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Editorial

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Kandidáti katechumenátu, jejichž 
křest se předpokládá o  Velikonocích 
r. 2022 (nebo později), budou přijati 
do  katechumenátu při bohoslužbě 
slova v  katedrále sv. Víta, Václa-
va a  Vojtěcha v  sobotu 22. května 
2021 v 16.30 hod. 

V  katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha 
bude v  neděli 23. května 2021 na  slavnost 
Seslání Ducha Svatého (Letnice) kardinál Do-
minik Duka OP udělovat svátost biřmování při 
mši sv. v 10.00 hod. Svátost mohou přijmout 
ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou 
mít řádně vyplněný biřmovací lístek  pode-
psaný duchovním správcem farnosti, kde byl 
biřmovanec připravován. 

•  V  případě zhoršení epidemiologické situa-
ce budou aktuální informace k této slavnosti 
zveřejněny ve středu 19. května na www.apha.
cz a www.katedralasvatehovita.cz.

• Veřejnost bude moci sledovat bohoslužbu 
také skrze Katedrála TV (www.katedrala.tv).

Informace pro 22. a 23. května:
• Přístup do katedrály bude umožněn pouze 
skrze vchod na  IV. nádvoří Pražského hradu 
(tedy z Hradčanského náměstí) a  to nejdříve 
30 min. před začátkem bohoslužby.

• Účastníci bohoslužby se 
musí po  areálu Pražského 
hradu a uvnitř katedrály po-
hybovat v  respirátoru FFP2 
či dalších prostředcích za-
krývajících ústa a nos schvá-
lených vládou pro ochranu 
před nákazou.

• Účastni bohoslužby si při 
vstupu do  katedrály vydez-
infikují ruce a  budou v  ka-
tedrále dodržovat rozestupy 
větší než 2 m., pokud se ne-
bude jednat o rodinu.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ 
ZA DUCHOVNÍ 
POVOLÁNÍ

AKREDITOVANÝ KURZ  
PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ 
DĚTSKÝCH TÁBORŮ

NOVÝ ROČNÍK LIFTU

PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

V  případě zhoršení epidemiologické 
situace bude obřad proveden ve vněj-
ších prostorách, mimo katedrálu a areál 
Pražského hradu. V tom případě bude 
informace o této skutečnosti od středy 
19. května uveřejněna na www.apha.cz 
a www.katedralasvatehovita.cz. 

Jubilejní 20. arcidiecézní pouť 
za duchovní povolání se bude konat 
v  sobotu 1. května 2021 na  Svaté 
Hoře u Příbrami. Mše sv. celebrova-
ná arcibiskupem pražským, kardiná-
lem Dominikem Dukou OP, za účasti 
bohoslovců Arcibiskupského semi-
náře začne v 11.30 hod. Další pro-
gram poutního dne bude upřesněn 
v  průběhu dubna podle aktuálních 
protiepidemických opatření a  zve-
řejněn na  webových stránkách Ar-
cibiskupství pražského (www.apha.
cz) a  poutního místa Svatá Hora 
(www.svata-hora.cz).

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských 
spolků mládeže, z. s. organizují kurz pro hlavní 
vedoucí táborů či jiných prázdninových poby-
tů pro děti (s akreditací MŠMT) 4. – 6. června 
2021 v  Praze, Thákurova 3, začátek v  pátek 
v  17.00, ukončení v  neděli v  13.00. Účastnic-
ký příspěvek 700 Kč zahrnuje i občerstvení či 
stravu v průběhu dne a test na COVID-19; pro 
očkované nebo testované (více v podrobných 
informacích) 600 Kč. Náplní kurzu jsou předpi-
sy pro práci s dětmi, včetně hygienických, zá-
klady první pomoci, bezpečnostní pravidla čin-
ností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření, 
organizační příprava tábora a  další dle poža-
davků akreditace. Část kurzu proběhne online. 
Kurz je zakončen testem; účastníci dostanou 
osvědčení s platností na dobu neurčitou. Při-
hlášky do 20. května na: https://admin.cidas.
cz. Přihlášeným budou zaslány emailem po-
drobné informace, studijní materiály a  odkaz 
na online přednášku.

Od října 2021 chceme nabídnout nový 
ročník dvouletého formačního pro-
gramu LIFT, který je určen mladým li-
dem od 16 let do cca 26 let.

celé týdny pokračuje nejistota, kdy už se konečně vrátíme k normálu. Těžko 
něco odhadovat, když se prognózy mění ze dne na den. Mne v poslední době 
oslovily některé myšlenky církevních Otců, které jsou obsaženy v ranní bre-
viářové modlitbě se čtením. Jednou z nich je výrok sv. Řehoře Naziánského: 
„Konání dobra je to jediné, co nesnese odkladu“. Slovo ukazující cestu ven 
z  pokleslosti, únavy, netrpělivosti. Pozvání k  nápaditosti a  ochotě i  odvaze 
se lépe dívat okolo sebe. Nejsou kladeny žádné meze ani podoba dobrého 
činu. Je nám dána naprostá svoboda, která se stává obrazem Ježíšovy svobo-
dy nejen hlásat, ale i činy uskutečňovat Boží království, které bude dovršeno 
na  konci věků. Každý z  nás má příležitost přiložit ruku k  dílu. Nejde v  prvé 
řadě o veliké viditelné akce ku prospěchu druhých, ale o drobné krůčky být 
blíže těm, s nimiž se setkávám při pozemském putování, aniž přísně rozděluji 
na ty „naše“ a stojící mimo naše společenství. Kde se děje dobro, tam je u díla 
vzkříšený Pán, aniž musí být zmiňován. On je život sám, nejen učitel a příklad 
bohulibých zásad pro lidské soužití. Naším výsostným posláním je ztělesňovat 
touhu a radost z možností být podobnými Pánu. 
Sv. Atanáš řekl: „Ježíš je pro nás svátkem a slavností“. Velikonoční doba není 
pouhým připomínáním toho, co se událo v  Jeruzalémě po  ukřižování Ježí-
še a  jeho překvapivého a  neočekávaného setkání se skleslými učednicemi 
a učedníky uzavřenými do smutku, nejistot a vzpomínek. Setkání se vzkříše-
ným Pánem není omezováno ani časem ani prostorem. Je obrovským neza-
slouženým darem. Náš život se stává opravdu svátkem, že nejsme zapomenuti 
ani přehlíženi, ale máme otevřené dveře jít dále a kupředu navzdory nepříjem-
nostem současné doby. 
Prosme pokorně, abychom dovedli „nakazit“ velikonoční radostí ty, kteří jsou 
nám svěřeni, ale i ty, které potkáváme na své životní cestě. Stávejme se nosi-
teli Světla, které zahání tmu skepse, nečinnosti, duchovní nehybnosti, pocitu 
marnosti a vydání všanc nezvladatelným silám.

Mons. Václav Malý

pomocný biskup

Sestry a bratři,
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Pražská katedrála je kromě jiného 
poutním místem, a to především pro-
to, že jsou zde pohřbeni význam-
ní čeští patroni, a  protože jsou zde 
uchovávány mnohé relikvie vzácné 
pro celý křesťanský svět. Korespon-
duje to s  myšlenkou Karla IV. učinit 
z  Prahy nový Řím a  nový Jeruza-
lém, což se mu do jisté míry povedlo 
a  ani dnešní návštěvník nestačí žas-
nout, kolik památek křesťanské víry je 
v Praze, a především ve Svatovítském 
dómu shromážděno.

Na začátku toho všeho je opět svatý 
Václav s  darem od  východofrancké-
ho krále Jindřicha Ptáčníka. Rameno 
či paže svatého Víta (+asi 303), reli-
kvie, kterou svatý Václav získal kolem 
roku 930, je prvním vkladem k  po-
svátnosti tohoto místa v křesťanském 
slova smyslu. K  ostatkům svatého 
Víta záhy přibyly relikvie sv. Václava 
(?907–935). K  sicilskému mučední-
kovi rané církve se připojil český mu-
čedník raného středověku zabitý roku 
935, první svatý panovník, označova-
ný za dědice české země. Lze říci, že 
v  tehdejší době získala rotunda sva-
tého Víta nejen nové ostatky svatého 
knížete, ale že se tím pro tehdejšího 
člověka aktualizovalo poselství o sva-
tosti a  povolání ke  svatosti. Ačkoli je 
svatost konstantním povoláním křes-
ťana, přece jen působí mnohem silněji 
na člověka příklad svatosti toho, kdo 
byl v podstatě současníkem. Ukazuje 
totiž na to, že povolání ke svatosti je 
možné uskutečnit i v současné době 
a současných podmínkách.

Po těle svatého Václava se na Pražský 
hrad v  roce 1039 dostalo tělo dru-
hého pražského biskupa, mučedníka 
svatého Vojtěcha (?956–997). Jeho 
ostatky byly uloupeny vojskem kníže-
te Břetislava I. a přivezeny z Hnězdna. 
Polští katolíci mají zato, že nám tehdy 
podsunuli falešné ostatky a říkají, že ty 
pravé zůstaly v hnězdenské katedrále. 
Svatý Vojtěch byl člověkem evropské-
ho formátu, to že jsme měli takového 

biskupa, nás řadilo k  vyspělým ze-
mím tehdejšího světa. Ovšem tak jako 
mnohokrát v dějinách, si ho tehdejší 
představitelé nevážili a země ho do-
kázala docenit až po smrti. 
V  roce 1060 zahájil kníže Spytihněv 
stavbu nové katedrální baziliky. To 
byla i příležitost nově uspořádat hro-
by světců. Svatý Václav zůstal na svém 
místě. Místo jeho hrobu zůstalo 
od  počátku nezměněno a  stalo se 
jakýmsi „sacrosanctum“ tohoto po-
svátného prostoru. Těla svatého Víta 
a svatého Vojtěcha byla naproti tomu 
nově rozmístěna. Ostatky svatého 
Víta byly uloženy v oltáři ve východní 
apsidě, zatímco ostatky sv. Vojtěcha 
v  apsidě západní. Tito dva světci tak 
tvořili jakousi východozápadní osu 
nového chrámu. 

Domnívám se, že stejný úmysl, co se 
týče rozmístění těl svatých, měl Karel 
IV. při stavbě nové gotické katedrály. 
Mnohé ukazuje na to, že i nový dóm 
měl mít dva závěry, východní s  hro-
bem sv. Víta a západní s hrobem sva-
tého Vojtěcha. Tento úmysl však ne-
byl realizován, nicméně jsem slyšel 
od pamětníků, především od prof. Ja-
roslava Polce, že při průzkumu sta-
veniště pro dostavbu katedrály byly 
nalezeny indicie pro toto uspořádá-
ní.Karel IV. v roce 1358 získal většinu 
ostatků burgundského krále sv. Zik-
munda (+524) v  opatství sv. Moři-
ce ve Švýcarsku. 28. srpna 1358 byly 
ostatky přivezeny do  Prahy a  o  rok 
později Pražská synoda rozhodla, že 
sv. Zikmund bude uctíván jako český 
patron. Jeho hrob se v katedrále na-
chází na  severní straně naproti kapli 
sv. Václava.

Lze tedy říci, že katedrála byla bu-
dována na jakémsi kříži vyznačeném 
těly svatých českých patronů: na vý-
chodě sv. Víta, na západě sv. Vojtěcha, 
na jihu sv. Václava a na severu sv. Zik-
munda. Tento symbol kříže dává tušit, 
že se nacházíme v posvátném ohnis-
ku české země. 

Po  smrti Karla IV. začala stavba ka-
tedrály pomalu stagnovat, stejně 
tak jako stagnovala myšlenka učinit 
z Prahy druhý Řím, středisko křesťan-
ského světa. Nicméně většina projek-
tů pokračovala až do  roku 1419, kdy 
se smrtí Václava IV. začala pro České 
království velmi neklidná doba husit-
ských válek. O  panování se se stří-
davými úspěchy pokoušel Zikmund 
Lucemburský. K posvátnosti katedrály 
však měl velmi pragmatický přístup, 
což dosvědčuje například fakt, že den 
po své korunovaci v červnu 1420 dal 
zabavit z katedrály i z kláštera sv. Jiří 
relikviáře a  další klenoty a  prodejem 
drahých kovů z nich získaných získal 
prostředky na vyplacení žoldu svému 
vojsku.
Vraťme se ale ještě do  doby těsně 
po  smrti Karla IV. Stavba katedrály 
tehdy pokračovala a  v  roce 1385 byl 
Janem z  Jenštejna konsekrován ka-
tedrální chór, o  čemž svědčí nápis 
v blízkosti Zlaté brány. V té době měla 
katedrála ve  svém inventáři nesmírný 
poklad, většinu ostatků, které po celé 
říši získal Karel IV. Pro Karla bylo shro-
mažďování ostatků nejen sběratelskou 
vášní, ale souviselo s  koncepcí Prahy 
jako nového Jeruzaléma, Konstanti-
nopole i Říma. Katedrální poklad ob-
sahoval a  dodnes obsahuje relikvie 
spojené s  životem samotného Kris-
ta, zmiňme například jen část trnové 
koruny, která byla osazena do  české 
královské koruny (tento trn se bohužel 
ve 20. století ztratil). Dále poklad ob-
sahuje památky na život Panny Marie. 

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLASVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

Hroby světců

Čtvrtý díl textu o svatovítské katedrále připravil 
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.

Asi nejvýznamnější je tzv. loktuše Pan-
ny Marie, latinsky peplum cruentatum, 
kterou měla mít Matka Boží na  své 
hlavě během Kristova utrpení. Rouška 
má být potřísněna Kristovou krví. Ten-
to posvátný předmět je reflektován 
v parléřovských pietách, pietách krás-
ného slohu, onu loktuši mají na hlavě 
i zobrazení Madon z této doby. V po-
kladu se dále nacházejí ostatky apo-
štolů a  evangelistů, připomeňme na-
příklad lebku sv. evangelisty Lukáše, 
a mnoho dalších relikvií světců a pa-
mátek křesťanského života.

Po  smrti Karla IV. došlo poměrně 
rychle k narušení symbiózy mezi svět-
skou mocí a  církví. Rok 1380 přinesl 
morovou epidemii, která urychlila ge-
nerační výměnu a zpřetrhala důležité 
vazby kontinuity s Karlovým obdobím. 
V  roce 1378 se ujal vlády Karlův syn 
Václav IV. a pražským arcibiskupem se 
stal synovec Jana Očka z Vlašimi Jan 
z  Jenštejna. Zpočátku šlo všechno 
ve  starých kolejích, Jan z  Jenštejna 
byl Václavovým kancléřem. Ke změně 
situace přispěla jednak již zmiňovaná 
ztráta kontinuity. V roce 1380 zemřel 
Jan Očko z Vlašimi, první český kar-
dinál, který si ovšem pro svůj klobouk 
nestačil ani dojet, a dále Jan ze Stře-
dy, olomoucký biskup, přítel a mentor 
nového pražského arcibiskupa. Sou-
časně téhož roku těžce onemocněl 
i  Jan z  Jenštejna, což mělo zásadní 
vliv na jeho další chování. V roce 1378 
navíc došlo k papežskému schismatu, 
až do  Kostnického koncilu měla cír-
kev dva, později dokonce tři papeže. 
V tehdejší době, kdy papež byl reálnou 

politickou silou světového rozměru, 
znamenalo toto schizma naprostý 
chaos jak v životě církve, tak společ-
nosti. Jan z Jenštejna principiálně ob-
hajoval římskou obedienci, Václav IV. 
spolu se svými rádci stále více z  řad 
nižší šlechty a  měšťanstva spatřoval 
v této situaci politický a diplomatický 
kapitál, který by mu umožňoval ob-
ratným lavírováním mezi oběma stra-
nami dosáhnout prospěchu pro něho 
samého i  pro jím spravované země. 
Konflikt mezi králem a  arcibiskupem 
eskaloval a v roce 1393 se jeho obětí 
stal Janův generální vikář doktor Jan 
Welflinův, Johánek z  Pomuku, poz-
dější svatý Jan Nepomucký (mezi 
1340 a  1350–1393). Příčinou jeho 
smrti byla obrana práv církve a  její 
autonomie na  světské moci, loajalita 
arcibiskupovi Janu z  Jenštejna a  za-
nedlouho po  jeho smrti se začíná 
objevovat i zachování zpovědního ta-
jemství jako důvod Janovy smrti. Jan 
z Jenštejna jej nazývá již pár měsíců 
po  jeho smrti v  dopise papeži mu-
čedníkem – iam martyr sanctus. Jan 
zemřel 20. března 1393 na  následky 
mučení na staroměstské rychtě a jeho 
tělo bylo svrženo do Vltavy z kamen-
ného (dnes Karlova) mostu. Provi-
zorně byl pohřben v  kostele cyriaků, 
v roce 1396 byly jeho ostatky přene-
seny do  ochozu chóru pražské ka-
tedrály, do  blízkosti Vlašimské kaple, 
kde je pohřben arcibiskup Jan Očko. 
Blahořečen byl v roce 1721 a svatoře-
čen roku 1729. Umístění jeho hrobu 
dává nový význam rozmístění světců 
v katedrále. Svatý Jan jako by sem ne-
zapadal, ale přece. Pozice jeho hro-

bu by mohla být jakýmsi symbolem 
nakloněné hlavy na  kříži, tvořeném 
hroby sv. Víta, Vojtěcha, Václava 
a Zikmunda.
Půjdeme-li v  tomto uvažování dál, 
rád bych zmínil ještě hrob novodo-
bého mučedníka. Sice neprolil krev, 
ale vytrpěl mnoho. Mám na mysli kar-
dinála Josefa Berana (1888–1969), 
jehož hrob se nachází v  první kapli 
nové části katedrály na  severní stra-
ně. Pokud ho zařadíme do  zmiňo-
vané kompozice světců, stojí jako-
by pod křížem, tvořeným pěti hroby 
pěti Kristových svědků – mučedníků. 
To byl i úděl jeho života. Kříž ale není 
jen znamením smrti a potupy, je také 
symbolem požehnání a nového živo-
ta. Zmiňované hroby světců a  přátel 
Božích v  pražské katedrále jsou tak 
nejen místem intenzivního spojení 
nebe se zemí, ale také ohniskem po-
žehnání pro město i celou zemi. 

K tomu, aby tato symbolika byla prav-
divá, je třeba, aby došlo k  důstojné 
obnově hrobu svatého Vojtěcha. Sou-
časné provizorní uložení jeho ostatků 
na jednom z oltářů v chóru katedrály 
není dle mého názoru hodno význa-
mu tohoto svatého biskupa. Jistým 
předznamenáním je stříbrné sousoší 
sv. Vojtěcha, Radima a  Radly v  nové 
části katedrály. Měl by však to z  to-
hoto pohledu být oltář – hrob, nikoli 
jen památník. To je jeden z úkolů pro 
budoucnost, který je důkazem, že ka-
tedrála není jen krásnou památkou 
na časy minulé, ale stále živým orga-
nismem.

Stanislav Přibyl

sv. Jan Nepomucký

Svatý Václav
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Po  obnově přemyslovské moci cí-
sařem Arnulfem byla prvním Spytih-
něvovým krokem výstavba opevnění 
Pražského hradu, budoucího knížecí-
ho sídla. Následně začal se zakládá-
ním hradišť v okolí Prahy. Jednalo se 
o  opěrnou přemyslovskou doménu, 
kterou lze považovat za položení zá-
kladů českého státu. Šlo o místa s vel-
kou koncentrací lidí, s důrazem na ře-
mesla a obchod, zároveň také soudní 
centra, kde se sjednávala spravedlnost. 
To, co je podstatné, objevují se první 
sakrální kamenné stavby, což souvise-
lo se snahou panovníka o další šíření 
křesťanství. V  tomto kontextu hovoří 
legendy o  Spytihněvovi co zbožném 
panovníkovi, který kolem sebe shro-
mažďuje kleriky. Není vyloučené, že 
s celkovou koncepcí pomáhala synovi 
Ludmila, která se s  ní setkala během 
svého pobytu na Velké Moravě. 

Situaci však neměl Spytihněv jedno-
duchou. „I přes léta probíhající chris-
tianizaci totiž nebylo příliš mnoho 
kněží, kteří by byli ochotni jít do ještě 
napůl barbarské krajiny, kde žije lid, 
který nezná hodnoty křesťanské víry, 
být tam odkázán na  milost a  nemi-
lost mocných a střetávat se s nedů-
věrou nově pokřtěných“, vysvětluje 
Spytihněvovy potíže historik Martin 
Wihoda.  

Za  této situace mohl mít význam 
způsob Ludmilina osobního živo-
ta, na  kterém se shodnou prakticky 
všechny prameny: jeho značnou část 
věnovala chudým a bezprizorním, což 
byla tehdy neobvyklá a  pro mnohé 
i překvapivá činnost. Svým způsobem 
se tak podílela na konsolidaci tehdej-
ších poměrů.

Kněžně Ludmile bylo souzeno, že 
přežila nejenom svého manžela, ale 
také oba své syny.  Jak a kde zemřel 

Spytihněv, není známo. Ví se pouze to, 
že Ludmila jej pohřbila již ve  zmíně-
ném kostele Panny Mari na Pražském 
hradě.
O  druhém z  Ludmiliných synů Vra-
tislavovi se prameny zmiňují jako 
o prvním z českých panovníků, který 
expandoval za  hranice Čech. V  10. 
století se účastnil bojů proti do  Ev-
ropy expandujícím Maďarům a  jeho 
statečnost vyzdvihují dokonce i poz-
dější uherské kroniky. Někteří his-
torici předpokládají, že byl prvním 
Přemyslovcem, který přesahoval 
hranice středních Čech a  zamýšlel 
se nad jejich sjednocením do jedno-
ho jedno raně státního útvaru.   
Na  Pražském hradě založil druhý 
pražský kostel sv. Jiří, kde byl také 
roku 921 pohřben, poté když přišel 
o  život při jednom z  válečných ta-
žení. 

Po Vratislavově smrti na scéně popr-
vé výrazněji objevuje jeho manželka 
Drahomíra, která měla do Ludmilina 
života neblaze zasáhnout.  

Vít Hájek

DEN MATEK

bylo devět měsíců po narození. 
Byla si vědoma této ztráty a vy-
chovávala mne i  moji mladší 
sestru tak, že jsme si uvědomo-
vali, jak důležitou roli hrála v je-
jím životě právě nepřítomnost 
vlastní matky. Na druhou stranu 
jsme o to více mohli poznat její 
vztah a její lásku k nám. 
Ne, nebyl to snadný život, pro-
tože jak za II. světové války, tak od roku 
1949 na ní vlastně ležela starost o ce-
lou rodinu. Jednak byl otec v armádě 
v  zahraničí, po  vojenské službě byl 

Na Den matek si vzpomínám a musím 
se vracet opravdu do období před více 
než sedmdesáti lety, kdy jako prvňáčci 
jsme malovali svým maminkám po-
hled – byly to rozkvetlé jabloně, květy, 
a bylo to ještě v době, kdy nezačal ten 
nejtvrdší úder komunistické diktatury, 
tedy psal se rok 1949. 
Myslím, že je třeba si uvědomit neje-
nom naši vděčnost, ale i význam matky 
v životě každého člověka. Vzpomínám 
na  svoji maminku, která byla děvče 
z šumavských hor. Prošla nesnadným 
životem, ztratila svou maminku, když jí 

uvězněn. A pak návrat a nové začínání 
po  všech ztrátách majetkových, spo-
lečenských. Mohl jsem takto vidět, že 
pro ženu, která prožívá své mateřství 
a  svůj vztah k manželovi, k otci dítě-
te, i  takovéto těžké životní zkoušky, 
nejsou tím, co by drtilo, ale co dávalo 
vzrůst, pevnost a ryzost.
Nebyla sama. Podobný osud měly 
stovky žen. S  desítkami z  nich jsem 
se mohl seznámit jako s  jejími kama-
rádkami, známými, a  právě při této 
příležitosti bych těmto matkám chtěl 
poděkovat. Ne, nezradily své děti, ne-
zradily své manžely, i  když byl na  ně 
vyvíjen tlak obou totalit, aby se vzdaly 
svých mužů, aby zachránily svým dě-
tem lepší život. Nepamatuji se, že by 
na takové nabídky jediná z nich odpo-
věděla pozitivně, že by se podrobily. 
Ne, zůstaly věrny svým manželům, ot-
cům dětí, ale také svým dětem.
A proto bych při této příležitosti těmto 
ženám a matkám chtěl opravdu podě-
kovat, poděkovat modlitbou a symbo-
lickou květinou. Možná tou rozkvetlou 
větvičkou jabloní, kterou jsme jako 
prvňáčci malovali. Nebyl jsem sám, 
kdo daroval tuto namalovanou květi-
nu, rozkvetlou větvičku matce, která 
měla svého muže ve vězení a musela 
snášet jak ponížení, tak i ústrky a těž-
kou ekonomickou situaci celé rodiny. 
Kéž tato vzpomínka také posílí všech-
ny ženy a maminky, které se třeba na-
cházejí v  obdobné situaci, a  ať milo-
srdný Bůh chrání rodiny a chrání ženy 
matky před údělem pronásledování, 
ponižování a ústrků.

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský

Synové sv. Ludmily zakládají kostely Vděčnost mamince

ROK SVATÉ LUDMILY

Pokračujeme pátou částí textu o svaté Ludmile u příležitosti 1100 let od  její mučednické 
smrti.

V souvislosti s Dnem matek, který si letos připomínáme 
9. května, jsme požádali o vzpomínku kardinála 
Dominika Duku.

Spytihněv Vratislav

91. narozeniny Anežky Dukové se synem Dominikem

Kamenné kostely

1100 let
svaté Ludmily 

Připomínáme si výročí naší nejvýznamnější světice v roce, který nás všechny
vystavuje obrovské zkoušce. Pandemie koronaviru tvrdě dopadla na naše
životy, na budoucnost našich dětí. Naštěstí máme oporu v našich ženách,

partnerkách, maminkách, babičkách i vlídných vychovatelkách a učitelkách.
Ty všechny, jejich každodenní laskavá a trpělivá práce, jsou nejlepší

připomínkou odkazu svaté Ludmily.
 

Proto přicházíme s výzvou: poděkujme ženám! Ohlédněte se na chvíli nad
uplynulými týdny a měsíci a zamyslete se, za co všechno můžete ženám ve
svém životě poděkovat. A pokud pro to nemáte vhodná slova, můžete se
inspirovat naším šperkem svaté Ludmily. Bude jich přesně 1100 a jeden

můžete ženě svého života darovat i vy. 

PODĚKUJME ŽENÁM
více na www.apha.cz



8 9

Věřím, že se dočkáme obratu  
k rodinným hodnotám

ROK RODINY

Koronavirová pandemie ochromi-
la život celé společnosti. Dotkla se 
nějakým způsobem i činnosti Alian-
ce pro rodinu?
Samozřejmě. Museli jsme jako všichni 
ostatní zrušit řadu plánovaných veřej-
ných akcí, o to víc jsme se ale věnovali 
naší analytické činnosti. Sepsali jsme 
dva velmi podrobné právní podklady 
pro Ústavní soud, na který se obrátili 
aktivisté s  cílem obejít zákonodárce 
a  přinést do  našeho právního řádu 
něco, co je v  Poslanecké sněmovně 
zatím neprůchodné; v  jednom do-
kumentu jsou tedy naše argumenty, 
proč by neměl ÚS postavit na  ro-
veň registrované partnerství s  man-
želstvím muže a  ženy, a  to zejmé-
na ohledně dětí. Ve  druhém se řeší 
problematika změny pohlaví a  jejího 
úředního uznání: Jeden člověk, který 
ani nežije v ČR, byť má české občan-
ství, totiž chce, aby náš stát úředně 
uznal jeho pocit neutrálního genderu. 
Napadá přitom povinnou sterilizaci, 
kterou u  nás zatím transsexuálové 
musejí při úřední změně pohlaví pod-
stoupit. Pokud toto rozvolníme, tak 
se i  u  nás brzy dočkáme fenoménu 
těhotných mužů a budeme řešit ob-
rovské zmatky v hlavách našich dětí. 
S  tím souvisí i  náš další počin, kte-
rý jsme během pandemie realizovali 
a sice, že se nám podařilo vydat naši 
první knihu nazvanou „Odvrácená tvář 
transgenderu.“ Vydali jsme ji proto, že 
s  tímto fenoménem se čím dál více 
setkávají rodiče školních dětí, bohužel 
už skoro na všech typech škol.

Letošní rok vyhlásil papež Franti-
šek Rokem rodiny. Vyhlásil jej sym-
bolicky na svátek sv. Josefa, patro-
na rodiny. To vás jistě potěšilo.
Musím říct, že jsem nadšená. Narodila 
jsem se zrovna na  svátek sv. Josefa, 
ale dlouho jsem si k  tomuto světci 
hledala osobní cestu. V  dětství jsem 
totiž měla kolem sebe mnoho Jose-

že rodinu tvoří máma, táta a děti, už 
neměl vůbec zaznívat, že prý je neod-
borný a zastaralý.

Na  ministerstvu práce a  sociálních 
věcí se zase čím dál více akcentuje 
a institucionálně zabydluje genderová 
a  LGBTI+ ideologie. Ta velmi inten-
zivně zasahuje i  do  práce sociálních 
služeb – místo, aby se dnes zajistilo 
plynulé financování charit a  dalších 
organizací, které se starají o  potřeb-
né, tak se veřejné peníze mají dávat 
na různé ideologické příručky. Jedna 
z  nich se věnuje tomu, jak mají so-
ciální pracovníci pečovat o  LGBTI+ 
osoby, jako by péče o ně byla něčím 
výjimečnějším než péče o  jakého-
koliv jiného nemohoucího člověka. 
Na  tento penězovod charity věrné 
svému poslání samozřejmě nedo-
sáhnou. Bylo by dobré, aby si to co 
nejrychleji uvědomily a  začaly proti 
tomuto trendu něco podnikat, jinak 
budou brzy ze hry vyšachovány, jako 
se to postupně stává v jiných zemích.

Letos nás také čekají parlamentní vol-
by a ty budou opravdu zásadní. Koa-
lice Pirátů se Starosty je velmi chyt-
ře vymyšlený projekt, protože mezi 
kandidáty Starostů je mnoho opravdu 
poctivých a  dobrých lidí. Tato koali-
ce jako celek ale již přijala program, 
na  základě něhož chtějí společně 
prosazovat homosexuální sňatky. 
A sami Piráti přicházejí ještě s mnoha 
dalšími nápady, jako jsou polyamoric-
ké (mnohočetné) svazky, rozvolnění 
pravidel pro transgender, euthanasie. 
Kritické hlasy, které před tím varu-
jí, mají přitom tendenci umlčovat. Je 
potřeba, aby nám konečně došlo, že 
novodobou rudou vlajku už dávno 
nenesou ti, kdo si stále říkají komu-
nisté, nýbrž právě ti, kdož na ní mají 
namalovanou pirátskou plachtu. Je 
třeba to intenzivně vysvětlovat lidem 
kolem nás, zvláště ale našim dětem, 
kterým některé pirátské symboly při-
padají lákavě romantické.

Jakými dalšími záležitostmi se dnes 
Aliance pro rodinu zabývá?
Naším dlouhodobým a hlavním cílem 
je vypracovat koncepci komplexní ro-
dinné politiky. Jejím smyslem by měla 
být jasně deklarovaná podpora rodi-
nám. A to hlavně v tom, aby jim různými 
opatřeními pomohla mít tolik dětí, ko-
lik si jich samy přejí mít. A aby podpo-
řila stabilitu rodinných vztahů zejména 

fů, a tak jsem neměla své narozeniny 
moc ráda, protože tenhle svátek je 
úplně zastiňoval. Pak jsem se nad to 
povznesla, ale nejvíc jsem sv. Josefa 
ocenila až v době, kdy mi zemřel tatí-
nek. Sv. Josef připomíná dnešní době 
mnoho důležitých věcí. I  když byl 
„pouhým“ pěstounem Božího dítěte, 
připomíná nám smysl a  význam ot-
covství. A to je dnes, kdy zlo útočí prá-
vě na  podstatu otcovství, mateřství, 
manželství a  rodiny vůbec, naprosto 
zásadní. Sv. Josef na životě Svaté ro-
diny demonstruje i fakt, že manželství 
není a nikdy nebylo pouhým naplně-
ní láskyplného vztahu mezi mužem 
a  ženou, jak se dnes mnozí snaží 
tvrdit, nýbrž že jde i o právní institut, 
který mimo jiné chrání dítě a zaručuje 
mu právo na  otce. Na  tomto biblic-
kém příkladu jasně vidíme, že man-
želství není jen o vztahu dvou snou-
benců, i  když je samozřejmě stále 
nutné připomínat hodnotu láskypl-
ného vztahu, neboť láska je skutečně 
tou nejdůležitější křesťanskou ctnos-
tí. Teď ale nastala jiná doba. Dnes je 
zapotřebí zdůrazňovat především to, 
že rodnou sestrou lásky je pravda 
a  na  tu v  církvi nesmíme rezignovat. 

v  oblasti primární prevence, 
na  níž se dost zapomíná, 
přestože všichni víme, že 
prevence je levnější než ře-
šení problémů, které rozpady 
vztahů přinášejí. Víme také, 
že lidé děti chtějí, v reálu jich 
pak ale mají méně, než bylo 
jejich původním přáním, ne-
boť v životě narážejí na váž-
né překážky – nevyhovující 
bydlení, výrazný propad pří-
jmů či třeba negativní reakce 
okolí, když mají tři a více dětí 
– které jim ve  vybudování 
větší rodiny brání. Současná 
rodinná politika toto vůbec 
neřeší. Naopak si myslíme, že 
její současné nastavení bude 
znamenat demografický 
propad. Za rodinnou politiku 
se totiž dnes vydává péče o jesle, ka-
riérní postupy žen, pod rouškou spra-
vedlivého rozdělení rodičovských rolí 
se smazávají rozdíly mezi otci a mat-
kami. Lidé si pak místo dítěte raději po-
řídí pejska, protože ten je vyjde levněji 
a není s ním tolik starostí.

Když se podíváte na situaci rodiny 
v  dnešním západním světě, věříte, 
že zde lidé znovu objeví hodnotu 
rodiny nebo jste v  této věci skep-
tická?
Kdybych tomu nevěřila, nemohla 
bych dělat to, co dělám. Je samozřej-
mě otázka, zda ten obrat k rodinným 
hodnotám přijde dříve nebo později, 
ale že přijde, tím jsem si jista. Bez ro-
diny se zkrátka žít dlouhodobě nedá 

Bohužel se setkávám s tím, že i mnozí 
lidé v  různých křesťanských církvích, 
katolickou nevyjímaje, podléhají doj-
mu, že vše záleží jenom na lásce a je 
proto úplně jedno, jakou podobu má, 
případně kolik lidí se jí v nějakém „po-
lyamorickém“ svazku účastní. Svatý 
Josef je dokonalým příkladem toho, 
jak se tito naši bratři a sestry mýlí. Bůh 
jistě věděl, s čím se my lidé 21. století 
budeme potýkat, a  tak vyhlášení to-
hoto roku jako roku sv. Josefa je pro 
nás důležitou připomínkou skuteč-
nosti, že některé věci a pravdy o člo-
věku se prostě nemění. Že stále platí 
biblické „jako muže a ženu je stvořil“.

Co je pro vás dnes největší spole-
čenskou výzvou? Čeho byste chtěli 
dosáhnout?
Myslím, že letošní rok je v  něčem 
opravdu přelomový. V  USA začal 
vládnout nový prezident, který je za-
stáncem mnoha tzv. progresivních 
názorů, a to naše oponenty povzbu-
dilo k  veliké aktivitě. Jeden můj roz-
hovor v odborném časopise je vybudil 
natolik, že začali psát otevřené dopisy 
a vznášet nebezpečné požadavky: ja-
koby už ve 21. století hlas, který říká, 

a na faktu, že ji tvoří muž, žena a jejich 
děti, nikdo nic nezmění. Sociálních ex-
perimentů už lidstvo zažilo hodně, ale 
vždycky se nakonec vrátilo k  osvěd-
čeným modelům soužití. Dnešní doba 
si asi vyžádá osobní nasazení každé-
ho z nás, aby se věci pohnuly lepším 
směrem. Ale i  jednotlivec má velkou 
moc věci změnit, jen se nesmíme bát, 
konec konců to nám Ježíš říká neu-
stále. A  pokud se lidé ptají, co a  jak 
mohou udělat, tak mohou začít třeba 
tím, že nás, byť jen morálně podpoří. 
Mohou se ale přihlásit i k odběru na-
šeho newslettru, který zasíláme emai-
lem a pomoci nám tak šířit informace, 
které se do médií dostávají obtížně. 

Jiří Prinz

Na svátek sv. Josefa zahájil papež František zvláštní Rok rodiny. O problémech současné 
rodiny jsme si povídali s předsedkyní Aliance pro rodinu Janou Jochovou.

ROK RODINY
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Mariánská úcta a  zbožnost mě pro-
vází nejen jako kněze, ale prakticky 
od  mého raného dětství, dovolím si 
proto na  úvod být trochu osobnější. 
Vyrůstal jsem v místě, které je vzdále-
né pouze několik kilometrů od Lichně, 
významné mariánské poutní svaty-
ně (http://www.lichen.pl/), kam jsme 
s  rodiči často chodili na  mše svaté, 
na poutě, na pobožnosti. Je to místo, 
kam se stále rád vracím. Domnívám 
se, že tato celoživotní skutečnost se-
hrála zásadní roli také pro moji osobní 
mariánskou úctu. Zřejmě i proto jsem 
považoval za  důležité, když jsem se 
stal farářem ve Vlašimi, zavést na ma-
riánském poutním místě, na  Hrád-
ku u  Vlašimi mariánské pobožnosti 
o prvních sobotách v měsíci. A musím 
přiznat, že zájem a účast velkého po-
čtu věřících z  širokého okolí mě pří-
jemně překvapily. A zároveň mi potvr-
dily, že úcta k Panně 
Marii má i mezi věří-
cími v  Čechách své 
pevné místo. 

Jako kněz rád slou-
žím májové i  růžen-
cové pobožnosti 
a z vlastní zkušenosti 
vím, že rovněž tyto 
formy společného 
slavení mají pro du-
chovní život farnosti 
svůj význam. Pova-
žuji proto za  důle-
žité, aby i  zde bylo 
zřejmé, že nejde jen 
o jakousi formu lido-
vé zbožnosti, kde je 
kněz zbytečný, nebo 
o čem by se měl vy-
jadřovat dokonce 
s pohrdáním. Máme-
-li motivovat a  vést 
druhé např. k modlit-
bě růžence, pak bez 
osobního příkladu 
a společného slavení 

těžko očekávat prohloubení duchov-
ního života mj. ve  farnosti nám svě-
řené. 

Měli bychom si alespoň občas polo-
žit otázku, zda je naše mariánská úcta 
opravdová a autentická. Zda se neza-
kládá na pouhé emotivnosti, vnitřních 
pocitech, ale zda se opravdu dotýká 
našeho srdce a dokáže změnit náš ži-
vot. Zda mariánské pobožnosti, které 
vedu a  kterých se účastním, nepo-
strádají tyto aspekty a zda je dokážu 
také prezentovat okolnímu světu. 

Jedním z těchto aspektů je ono „uva-
žování, rozvažování ve  svém srdci“, 
kterým nás Panna Maria jako Matka 
směruje k  Bohu v  intenci „udělejte 
všechno, co vám řekne“. Uvědomit 
si, že když přilneme k  ní, přilneme 
k Bohu. Připomeňme si konstituci Lu-

men gentium: „Mariina mateřská úlo-
ha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani 
nezmenšuje toto jediné prostřednictví 
Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Celý 
spasitelný vliv blahoslavené Panny 
na lidi neplyne totiž z nějaké nutnos-
ti, nýbrž jedině z Božího svobodného 
rozhodnutí a  z  nadbytku Kristových 
zásluh, opírá se o jeho prostřednictví, 
na něm naprosto závisí a z něho čerpá 
celou svou sílu.“ (LG 60)

A v této souvislosti ještě připomeňme 
úvodní část dokumentu Marialis Cul-
tus: „V samých liturgických projevech 
této zbožnosti se skutečně zrcad-
lí její hluboký vnitřní vztah k  Božímu 
plánu vykoupení lidského pokolení, 
takže jedinečnému místu, které má 
v  tomto Božím plánu Maria, přimě-
řeně odpovídají projevy osobní úcty 
k  ní. Přímo tak každý pravdivý růst 
křesťanského kultu má nevyhnutel-
ně za  následek správný a  osvědčený 
vzrůst úcty k  Bohorodičce. Konečně 
i dějiny zbožnosti dokazují, že „různé 
projevy zbožnosti v  mezích zdravé-
ho a pravověrného učení“ se rozvíjejí 
v souladné závislosti na kultu přináše-
ném Kristu, v něm mají své přirozené 
a nevyhnutelné ohnisko.“

Mariánské modlitby, litanie, růženec 
a další formy nám rovněž připomínají 

další aspekt: blízkost a  lid-
skost Panny Marie ve  smy-
slu její pomoci a  přímluvy 
u  Boha. Ona nám pomáhá 
vytvářet vztah s  Jejím Sy-
nem, ve  zcela konkrétních 
věcech a  potřebách 
a v těchto intencích rovněž 
vnímat potřeby druhých lidí. 

Jinými slovy, zvolíme-li si 
Marii, volíme i  Boha. Vzda-
lujeme-li se Marii, vzdaluje-
me se i Bohu. Svěříme-li se 
plně do Mariiny péče, doká-
žeme lépe vnímat naši relaci 
k Bohu a v těchto intencích 
změnit mnohé z naší každo-
dennosti a ve vztahu k dru-
hým lidem. Jak nám říká sv. 
Terezie od  Dítěte Ježíše, 
nebojme se plně přilnout 
k Marii a dovolme Jí, aby nás 
provázela. A na jiném místě 
říká: Maria má radost, když 
se k  Ní modlíme, ale mno-
hem větší radost má, když Ji 
následujeme. 

Neváhejte se obrátit na Poradnu Magdala nebo její  
kontakty předat člověku, který by je mohl potřebovat:

www.magdala.cz • e-mail: magdala@praha.charita.cz

tel.: 739 002 899

MARIÁNSKÁ ÚCTA

Být Marii na blízku

O úctě k Panně Marii se zamýšlí P. Jerzy Gapski,  
kněz pražské arcidiecéze.

CHARITA

Loni ale trojici změnila plány korona-
virová karanténa. Z bytu se stalo věze-
ní a pomyslná poslední kapka na sebe 
nenechala dlouho čekat. Po  jedné 
z hádek otec napadl sedmiletého syna. 
Dana se obrátila na Poradnu Magdala 
Arcidiecézní charity Praha. 
„Naše poradna se zaměřuje na  po-
moc lidem zažívajícím násilí v blízkých 
vztazích,“ říká Šárka Dršková, ředitelka 
Poradny Magdala. „Příběh paní Dany 
je jedním z mnoha, které v souvislos-
ti s  koronavirem registrujeme. Počet 
případů domácího násilí totiž raketově 
roste.“ 

Zpočátku nenápadné a skryté
Domácí násilí většinou začíná nená-
padně omezováním nebo drobnými 
výpady. Odehrává se v soukromí spo-
lečného obydlí, zpravidla beze svěd-
ků z  vnějšku, a  proto často zůstává 
dlouhou dobu skryto. Oběť postupně 
začíná věřit, že si za  vše může sama, 
a proto nejde násilníka ohlásit na poli-
cii. Nesvěří se příbuzným ani přátelům. 
Stydí se. Pochybuje: Je jedna facka už 
násilí? Nezasloužila jsem si ji? A s ká-
moškami mě nepouští ven určitě pro-
to, že mě miluje a chce mě mít jen pro 
sebe... 
Právě v  takové situaci mohou pomo-
ci odborníci v Poradně Magdala. Vědí, 
že oběť, která se jim rozhodla svěřit, 
nesmí zklamat. Jsou připraveni ji vy-
slechnout, nesoudit, pochopit, pod-
pořit, pomoci. Snaží se najít řešení 
i  tam, kde si oběť myslí, že už žádné 
neexistuje. 
Pracovníci poradny umí pomoci na-
jít náhradní bydlení, zlepšit narušené 
vztahy s dětmi, vykomunikovat sociální 
dávky, poskytnout sociálně-právní po-
radenství. K  obětem domácího násilí 

Inspirováni Ježíšem Kristem

Poradna Magdala slouží potřebným již více než dvacet let. Její název odkazuje 
na  izraelské město Magdala, kde se odehrál novozákonní příběh o Marii Ma-
gdalské. Marie tehdy změnila díky setkání s Ježíšem Kristem svůj život. Našla 
novou cestu a nový domov. Stejně jako ti, kteří přicházejí do Poradny Magdala. 

nepřistupují jako rodiče, nementorují. 
Jsou partnery, kteří ukazují možnosti, 
jak začít žít jinak. A to musí oběť chtít 
hlavně sama. 

Nový začátek
Jako paní Dana z  úvodního příběhu. 
„Pomohli jsme jí s přijetím do azylové-
ho domu a během pravidelných kon-

Paní Dana dlouhodobě snášela slovní i  fyzické útoky od svého partnera. Chtěla od něho 
odejít, ale ne hned. Čekala, až... Až vyroste syn. Až si bude jista, že vystačí s jedním platem. 
Až si najde nové bydlení. Až... 

Domácí násilí roste. Odborníci 
z Arcidiecézní charity Praha 
nabízejí pomoc
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Domácí násilí se odehrává v soukromí společného obydlí, zpravidla beze svědků z vnějšku, 
a proto často zůstává dlouhou dobu skryto.

zultací s našimi terapeuty nyní pracu-
je na  tom, aby se dokázala psychicky 
vyrovnat s  traumatizující zkušeností 
a  aby se v  životě osamostatnila,“ vy-
světluje Šárka Dršková.

Násilí může směřovat nejen k partne-
rům a manželům, ale i ke starým lidem 
a zdravotně postiženým.
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Lesnictví je lidská činnost s mnoha set 
letou tradicí. Z původních panských či 
dokonce královských lovčí se postup-
ně vyvinulo povolání lesníka.  Prosím, 
nezaměňovat s myslivcem, který pro-
vozuje myslivost převážně jako zá-
jmovou činnost.  Lesníci se starají o les 
ve  všech jeho podobách a  funkcích. 
O tom, kolik je to práce a  jak rozma-
nitá tato práce je, kolik přináší radosti, 
ale také strasti, kolik to stojí a kolik to 
vydělá, o tom někdy jindy.
Součástí běžného lesnického života 
je i péče o lesní prostředí.  Nejen jako 
místa pro člověčí rekreaci, místa kde 
pramení většina potůčků, potoků a řek, 
místa kde je ticho, vlhko a  spousta 
kyslíku.  Ale i péče o zachování někte-
rých dříve běžných druhů živočichů či 
rostlin. Jedním ze vzácných a zároveň 
velmi fotogenických ptáků je tetřívek 
obecný. Územím s  nejhojnějším vý-
skytem tetřívka v ČR jsou Krušné hory. 
Vyskytuje se na  obou našich krušno-
horských polesích, tedy jak na Nejdku, 
tak i  na  Blatně. Přiložené fotografie 
našeho přítele Václava Pribáně, kte-
ré pořídil na polesí Nejdek, jsou toho 
nádherným důkazem.
Tetřívek je poměrně velký pták, asi jako 
statný bažant. Kohoutci jsou leskle ko-
vově modře zbarveni, to aby se zalíbili 
slepičkám. Barevná úprava jejich jarní-
ho šatu se ještě zvýrazňuje. V průběhu 
toku, který probíhá v dubnu a květnu, 
je obzvlášť potřeba na  sebe upozor-
nit přihlížející. Samičky, které v  této 
přírodní soutěži krásy mají funkci po-
rotkyň, jsou kropenaté s  převahou 
tmavohnědé barvy. To proto, aby při 
sezení na snůšce vajec a následně při 
péči o kuřátka co nejvíce unikly zraku 
predátorů. Samečky zaujmou zřejmě 
jiné jejich přednosti, než je pomíjivá 
krása pestrého peří.
Životní prostředí tetřívků je vázané 
na  okraje lesů, řídké porosty s  lesní-
mi loukami a  palouky. Podle ročního 
období se živí jarními výhonky dřevin, 
s  postupujícím létem pak bobulemi 
lesních plodů a v zimě pupeny stromů. 
Celoročně nepohrdnou živočišnou 
potravou, zejména hmyzem. Zajíma-

Zajímavou debatu „Lesy a  víra“ 
o  překryvu otázek duchovních 
a lesnických si můžete pustit zde:
bit.ly/LESYAVIRA

vostí je, že vylíhlá kuřátka potřebují 
ke svému dalšímu vývoji živočišné bíl-
koviny. To jim nejlépe splní kukly mra-
venců.
Tak, jak se postupně daří vracet husté 
horské lesy na  holé plochy po  imis-
ních kalamitách, které postihly poros-
ty obou našich krušnohorských polesí 
v  druhé polovině dvacátého století, 
zmenšuje se životní prostor vhodný 
pro život tetřívků. Cílem snahy arcibis-
kupských lesníků je skloubit požadavky 
na výnosovost lesa s životními nároky 
jeho obyvatel. V případě tetřívka jsme 
ve spolupráci s pracovníky CHKO Slav-
kovský les realizovali projekt „Biotopy 
pro tetřívka obecného na polesí Blat-
no“. V rámci tohoto projektu, který byl 
financován v plném rozsahu (více jak 1 
mil. Kč) z Operačního programu život-
ní prostředí bylo na  místě uhynulého 
smrkového lesa na pěti lokalitách za-
loženo více jak 6 ha lesních luk. O ty se 
teď zaměstnanci polesí starají. Louky 
slouží nejen jako volná místa pro život 
tetřívků, ale vyhledává je spárkatá zvěř 
k  pastvě, a  na  bylinách při krajích se 
objevuje velké množství motýlů. V ne-
poslední řadě se jedná o velmi cenné 
krajinářské prvky.
V současné době je ve společnosti vel-
mi často probíraným tématem změna 
v přístupu k našim lesům. Náhled na ně 
se postupně mění. Veřejnost je přestá-
vá vnímat jen jako továrnu na  dřevo, 
ale i jako místo, kde je doposud v naší 

Zamyšlení nad posláním lesníků 
a vyprávění o tetřívkovi

Malé lesní ohlédnutí

krajině zachován vyvážený přístup 
k plnění mnoha funkcí lesa. Objevují se 
zástupy mediálně zdatných „ochránců 
přírody“, kteří se cítí povoláni k tomu, 
aby určovali, kam se má lesnictví ubí-
rat. Je zajímavé, že tito lidé většinou 
chtějí jen přikazovat a zakazovat. Nést 
odpovědnost se jim již nechce, zrovna 
tak něco konkrétního dělat.
Lesy jsou nejzachovalejším a  nejroz-
manitějším článkem naší současné 
krajiny. Dík za to patří mnoha genera-
cím lesníků, kteří se snažili plnit poža-
davky společnosti a při tom uchovávali 
pestrost lesa pro další generace. Oni 
byli a  jsou ti výkonní ochránci lesního 
prostředí. I  když pro samou práci ne-
mají čas vystupovat v televizi, diskuto-
vat na internetu a psát články do novin 
a časopisů. Možná podvědomě cítí, že 
nehospodaří jen s přírodou, ale s Příro-
dou. A doufají či tuší, že výsledky jejich 
práce jsou posuzovány i někým jiným 
než jen panem ředitelem a  poměřo-
vány s  něčím jiným než jen koneč-
ným číslem vpravo dole ve výsledovce. 
K  tradici těchto osvícených lesníků se 
snažíme přihlásit a přispět i my na Lesní 
správě Arcibiskupství pražského. Snad 
se nám to přes všechny těžkosti daří.

Jan Ferkl, vedoucí polesí Blatno 

ARCIBISKUPSKÉ LESY

Začali jsme nový rok v  podmínkách, 
které jsme si před rokem nedokázali ani 
představit. Nouzový stav střídá nouzo-
vý stav. Lesy se pro mnohé z nás staly 
útočištěm, kde hledáme klid a  ticho, 
klademe si otázky a odpovědi na to, co 
se děje kolem nás. Jsou místem, kde 
obdivujeme přírodu, dílo Stvořitele. 
Někteří si ušlechtilosti stromů ani ne-
všimnou, jezdí na kole, běhají a mnoh-
dy ani netuší, co krásy se kolem rozdá-
vá, i když jaro ještě neukázalo svou tvář. 
Někteří z nás, tam den co den pracují, 
v zimně, dešti i letním horku.
Jsou to už přibližně 3 roky, kdy do na-
šich lesů zavítala kalamita a hromadné 
hynutí zejména jehličnatých dřevin. 
Ze všech stran slyšíme, že sklízíme, co 
jsme si zaseli, přesněji naši předci. Lesy 
začaly obydlovat tuto planetu před 
mnoha sty mil. lety. Dlouhá a postupná 
adaptace rostlin a  stromů, na  pomalu 
se měnící přírodní podmínky, je prin-
cipem koloběhu života. Les je složitý 
lesní ekosystém, který tvoří půda, mi-
kroorganismy, houby, rostliny, živoči-
chové a člověk. Vše je v něm propojeno 
a komunikuje mezi sebou. Člověk svou 
činností však vnější podmínky změnil 
tak rychle (prodění vzduchu, teplota, 
srážky, změny v  půdě), že „adaptace“ 
nestíhá. Stromy se sami nepřesadí, ne-
zamění, ale přitom už nepřežijí. A  jak 
vypadal ten loňský rok? Po  mnoha 
letech byl příznivý, neboť spadlo více 
srážek (110%). Opět byla vyšší průměr-
ná teplota (+1,2 °C), ale bylo méně 
extrémů. Kalamita se přibrzdila, ale za-
sáhla nová území a v celkovém součtu 
překonala rok 2019 (těžby cca +10 %) 
a těžba dříví překonala opět 30 mil. m3 
(normální těžby v ČR činily 15 mil. m3).
A co naše diecézní lesy? I přes opravdu 
příznivé a  vlhké jaro, stačily 2 měsíce 

léta a dlouhodobě oslabené lesy nevy-
držely, stejně jako lesníci, nápor valící 
se kůrovcové masy na Vysočině, V Po-
sázaví a  bohužel i  na  skalnatých hře-
benech Brd a Litoměřic. Není co tajit, 
objem těžby mrtvých stromů meziroč-
ně vzrostl o 70 %, přitom jen na Vyso-
čině to bylo přes 100 tis. m3. Při tomto 
nárůstu objemu je na místě přiznat, že 
na potřeby rozptýlených lesů (malole-
sy) nebylo možné vždy reagovat v re-
álném čase. 
Vzniklo nám přes pře 400 ha nových 
holin k  zalesnění. V  Krušných horách 
a  na  Týnecku (díky nasazení lesníků) 
byla situace příznivější. Do  jejich za-
lesnění se chtělo zapojit mnoho lidí 
a pomocníků, několik akcí se zadařilo, 
ale karanténní opatření pohyb v lescích 
omezila. Zájem lidí o pomoc v  lesích, 
vysázet si svůj les za  domem či obcí, 
byl obdivuhodný. Na naše výzvy reago-
vali jak velké firmy, tak místní občané.
Na  vlhký rok stromy zareagovaly bo-
hatým květem a velkou úrodou semen. 
V podzimních měsících jsme sbírali se-
mena lípy, šišky jedlí, a metráky žaludů 
a  bukvic. Obnovený školkařský pro-
voz ve  Zvoly u  Prahy už letos vypěs-
toval sazenice z našich místních dubů 
a o zakázky nebudeme mít nouzi.  
V  celé České republice se zpracovalo 
cca 21 mil. m3 dříví a  vyvezlo 15 mil. 
m3. Také naše dříví, pokud ho poznáte, 
můžete nalézt v Rakousku (Salzburgu), 
Německu, Číně či na  Slovensku. Po-
díl našeho vyvezeného dříví činí více 
než 50 %. Pro dokreslení uvádíme, že 
v roce 2017 jsme prodávali dříví v prů-
měru za  1600 Kč/m3, v  roce loňském 
za  900 Kč/m3. Příznivou zprávou pak 
je splněný slib státu a vyplacení kom-
penzací na  dopady kůrovcové kala-
mity a  vyplácení provozních dotací 

na  obnovu lesů. Podtrženo sečteno, 
loňský hospodářský rok přinesl výnos 
z diecézních lesů v řádu přes 80 mil Kč. 
Musím přidat ještě jednu informaci, že 
stále zaměstnáváme přes 100 lidí a 300 
drobných regionálních dodavatelů. Ka-
ždých 1000 ha lesa poskytuje obživu 15 
rodinám!
Žijeme v  době blahobytu a  paradoxů. 
Technologický pokrok nepřinesl sníže-
ní spotřeby přírodních zdrojů, ale na-
opak (Jevonsův paradox). Také lesy jsou 
zdrojem obnovitelné suroviny a jen tak 
mimochodem zcela zdarma produkují 
kyslík, chladí vzduch, utváří klima, za-
chycují a přitahují srážky a jsou společ-
ným domovem Božích stvoření. Probí-
hající klimatickou změnou a  hynutím 
lesů jsou dotčena všechna stvoření. 
Ptáci zjara nenajdou svá hnízda, kvě-
tiny na  slunci bez stínu lesa uschnou, 
houby nemají svůj strom a  člověku 
bez práce a  bez prostředků také není 
dobře. Loňský rok nebyl lehký, ale pro-
středky zajistil! Ano, mohlo jich být 
i  více, ale jak zjistil Williem Jevons už 
před 150 lety, technologie nám nepo-
mohou! Pouze pokora a  začít od  za-
čátku. Tak mi dovolte, abych poděko-
val všem za  práci a  nasazení v  našich 
lesích. Zvláště pak kolegům z Vysočiny 
a Břežan. Přijměte prosím malou upou-
távku na  práci kolegů z  polesí Blat-
no, kde se práce s  přírodou povedla.  

Vám všem čtenářů zpravodaje přejeme 
hodně Božího požehnání o  ochranu 
Panny Marie v nelehké době.

Kolektiv Lesní správy

ARCIBISKUPSKÉ LESY
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 5. / 11.30 Svatá Hora u Příbrami / 
Arcidiecézní pouť za duchovní 
povolání

2. 5.  / 10.00 Kladno / kostel 
Nanebevzetí Panny Marie / mše sv. 
s biřmováním

12. 5. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. – výročí posvěcení 
katedrály

13. 5. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

16. 5. / 10.00 Nepomuk / kostel 
sv. Jana Nepomuckého / poutní mše 
sv. u příležitosti blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého

17. 5. – 19. 5. Nepomuk / plenární 
zasedání ČBK

22. 5. / 10.00 Kladno-Kročehlavy / 
kostel Nejsv. Srdce Ježíšova / mše sv. 
k 30. výročí ZŠ Maltézských rytířů 

23. 5. / 9.30 Praha-Staré Město / 
kostel sv. Jiljí / mše sv. s biřmováním

30. 5. / 14.00 Praha-Staré Město / 
kostel Nejsv. Salvátora / mše sv. 
s biřmováním

1. 5. / 11.30 Svatá Hora u Příbrami / 
Arcidiecézní pouť za duchovní 
povolání

1. 5. / 18.00 Praha-Strahov / 
Strahovský klášter / slavnostní nešpory 
u příležitosti oslavy přenesení ostatků 
sv. Norberta

4. 5. / 18.00 Praha-Malá Strana / 
kostel sv. Mikuláše / mše sv. ke cti  
sv. Floriána pro HZS

7. 5. / 16.30 Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily / mše sv. 
za duchovní povolání

12. 5. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. – výročí posvěcení 
katedrály

15. 5. / 17.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. – 300. výročí 
prohlášení Jana Nepomuckého 
blahoslaveným a vystavení ostatků 

15. 5. / 19.00 Praha / Svatojánské 
slavnosti NAVALIS

16. 5. / 10.00 Nepomuk / kostel 
sv. Jana Nepomuckého / poutní mše 
sv. u příležitosti blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého

17. 5. – 19. 5. Nepomuk / plenární 
zasedání ČBK

22. 5. / 16.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie přijetí 
do katechumenátu

22. 5. / 20.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / slavnost Seslání Ducha 
Svatého

23. 5. / 10.00  Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. – Boží hod 
svatodušní, biřmování

1. 5. / 11.30 Svatá Hora u Příbrami / 
Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

2. 5.  / 10.30 Pardubice / mše sv. 
se křtem

4. 5. / 18.00 Praha-Malá Strana / 
kostel sv. Mikuláše / mše sv. ke cti  
sv. Floriána pro HZS

6. 5. / 10.30 Tisková konference  
k Roku svaté Ludmily

9. 5. / 10.00 Praha-Krč / kostel 
sv. Františka / mše sv. s biřmováním

12. 5. / 18.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. – výročí posvěcení 
katedrály, setkání kněží a jejich rodičů 

16. 5. / 10.00 Nepomuk / kostel 
sv. Jana Nepomuckého / poutní mše 
sv. u příležitosti blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého

17. 5. – 19. 5. Nepomuk / plenární 
zasedání ČBK

22. 5. Rokole / Pouť rodin

22. 5. / 19.00 Vlašim / kostel  
sv. Jiljí / mše sv. s biřmováním

30. 5. / 10.00 Praha-Nusle / 
kostel sv. Václava / mše sv. s biřmováním

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Změna diářů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19. 

VATIKÁN
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Ztráta identity představuje  
ztrátu rozumu

Znepokojení nad rozdělením 
uvnitř církve
Kardinál Parolin v souvislosti s rozdě-
lením uvnitř Církve mezi takzvaným 
konzervativním křídlem a  takzvaným 
progresivním křídlem zdůraznil, jak 
tato situace církvi jen škodí, připomí-
naje, že Kristus se modlil za  její jed-
notu.
„Obavy, které někteří mají,“ řekl, odrá-
ží, že problém  „pravděpodobně pra-
mení ze skutečnosti, že papež klade 
velký důraz na  reformu církve, a  je 
v tom mnoho nejasností.“
Strukturu církve, poklad víry, svátos-
ti a  apoštolské poslání nelze měnit, 
ale v  životě církve existují  „celé ob-
lasti, které lze reformovat“. V  životě, 
ve kterém bojujeme ve svých slabos-
tech, ale který „je třeba neustále ob-
novovat. “
Poznamenal, že někdy tato rozděle-
ní a odpor vycházejí z nepochopení, 
z  neschopnosti rozlišovat  „mezi tím, 
co je podstatné a co se nemůže změ-
nit, a  tím, co není podstatné a  musí 
být reformováno, co se musí změnit 
podle ducha evangelia“.

Naděje pro církev v Číně
Kardinál Parolin v  reakci na  realitu 
čínské církve zdůraznil, jak na ni Svatý 
stolec pohlíží s  velkou úctou, vzhle-
dem k její historii obrovského utrpení, 
ale také s velkou nadějí.
Doposud podniknuté kroky  „jsou 
správným směrem k usmíření v círk-
vi,“  vysvětlil,  „i  když nevyřeší všechny 
dosud existující problémy a jejich ře-
šení bude pravděpodobně trvat dlou-
ho“.
„To, o co jsme se pokusili a pokouší-
me se,“ poznamenal,  „je chránit tuto 
komunitu, která je stále malá, ale má 
velkou sílu a vitalitu. Vše, co děláme, 
se děje s  vůlí zajistit normální život 
církve v Číně,“ zaručit „prostor pro ná-
boženskou svobodu a  společenství, 
protože člověk nemůže žít v katolické 

církvi bez společenství s  nástupcem 
Petra, s papežem.“

Velké svědectví iráckých křesťanů
Připomínaje papežskou cestu do Irá-
ku a setkání s trpící církví, která nadále 
bojuje a žije v „ovzduší nedůvěry a ne-
jistoty, které nedovoluje křesťanům 
vidět budoucnost v  zemi,“  poukázal 
kardinál Parolin na velké poučení se-
tkání s iráckými věřícími.
„To, čemu nás naučili, je svědec-
tví víry, která sahá až k  mučednictví. 
Toto je ta veliká lekce, kterou může-
me vyvodit ze setkání s iráckými křes-
ťany.”  Přes útoky a  zabíjení křesťané 
nadále vyznávají svou katolickou víru 
s velkou odvahou. „Toto je velká lek-
ce,“ dodal. „Učí nás o schopnosti být 
věrní navzdory všem obtížím,“ pozna-
menal, „ale zároveň nás žádají o větší 
solidaritu.”

Ztráta víry v Evropě
Kardinál Parolin, když hovoří o Evropě 
a návrzích nových právních předpisů 
o  etických otázkách, které se stále 
více a  více vzdalují od  křesťanských 
kořenů, připustil, že si v  těchto  „ant-
ropologických změnách, k  nimž do-
chází“, všiml velké „ztráty víry“.
Zdůraznil, že  „ztráta identity lidské 

osoby, více než ztráta víry“ představu-
je „ztrátu rozumu“. Jak již mnohokrát 
řekl papež František,  „otázka potratů 
není náboženská otázka“, ale otázka 
rozumu. A  „s  největší pravděpodob-
ností je dnes, jak řekl Benedikt XVI., 
základním problémem rozum, ne 
víra.“
Poté zdůraznil, že posláním církve 
v Evropě je svědectví. „Musíme vydá-
vat svědectví o  své víře, musíme vy-
dávat svědectví o své naději, musíme 
vydávat svědectví o  své lásce,“  aniž 
bychom ji vnucovali, ale pouze nabí-
zením  „soudržného a  věrohodného 
svědectví křesťanského života“, jak se 
dělo v prvním století církve, kdy apoš-
tolové a učedníci přišli do společností 
postrádajících křesťanské hodnoty, 
ale prostřednictvím svého svědec-
tví  „uspěli ve  změně mentality a  za-
vedení hodnot evangelia do  tehdejší 
společnosti“.

Potřeba modlitby
Kardinál Parolin uzavírá svůj rozhovor 
výzvou potřebnosti modlitby. Aby-
chom se všichni spojili v  modlitbě, 
aby nám Pán pomohl být věrní  „misi 
svědectví o  evangeliu a  také o  naší 
příslušnosti k církvi v dnešním světě.”

Zdroj: Vatican News

Přinášíme část rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici COPE 
s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem.
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se na  místo vypraví celá třída nebo 
jiná skupina, bude možné si objednat 
i  lektora z Pedagogického centra. In-
formace k projektu naleznete od květ-
na na  stránce: https://www.vychova-
-hodnoty.cz/tydny-pro-skoly-2021.
   www.apha.cz/pedagogicke-centrum

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO 
MLÁDEŽ

 TAXIWAY CAMP Nový název, 
nový tým, nový camp. Tábor pro 
mladé křesťany od  12 do  cca 15 
let, kteří chtějí prožít něco nového 
s Bohem. Inspirováno Runway cam-
pem. Taxiway je příjezdová cesta 
k  ranveji. Abychom mohli skutečně 
vzlétnout, potřebujeme se nejprve 
připravit ke  startu a  dostat na  ran-
vej života s Bohem. Není právě toto 
příležitost, jak pro to něco udělat? 
Možná vás někdo v  dětství nechal 
pokřtít a vedl k víře, ale nenazrál čas 
k  tomu, abyste se pro osobní víru, 
vztah s Bohem a opravdový křesťan-
ský život rozhodli sami? Letošní prv-
ní ročník se bude konat, dá-li Bůh, 
25. – 30. července na  Hoře Matky 
Boží v  Králíkách. Přihlašování je 
na webu ADCM.

 LIFT 21 Dvouletý program pro 
mladé ve  věku od  16 do  cca 26 let, 
zahrnující každý rok 6 víkendů a let-
ní camp. Jako křesťané věříme, že 
opravdu naplněný život dává Bůh. 
Ve vztahu s ním můžeme více poznat, 
kdo jsme, co je v nás ukryto, k čemu 
jsme povoláni a jak můžeme žít, aby-
chom byli šťastní. Přestože vám LIFT 
nabídne krásné myšlenky, princi-
py, inspirace, nápady a  způsoby, jak 
něco chápat nebo dělat, jde o něco 
víc: o dobrodružnou cestu objevová-
ní sebe sama, tajemství života i Boha. 
A je to právě On, který může pozved-
nout náš život. Nový běh kurzu, LIFT 
21, chceme nabídnout, dá-li Bůh, 
od podzimu 2021. Přihlašování jsme 
již spustili a srdečně zveme k účasti. 
Více na webu www.lift.adcm.cz
                                          www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 
 3. – 7. května ANAMNÉZA – Du-

chovní cvičení v  tichu podle sv. Ig-
náce. Registrace na webových strán-
kách komunity.

 15. května od  15.00 ONLINE ví-
kend pro mládež 14-18 let a 18-30 let 
s Katkou Lachmanovou. Téma víken-
du: Dárce pokoje, který vás nenechá 
v klidu. V případě, že to situace dovolí, 

tak by proběhl celý víkend v klášteře 
15. – 16. května.

 13. června Pouť sv. Víta a den ote-
vřených dveří kláštera. Průvodní pro-
gram se upřesní dle aktuálně platných 
opatření.

 9. – 14. července EXODUS – letní 
setkání pro mládež 14-18 let. Regis-
trace na webových stránkách komu-
nity. 

 1. – 7. srpna KÁNA – letní setkání 
pro páry (i  rodiny s  dětmi) na  Vele-
hradě. Více informací a registrace na: 
www.kana4you.cz.    
                                  www.chemin-neuf.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 1. května od 11.00 Svatý Josef – Pr-
vomájová, celebruje P. Filip Rathouský 
OFM.

 15. května od  11.00 Sobotní pa-
mátka Panny Marie, celebruje P.  Be-
nedikt Kolaja OSB.

 20. května od 12.00 Pouť seniorů, 
celebruje P.  Jan M. Vianney Dohnal 
OFM.

 29. května od  11.00 Navštívení 
Panny Marie, celebruje P. Bartoloměj 
Černý OFM.
                               wwww.hajek.ofm.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO 

 Každý první pátek v měsíci po mši 
svaté sloužené od  18.00 následuje 
hodinová moderovaná adorace s  re-
likvií sv. otce Pia z Pietrelciny. 

 Každou středu od 18.00 (pokud se 
neslaví památka či svátek) je sloužena 
mše svatá ke cti sv. Josefa, jehož rok 
právě prožíváme.    
                                     www.kapucini.cz

KRÁLOVSKÁ KANONIE PREMON-
STRÁTŮ NA STRAHOVĚ 
Den Strahovského kláštera

 1. května od 10.00 Slavnostní mše 
svatá, kterou doprovodí liturgická 
hudba A. V. Michny z Otradovic (Praž-
ští madrigalisté, sbormistryně Vero-
nika Hádková; soubor Ritornello, Mi-
chael Pospíšil; Schola Strahoviensis, 
Gorazd František Krušina, O.Praem.; 
varhany Vladimír Roubal a  Christian 
Martin Pšenička, O.Praem.).
Od 18.00 Pontifikální zpívané chorální 
nešpory, jimž bude předsedat kardinál 
Dominik Duka OP (průběžné varhanní 
improvizace – strahovský regenscho-
ri Vladimír Roubal).
Vzhledem k restrikcím se budou moci 
fyzicky účastnit jen členové řádu, 
všichni ostatní jsou zváni k účasti on-
line přes klášterní kanál na  YouTube: 
https://www.youtube.com/c/Klášter-
premonstrátůnaStrahově.
Program proběhne v rámci oslav 900 
let existence premonstrátského řádu.    
                          www.strahovskyklaster.cz

  

 Ekumenická bohoslužba za  kra-
jinu
V  sobotu 22. května od  16.00 zve 
Ekologická sekce České křesťanské 
akademie ve  spolupráci s občanskými 
sdruženími a  s  městskou částí Praha-
-Suchdol na ekumenickou bohoslužbu 
za krajinu na levém břehu Vltavy, na za-
hradě nad Sedleckými skalami. Kázá-
ním poslouží Mgr. Miloš Hejzlar, kazatel 
sboru Církve bratrské v Benátkách nad 
Jizerou. Po  bohoslužbě cca od  16.45 
následuje beseda na téma „Kdo vládne 
naší přírodě?“ s hydrobiologem a eko-
logem RNDr. Davidem Pithartem, CSc. 
Z  organizace Beleco, která se věnuje 
ochraně přírody. Místo je jako obvyk-
le na zahradě nad Sedleckými skalami 
(GPS 50°08‘22.1“N 14°23‘32.4“E) neda-
leko žlutě značené cesty ze Suchdola 
do  Roztok, je dosažitelné ze zastávek 
MHD v  Praze-Suchdole (Kamýcká, 
Budovec, Suchdol, K  Drsnici) nebo 
po poměrně prudkém výstupu od že-
lezniční zastávky Praha-Sedlec, případ-
ně od přívozu v Praze-Sedlci.
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 6. června – 27. července Letní 
kurz přípravy na život v manželství – 
vzhledem k  epidemiologické situaci 
nabízíme ještě jeden kurz, který pro-
běhne distanční formou. Snoubenci 
se přihlašují na https://www.apha.cz/
novinky/spolecna-priprava-na-zivot-
-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha-2/.
                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO – KATE-
CHETICKÉ STŘEDISKO 
Arcidiecézní kurz pro katechety 
2021 – 2023 
Ve  spolupráci s  Katolickou teologic-
kou fakultou je vyhlášen nový běh 
dvouletého katechetického kurzu. 
Ten připraví účastníky pro kateche-
tickou službu všech typů, zvláště pro 
katechezi dětí různého věku. 
Základem kurzu je především zevrub-
né studium Katechismu katolické 
církve s  odkazy na  nejdůležitější do-
kumenty církve. Posluchač bude v ka-
ždém předmětu výkladem uveden 
do  dané části KKC a  samostudiem 
se seznámí jednak s vlastním textem 
KKC, jednak se stručnou monografií, 
jež mu umožní lépe porozumět pří-
slušnému tématu. Rozvinutím kurzu 
je série teoretických a  praktických 
předmětů uvádějících do  různých 
aspektů katechetické služby. Kurz je 
určen osobnostně a duchovně zralým 
římskokatolickým laikům, kteří mají 
předpoklady ke katechetické službě.

Podmínky k přijetí do kurzu: 
• Ukončené středoškolské vzdělání 
s maturitou, studijní předpoklady
• Předpoklady ke katechetické službě 
(osobnostní a křesťanská zralost, 
dobrá pověst, pedagogické schop-
nosti)
• Plné společenství s katolickou církví 
(včetně svátostné praxe)
• Přijetí všech iniciačních svátostí 
(křest, biřmování, eucharistie)
• Základní náboženské znalosti

Přihlášky přijímá elektronicky Kato-
lická teologická fakulta UK do 12. září 
2021 na  https://www.czv.ktf.cuni.cz/
CZVKTF-117.html. 
Cena kurzu: 2000 Kč za  akademický 
rok.

Vzhledem k současné epidemii nemoci Covid-19 a se souvisejícími vládními opatřeními je možné, že některé níže 
uvedené akce budou zrušeny. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

Bližší informace o  časovém a  ob-
sahovém plánu kurzu, přihlášce 
a  úhradě poplatků naleznete rov-
něž na  https://www.czv.ktf.cuni.cz/
CZVKTF-117.html.
                               www.apha.cz/adks

PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Nabídka Pedagogického centra 
v době „distanční“
Pedagogické centrum AP bylo zříze-
no především proto, aby se jeho pra-
covníci hojně setkávali se žáky škol 
a nabízeli jim objevování a poznává-
ní hodnot, které rozvíjejí spirituální 
stránku osobnosti člověka. Současná 
společenská situace již déle než rok 
omezuje nebo znemožňuje osobní 
setkávání a  prezenční výuku a  záro-
veň je výzvou k přípravě a hledání ji-
ných cest. Jednou z nich je vstoupit 
se svými příspěvky do distanční výuky. 
Tyto výsledky naší práce mohou vyu-
žít nejen učitelé, kteří se o  nich do-
zvědí, ale také rodiny a farnosti, pro-
to o nich chceme v tomto příspěvku 
přehledně informovat.
První do šířky i do hloubky zpracova-
ný projekt se týká 1100. výročí smrti 
kněžny Ludmily, které se bude sla-
vit v  září tohoto roku. Program pro 
školy členěný podle věku, s  několika 
desítkami didaktických materiálů je 
přehledně popsán a online dostupný 
na https://www.vychova-hodnoty.cz/

ludmila-1100let/. Jeho výstupy jsou 
využitelné pro různé věkové skupiny 
ve  farnostech a  mohou být podkla-
dem k přípravě oslavy tohoto výročí. 
Součástí naší nabídky jsou i akredito-
vané kurzy pro pedagogy a další zá-
jemce o  délce čtyř vyučovacích ho-
din, které účastníky uvedou do celého 
projektu, a dále tištěná metodická pří-
ručka „Kněžna Ludmila“ s přehledným 
souhrnem informací.
Do druhého okruhu naší nabídky pa-
tří zpracované didaktické materiály 
pro distanční výuku, které vychá-
zejí z  našich prezenčních programů. 
V  současné době je jich k  dispozici 
ke stažení šestnáct na adrese https://
www.vychova-hodnoty.cz/metodic-
ke-materialy/. Nejnovější z nich jsme 
připravovali před Velikonocemi. Jed-
ná se o materiály pro seznámení žáků 
s  velikonočním příběhem. Některé 
z nich proto využívají vzdělávací apli-
kace, jiné obsahují video s vyprávěním 
velikonočního příběhu a pracovní list 
s úkoly, které na video navazují. Ma-
teriály mohli využít pedagogové sami 
při výuce, ale bylo možné si pro vede-
ní online programu objednat i lektory 
z Pedagogického centra, což několik 
učitelů pro své třídy využilo. Před-
pokládáme, že tuto nabídku budeme 
dále rozšiřovat. Výuková videa, která 
k tomuto účelu vznikla, jsou k dispo-
zici na  vimeo kanále https://vimeo.
com/user94987260.
Dalším již tradičním projektem, na kte-
rém v  centru nyní pracujeme, jsou 
červnové Týdny pro školy. Jako téma 
letošního ročníku jsme zvolili ochrán-
ce a  osobnosti naší země. Vzhledem 
k pandemické situaci je téma ochrán-
ců v  době krize velmi aktuální. Vy-
brali jsme několik osobností, jejichž 
život odkazuje na hodnoty, které jsou 
nadčasové. Program představí svaté 
ochránce: Václav, Vojtěch, Ludmila, 
Cyril a Metoděj, Prokop, Anežka a Jan 
Nepomucký; a také některé osobnosti 
z novější doby:  Jiří z Poděbrad, Karel I. 
Habsburský, kardinál Josef Beran, ses-
tra Vojtěcha Hasmandová a  Nicholas 
Winton. Každá z osobností je spojená 
s  některým místem v  Praze. Účast-
níci programu si budou moci vybrat 
osobnost a  vypravit se na  místo, kde 
se s ní díky průvodci s úkoly a samo-
statné práci seznámí. V  případě, že 
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 II. národní pouť za hospice
V sobotu 12 června jste zváni na pouť 
za Boží pomoc, ochranu a požehnání 
pro hospice na Velehradě. Program: 
od 11.30 přednáška na téma „Poslání 
hospiců v  dnešním světě“ (Sál kardi-
nála Špidlíka – MUDr.  M. Svatošová, 
PhDr. Mgr. R. Huneš, MBA). Od 13.00 
bude složena poutní mše svatá – 
hlavní celebrant Mons. Zdenek Wa-
sserbauer. Na  místě bude možnost 
si zakoupit výrobky s hospicovou té-
matikou a  publikace, včetně čerstvě 
vydaného životopisu patrona hospi-
ců a této pouti sv. Josefa Moscatiho, 
lékaře z  Neapole. Více informací 
na www.asociacehospicu.cz. 

 Nový e-shop bosých karmelitek 
z  Drast - Na  adrese https://galerie.
karmeldrasty.eu si mohou věřící vy-

bírat z  široké nabídky ručně vyrábě-
ných předmětů s  křesťanskou tema-
tikou. 

INKARDINACE
 ThLic.  Sebastian Piotr Kopeć byl 

ke  dni 1. března 2021 inkardinován 
do Arcidiecéze pražské.

USTANOVENÍ
 Mgr. Ing. Václav Boháč byl s účin-

ností od  1. května 2021 uvolněn 
z  funkce administrátora in  materiali-
bus Římskokatolické farnosti Slaný.

 P.  ThLic.  Marek František Drábek, 
Dis., O.Praem. byl s  účinností od  1. 
dubna 2021 uvolněn z funkce koordi-
nátora nemocničních kaplanů v Arci-
diecézi pražské.

 Mgr.  Jan Kolouch byl s  účinností 

od  1. dubna 2021 jmenován a  usta-
noven koordinátorem nemocničních 
kaplanů v Arcidiecézi pražské.

 P. Mgr. Jan Poříz OCD byl se sou-
hlasem svého řeholního představe-
ného s  účinností od  1. května 2021 
uvolněn z  funkce administrátora in 
spiritualibus Římskokatolické farnosti 
Slaný a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven administráto-
rem Římskokatolické farnosti Slaný.

 Mons. Michael Slavík, Th.D., byl 
dekretem čj. 04370/2016 jmenován 
a ustanoven biskupským vikářem pro 
pastoraci. V návaznosti na  tento de-
kret mu bylo prodlouženo toto usta-
novení do 30. června 2022.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 ThDr. Miloslav Kněz, farář v Divišo-

vě, 2. 5. 1951 (70 let)
 Mgr.  Miroslav Auxt, farní vikář 

ve Vlašimi, 6. 5. 1986 (35 let)
 P. Dr. Stanislav William Robert Faix 

OSA, farní vikář u kostela sv. Tomáše 
v Praze-Malé Straně, 8. 5. 1936 (85 let)

 prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník, 
12. 5. 1932 (89 let)

 P.  prof.  PhDr.  Ludvík Armbruster 
SJ, působící v Praze, 16. 5. 1928 (93 let)

 Angelo Jason Scarano, Th.D., 
S.S.L., administrátor v  Dobříši, 18. 5. 
1971 (50 let)

 P.  Cyril Vojtěch Kodet, Th.D., 
O.Carm., farní vikář v  Praze-Liboci, 
20. 5. 1956 (65 let)

 Jindřich Brandejs, osobní farář, vý-
pomocný duchovní v Křečovicích, 25. 
5. 1934 (87 let)

 Mgr. Ing. Petr Bouška, administrá-
tor v Berouně, 26. 5. 1966 (55 let)

 Mgr. Ing. Václav Slavíček, trvalý já-
hen v Kladně, 31. 5. 1946 (75 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 P.  Jiří Ptáček MIC, farář v  Hrádku 

u Vlašimi, 26. 5. 2001 (20 let)
 ThMgr. Kazimierz Duś, farář v Kře-

čovicích, 31. 5. 1981 (40 let)

RADIO PROGLAS

 2. 5. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích

 9. 5. (9.00) Katedrála sv. Petra 
a Pavla v Brně

 16. 5. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 23. 5. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Šumperku

 30. 5. (9.00) Kostel sv. Jana Ne-

pomuckého v Hluboké nad Vltavou 
(P. Tomas van Zavrel)

Aktuální program: www.proglas.cz/
program 

TELEVIZE NOE

 2. 5. (10.00) Kaple Telepace v Os-
travě

 4. 5. (18.00) Kostel sv. Mikuláše 
v Praze na Malé Straně – u příležitos-
ti sv. Floriána, patrona hasičů (Mons. 
Charles Daniel Balvo, apoštolský 
nuncius v ČR) 

 9. 5. (10.00) Kostel sv. Václava 
v Ostravě – děkovná za 15 let vysílání 
TV Noe

 16. 5. (10.00) Kostel sv. Jana Ne-
pomuckého v Nepomuku (kardinál 
Dominik Duka OP)

 22. 5. (17.00) Mše svatá ze Svato-
dušní vigilie (P. Petr Prokop Siostr-
zonek, OSB, arciopat břevnovského 
kláštera)

 23. 5. (9.30) Mše svatá ze slavnosti 
Seslání Ducha svatého z Vatikánu

 30. 5. (10.00) Katedrála Božského 
Spasitele v Ostravě 

Aktuální program: www.tvnoe.cz/
program

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Všeobecný úmysl      
Za finanční svět: Modleme se, aby ti, 
kdo nesou odpovědnost za  finance, 
spolu s vládami usměrňovali finanční 
oblast a chránili občany před nástra-
hami s nimi spojenými.

Národní úmysl
Děkujeme za  mariánská poutní mís-
ta a  prosíme, aby na  nich lidé skrze 
Pannu Marii snadno nacházeli cestu 
ke Kristu.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 3. května do 7. května
Duchovní cvičení Anamnéza / Ko-
munita Chemin Neuf / Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz

»

 Od 5. května do 9. května
Exercicie “Život z  Ducha Božího” / 
Mons. Aleš Opatrný / Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz
 Od 5. května do 7. května

Duchovní cvičení (nejen) pro zaměst-
nance Charity / Mons. Bohumír Vitá-
sek / Stojanov / http://stojanov.cz
 Od 7. května do 9. května 

Duchovní obnova pro lekto-
ry a  všechny zájemce o  Boží slovo 
v  praktickém životě / P.  Marián Po-
spěcha / Stojanov / http://stojanov.cz
 Od 10. května do 14. května

Exercicie „Křesťanská láska a odpuš-
tění“ / P. Josef Michalčík, CSsR / Sva-
tá Hora / www.svata-hora.cz
 Od 14. května do 16. května

Duchovní cvičení / Mons. Pavel Po-

sád / Hostýn / http://hostyn.cz
 Od 17. května do 19. května

Duchovní obnova pro seniory / 
P. Miroslav Jáně / Stojanov / http://
stojanov.cz
 Od 23. května do 28. května

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleska-
čem / Hostýn / http://hostyn.cz
 Od 26. května do 29. května

Duchovní cvičení pro všechny / 
P. Miloslav Kabrda / Stojanov / http://
stojanov.cz
 Od 28. května do 30. května

Duchovní cvičení pro seniory / 
P.  Milan Palkovič / Hostýn / http://
hostyn.cz
Vzhledem k epidemické situaci mohou 
nastat změny, proto doporučujeme 
sledovat webové stránky pořadatelů. 

Z ACT CURIAE



HISTORICKÝ KALENDÁŘ

1. května 1991
Papež Jan Pavel II. vydal encykliku 
Centesimus annus (Stý rok) ke  sté-
mu výročí encykliky Rerum Nova-
rum.

1. května 2011
Papež Benedikt XVI. blahořečil své-
ho předchůdce Jana Pavla II.

6. května 1951
Rozhlasová stanice Svobodná Ev-
ropa se sídlem v  Mnichově začala 
pravidelně přenášet české a sloven-
ské bohoslužby.

13. května 1981
Papež Jan Pavel II. byl vážně zraněn 
při atentátu na  Svatopetrském ná-
městí v Římě. 

15. května 1211
Za přítomnosti Přemysla Otakara I. 
byl v Brně posvěcen kostel sv. Kun-
huty. V jeho blízkosti byl později vy-
budován zábrdovický klášter, který 
byl v  80. letech 18. století zrušen 
a kostel se poté využíval jako skla-
diště. Dnes je v  něm provozována 
lékárna a jedná se o jednu z nejstar-
ších staveb v Brně.  

15. května 1891
Papež Lev XIII. vydal encykliku Re-
rum novarum (O  věcech nových) 
věnující se sociální problematice – 
podpoře odborů, odmítnutí komu-
nismu a neomezeného kapitalismu 
a zároveň podpořila právo na sou-
kromé vlastnictví.

15. května 1931
U  příležitosti 40. výročí encykliky 
Rerum novarum vydal papež  Pius 
XI. encykliku Quadragesimo anno 
(Čtyřicátého roku), jež se věnuje 
uspořádání společnosti a společen-
skému řádu.  

20. května 1781
Josef II. určil jednotlivým klášterům 
tzv. numerus clausus, tj. pevný počet 
jejich členů, čímž omezil jejich růst.

24. května 1391
V  Praze byla založena  Betlémské 
kaple, která byla určena pro kázání 
v českém jazyce.

26. května 1521
Císař Karel V. podepsal a  vyhlásil 
edikt wormský, který byl namířen 
proti Martinu Lutherovi a jeho stou-
pencům. Ti byli odsouzeni k  vy-
hnanství a jejich knihy se spálily. 

30. května 1431
Janu z Arku byla  ve  francouzském 
městě Rouen upálena jako čaroděj-
nice    a kacířka. 

31. května 1721
Papež Inocenc XIII. prohlásil Jana 
Nepomuckého za blahoslaveného. 

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

SÍLA RODIČOVSKÉ 
MODLITBY
Stormie Omartianová
Brož., 231 str., 235 Kč 

PŘIKRYL JSI MOU 
HANBU
Anne Lécu 
Brož., 120 str., 155 Kč 

SÍLA MODLITBY 
ZA VAŠE 
VNOUČATA
Stormie 
Omartianová 
Brož., 215 str., 235 Kč

PIERRE CLAVERIE. 
VSTŘÍC SETKÁNÍ 
S DRUHÝM
Jean-Jacques 
Pérennès 
Brož., 284 str., 345 Kč

JEZUITSKÝ NÁVOD 
NA MODLITBU
James Martin
Brož., 78 str., 199 Kč

O EUCHARISTII 
V TEOLOGICKÉ 
SUMĚ 
Tomáš Akvinský
Brož., 328 str., 390 Kč

MAPY MÝCH POCITŮ 
Bimba Landmann 
Váz., 44 str., 339 Kč

10 VĚCÍ, KTERÉ 
BY VAŠE DÍTĚ 
S AUTISMEM 
CHTĚLO
Ellen Notbohm
Brož., 160 str., 279 Kč

CÍRKEV A VÝZVY 
PŘÍTOMNOSTI
Éric de Moulins-
Beaufort
Brož., 188 str., 249 Kč

DÍVKA POD 
HLADINOU 
Jana Růžičková
Brož., 184 str., 269 Kč 

ZBOŽNOST JE 
UŽITEČNÁ KE VŠEMU
Jan Graubner
Brož., 112 str., 149 Kč

VYSOCE CITLIVÍ LIDÉ 
MEZI NÁMI
Rolf Sellin 
Brož., 208 str., 329 Kč 

ROZJÍMAVÝ 
RŮŽENEC
Grzegorz Ryś
Brož., 96 str., 129 Kč

KVÍTKY SVATÉHO 
FRANTIŠKA
Váz., 192 str., 299 Kč

SRDCEM K SRDCI
Guy Gilbert 
Brož., 96 str., 159 Kč 

VYPADLÁ  
Z HNÍZDA
Clotilde Noël 
Brož., 160 str., 249 Kč 
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