
 
 

Pontifikální mše svatá  
na poděkování za 100 let výuky na Masarykově 

univerzitě a k uctění památky obětí nacismu  
a komunismu z řad akademiků a absolventů  

12. 11. 2019 

 



Rektor Masarykovy univerzity prof. Martin Bareš ve spolupráci 
s Vysokoškolským katolickým hnutím pod záštitou brněnského 

diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho si Vás dovoluje pozvat  
na pontifikální mši svatou u příležitosti 100. výročí od zahájení výuky 
na Masarykově univerzitě. V katedrále Sv. Petra a Pavla v Brně bude 

tuto mši svatou slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul v úterý  
12. listopadu 2019 v 19.00 hodin. 

 

Interpreti hudby během mše svaté: 

Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT 
Žestě brněnské katedrály 
Varhany Dagmar Kolařová 
Řídí sbormistr Petr Kolař 
 

 

Vysvětlivky 
K = kněz 
L = lid 

  



 

VSTUPNÍ OBŘADY 
Všichni stojí. 
 
Miroslav Příhoda: Ohnivá fanfára 

512 – Bože, před tvou velebností 

1. Bože, před tvou velebností / na kolena padáme; / za dar pravé 
pobožnosti / vroucím srdcem žádáme, / bychom tebe milovali / jako 
v nebi andělé, / oběť chvály tobě vzdali / podle svaté vůle tvé.  

2. Láska tvá mě k sobě vábí, / jde mi sama z nebe vstříc, / abych se já 
člověk slabý, / nebál patřit na tvou líc. / V zajetí jsem vlastních hříchů, / 
a ty přesto máš mě rád; / přijď, ó Pane, znič mou pýchu, / navždy buď 
můj pevný hrad!  

K Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
L Amen. 
K Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého 
Ducha ať je s vámi se všemi. 
L I s tebou. 
 
ÚKON KAJÍCNOSTI 
K Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme 
svých hříchů. 
L Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším 
myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má 
veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly  
a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. 
K Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď 
nás do života věčného. 
L Amen. 

Jacob de Haan: Missa Cecilia -  Kyrie a Gloria 



BOHOSLUŽBA SLOVA 

Všichni sedí. 

 

První čtení: Jób 28 9–28 
 

Čtení z knihy Jób:  

Po křemeni vztahuje člověk svou ruku, převrací od kořene hory.9 Ve 
skalách razí štoly, vše, co je cenné, vidí jeho oko.10 Ucpává místa, odkud 
se derou vody, vynáší na světlo skryté věci.11 Ale moudrost – odkud 
přichází, kdepak se najde poznání?12 Člověk k ní nezná cestu, nenajde 
se v zemi živých.13 Oceán praví: Ve mně není, a moře říká:  
U mne se nenachází.14 Nezaplatí se za ni zlatem, její cenu nelze vyvážit 
stříbrem.15 Nelze ji ocenit kovem z Ofiru, safírem nebo sardonyxem.16 

Nevyrovná se jí zlato a sklo, je odhadována výše než zlaté nádoby.17 

Nelze myslet ani na korál a křišťál, pytlíček moudrosti je nad perly.18 

Nevyrovná se jí topas z kušské krajiny, nelze ji ocenit ryzím zlatem.19 

Moudrost tedy – odkud přichází, kdepak se najde poznání?20 Skrytá je 
očím všech smrtelníků, je utajena před ptactvem nebes.21 Smrt  
a podsvětí říkají: Náš sluch zachytil o ní jen zprávu.22 Bůh sám zná k ní 
cestu, on ví, kde se najde.23 Vždyť on obhlíží zemské končiny, všechno 
pod nebem vidí.24 Když prudkost určil větrům, míru stanovil vodám,25 

když dešťům dal hranici a cestu hřímajícím mrakům,26 tu ji uzřel  
a zjevil, určil ji a prozkoumal,27 člověku pak řekl: Hle, bázeň před Pánem 
– to je moudrost, varovat se zlého – to je obezřelost.“28

 

 
Slyšeli jsme slovo Boží. 
L Bohu díky. 

 

 

 



 

Responsoriální žalm 111(110), 7–8.9.10 

Odpověď: Buď veleben Hospodin nyní i navěky. 

K Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, spolehlivé jsou všechny 
jeho příkazy, pevné navěky a navždy, provedené v pravdě a právu. 
L Buď veleben Hospodin nyní i navěky. 

K Vykoupení seslal svému lidu, sjednal navěky svou smlouvu;   
svaté a velebné je jeho jméno. 
L Buď veleben Hospodin nyní i navěky. 

K Počátek moudrosti je bát se Hospodina: moudře jednají všichni, kdo 
ji zachovávají; jeho chvála zůstává navždy. 
L Buď veleben Hospodin nyní i navěky. 

Druhé čtení:  1 Kor 12, 1-9 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Korintským: 

Bratři, co se týká duchovních darů, rád bych, abyste v té věci měli 
jasno.1 Víte (dobře), že když jste byli pohany, byli jste nezadržitelně 
přitahováni k němým modlám.2 Proto vám prohlašuji: Kdo mluví pod 
vlivem Ducha Božího, nemůže nikdy říci: „Proklet buď Ježíš!“ a stejně 
tak jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ 3 
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. 4 A jsou rozličné 
služby, ale je pouze jeden Pán. 5 A jsou různé mimořádné síly, ale je 
pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.6 Ty projevy Ducha 
jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.7 Jednomu totiž 
Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání,8 
jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož 
Ducha dar uzdravovat,9 jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat 
pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, 
jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými (neznámými) 



jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo 
řečeno.10 To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje 
každému zvlášť, jak chce.11  

Slyšeli jsme slovo Boží. 
L Bohu díky. 
 
Evangelium Jan 1, 1-5, 32 
Všichni stojí.  
 
James Cheponis Slavnostní aleluja 
 
K Pán s Vámi. 
L I s tebou. 
K Slova svatého Evangelia podle Jana. 
L Sláva Tobě, Pane. 

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.1 To 
bylo na počátku u Boha.2 Všechno povstalo skrze ně a bez něho 
nepovstalo nic, co jest.3 V něm byl život a ten život byl světlem lidí.4 To 
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.5 A Jan vydal svědectví: 
„Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.32 

K Slyšeli jsme slovo Boží. 
L Chvála tobě, Kriste. 
 
HOMILIE 
Všichni sedí. 
Homilii pronese brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. 
 
 
 
 
 



 

VYZNÁNÍ VÍRY 
Všichni stojí. 
 
K Věřím v jednoho Boha,  
L Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného  
i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného 
Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, 
Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné 
podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi  
a pro naši spásu sestoupil z nebe. (Všichni se pokloní) Skrze Ducha 
svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás 
ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne 
vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.  
A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez 
konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna 
vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy 
proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. 
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení 
mrtvých a život budoucího věku. Amen. 
 
Přímluvy 
Všichni stojí. 
(Autorem přímluv je Mons. prof. Petr Piťha) 

K Obraťme se k Bohu, který stvořil vše, tedy i každého z nás. Který je 
Moudrost sama, dal kosmu řád a přeje si, abychom ho poznávali  
a dodržovali k prospěchu nás i všech. 

Bože, víme, že znáš všechny potřeby světa a není třeba Ti je 
připomínat. Je však třeba, abychom to připomínali sobě. 
 
Bože, náš nebeský Otče, prosíme Tě, vyslyš nás. 
 



Modleme se za tuto naši Masarykovu univerzitu. Chraň ji od nebezpečí 
vnějšího a především vnitřního a dej, aby ve skutečné loajalitě všech 
svých údů plnila svůj úkol. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Modleme se za jejího zakladatele, prezidenta Tomáše G. Masaryka,  
a za prvního jejího rektora prof. Karla Engliše, aby odpočívali v pokoji  
a nebyli naplňováni zármutkem nad stavem univerzity, kterou měli 
rádi. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Modleme se za vojáky a důstojníky Československých legií padlé  
v 1. světové válce, neboť bez jejich obětí by nevznikla Československá 
republika a nebyla založena naše univerzita. Ať odpočívají v pokoji  
a mohou se radovat z úcty a vděčnosti, kterou jsme jim povinni. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Modleme se za studenty naší univerzity, kteří byli popraveni 
v Kounicových kolejích, trpěli a zemřeli v koncentračních táborech, za 
všechny členy univerzity, kteří sdíleli jejich osud a také za jejich rodiny. 
I jim dej pokoj a smír a nás veď k obdivu a úctě k jejich odvaze, 
věrnosti národu a ideálům pravého lidství. Dej, abychom tyto vzory 
následovali. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Modleme se za vojáky a důstojníky, kteří bojovali a padli v řadách 
spojeneckých armád 2. světové války. Prosme zvláště za ty, kteří byli 
právě proto popraveni a vězněni v době komunistického teroru. Dej, 
abychom si tyto skutečnosti uvědomovali a pamatovali na to, že 
budeme-li v každé situaci a v každém sebemenším případě dodržovat  



 

a chránit demokracii, nebude zapotřebí krvavých obětí, jaké byly ty 
jejich. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Modleme se za nositele a strůjce zla. Dej, aby nahlédli svá děsivá 
provinění a, nakolik mohou, je odčiňovali. Probuď jejich odhozené 
umlčené svědomí a veď je k pokoře, aby se sklonili před Tvým 
majestátem spravedlivého soudce. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Prosme o statečnost k pravdě. Dej, abychom ji stále hledali a měli 
odvahu ji přijmout, unést, žít, milovat, nést druhým a ve všem, vždy  
a všude ji hájit. Pravda, jediná a nedělitelná, daná, ne vymyšlená, 
sdílená, nikoli vlastněná ať se stane praporem našich životů. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Prosme o zodpovědnost. Dej, abychom si uvědomili mimořádnou 
zodpovědnost, kterou mají lidé vzdělaní v životě společnosti, kterou 
mají odborníci za svou práci, zvláště pak ti, jejichž objektem jsou lidé: 
lékaři, soudci, právníci a učitelé na prvém místě. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Prosme o náležité a zdravé vztahy mezi učiteli a žáky. Veď nás k tomu, 
aby nikdo nebyl ponižován a pomlouván a každý byl spravedlivě 
posuzován, případně kritizován. Dej, aby spory mezi učiteli a žáky byly 
řešeny věcně, otevřeně, bez zbytečných emocí a nebyly nepravdivě 
přetřásány v informačních médiích uvnitř univerzity a nepřenášely se 
do médií veřejných. Abychom odvolání k veřejným médiím považovali 
za zcela nepřípustné. 
 



L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Prosme o službu zákonům. Již proto, že se v naší vědecké činnosti 
věnujeme zákonům přírodním, společenským i mravním, prosíme, 
abychom je především sami dodržovali ve svém osobním  
i profesionálním životě. Prosíme také, abychom jejich dodržování 
žádali od druhých a odhodlaně pranýřovali jejich nedodržování. Kéž je 
nám přitom jasné, že bez zákonem nevymezeného pojmu slušnosti, 
nemůžeme zákonnost obnovit. Prosíme, abys nám pomohl stát se 
slušnými lidmi. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Prosme o úctu k člověku. Utvrď v nás úctu ke každému člověku od 
chvíle, kdy byl počat až do okamžiku smrti. Je třeba, abychom 
ukazovali a deklarovali, že lidé mají tutéž důstojnost, i když jsou 
nejrůznějším způsobem odlišní. Dej, abychom si stále uvědomovali, že 
neúcta k druhým je zneuctěním nás samých. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
Prosme o pokoru. Pomáhej nám, Bože, budovat tuto základní ctnost, 
neboť nejde o to, abychom se před někým hrbili, ale o to, abychom si 
co nejplněji uvědomili pravdu o nás samých, znali své dobré i stinné 
stránky a naučili se s nimi zacházet. Jde o naše zdravé sebevědomí, 
které musí být pravdivé. Pomoz nám, abychom se s tímto 
sebevědomím obraceli ke každému člověku, přírodě a především 
k Tobě, Tvůrci a Spasiteli. 
 
L Prosíme Tě, vyslyš nás. 
 
K Bože, Ty jsi Otec veškerého milosrdenství, který smrtí a vzkříšením 
svého Syna se sebou smířil celý svět a na odpuštění hříchů dal svého 



 

Svatého Ducha. Dej i nám odpuštění vin a naplň naši mysl a srdce 
mírem. Amen. 
 

BOHOSLUŽBA OBĚTI 

Všichni sedí. 
Obětní průvod 
Finanční sbírka bude věnována Hospicu Sv. Alžběty v Brně  

John Rutter: Et misericordia eius 
 
K Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci 
všemohoucímu. 
L Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa. 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 
K Pán s vámi. 
L I s tebou. 
K Vzhůru srdce. 
L Máme je u Pána. 
K Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 
L Je to důstojné a spravedlivé. 
K Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, 
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. 
Neboť ty jsi náš tvůrce i spasitel. Od tebe máme život a ve tvých rukou 
jsme, když žijeme i když umíráme; a ty nás skrze svého ukřižovaného 
Syna vysvobozuješ z otroctví hříchu, a až se vrátíme do země, z níž 
jsme vzati, ty nás skrze něho vzkřísíš a dáš nám účast na jeho slávě. 
A proto tě chválíme a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé 
slávě a voláme: 

Jacob de Haan: Missa Cecilia -  Sanctus a Benedictus   



PROMĚŇOVÁNÍ 
Všichni klečí  

Tajemství víry. 
L  Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod 
čekáme, Pane Ježíši Kriste. 
K Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, 
obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že 
smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme: Ať 
nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí  
a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě; 
veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, 
naším biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé 
církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé  
v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování; přijmi 
je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi: dej 
nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou 
Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se 
všemi spravedlivými od počátku světa; ať tě s nimi chválíme  
a oslavujeme. Skrze Tvého syna, Ježíše Krista. 
 
Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče 
všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. 

L Amen.  

MODLITBA PÁNĚ 
Všichni stojí 
 
L Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království 
tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám 
dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.  
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
 



 

K Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. 
Smiluj se nad námi a pomoz nám: ať se nikdy nedostaneme do područí 
hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí 
očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. 
L Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. 
 
POZDRAVENÍ POKOJE 
 
K Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj 
pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve,  
a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ  
a kraluješ na věky věků. 
L Amen. 
K Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. 
L I s tebou. 
K Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. 
(Všichni se navzájem pozdraví podáním ruky se slovy: Pokoj tobě.) 
 
LÁMÁNÍ CHLEBA 
Všichni klečí  
 
Jacob de Haan: Missa Cecilia -  Agnus Dei 
 
PŘIJÍMÁNÍ 
K Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, 
kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. 
L Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má 
duše bude uzdravena. 



712 – Klaním se ti vroucně 

1. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, / jenž tu ve svátosti sebe 
ukrýváš. / Tobě srdcem svým se zcela poddávám, / před tebou svou 
slabost, Bože, vyznávám.  

2. Zrakem, hmatem, chutí, tebe nevnímám, / a jen sluchem svým tě 
jistě poznávám. / Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, / v něm je 
základ pravdy lidstvu všemu dán.  

3. Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také skryto člověčenství 
tvé. / V obojí však věřím celým srdcem svým, / o milost tě prosím 
s lotrem kajícím.  

4. Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám, / že jsi Pán a Bůh můj vroucně 
vyznávám. / Rač mé chabé víře větší sílu dát, / více v tebe doufat, víc tě 
milovat.  

5. Plode smrti Páně, chlebe života, / v němž se lidem dává Boží 
dobrota, / dej mé duši stále jenom z tebe žít, / v tobě Boží lásku 
rozjímat a ctít.  

6. Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás hříšné z hříchů 
očišťuj, / vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby všeho světa viny obmyla.  

7. Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci toužícímu touhu 
vyplnit, / abych, jak zde hledím s vírou na oltář, / v nebesích tě jednou 
spatřil tváří v tvář. / Amen.  

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum 
Antonín Dvořák:  Hospodine, pomiluj ny 



 

932B – Tebe, Bože, chválíme 

1. Tebe, Bože, chválíme, / tebe, Pane, velebíme, / tebe, Otce věčného / 
s tvory celé země ctíme. / Též i moci andělské / věčně chválí jméno tvé.  

2. Tobě zpívá nebe chrám, / cherubové, serafíni: / Svatý, Svatý, Svatý 
Pán, / Bůh, jenž mocné divy činí. / Nebe, země, den i noc / hlásá slávu 
tvou a moc.  

3. Tebe slaví skvělý chór / proroků i apoštolů, / mučedníků vzácný 
sbor, / církve hlas od tvého stolu, / tebe, Otce našeho, / Syna, Ducha 
Svatého.  

4. Ty jsi, Kriste, slávy král, / Syn, v němž Bůh je mezi námi. / K naší 
záchraně jsi vzal / lidské tělo v lůně Panny. / Zvítězil jsi nad smrtí, / zveš 
nás v nebes království.  

5. Po pravici Boží dlíš / v slávě Otce nebeského. / Věříme, že přicházíš / 
jako soudce tvorstva všeho. / Pomoz služebníkům svým, / drahou krví 
koupeným.  

6. Dej, ať uvedeni jsme / do tvé slávy ke všem svatým. / Žehnej svému 
dědictví, / zachraň je a kraluj nad ním. / Dobrořečit chceme ti, / chválit 
dnes i navěky.  

7. Dnes a stále, Pane náš, / chraň od hříchů lidské syny, / smiluj se 
a dluhy smaž, / prokaž nám své dobrodiní. / Vždyť kdo v tebe doufá 
jen, / nikdy není zahanben.  

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ 
Všichni stojí. 
K Skrze Krista, našeho Pána. L Amen. 



905 – Ty mocný, silný, veliký 

 1. Ty mocný, silný, veliký / Vladaři věčnosti! / Ty, který svítíš do 
temnot / na cestu ke ctnosti, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!  

2. Ty, jehož moudrost vesmíru / dala své zákony / a chceš, by člověk 
postupně / zvedal jim záclony, / buď veleben, buď veleben, buď 
veleben!  

3. Ty, který krásou odíváš / korunku květovou / a v rovnováze držíš 
svou / soustavu světovou, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!  

  





MODLITBA ZA NÁROD 

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – 
naši krásnou a úrodnou vlast. 

Děkujeme Ti,  
že´s nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším  
i škůdcům vnitřním. 

Prosíme Tě,  
dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.  

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, 
abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě 
po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol. 

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.  

Amen. 

  



 

Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České 
 
 

„Milé sestry, milí bratři, 
 

v listopadu si budeme připomínat 30. výročí svobody v naší zemi. 
Světské oslavy se zaměřují na okolnosti 17. listopadu a na jejich 

důsledky. Církevní oslavy jsou navíc spojeny s výročím kanonizace 
sv. Anežky České, kterou 13. listopadu 1989 v Římě svatořečil 
papež Jan Pavel II. Událost jejího svatořečení se stala velkým 

impulsem pro věřící naší země a byla předzvěstí základních změn, 
které následovaly. Je to velký dar, že žijeme ve svobodné době  

a jsem přesvědčen, že každé podobné výročí je příležitostí  
k ohlédnutí se do minulosti a připomínání si tehdejších událostí. 

Není to proto, abychom obráceni k minulosti zůstali, ale aby naše 
starost o budoucnost byla hlouběji zakotvena v realitě toho, co se 
stalo. Bez znalosti a pochopení minulosti je budoucnost ochuzena 
o kořeny, ze kterých vyrůstá, a přítomnost se může stát cestou po 

moři bez kompasu, bez navigace, tedy odnikud nikam… 
 

V historii lidstva jsou osobnosti, které mnohdy až "mechanický" 
chod světa a dějin prozářily nadějí. Anežka Česká žila ve velmi 

těžké a složité době. Inspirována životem svatého Františka  
a svaté Kláry se zřekla všeho, co vyplývalo z jejího postavení 

královské dcery, a v blízkosti Krista, svého Krále, žila pro druhé, 
především pro potřebné lidi. Světlo naděje z ní vyzařující 

proměňovalo její okolí od doby, kdy žila, až do naší současnosti. 
Dnes děkujeme Bohu za její roli v pádu komunistické totality  

a můžeme z celého srdce prosit:  
„Svatá Anežko, provázej nás i nadále.“  
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