!
(Joachim Badeni v rozhovoru 
s Alinou Petrowou-Wasilewiczovou)
Autor uvádí čtenáře do modlitby jako ten, kdo poznal 
její cenu, ale i úskalí. Srozumitelným a přívětivým způso-
bem nabízí množství inspirací i praktických rad. Vnímá 
modlitbu jako něco životodárného, nikoliv jako tíživou 
povinnost věřících lidí. Ukazuje ji jako přístupnou ka-
ždému člověku, nikoliv jako záležitost křesťanské elity. 
V jeho knížce najdou povzbuzení a světlo jak začáteč-
níci v modlitbě, tak i zralí křesťané, kteří mají s modlit-
bou zkušenosti.

Brož., 96 str., 125 Kč

Spiritualita v pomáhajících profesích
(Zdeněk Vojtíšek, Pavel Dušek, Jiří Motl)
O spiritualitě se sice v posledních letech hodně hovo-
ří, ale to bohužel neznamená, že se v otázkách spiri-
tuality více vyznáme. Kniha také neodpovídá zdaleka 
na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýš-
lení, než aby dávala jednoznačné odpovědi, může ov-
šem sloužit jako pevný bod, od něhož je možné „spi-
rituální terén“ poznávat a mapovat. Ke spiritualitě 
přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psycholo-
gie náboženství. Je praktickou příručkou pro všechny, 
kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, 

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

Nakladatelství Paulínky
www.paulinky.cz
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nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psycholo-
gy, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pasto-
rační pracovníky i duchovní.

Brož., 232 str., 365 Kč

Bezdomovectví
v kontextu ambulantních sociálních služeb 
(Jakub Marek, Aleš Strnad, Lucie Hotovcová)
Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České 
republice, defi nuje ho a uvádí jeho příčiny a specifi ka. 

Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických 
jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, 
rozpadu rodiny apod., a dává ho do psychologických 
souvislostí, jako je adaptace člověka na dlouhodobý 
stres v různých vývojových etapách života. Nechybí 
kapitoly o práci s bezdomovci v terénním programu 
i v nízkoprahových centrech a kazuistiky dokumentující 
rozmanitost práce s těmito jedinci. Kniha je určena pro 
sociální a terénní pracovníky i pro širší veřejnost.

Brož., 176 str., 345 Kč 

Čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém černém poli zlaté břevno, ve dru-
hém a třetím poli na černostříbrném osmidílném štenýři zlatý liliový kříž 
dosahující ke krajům pole. Za štítem zlatý arcibiskupský kříž, pod štítem 
pallium, vše převýšeno červeným kardinálským kloboukem. V prvním 
a čtvrtém poli je znak pražského arcibiskupství, ve druhém a třetím 
osobní znak. Ten je odvozen z dominikánského znaku změnou tinktury 
kříže. Kardinálský klobouk je jasně červený, ozdobený šňůrami s pat-
nácti střapci na každé straně.
Heslo „In spiritu veritatis“ – „V duchu Pravdy“.

sr. Dominika Bohušová OP

ZNAK J. E. DOMINIKA KARDINÁLA DUKY, ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli 
rodiny.

Úmysl misijní
Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny 
misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.

Úmysl národní
Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné roz-
hodnutí pro Krista.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 5. 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. května 1627 na základě rozhodnutí strahovského opata Kašpara Questenberga do Prahy přeneseny 
ostatky sv. Norberta z Xantenu. Příštího dne vyvrcholily slavnosti za účasti pražského arcibis-
kupa kardinála Arnošta Harracha, šestnácti premonstrátských opatů a proboštů a dalších 
osobností. Ostatky zakladatele premonstrátského řádu poté uloženy v opatském chrámu 
na Strahově.

 2. května 1947 před kostelem Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně slavnostně odhalen a kardiná-
lem Beranem posvěcen Památník neznámých dětí, které zahynuly během 2. světové války. 
Autorem bronzového basreliéfu je výtvarník Quido Adamec. Pod ním byla ve skřínce uložena 
prsť z hrobu neznámých dětí v Terezíně. O zřízení památníku se zasloužil Svaz katolické charity 
a pražský arcibiskup Josef Beran.

 10. května 1987 zemřel Miroslav Venhoda, hudební skladatel, sbormistr a dirigent. V letech 1940–1945 ředi-
tel kůru v dominikánském kostele sv. Jiljí na Starém Městě pražském a v letech 1946–1950 
na Strahově. V roce 1939 založil a do roku 1950 vedl v Praze-Břevnově chlapecký sbor „Schola 
cantorum“. Roku 1956 založil soubor „Noví pěvci madrigalů“. Autor knihy o gregoriánském 
chorálu. (*14. 8. 1915)

 12. května 1942 zemřel Dr. Emanuel Rádl, křesťanský vědec, fi losof a moralista, profesor UK, organizátor čes-
kého fi losofi ckého života. Předseda „Jednoty fi losofi cké“, zakladatel „Nového Athenaea“, 
redaktor fi losofi cké „České mysli“. Zdůrazňoval ideové a mravní hodnoty poslání křesťanství. 
Zakladatel Ligy pro lidská práva a bojovník proti fašismu. (*21. 12. 1873)

 14. května 1902 narozen PhDr. Augustin František Schubert, katolický kněz-augustinián, kazatel a fi losof. V roce 
1929 zvolen převorem a farářem kostela sv. Tomáše na pražské Malé Straně. Kazatel nejen 
v pražských kostelích, ale i na českých a moravských poutních místech. Vzdělavatel celo-
státní organizace Orel. Po okupaci v roce 1939 se snažil upevňovat náboženské a národní 
uvědomění. Za nacistické okupace vězněn v koncentračním táboře v Dachau, kde zemřel 
na otevřenou TBC. († 28. 7. 1942)

 16. května 1947 katolická církev a ČSL zahájily kampaň proti tzv. jednotné škole, akci, jejímž cílem byla infi ltra-
ce komunistických idejí do školních osnov.

 18. května 1997 pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk ve zveřejněném dekretu oznámil, že všichni biskupo-
vé ČR souhlasí se zahájením procesu blahořečení bývalého pražského arcibiskupa kardinála 
Josefa Berana.

 21. května 1252 svatá Anežka Česká slavnostně položila základní kámen ke stavbě nového špitálu a chrámu 
u Juditina mostu na Starém Městě pražském. Kostel byl zasvěcen svatému Duchu a dosud se 
nachází v podzemí dnešního chrámu sv. Františka u Karlova mostu.

 26. květen 2007 slavnostně otevřeno Komunitní centrum Matky Terezy na pražském Jižním Městě, slavnostní 
mši s posvěcením předsedal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

 28. května 1977 zemřel JUDr. Jiří Reinberger, varhanní virtuos, hudební skladatel a pedagog. Od roku 1945 vy-
učoval varhanní hře na konzervatoři v Brně, poté až do roku 1951 v Praze. Zúčastnil se vzniku 
Mezinárodních varhanních mistrovských kurzů AMU. Premiéroval skladby soudobých českých 
autorů, ale uváděl i díla starých českých mistrů. Odborník ve stavbě varhan, podle jeho návr-
hu byl postaven nový nástroj v pražském Rudolfi nu. (*14. 4. 1914)

Arnošt Kelnar


