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Vážení čtenáři, 

v  posledních pětadvaceti letech 
jsme svědky obnovy tradic, které 
nejsou jen umělým udržováním lo-
kálních kulturních zvyklostí. Také 
nově vznikající tradice prokazují 
svou vnitřní sílu. Jak ve svém slově 
vysvětluje kardinál Duka, ta pra-
mení z  jejich sepjetí s  rovinou ná-
boženskou. Nové číslo Zpravodaje 
se věnuje těm, které se konají právě 
v květnu - Svatojanským slavnostem 
a Noci kostelů. Počítat k nim ovšem 
můžeme také obnovu pašijových 
her, různé formy žehnání, svatoja-
kubské a  další poutě. Všechny do-
svědčují přirozenou touhou člověka 
po hlubším zakotvení.

Aleš Pištora

SLOVO  ARCIBISKUPAEDITORIAL
Milí věřící,

ceremoniál a  rituál hrají důležitou roli 
v životě bytosti, kterou Aristotelés nazý-
vá „zóon polítikon“. Své místo nalézaly 
především ve společnosti, která neznala 
rozlišení mezi sakrálním a  profánním. 
Křesťanství svým vstupem do  dějin 
poskytlo světským skutečnostem auto-
nomii a umožnilo vznik rituálům a ce-
remoniím společenským či politickým. 
Liturgie, i  když má svůj rituální ráz 
a ceremoniální předpisy, ceremonií ani 
rituálem není.

Rituály a ceremoniály procházely histo-
rickým a kulturním vývojem, proměňo-
val se jejich obsah a některé se staly zce-
la formální záležitostí, jejich podstata 
vyprchala a dnes ji už ani nikdo nehle-
dá. Jiné rituály naopak prokazují svou 
životní sílu. Květnové tradice, které 
u nás znovu ožívají, odkazují k obnově 
sepjetí světského s posvátným. Kořeny 
těchto tradic bychom mohli hledat v sa-
motné podstatě kultury, která vyrostla 
z  kultu a  v  rámci kultu. Takto může-
me rozumět i  pražským Svatojanským 

slavnostem, pašijovým hrám hraným 
na scénách divadel i v přírodě a dalším 
událostem.
Inovace tradic po letech násilného po-
tlačování znovu vytvářejí určitý most 
mezi minulostí a  současností. Jelikož 
jsou často spojeny s konkrétní historic-
kou událostí nebo významným místem, 
mohou rovněž napomáhat porozumě-
ní dějinné kontinuitě. Vytvářejí totiž 
prostor setkání a  dialogu napříč stale-
tími i  napříč konfesními a  kulturními 
rozdíly. Důležité je, že zcela přirozeně 
pomáhají objevovat prvky posvátna 
i sekulární společnosti. V tomto smyslu 
je chápu také jako důležitý preevange-
lizační nástroj. A tak přeji účastníkům 
slavnosti Navalis a Noci kostelů, i účast-
níkům všech ostatních slavností radost-
né a smysluplné prožívání těchto tradic.

Kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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ULOŽENÍ RELIKVIÍ SV. VOJTĚCHA 

V kostele sv. Jana Nepomucké-
ho na  Hradčanech požehnal 

19. března pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka OP v  rámci 
ekumenické bohoslužby nové vo-
jenské Bible. Text Českého ekume-
nického překladu s  obalem v  bé-
žové barvě opatřený zipem vyšel 
ve  čtyřtisícovém nákladu. Bible by 
měla oproti běžným tiskům vydr-
žet i  náročné podmínky v  terénu. 
Na  přebalu má českou vlajku a  lze 
na  ni umístit jmenovku. Ekume-
nické bohoslužbě ve  vojenském 
hradčanském kostele přihlíželi vo-
jáci i  zástupci ministerstva obrany. 

(ap)

KARDINÁL DUKA POŽEHNAL NOVÉ VOJENSKÉ BIBLE   

Foto: Roman Albrecht

M yšlenka vytvořit ve  Svato-
vítské katedrále nové místo 

svatovojtěšské úcty se zrodila v roce 
1996 při přípravě oslav svatovojtěš-
ského milénia, kdy byl v  souvislos-
ti s  návštěvou papeže Jana Pavla II. 
upraven povrch světcova gotického 
hrobu. Původně byl Vojtěchův hrob 
z podnětu Karla IV. situován do čtvr-
tého ramene pomyslného kříže 
(v  místě podélné osy katedrály), je-
hož první tři ramena tvoří hroby sv. 
Víta, sv. Václava a sv. Zikmunda. Nad 
hrobem později vyrostla kaple, kte-
rá ovšem byla při dostavbě katedrá-
ly stržena. Relikvie byly v roce 1880 

Relikviář sv. Vojtěcha. Foto: Jiří Polák

EVROPSKÉ SETKÁNÍ
MLADÝCH V PRAZE

N a  pozvání České biskupské kon-
ference a  Ekumenické rady círk-

ví v  ČR se setkají desetitisíce mladých 
lidí z  celé Evropy i  dalších kontinen-
tů od  29. prosince 2014 do  2. ledna 
2015 v Praze na 37. evropském setkání 
mladých. Komunita Taizé toto setká-
ní bude připravovat ve  spolupráci se 
všemi farnostmi naší diecéze a  dal-
šími křesťanskými církvemi Prahy.
Program setkání se bude skládat ze 
společné modlitby, sdílení myšlenek 
a zážitků v mezinárodních skupinkách, 
tematických setkání a  pohostinnos-
ti. Obyvatelé Prahy a  okolí se mohou 
do programu zapojit bez ohledu na věk, 
aniž by se museli předem přihlašovat.
Je třeba upozornit, že mladé křesťany 
z celé Evropy bude třeba na pět dní uby-
tovat v pražských farnostech, v případě 
většího zájmu i  ve  farnostech v  praž-
ském okolí. Návštěvníci z  celé Evro-
py se těší na ubytování v rodinách, ale 
kdyby to nestačilo, tak i v sokolovnách, 
ve  školách, na  farách.  Protože přijede 
i  mnoho cizinců, měly by se jazykové 
schopnosti hostitelů při ubytovávání 
zohlednit.
Zorganizovat takové velké setkání mlá-
deže není možné bez všestranné pomo-
ci a součinnosti mnohých. Proto o vaši 
spolupráci prosíme již nyní a  předem 
za ni děkujeme.

Karel Herbst SDB
pomocný biskup pražský

z  hrobu vyzdviženy a  provizorně 
umístěny na oltář ve Vlašimské kapli.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka OP navázal na myšlenku svého 
předchůdce kardinála Vlka a rozhodl 
o konečném uložení relikvií ve Staré 
arcibiskupské kapli pražské katedrály. 
V  den svátku sv. Vojtěcha, hlavního 
patrona pražské arcidiecéze, 23. dub-
na, byly ostatky při mši svaté po po-
žehnání nového relikviáře uloženy 
do novogotického oltáře sv. Vojtěcha. 
Dřevěnou relikviářovou schránu do-
mečkového typu navrhl diecézní kon-
zervátor P. Vladimír Kelnar.  

(ap)
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45. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
KARDINÁLA JOSEFA BERANA

P ři této příležitosti bude v sobotu 17. května 2014 
v  18.00 v  katedrále sv. Víta, Václa a  Vojtěcha, 

vzpomínková mše svatá, kterou budou celebrovat 
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Foto: Richard Horák

N a pražském arcibiskupství se 7. dubna na svém 
prvním zasedání sešla správní a  dozorčí rada 

Nadačního fondu Svatovítské varhany. Jeho úko-
lem je pořízení nových varhan pro pražskou ka-
tedrálu. Do  čela fondu byl zvolen děkan Metro-
politní kapituly u  sv. Víta v  Praze P.  Ondřej Pávek.
Dokončená Svatovítská katedrála byla posvěcena 
a otevřena v roce 1929. Přesto staleté úsilí, jehož vý-
sledek byl očekáván mnoha generacemi, nebylo zce-
la dovršeno. Kromě jiného chyběly varhany, které by 
zvukově zaplnily prostor celé dostavěné katedrály. 
Přes trojí pokus tento nedostatek napravit, chybí ná-
stroj dodnes. Dosavadní Mölzerovy romantické var-
hany na Wohlmutově kruchtě jsou totiž dostačující 
pouze pro starou část.

Nově ustavený fond bude řídit výběr varhanářské fir-
my a současně bude zajišťovat získávání potřebných 
financí. Ty poskytnou významní sponzoři, ale také 
např. jednotliví lidé, kteří budou mít možnost sym-
bolicky zakoupit jednu z nových píšťal. Započetí pra-
cí na  nových varhanách vyhlásí pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka OP na  svátek sv. Víta 15. 
června, v den, kdy bude v pražské arcidiecézi vrcho-
lit oslava 670. výročí „položení základního kamene“ 
katedrály. Nový majestátní nástroj bude v 21. století 
definitivní tečkou za dostavbou katedrály.           (ap)

NADAČNÍ FOND PRO VARHANY
V KATEDRÁLE SV. VÍTA 
ZAHÁJIL ČINNOST  

Kardinál Josef Beran

 

  

 

Večer ke 100. narozeninám Etty Hillesum  
* inscenace z deníků Etty H.  Účinkuje Herecké studio OLDstars  

* přednáška P. Gorazda Cetkovského, O.Carm. 

Etty Hillesum 

 

  

 

Večer ke 100. narozeninám Etty Hillesum  
* inscenace z deníků Etty H.  Účinkuje Herecké studio OLDstars  

* přednáška P. Gorazda Cetkovského, O.Carm. 

Etty Hillesum 

 Inscenace z deníků Etty H
účinkuje Herecké studio

 OLDstars
 Přednáška 

P. Gorazda Cetkovského O.Carm.
o Etty Hillesum (1914-1943)

... příběh židovky, která žila v Amsterdamu. Zemřela v Osvětimi 
ve věku 29 let. Její deníky jsou mimořádnou zprávou 

o duchovním růstu, o hledání cesty k Bohu a k sobě. U nás vyšly 
pod názvem „Přervaný život“ v Karmelitánském nakladatelství

 

  

 

Večer ke 100. narozeninám Etty Hillesum  
* inscenace z deníků Etty H.  Účinkuje Herecké studio OLDstars  

* přednáška P. Gorazda Cetkovského, O.Carm. 

Etty Hillesum 
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P ři toulkách českou krajinou míjíme, 
krom přírodních krás, přirozeně 

také objekty, které zde zanechal člověk.
O Čechách se někdy říká, že jsou zemí 
kostelů. Je tomu skutečně tak, kostelík, 
nebo alespoň návesní kaplička, stojí 
snad v každé jen trochu větší vesnici.
Kostely vyrůstaly v  českých městech 
i  vsích ve  všech slohových obdobích, 
která provázela lidstvo celými jeho ději-
nami. Od těch nejstarších, předromán-

ROMÁNSKÉ KOSTELY ČECH
NOVÁ KNIHA TOMÁŠE KOUTKA

KŘIVÉ NAŘČENÍ 
PODEPSANÉHO 
ANONYMA

V postní době máme všichni mož-
nost zamýšlet se nad svými hří-

chy o  něco intenzivněji, a  mnohdy 
s  překvapením shledáváme, že se ob-
čas připojujeme k  hodnocení druhých, 
k  pomluvám či nactiutrhání. Žel, není 
výjimkou, že i věřící píší anonymní do-
pisy. Sám jsem to často zažíval v  Kato-
lickém týdeníku. Ještě horší bylo, když 
jsem odpověděl na  podepsaný dopis 
a  ukázalo se, že adresát je smyšlený, 
nebo si jeho adresu někdo „vypůjčil“.
V  době, kdy média píší o  zneužívání 
v  církvi, doputoval na  arcibiskupství 
podepsaný dopis se stížností na  jedno-
ho z našich kněží. Dopis měl psát otec, 
který si stěžoval na zneužívání své dcery. 
Při prověření celé stížnosti, se ukáza-
lo, že otec dívky žádný podobný dopis 
ve skutečnosti nepsal, sama jeho dospě-
lá a  vdaná dcera potvrdila, že musí jít 
o  zlou smyšlenku. Autorem dopisu byl 
ve  skutečnosti anonymní pisatel, který 
zneužil jména rodiny, jíž se nic špatného 
nepřihodilo. Nevím, zda si pisatel oné 
zlomyslnosti vůbec uvědomil, kolika 
lidem takovým křivým nařčením ničí 
život. Pokud by vše vešlo ve  známost, 
včetně výsledku, stejně by si řada lidí 
myslela, že paterovi sice nic nedokázali, 
ale přece jen už byl vyšetřovaný… I kdy-
by šlo o velmi nepovedený žert, měl by si 
pisatel dopisu uvědomit, že taková udání 
jsou velmi těžkým hříchem.

Milan Badal

3. května 2014 se koná
13. Arcidiecézní pouť 
za duchovní povolání 

v bazilice Svatá Hora u Příbrami 

Program 

9.00 – mše svatá  /  9.30 – adorace  / 10.30 – modlitba růžence
 11.00 – slavnostní mše svatá (celebruje kardinál Dominik Duka OP, 

arcibiskup pražský)  / 13.30 – májová pobožnost, požehnání

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Poselství, které bych vám rad svěřil se týká péče o povolání ke kněžství 
a zasvěcenému životu: víme všichni kolik jich má církev zapotřebí!  
Aby se taková povolání rodila a dozrávala, aby se povolané osoby 

udržovaly stále hodné svého povolání, v tom má rozhodují roli modlitba, 
která by neměla chybět v žádné rodině a křesťanském společenství. 

Avšak je také základní svědectví života kněží, řeholníků a řeholnic, radost, 
kterou vyjadřují nad tím, že je Pán povolal. A stejně podstatný je příklad, 

který dostávají děti ve vlastní rodině a přesvědčení samých rodin, 
 že i pro ně je povolání vlastních dětí velkým darem Pána. 

(Benedikt XVI.)

ských, až k  futuristickým vizím archi-
tektů nev sobotujžhavější současnosti.
Kniha, kterou vidíte, si bere za cíl před-
stavit vám církevní stavby, jež vyrostly 
v dobách, kdy v naší zemi vládla tvrdá 
ruka přemyslovských knížat a  prvních 
králů. Jsou to nejstarší stavební památky, 
které můžeme v našich krajích spatřit tak, 
jak je vídali lidé před bezmála tisíci lety. 
Vydalo nakladatelství Brána. Více infor-
mací najdete na www.brana-knihy.cz
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NAVALIS JSOU JEDNY Z NEJVĚTŠÍCH 
VODNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ VŮBEC

Foto: Svatojánské slavnosti Navalis

 Co Vás inspirovalo k tomu obnovit 
v Praze v takovém rozsahu Svatojan-
ské oslavy?
Obnovené Svatojánské slavnosti Navalis 
vzešly z  vědecké práce Muzea Karlova 
mostu. Ovšem, jsou také spojeny s  ně-
kolika zázraky, které pro mě mají osob-
ní význam. Odehrávají se v  místě, kde 
podle legendy umučené tělo Jana Ne-
pomuckého vyplulo na  hladinu Vltavy, 
v místě, kde ho členové Rytířského řádu 
Křižovníků s  červenou hvězdou vytáhli 
z vody. V tomto prostoru je i domovský 
přístav Salónní rychlolodi Nepomuk. 
Když jsem v roce 2000 poprvé na inter-
netu viděl nabídku této lodi, holandský 
makléř záměrně neuvedl v  inzerátu její 
jméno. Když jsem pak přijel loď do Sas-
bachu na Rýně koupit a uviděl ji, úplně 
se mi podlomila kolena. V ranním oparu 
jsem v mlze roztřeseně četl jméno lodi: 
Nepomuk.

Svatý Jan Nepomucký a  jeho příběh je 
mi blízký i díky členům Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou, kteří mi 

legendu svatého Jana přiblížili. Původně 
jsme se procesí přes Karlův most účast-
nili pouze troubením slavnostních fanfár 
na  našich lodích. Organizoval ho tehdy 
dr.  Jaroslav Eliáš, který spolu s  dalšími 

Každý rok se v Praze pod Karlovým mostem konají v květnu Svatojánské slavnosti 
Navalis, které připomínají hlavního patrona Čech sv. Jana Nepomuckého. Jedním z těch, 
kdo utvářejí současnou podobu Navalis, je Zdeněk Bergman, „převozník pražský“, jak si 
říká, a zakladatel a ředitel společnosti „Pražské Benátky“.

obnovil tuto tradici. V roce 2009, v roce 
280. svatořečení svatého Jana Nepomuc-
kého, jsme uspořádali v Muzeu Karlova 
mostu výstavu a zároveň poprvé v obno-
vené tradici zorganizovali Svatojánské 
slavnosti Navalis, které přenášela v  pří-
mém přenosu Česká televize. Od té doby 
jsou Navalis mojí každoroční slavností.

 Myslíte si, že je možné se přiblížit 
k  velkoleposti, jaké oslavy dosaho-
valy krátce po  svatořečení sv. Jana 
 Nepomuckého a později v 18. století?
Svatojánské slavnosti Navalis jsou svo-
jí velkolepostí, svojí členitostí a  formou 
jedny z  největších vodních kulturních 
akcí vůbec. Myslím si, že díky moderní 
technice nám bylo umožněno umělecký 
dojem oproti minulosti ještě zvýraznit. 
Každý rok přijíždí do Prahy benátští gon-
doliéři, kteří tuto atmosféru ještě umoc-
ňují. Během organizace Navalis myslím 
na  dobu českého baroka jako na  dobu 
neuvěřitelného uměleckého a kulturního 
jasu, který v podstatě trvá dodnes. Půdo-Foto: Svatojánské slavnosti Navalis



TÉMA 7

N a počátku 20. stol. byli 
lidé ještě hluboce zakoře-
něni v tradici křesťanské 

kultury, svých rodin i svých hos-
podářství, ještě doznívala barokní 
zbožnost oživená romantismem 
19. stol. Antiklerikální a ateistické 
hnutí se začalo v Čechách prosazo-
vat zhruba před sto lety. Sekularis-
mus byl silný již na počátku první 
republiky a po roce 1945 na něj na-
vázali komunisté. Bylo co bourat.

HLEDÁNÍ TRADIC
Dnes je situace jiná. Většina lidí se 
prohlašuje za nevěřící. Mohli by-
chom vypočítávat rozpad tradiční 
společnosti, krizi rodiny, ztrátu 
kontinuity atd. Zvláště po nástupu 
postmoderny (na západě od 70. let 
20. stol.) nastala jakási absence za-
kotvení a směřování. Zatímco mo-
derna ještě věřila  „pokrokářské-
mu“ pohledu na svět, že totiž právě 
vědecký, technický, hospodářský 
a další pokrok povede k „světlým 
zítřkům“, postmoderna pochopi-
la, že to tak není a že pokrok má 
i řadu negativ.  

To, co tehdy mnozí vědomě boura-
li, se dnes jiní snaží znovu hledat. 
V tomto kontextu musíme podle 
mého mínění vidět i dnešní snahy 
lidí o jakési souznění s přírodou 
nebo prostředím vůbec jako jsou 
různé ekologické iniciativy a svým 
způsobem sem patří i posedlost 
zdravou výživou a zdravými po-
travinami.

Lidem rovněž chybí zakotvení 
v rodině a v tradici. Velkému zá-
jmu se proto dnes těší amatérská 
genealogie (vytváření rodokme-
nů), na toto téma dokonce vznikají 

ČLOVĚK POTŘEBUJE 
HLUBŠÍ ZAKOTVENÍ 
A RITUÁLY

i televizní pořady. Vykořeněnost 
mnoha lidí a touha po nápravě se 
projevuje i v obnovování nejrůz-
nějších staronových tradic jako 
jsou různé folklorní akce, ma-
sopusty, rekonstrukce barokních 
poutí typu Navalis, opravy Bo-
žích muk či obliba Svatojakub-
ských poutí.

TOUHA DOTKNOUT SE JEŽÍ-
ŠOVÝCH ŠATŮ 
Kromě zakořenění v tradici je 
však lidskému srdci vlastní také 
touha po něčem, co nás přesa-
huje, co je nad námi, mnohdy 
nevyřčeně, či nevědomě přímo 
po Pánu Bohu. Mnoho našich 
spoluobčanů nějak v skrytu srdce 
touží po Božím požehnání a Boží 
přítomnosti. Často se však stydí 
tuto touhu dát najevo. Přece se 
však chtějí Božích věcí nějak do-
tknout. Dost možná jsou veliká 
obliba svátostin (různých forem 
požehnání), i prosby o žehnání 
praporů, motorek, hasičských 
aut, žehnání zvířat i popelec 
na popeleční středu projevem 
touhy „dotknout se zezadu“ Ježí-
šových šatů stejně jako to udělala 
žena trpící krvácením (Mt 9,20). 

JAK TOMU MÁME ROZUMĚT 
A JAK NA TO REAGOVAT? 
Musíme si uvědomit, že naše víra 
je více než folklor. Je to hluboký 
osobní vztah ke Kristu. To však 
není v rozporu se zakotvením 
v tradicích a rituálech. Snažme 
se tedy různými způsoby svědčit 
o naší víře v Trojjediného Boha 
a nejrůznější staronové rituály 
nám k tomu mohou dobře po-
sloužit.

Radim Cigánek
  

rys barokního způsobu života dal v  zá-
kladních principech podobu dnešnímu 
životu.

 Jak hodnotíte spolupráci s  praž-
ským arcibiskupstvím a  dalšími cír-
kevními subjekty?
Letošní rok v obnovené tradici Svatoján-
ských slavností Navalis představuje již 
6. rok. Za  těch šest let se nám podařilo 
do organizace Navalis začlenit společen-
ství a spolky, zájmová sdružení, které se 
vždy tohoto svátku účastnili a pomáhali 
mimo jiné i při jeho organizaci. Bez spo-
lupráce s  nimi, s  řády a  kongregacemi 
a  v  neposlední řadě s  Arcibiskupstvím 
pražským bychom si Svatojánské slav-
nosti Navalis nedokázali představit.

 Co považujete za vrchol letošního 
programu?
Rekonstrukci původních skladeb Fran-
tiška Xaver Brixiho, které nám přiblíží 
atmosféru barokní Prahy. Letošní rok je 
pro mě důležitý, protože akcentujeme 
Jana Nepomuckého také jako patrona 
odpuštění vin. V  duchu odkazu tohoto 
světce bychom formou svatojánské sbír-
ky chtěli pomoci obnově a  zviditelnění 
poutního kostela Panny Marie Pomoc-
né ve Skocích. Plánujeme také  pomáhat 
dalším mariánským poutním místům.  

(ap)

Foto: Richard Horák
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NEJDE O KOSTELY, 
JDE O NÁS
Jednou ze zcela nových tradic, která je považována 
za velmi úspěšnou, je Noc kostelů. Jak vznikala a jak je 
vnímána nikoli těmi, pro které je primárně určena, ale 
těmi, kdo ji připravují, popisuje P. Miloš Szabo, hlavní 
koordinátor Noci kostelů v pražské arcidiecézi.

Noc kostelů. Foto: archiv Arcibiskupství pražského

S ám jsem kdysi příliš Noci kostelů 
nevěřil. Když před pěti lety přišla 
od mého ordináře výzva, abych se 

do toho na úrovni našeho arcibiskupství 
pustil, musel jsem se nejdříve já sám pro 
samotnou akci zapálit. Nebylo to jedno-
duché i proto, že jsem od svého mládí vůči 
vnějším náboženským akcím skeptický.

A tak jsem se pustil do studování histo-
rie Noci kostelů ve Vídni a v Rakousku, 
a než jsem na nabídku svého nadřízené-
ho kývnul, modlil jsem se, abych uměl 
rozeznat, zda jde vskutku o  Boží dílo. 
Věděl jsem také, že budu-li chtít pro 
tento projekt zapálit i  své spolubratry 
kněze, musím stejný plamen nejdříve 
rozžehnout i ve své vlastní farnosti.

Ani zde to nebylo jednoduché. Jakkoli 
se moje farnost považuje za živou a mla-
dou, tvoří ji lidé z různých částí Prahy, 

kteří kromě nedělních bohoslužeb jsou 
jen stěží schopni vytvořit společenství, 
které by bez velké námahy a nadměrné-
ho vypětí jednotlivců dokázalo připravit 
a pak řídit program, v němž by nenásil-
ně představilo křesťanství i  samo sebe 
těm, kteří se v jeden pátek večer vydají 
do temné noci, aby objevovali rozsvíce-
ná světla svící v našich kostelích.

První dva roky to nešlo bez obětí a mod-
liteb těch, kteří beztak ve farnosti přebí-
rají největší zodpovědnost za  jakoukoli 
aktivitu. Všichni ostatní jakoby spíše 
před tou zodpovědností za  náš kostel 
i  za  naši farnost o  té jedné květnové 
noci utíkali. Nespílal jsem jim, nebyl 
jsem smutný. Rozuměl jsem jim. Vždyť 
i já sám jsem na začátku pochyboval…

Loni i letos jsem však již svědkem, jak se 
jednotliví farníci domlouvají na  drob-

ných detailech naší svatoprokopské Noci 
kostelů ve  třech katolických chrámech 
již několik měsíců. Jako otec, který zpo-
vzdálí sleduje své děti, i já mnohem víc 
než kterýkoli jiný rok se mohu věnovat 
koordinaci tohoto projektu na  úrovni 
arcidiecéze a radovat se z toho, že moje 
farnost dospívá, stává se dospělejší, zra-
lejší a drží pospolu. 

Jenže tak jako já, i  ona si musela pro-
jít svým dětstvím a  pubertou. A  stejně 
jako evangelijní Tomáš si vlastnoručně 
musel sáhnout na Ježíšovy rány, muse-
la i  ona uvěřit, že vzkříšený Kristus se 
chce dostat nejen do  našich vlastních 
svatostánků, ale skrze nás a naše koste-
ly i k těm, kteří v českých zemích Boha 
hledají. Jsem přesvědčen, že v  návalu 
zvědavců či turistů nějaký hledač Boha 
bude. Stejně tak jsem přesvědčen, že ho 
mohou třeba najít nejen v našem chrá-
mě, ale především v  našich farnících, 
kteří i  letos budou s úsměvem a nápa-
ditou láskou vítat každého, kdo k nám 
vstoupí.

Nejde o  programy, nejde o  ty kostely. 
Jde o nás, kteří se v nich scházíme. Jde 
o  Boha, kterého můžeme světu i  touto 
formou představit…

Miloš Szabo

Noc kostelů  Kladno Rozdělov.  Foto: Jan Žofák
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Kladno, město ležící 25 km západně od Prahy, se může pyšnit nejen svou průmyslovou 
minulostí, ale také svým duchovním bohatstvím, které už několikátý rok představují 
křesťané během Noci kostelů. 

B ohatství nespočívá jen v  chrá-
mových stavbách, ale především 
v  otevřených srdcích kladen-

ských věřících. O svou zkušenost s Nocí 
kostelů se podělilo hned několik tamních 
farností. Pro nás je Noc kostelů smys-
luplným počinem,“ říkají pan Ivo Květ 
a Pavel Miškovský z kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Kladně. „Je to dobrá pří-
ležitost pobýt tam i mimo dobu nedělní 
mše. Nutné spojení sil a koordinace čin-
ností všech organizátorů nejen utužuje 
naše vztahy, ale především nás učí poko-
ře a trpělivosti.“ A to se toho děje v této 
farnosti opravdu mnoho. Návštěvníky 
např. přitahuje starý zvon z  16. století, 
zvonicí provázejí fandové do  historie 
kostela, farníci Mlch a  Krejcha. Nejvíce 
lidí každoročně přiláká vystoupení dětí 
z  Církevní mateřské školy a  Základní 
školy Maltézských rytířů. Na návrh míst-
ního společenství letos k  programu při-
bylo např. propojení kostelů ve Vrapicích 
a Hnidousích procesím se zpěvem v du-
chu starých hornických poutí.

„V kladenském Husově sboru Církve čes-
koslovenské husitské vládne při přípravě 
radostná atmosféra,“ vypráví místní pas-
torační asistentka paní Jarmila Chytilová. 
„Zaměřujeme se na historii objektu – je 
to bývalá synagoga – a také na přiblížení 
života sboru. Zpěváci si nacvičují písně 
a  loni zazněly např. africké chvály, kte-
ré zpíval bratr farář, původem z  Keni, 
se svou manželkou. Návštěvníky zajímá 
současný život sboru a  svědectví jeho 
mladých i starších členů.“

Také rozdělovští farníci se svými spolu-
pracovníky a příznivci se do Noci kostelů 
pravidelně zapojují. „Poprvé, v roce 2011, 
jsme program připravovali s velkými oba-
vami a rozechvěním. Řešili jsme každou 
minutu a aktivitu tak, aby vše do posled-
ní vteřinky klaplo,“ vysvětluje paní Pavla 
Rejnohová. „Po společně prožitém veče-
ru jsme všichni, mladí i starší, zjistili, že 
i když se občas objevila chybička, nejsme 
nespokojení, ale nesmírně obohacení...“ 
Večerní program letos zahrnuje např. 

NOC KOSTELŮ NA KLADNĚ

poslech rozdělovských zvonů, vystoupe-
ní několika skupin chrámových zpěváků, 
kapely a  divadelní etudy s  duchovním 
přesahem. A to zdaleka není všechno…

(ek)

Noc kostelů  Kladno Rozdělov.  Foto: Jan Žofák

Kladno, Husův sbor. Foto: archiv farnosti

Kladno, farnost Nanebevzetí Panny Marie. 
 Foto: archiv farnosti
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Z DIÁŘE 
KARDINÁLA DUKY

Z DIÁŘE
 
BISKUPA MALÉHO

KVĚTNOVÝ 
KALENDÁŘ

Z DIÁŘE 
BISKUPA HERBSTA

Tyto rubriky zahrnují především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat.  Nejedná se o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

1. 5. sv. Josefa Dělníka, Svátek práce

3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

13. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

5.–11. 5. Týden modliteb za duchovní povolání

8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Den vítězství – státní svátek

11. 5. Den matek

Světový den modliteb za duchovní povolání

13. 5. Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha

14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola

15. 5. Navalis

16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech

18. 5. Svatojánská sbírka na diecézi

23. 5. Noc kostelů

24. 5. Den modliteb za církev v Číně

29. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně

30. 5. – 7. 6. Novéna k Duchu svatému

31. 5. svátek Navštívení Panny Marie

1. 5. 10.00 Sloupnice – mše sv. 

3. 5. 11.00 Příbram-Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie – mše sv., pouť za povolání

15.00 Černošice – žehnání nového porotipovodňového 
vozu dobrovolných hasičů

4. 5. 15.00 Kounov, kaple sv. Vojtěcha – mše sv. 

10. 5. 16.00 Velehrad, bazilika – mše sv., 12. celonárodní 
setkání vysokoškoláků

15. 5. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. ke cti 
sv. Jana Nepomuckého, Navalis

17. 5. 18.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.,
45. výročí úmrtí kardinála Berana 

18. 5. 18.00 Stará Boleslav, bazilika sv. Václava – nešpory 
s uložením ostatků sv. Václava

23. 5. 15.30 Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty – mše sv.

24. 5. 9.00 Jáchymov – mše sv. pro Konfederaci politických vězňů

25. 5. 10.00 Křižanov – mše sv. ke cti sv. Zdislavy

31. 5. – 1. 6. Regensburg – Katholikentag

3. 5. 11.00 Příbram-Svatá Hora, bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie 
 – mše sv., pouť za povolání

4. 5. 11.00 Okrouhlice, 
kostel sv. Vavřince – mše sv.

15. 5. 18.00 Praha-Hradčany,
 katedrála – mše sv.

17. 5. 11:00 Vídeň, Erlöserkirche
– mše sv. s biřmováním 
v české farnosti

18. 5. 9.30 Zlonice, 
kostel Nanebevzetí P. Marie 
– mše sv. s biřmováním

21. 5. 17.00 Hradec Králové,
sbor ČBCE – přednáška 
v rámci Týdne otevřených 
kostelů

25. 5. 11.00 Praha-Stodůlky, kostel
sv. Prokopa
– mše sv. s biřmováním

1. 5. 17.30 Veliš u Vlašimi, kostel sv. Josefa – mše sv.

2. 5. 16.30 Praha-Vinohrady,
kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání 
s udílením akolytátu

4. 5. 9.30 Lysá nad Labem,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
– mše sv. s udílením lektorátu a akolytátu 

8. 5. 10.00 Svatý Kopeček u Olomouce
– mše sv., pouť řeholníků a řeholnic

10. 5. 9.00 Praha-Vinohrady – účast na kurzu varhaníků

11.00 Buštěhrad, hřbitov – modlitba za P. Kohlíčka

12.30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské 
– mše sv., setkání s Mariinou legií

11. 5. 9.30 Neratovice-Lobkovice, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
– mše sv. s biřmováním

17. 5. 10.00 Pardubice – mše sv. na Festivalu 
Salesiánského hnutí mládeže

18. 5. 10.00 Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie – mše sv. s biřmováním 

25. 5. 8.00 Rakovník, kostel sv. Bartoloměje
– mše sv. s biřmováním



Z DIÁŘE
 
BISKUPA MALÉHO

KVĚTNOVÝ 
KALENDÁŘ

1. 5. sv. Josefa Dělníka, Svátek práce

3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

13. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

5.–11. 5. Týden modliteb za duchovní povolání

8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Den vítězství – státní svátek

11. 5. Den matek

Světový den modliteb za duchovní povolání

13. 5. Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha

14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola

15. 5. Navalis

16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech

18. 5. Svatojánská sbírka na diecézi

23. 5. Noc kostelů

24. 5. Den modliteb za církev v Číně

29. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně

30. 5. – 7. 6. Novéna k Duchu svatému

31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
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PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
www.apha.cz/ps

   3. 5. 9.00 Sobota pro ženy*; CPR
   6. 5. 19.30  Příprava na manželství*; 

CPR
 13. 5. 19.30  Příprava a manželství*; CPR
  14. 5. 9.30  Akademie nejen pro 

seniory; PS
  16. 5. 20.00 Modlitba Taizé; DS
  20. 5. 19.30  Příprava na manželství*; 

CPR
  24. 5.  9.00  Kurz pomocníků 

v pastoraci*; PS
  27. 5. 19.30  Příprava na manželství*; 

CPR
  28. 5.  Akademie nejen pro seniory*; vý-

let do Broumovského kláštera; PS
*  jen pro přihlášené; vstup do místa konání 

akcí je z Kolejní ulice č. 4
PS – Pastorační středisko
CPR – Centrum pro rodinu
DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha

MINISTRANTI
www.apha.cz/aktuality-ministranti

Mladší ministranti

10. května od  9.30 v  Berouně (pro mladší 
kluky cca od 7 do 15 let). Zahájení v koste-
le sv. Jakuba v Berouně. Téma: Duch svatý. 
Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, 
soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč na jídlo, ob-
lečení a obuv do tělocvičny a pokud možno 
ministrantské oblečení. Ukončení v 16.00.
Info: P. Benedikt Hudema
(ministranti@apha.cz; tel: 724 209 774)

Starší ministranti

16.–17. května v Praze (pro starší kluky cca 
od 15 do 25 let). Program: zahájení v pátek 
mší svatou v  kostele sv. Jakuba v  Kunrati-
cích v 18.00. V sobotu mše svatá, příležitost 
ke svátosti smíření, duchovní program, fot-
bálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportov-
ní a ministrantské oblečení.
Info: P. Benedikt Hudema 
(benedikthudema@atlas.cz; tel: 724 209 774) 

KOMUNITA CHEMIN NEUF 
www.chemin-neuf.cz

Díky, Pane, za ty dary

16.–18. května zveme mládež 14–18 let 
na víkend. Jaké jsou mé dary, k čemu mám 
předpoklady? Jaký je můj charakter? V čem 

vynikám? Svědectví, ztišení, chvála, modlit-
by i přednášky k těmto tématům.

Být rodiči a zůstat manželi 

24.–25. května zveme na víkend manželské 
páry s dětmi.

KOMUTNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY

www.kcmt.cz
 
Burza oblečení 25.– 28. května  

Máte doma nepotřebné oblečení a obuv, kte-
ré by mohlo ještě někomu posloužit? Poško-
zené nevadí, pouze čisté. Přineste ho v ne-
děli 10.30–12.00 nebo v pondělí 9.00–12.00 
a  16.00–19.00. Vybrat si můžete v  úterý 
a  ve  středu 9.00–12.00 a  16.00–18.00. Uví-
táme banánové krabice na  následný odvoz 
do Diakonie Broumov.
(více na www.kcmt.cz)
 10. května od  13.00 – Motorkářské po-

žehnání – (KCMT)
 12. května od  16.00 – Setkání klubu 

křesťanských seniorů – přednáška na téma: 
Sv. Ludmila a sv. kníže Václav – Mgr. Libor 
Gottfried (klubovna KCMT) 
 17. května – Dobrovolnický den v kostele 

sv. Františka a v KCMT – zájemci o pomoc, 
hlaste se na hamalova@kcmt.cz  
 18. května od 15.00 – Poutní pobožnost 

u kapličky sv. Jana Nepomuckého na Hájích 
 25. května od 11.00 – Slavnostní mše sva-

tá u příležitosti 7 let od vysvěcení Komunit-
ního centra bl. Matky Terezy na Hájích
 29. května od 19.00 – Zastavení u Matky 

Terezy – PhLic. Kateřina Lachmanová ThD.

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

www.centrumbutovice.cz

Třináctého na třináctce

13. května od 19.30 zveme na koncert sku-
piny „Zhasni“ z Nového Boru. Hostitel Slá-
vek Klecandr představí své nejnovější CD 
„Pátý pád“ a  kapela „Zhasni“ (nominace 
na cenu Anděl za rok 2012) svůj nový pro-
gram v nové sestavě. 
Komunitní centrum sv. Prokopa, Sluneční 
náměstí, Praha–Nové Butovice. Doporuče-
né vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup.
Rezervace na e-mailu: 13na13@centrum.cz; 
více na http://www.trinactnatrinact.blog.cz

Prokopská zastavení

20. května od 18.30 zveme na další pokra-
čování přednáškového cyklu Prokopská za-
stavení tentokrát na téma: „Místo pro Pannu 
Marii“ – místo, které tvoříme, ponechává-
me, hledáme a možná jej zkoušíme i vytesat 
do kamene. Večerem bude provázet akade-
mický sochař Petr Váňa.

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
www.svata-hora.cz

 3. května od 11.00 – 13. arcidiecézní pouť 
za  duchovní povolání, celebruje Dominik 
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
 17. května od 10.30  – Pouť bývalých pří-

slušníků PTP 
 17. května od 11.30 – Orelská pouť
 29. května – Slavnost Nanebevstoupení 

Páně, mše svaté v: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00, 
při liturgii v 17.00 zazní Proprium P. Ebena
 31. května od 10.00  – Pouť Matice sva-

tohorské na svátek Navštívení Panny Marie  

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR
LORETA

www.kapucini.cz; www.loreta.cz

V měsíci květnu se koná po každé nedělní 
mši sv. v 18.00 v kostele Narození Páně v Lo-
retě májová pobožnost.

 3. května od 18.00 – jste zváni na „Pout-
ní sobotu“, kostel Narození Páně v  Loretě, 
po mši sv. – loretánská pobožnost v ambitu
 6. května od 19.30 – v klášterní kapli sv. 

Vavřince studentská mše sv., viz facebooko-
vý profil Studentské (o)mše
 7. května od  19.00 – benefice Večery 

u kapucínů, vystoupí vokálně-instrumentál-
ní soubor Ave Musica. Výtěžek bude věno-
ván Sociální dílně Becalel pomáhající lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci 
 10. května od 18.00 přivítáme sbor Voca-

lica pod vedením sbormistryně Štěpánky 
Švejdové, po mši sv. je možné zůstat na krát-
ký koncert duchovní hudby
 25. května od  18.00 doprovodí mši sv. 

v  kostele Narození Páně duchovní hudbou 
baroka soubor Societas Musicalis, který tak 
zahájí oslavy výročí 10 let své činnosti
 31. května od  19.00 se uskuteční další 

z Loretánských hudebních podvečerů. Pro-
gram: Svátek Navštívení Panny Marie v po-
dání Radka Rejška (trubka) a  Víta Janaty 
(varhany)



ŘKDS U KOSTELA SV. IGNÁCE
www.ignackostel.webnode.cz

17. května zve Římskokatolická duchovní 
správa u kostela sv. Ignáce v Praze na Kar-
lově náměstí na Svatojánskou pouť. Ta bude 
zahájena mší sv. v  11.00 v  kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Skalce (spolu s německou 
farností, kostel bude otevřen od 10.00–15.00, 
ve  12.30 bude komentovaná prohlídka). 
Program především pro děti bude pokra-
čovat od 13.30 na dvoře rezidence Ječná 2, 
v 15.00 pak vyvrcholí divadelním představe-
ním O Šípkové Růžence. Vítáni jsou všichni, 
zvláště však děti.
Více na www.ignackostel.webnode.cz

ŘKF U KOSTELA
SV. FILIPA A JAKUBA

www.centrumbarrandov.cz

Pěkné stáří

V  rámci projektu Pěkné stáří jste zváni 
od 9.00 do 12.00 na faru Zlíchov, Na Zlícho-
vě 221/8, Praha 5 na setkání s Jaroslavou Tra-
jerovou a hosty:
 2. května s Karlem Procházkou – Santia-

go de Compostela
 16. května s  Tomášem Zdechovským – 

Trénink mozku. Kontakt: 607 870 457

Pozvánka na poutní zájezd do Gruzie

Gruzíni byli po Arménech druhým národem 
na světě, který (již ve čtvrtém století) přijal 
křesťanství jako státní náboženství. Ke křes-
ťanské víře se nyní hlásí cca 89% obyvatel. 
Na  území Gruzie se nacházejí jedny z  nej-
starších památek spojených s  křesťanskou 
vírou. Srdečně Vás zveme na poutní zájezd 
do této zajímavé a tajuplné země připravený 
ve  spolupráci s  Arcibiskupstvím pražským. 
Další informace ochotně poskytne P.  Josef 
Ptáček. Kontakt: 606 790 790

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz

 6. května od  15.00 – Vystoupení taneč-
ní skupiny Primavera pod vedením Hanky 
Čermákové. Denní stacionář, vstupné dob-
rovolné
 11. května od 17.00 – Koncert profesorů 

a studentů Mezinárodní konzervatoře Praha 
(Michal Čvančara – kytara, Jan Pařík – klari-
net, Jan Palouček – housle, Jan Janda – zpěv, 
Martin Křehnáč – kytara), zazní skladby W. 
A. Mozarta, F. Gragnaniho, F. Sora, M. I. 
Glinky, a  další. Kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné

 18. května od 17.00 – Baroko moderním 
smyčcem (Dana Klásková – housle), na pro-
gramu B. Campagnoli, G. Ph. Telemann, J. S. 
Bach, F. Geminiani – Corti, E. Ysaye. Kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 22. května od 15.30 – Jarní koncert sop-

ranistky Státní opery Praha Daniely Radosa 
a jejích hostů. Refektář, vstupné dobrovolné
 25. května od 17.00 – Slavní čeští velikáni 

– orchestrální řada Archioni Plus pod vede-
ním Michala Macourka, Emanuele Gadaleta 
– violoncello, na  programu A. Dvořák a  V. 
Novák. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 29. května od 15.00 – Cesty po Islandu – 

beseda s Janem Šťovíčkem spojená s promí-
táním. Klub Domova, vstupné dobrovolné

ŘKF U KOSTELA 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz

Výstava 365

V měsíci květnu jste zváni do Galerie Josipa 
Plečnika na  výstavu Adriany Skálové: 365. 
Otevřeno: st–ne 15.00–18.00, vstup zdarma.

Koncert Pittura e musica

14. května od 20.00 zveme na koncert  Mu-
sica cum gaudio „Pittura e musica“, vstup 
zdarma. 
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POZVÁNKY

Jak si udržet dobrou paměť ve vyšším věku

Od 12. do 16. května jsou především senio-
ři zváni do střediska Eljon na základní kurz 
kognitivního trénování paměti jako pre-
vence neduhů stáří, lehké kondiční cvičení 
v přírodě, možnost vycházek do okolí Špin-
dlerova Mlýna, společných posezení u hoří-
cího krbu, promítání filmů. Lektor: Ing. Eva 
Outratová. Kontakt: Středisko Eljon, 543 51 
Špindlerův Mlýn 33, tel+fax 499  523  852, 
mobil 732 580 154, po–pá 8.00–14.00.
Více na: info@eljon.cz; www.eljon.cz
 
Ekologická sekce ČKA

13. května od 17.30 zveme na besedu „Jak 
se žije v  Longyearbyen, největším městě 
na Špicberkách“. Na toto téma promluví bio-
log a  polárník Mgr.  Jakub Žárský. Přízemí 
kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2.

„Hle, tvůj kancléř“

16. května od  18.00 se koná v  malostran-
ském kostele sv. Mikuláše bohoslužba slo-
va s  duchovní hudbou „Hle, tvůj kancléř“ 

– Pocta sv. Janu Nepomuckému v  marián-
ském měsíci máji. Bohoslužba, která se koná 
v rámci Svatojanských slavností, připomene 
sv. Jana Nepomuckého, jenž byl mimo jiné 
kancléřem pražského arcibiskupa.  

Pěší pouť na Svatou Horu

17. května v  6.15 od  železničního nádra-
ží Beroun vyráží další pěší pouť na  Svatou 
Horu u Příbrami. Úmyslem bude opět pros-
ba za nemocné, v duchu loňských poutí. Cí-
lem bude účast na mši sv. v 17.00 v bazilice 
na Svaté Hoře.

Vernisáž na Tetíně

17. května od  16.00 jste zváni Sdruže-
ním svaté Ludmily  na  vernisáž fotografic-
ké výstavy Dagmar Hochové „Osobnosti“ 
a na prezentaci knihy „Probouzet lidskost“. 
Vystoupí roztocký pěvecký sbor „Local Vo-
cal“, sbormistr Martin Šmíd.
Kostel sv. Jana Nepomuckého v  Tetíně 
u  Berouna, otevřeno v  sobotu 10.00–18.00 
a v neděli 12.00–18.00.

Stalo se slovo

17. a  18. května vždy od  20.30 jste zváni 
na  premiéru opery „Stalo se slovo“, kterou 
napsal skladatel Jan Fila na pašijové námě-
ty. Opera vznikla v koprodukci s Operním 
studiem HAMU, vedeným PhDr. Ludmilou 
Stránskou, pod režijním vedením Mlady Še-
rých. Účinkují studenti zpěvu, tance a per-
formeři z Katedry alternativního a loutkové-
ho divadla. 
Kostel Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha 1.

Zlatá Praha

18. května od 16.00 se uskuteční další setká-
ní pod názvem „Divadlo ze života, divadla 
pro život“. Hostem bude režisérka Tereza 
Durdilová. V jejím divadle nevystupují pro-
fesionální herci, ale osoby se zajímavými ži-
votními příběhy, senioři spolu s dětmi nebo 
lidé v sociální tísni... 
Zasedací sál úřadu MČ Praha 5, Štefániko-
va 15, Praha-Smíchov, vstupné dobrovolné, 
změna programu vyhrazena.
Více na: www.focolare.cz



OZNÁMENÍ

Pracovní místo

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové 
řízení na místo: Pastorační asistent/ka Pas-
toračního střediska. 
Požadavky: VŠ (v  oboru teologie výho-
dou), dobré vyjadřovací schopnosti slovem 
i  v  textu, předpoklady pro práci s  lidmi, 
organizační schopnosti, znalost církevního 
prostředí, znalost práce na  PC, občanská 
a morální bezúhonnost. Komunikační zna-
lost angličtiny a němčiny výhodou.
Možný nástup v červnu 2014 (plný úvazek), 
místo výkonu práce Praha. Strukturovaný 
životopis posílejte do 18. května 2014
e-mailem: vankova@apha.cz nebo na adre-
su: Arcibiskupství pražské, Augustína Vaň-
ková, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1. 

Pozvání k soutěži 

Ekologická sekce České křesťanské akade-
mie vyhlašuje při příležitosti podzimních 
Dnů vděčnosti za stvoření výtvarnou a foto-
grafickou soutěž na téma „Staň se pozoro-
vatelem!“. Výtvarná soutěž je určena dětem; 
fotografické soutěže se může zúčastnit kdo-
koliv bez ohledu na věk. 
Více na: www.ekumenickarada.cz;
http://jiri_necas.jetmouse.cz/akce/Vyhlase-
niSouteze_2014.pdf

Setkání v Třešti

Hnutí fokoláre pořádá v Třešti během prv-
ního prodlouženého květnového víkendu 
(od  čtvrtka 1. do  neděle 4. května 2014) 
čtyřdenní duchovně-rekreační setkání pro 
široký okruh zájemců. 
„Setkání tohoto typu je určitým způsobem 
dovolenou pro duši, místem pro zamyš-
lení, bohoslužbu, modlitbu, dialog, před-
nášky na různá témata, ale také odpočinek 
a výlety. Zúčastnit se může každý – rodiny 
s  dětmi, mládež, dospělí, kněží...“ Mottem 
letošního setkání je vzájemná láska, pod-
stata Ježíšova Nového přikázání: „…abyste 
se navzájem milovali; jako jsem já miloval 
vás.“ (Jan 15, 12)
Zájemci se mohou přihlásit pomocí in-
ternetového přihlašovacího formuláře 
na  stránkách www.focolare.cz nebo telefo-
nicky na 602 218 350

SKAM – Pojď do toho!

Zveme všechny mladé a jejich společenství 
na sportovní akci SKAM (Setkání Křesťan-
ské Aktivní Mládeže), která se bude konat 
od 20. do 21. června Praze-Dolních Počer-
nicích. V pátek proběhne registrace a volný 
zábavný program.
V sobotu je hlavní program akce, a to spor-

tovní turnaje – pro pány turnaj ve  fotbalu 
a pro smíšená družstva ve florbalu a plážo-
vém volejbalu. Vítězové si odnesou putov-
ní pohár! Během dne bude možnost lámat 
rekordy v atletice či vyplnit případný volný 
čas drobnými sporty. Na závěr celého dne se 
koná bohoslužba. Společný den zakončíme 
grilováním a volným programem na míst-
ní farní zahradě. Přihlašování do  31. 5. 
na  www.iskam.cz; při včasnější registraci 
týmu je výhodnější startovné.

JABOK

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně 
pedagogická a  teologická je církevní ško-
la zřízená Salesiánskou provincií Praha. 
Absolventi získávají kvalifikaci v  obo-
ru sociální práce a  sociální pedagogika. 
Vzhledem k  tomu, že studium obsahuje 
kromě odborných sociálně zaměřených 
předmětů také základy filosofie a teologie, 
mohou se absolventi uplatnit také v práci 
v  církevních zařízeních. Škola nabízí jak 
prezenční (denní) studium, tak i studium 
kombinované (při zaměstnání).

Přihlášky se podávají elektronicky na ad-
rese http://is.jabok.cz.
Další informace jsou na webových strán-
kách školy: www.jabok.cz

13PROGRAMY

Volby do evropského parlamentu

18. května od 16.30 jste zváni na přednáš-
ku JUDr.  Cyrila Svobody na  téma: „Volby 
do  evropského parlamentu – v  čem tkví 
jejich význam pro naši republiku“. Kostel 
Panny  Marie Královny míru, Praha 4 – 
Lhotka, Ve Lhotce 36.

„Varhanní nešpory maltézských rytířů“ 

20. května od 18.00 jste zváni na pátý kon-
cert cyklu duchovní hudby LAUDATE DO-
MINUM OMNES GENTES. Na  programu 
budou díla A. Dvořáka, G. F. Händela, B. 
M. Černohorského, T. Tomkinse, J. Francés 
de Iribarrena, J. M. Nunes Garcia, Antonio 
Lotti.
Účinkují: smíšený sbor Naši pěvci, sbormist-
ryně Lydie Härtelová, Jiřina Dvořáková Ma-
rešová – varhany. Vstup na koncert je volný.

Františkánská pouť seniorů do Hájku

22. května zve Sekulární františkánský řád 
u kostela sv. Anežky na Spořilově na 13. roč-
ník pouti seniorů do Hájku. 

Program: 9.00: prohlídka kláštera na  Bílé 
Hoře, zahájení v  kostele Panny Marie Ví-
tězné, pak odjezd autobusem č. 347 do sta-
nice Hostivice-Staré Litovice a odtud starou 
poutní cestou (4,5 km) ke klášteru v Hájku. 
Ve 12.00 mše sv. v Loretě. Poté občerstvení, 
prohlídka kláštera. Poutníkům se sníženou 
pohyblivostí zajistíme převoz z  kláštera 
na  Bílé Hoře do  Hájku i  zpět, rovněž jsou 
zajištěn odvozy k autobusům 306, 307 a 347 
zpět do Prahy.
Kontakt: Dr. František Reichel: 241 950 251 
nebo 725 939 385, e-mail: f.reichel@volny.cz

Ekumenická bohoslužba za krajinu

24. května od  15.00 zve Ekologická sekce 
ČKA ve  spolupráci s  městskou částí Praha 
Suchdol a s několika občanskými sdružení-
mi na ekumenickou bohoslužbu za krajinu 
na louce na Sedleckých skalách v Praze 6 – 
Suchdole. Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš 
Kocian. Po  bohoslužbě RNDr.  Jiří Sádlo 
z Botanického ústavu AV ČR uvede besedu 
na téma Chráněná území v Praze.

Více na: http://jiri_necas.jetmouse.cz/akce/
NejblizsiAkce.htm  

Kolegium katolických lékařů

28. května od 18.30 jste zváni na přednášku 
MUDr. Mgr. Prokopa Remeše na téma Sekty 
a destruktivní kulty. Knihovna (přízemí) III. 
interní kliniky Všeobecné fakultní nemoc-
nice, U nemocnice 1, Praha 2.

Mariánská pouť Prahou

31. května od  10.00 zve Národní bratrské 
společenství SFŘ v ČR na již 276. ročník (22. 
ročník obnovených) poutí. 
Program: mše sv. v  kostele Panny Marie 
Andělské na Hradčanech, ve 12.00 zahájení 
poutě v  Loretě, následuje pěší pouť (4 km) 
na  Staroměstské náměstí s  modlitbou ra-
dostného růžence v  kostelích Panny Marie 
Vítězné, sv. Tomáše, sv. Františka z Assisi a sv. 
Jakuba. V 16.30 v kapli sv. Michala v kostele 
Panny Marie Sněžné, Te Deum a požehnání.
Více na: www.sfr.cz; kontakt: tel. 241 950 251; 
725 939 385; f.reichel@volny.cz



Z ACT CURIAE14

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

   4. 5. – 3. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Stanislav Přibyl)

  18. 5. – 5. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Sv. Antonína Velikého, Liberec 
(P. Radek Jurnečka)

RADIO PROGLAS

  4. 5. – 3. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Havlíčkův Brod  
(P. Pavel Hroznata Adamec)

  11. 5. – 4. neděle velikonoční (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  18. 5. – 5. neděle velikonoční (9.00): 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Příbram-Svatá Hora

  25. 5. – 6. neděle velikonoční (9.00): 
duchovní centrum Brno–Lesná 
(P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

  4. 5. – 3. neděle velikonoční (10.15): 
katedrála sv. Klimenta, Praha 
(Mons. Ladislav Hučko)

  11. 5. – 4. neděle velikonoční (10.30): 
kostel sv. Václava, Ostrava 
(P. Vít Zatloukal)

  18. 5. – 5. neděle velikonoční (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  25. 5. – 6. neděle velikonoční (10.00): 
Náměstí jesliček, Betlém (František I.)

  29. 5. – slavnost Nanebevstoupení 
Páně (12.00): kaple TV Noe, Ostrava

 
                                                                     Změna vyhrazena.                   

JUBILEÁŘ – KVĚTEN

USTANOVENÍ

  Ing. Karel Dachovský, kněz pražské 
arcidiecéze na odpočinku v Praze,  
1. 5. 1949 (65 let)

  Mgr. Bedřich Vymětalík, farář v Týnci 
nad Sázavou, 9. 5. 1959 (55 let)

  prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník  
Metropolitní kapituly, 12. 5. 1932 (82 let)

  P. Mgr. Krzysztof Józef Strzelczyk CSsR, 
farní vikář na Svaté Hoře v Příbrami, 
14. 5. 1964 (50 let)

  P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ, 
na odpočinku v Praze, 
16. 5. 1928 (86 let)

  Jiří Rozmajzl, výpomocný duchovní 
v Příbrami-Březových Horách, 
17. 5. 1933 (81 let)

  kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibis-
kup, 17. 5. 1932 (82 let)

  Pavel Semela, farář v Praze-Holešovicích, 
17. 5. 1974 (40 let)

  Jindřich Brandejs, osobní farář,  
výpomocný duchovní v Křečovicích,  
25. 5. 1934  (80 let)

  Mons. Pavel Kučera, prelát, emeritní 
kanovník Metropolitní kapituly,  
27. 5. 1932 (82 let)

UPOZORNĚNÍ NA PODVODNÍKA 

Apoštolská nunciatura upozorňuje na muže jménem Ramzi L. Musallam, který se před-
stavuje jako biskup „Catholic Church of the East – Arcidiocese of St. James the Apostle“ 
(Katolická církev Východu – arcidiecéze sv. Jakuba Apoštola) se sídlem ve Spojených stá-
tech a  jehož fotografie jsou presentovány na  internetu: je na nich v biskupském oděvu 
na údajném setkání s Benediktem XVI. 
Musallam je palestinského původu a snaží se přitáhnout do své skupiny především křes-
ťany arabského původu. Bylo zjištěno, že v katolické církvi nebyl vysvěcen ani na kněze 
ani na biskupa a zmiňované fotografie jsou ve skutečnosti fotomontáží, pro kterou byly 
využity obrázky z audience udělené Benediktem XVI. některým východním biskupům.

  P.  Ing.  Mgr.  Martin Libor DVOŘÁK 
OP byl s  účinností od  1. dubna 2014 
jmenován a ustanoven rektorem klášter-
ního kostela sv. Bartoloměje, Praha-Sta-
ré Město. 

  P. Joseph NGUYEN Tan Dat CSsR byl 
od 1. března 2014 jmenován a ustanoven 
farním vikářem Římskokatolické farnos-
ti u  kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Příbram-Svatá Hora a  pověřen duchov-
ní péčí o vietnamsky hovořící komunitu 
pobývající v Arcidiecézi pražské. 

  P.  Mgr.  Bonaventura Josef ROSA 
OFMConv. byl od 1. dubna 2014 uvol-
něn z  funkce výpomocného duchovní-
ho Římskokatolické farnosti u  kostela 
sv. Václava Praha-Smíchov. 

  Mgr.  Tomáš ROULE byl s  účinností 
od 15. března 2014 po dobu svého studia 
jmenován a ustanoven pomocným spiri-
tuálem papežské koleje Nepomucenum 
v Římě. 

  P.  Mgr.  Cyprián Kamil SUCHÁNEK 
OP byl od  1. dubna 2014 uvolněn 
z  funkce rektora klášterního kostela 
sv. Bartoloměje, Praha-Staré Město.

VÝROČÍ SVĚCENÍ

  P. ThMgr. Jerzy Cymanowski MIC, far-
ní vikář v Hrádku, 2. 5. 1999 (15 let)

   P.  Mgr.  Antonín Marek Příkaský 
O.Carm., rektor kostela sv. Havla, Pra-
ha-Staré Město, 8. 5. 1999 (15 let)

  Stanisław Góra, okrskový vikář, kanov-
ník, farář v Praze-Vršovicích, 13. 5. 1989 
(25 let)

  ThLic.  Jarosław Ścieraszewski, admi-
nistrátor v  Zruči nad Sázavou, 21. 5. 
1994 (20 let)

  ThMgr. Paweł Adam Dębek, farář v Ště-
chovicích, 28. 5. 1994 (20 let)

  Václav DIVÍŠEK, kněz pražské ar-
cidiecéze, dlouholetý farář v  Lukově 
(olomoucká arcidiecéze), zemřel dne  
19. března 2014 ve věku 94 let, v 70. roce 
své kněžské služby. Poslední rozlouče-
ní se konalo ve farním kostele sv. Josefa 
v Lukově, pohřben byl na místním hřbi-
tově. Zesnulý byl členem CCC.

ÚMRTÍ



15POZVÁNÍ

Úmysl všeobecný

A by hromadné sdělovací 
prostředky byly nástrojem 
sloužícím pravdě a míru.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl národní

A by doba přípravy na kněžství 
byla pro bohoslovce školou 
svatosti a moudrosti.

Úmysl evangelizační

A by Maria, Hvězda evangeliza-
ce, směřovala poslání církve 
k ohlašování Krista všem lidem.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Knižní novinky – Karmelitáni 

Záznam kázání a  přednášek pronesených při du-
chovní obnově před Letnicemi v  Praze-Liboci 
a v Olomouci-Hejčíně.

Svatodušní obnova
Vojtěch Kodet
MP3, audio 2hod. 52 minut

Síla jména
Kalistos Ware
Brož., 64 str., 79 Kč

ježíšův životní Styl
Nicky Gumbel
Brož., 200 str., 219 Kč

7.–11. 5. Meditativní exercicie
s Mistrem Eckhartem

P. Petr Vacík SJ Exerciční dům Kolín Kolín
http://exercicie.cz

10. 5.  Duchovní obnova
(pro mládež)

bratři pauláni Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.cz

12.–15. 5. Duchovní obnova
(pro seniory a osamělé seniory)

Mons. ThLic. Bohumil Kolář
Marianum

Janské Lázně
www.dcshk.cz

12.–16. 5. Duchovní cvičení
s Pannou Marií

P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov Velehrad
www.stojanov.cz

15.–18. 5. Sdílet velkou radost s Kristem 
vzkříšeným (DC – IV. týden)

P. František Lízna SJ Exerciční dům
Tovaryšstva Ježíšova

Český Těšín
www.exercicie.cz

16.–18. 5. O povolání
(pro muže a ženy 18 – 30 let)

P. Jiří Šlégr, S.M. Vincenta Ko-
řínková, manželé Erlebachovi

Středisko Eljon Špindlerův Mlýn
www.eljon.cz

16.–18. 5. Kurz meditace Sádhana P. Jan Regner SJ Exerciční dům Kolín Kolín, http://exercicie.cz

19.–23. 5. Modli se a pracuj P. Mgr. Martin Karel Satoria 
OCSO

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz

19.–22. 5. Setkání zdravotníků MUDr. Marie Svatošová Středisko Eljon Špindlerův Mlýn
www.eljon.cz

20.–24.5. Poznat, milovat a následovat 
Ježíše Krista
(Ignaciánské exercicie)

P. František Lízna SJ Matice 
svatohostýnská

Svatý Hostýn
www.hostyn.cz

26.–29. 5. Setkání zdravotníků MUDr. Marie Svatošová Středisko Eljon Špindlerův Mlýn 
www.eljon.cz

30. 5. – 1. 6. Duchovní obnova
(pro děvčata 14 – 18 let)

P. Mirek Šimáček Kongregace Dcer 
Božské Lásky

Jiřetín pod Jedlovou
marketafdc@seznam.cz

2.–6. 6. Kam jdeš, člověče? P. Krzysztof Józef Strzelczyk  
CSsR

ŘKF Svatá Hora
Exerciční dům

Příbram-Svatá Hora
www.svata-hora.cz



Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 

Knižní novinky

motivační rozhovory  
v praxi
Jan Soukup
Brož., 152 str., 289 Kč

zdravý rozum   
ve výchově
Pavla Koucká
Brož., 208 str., 275 Kč

1. KVĚTEN 594 – Zemřel sv. Zikmund, bur-
gundský král a mučedník. Roku 1365 nechal 
Karel IV. větší část ostatků dopravit do chrá-
mu sv. Víta. V r. 1366 byl vyhlášen za českého 
patrona.

5. KVĚTEN 1344 – Papež Klement VI. bu-
lou „Romanus Pontifex“ přenesl právo po-
mazat a  korunovat české krále a  královny 
z mohučského arcibiskupa trvale na arcibis-
kupa pražského.

7. KVĚTEN 1994 – Sochu Panny Marie 
„z exilu“, pořízenou českými krajany v Ame-
rice, slavnostně požehnal na Strahově praž-
ský kardinál Miloslav Vlk, poté byla insta-
lována v klášterních zahradách na Strahově 
nad Prahou.

9. KVĚTEN 1824  – Slavnostně posvěcen 
kostel sv. Kříže v  Praze na  Novém Městě 
za působení Řádu piaristů. Stavba podle pro-
jektu Jiřího Fischera.

10. KVĚTEN 1904 – Narozen ThDr.  Jan 
Merell, katolický kněz a  teolog, novozá-
konní biblista, probošt kolegiátní kapituly 
Všech svatých na Pražském hradě. V letech 
1954 až 1974 děkanem na CMBF v Litomě-
řicích. Účastník na  II. vatikánském konci-
lu jako teologický poradce našich biskupů. 
Vyznamenán Čs. válečným křížem 1939.  
( 22. 9. 1986)

12. KVĚTEN 1929 – Světící biskup Jan Ne-
pomuk Sedlák posvětil dostavěnou katedrálu 
sv. Víta.

13. KVĚTEN 1764 – V katedrále sv. Víta in-
tronizován 21. pražský arcibiskup ThDr. An-
tonín Petr Příchovský z Příchovic. V  letech 
1764 až 1765 provedl poslední přestavbu ar-
cibiskupského paláce na Hradčanech.

24. KVĚTEN 1734 – Slavnostně položen 
základní kámen ke  kostelu Narození Páně 
v pražské Loretě podle plánu J. J. Aichbauera, 
Stavba dokončena v r. 1735.

Arnošt Kelnar

S bohem v ruSku
Walter Ciszek
Váz., 486 str., 335 Kč

benediktovo evangelium
Benedikt XVI.
Váz., 192 str., 199 Kč

etika, život, inStituce

Jan Sokol
Brož., 264 str., 268 Kč

iza jáš  
Svědectví o vítězící důvěře
Gabriela Ivana Vlková
Váz., 296 str., 298 Kč
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karikatury boha
Kateřina Lachmanová
Váz., 85 str., 89 Kč

výStup na horu manželStví
Elias Vella
Brož., 192 str., 199 Kč


