
BRNĚNSKÁ DIECÉZE
30. června 2012 v 9.00 hodin v katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně (biskup Vojtěch Cikrle)

P. Karel Janů
Jámy 
6. července
11.00

P. Martin Kohoutek
Hodějice 
7. července
14.00

P. Josef Novotný
Žďár nad Sázavou 
1. července
15.00

KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE
23. června 2012 v 9.30 hodin v katedrále 
Sv. Ducha v Hradci Králové 
(biskup Jan Vokál)

P. Filip Foltán
Veľké Uherce (SK)
24. června
15.00
(Červený Kostelec 
30. června
10.00)

Kněžská svěcení a primice novokněží
(Kurzivou jsou uvedeny „druhé primice“, tj. slavné mše svaté)

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE
23. června 2012 v 9.30 v katedrále sv. Václava 
v Olomouci (arcibiskup Jan Graubner)

P. Petr Káňa
Nedašov
29. června
15.00

P. Martin Sekanina
Cholina
1. července
15.00

P. Stanislav Trčka
Drnovice-Ploština
24. června
15.00

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE
30. června v 9.30 v katedrále Božského Spasite-
le v Ostravě (biskup František Václav Lobkowicz)

P. Jiří Marek Kotrba
Hlučín 
7. července 
10.00
(Ostrava-Hošťálkovice
8. července 
10.00)

P. Vladimír Pavlík
Ostrava-Hrabová
6. července
16.00

Novokněžím na cestu 
ke svěcení a k Božímu lidu

Kněz nezískává jen úřad, ale svěcení. Biskup 
na něho vkládá ruce, čímž se vysvěcený stá-
vá majetkem Božím. Bůh tak nevlastní jen to, 
co kněz má, ale i to, čím je – Bohu patří celá 
jeho osoba.
Tím se v kněžském svěcení uskutečňuje akt 
úplného odevzdání. Neboť když muž přistou-
pí ke kněžskému svěcení, je si vědom toho, 
že nedává jen „něco“, ale sebe sama; a skrze 
své „Adsum!“, své „Zde jsem!“ jasně dává na-
jevo, že je připraven Bohu tuto oběť úplného 
odevzdání přinést.
Pokud jednou k tomuto úplnému odevzdání 
došlo, není z něj cesta „zpět“. Platí to o ode-
vzdání se při uzavření sňatku před oltářem Bo-
žím, platí to právě tak pro odevzdání se Bohu 
při kněžském svěcení.
Člověk má jen jedno srdce, může se pouze 
jednou úplně odevzdat. Fakt, že se kněz stává 
zcela majetkem Božím, se uskutečňuje vtisk-
nutím nesmazatelného kněžského znamení, 
kněžského charakteru do duše vysvěceného. 
Skrze tento kněžský charakter se vysvěcený 
také bytostně podílí na kněžství Ježíše Krista.
Vstupuje v tajemné spojení s naším Pánem Je-
žíšem Kristem, které je tak niterné, že je tento 
muž od okamžiku vysvěcení schopen jednat 
v osobě Ježíše Krista.
Neříká při proměňování ve mši svaté: „Toto 
je tělo Kristovo“, ale: „Toto je moje tělo! Toto 
je kalich mé krve!“ Ve svaté zpovědi neříká: 
„Kristus ať ti udělí rozhřešení od tvých hří-
chů!“, ale říká: „Já ti uděluji své rozhřeše-
ní…!“ – Tak niterně je tedy vysvěcený kněz 
spojen s Kristem, že v něm (v jeho osobě) 
Kristus pokračuje v díle, které sám na zemi 
započal.

P. MILOSLAV KABRDA SDB, 
spirituál Arcibiskupského semináře v Praze

P. Petr Plachký
Velká Polom 
7. července
13.00

P. Mário Račko
Místek 
1. července
15.00
(Pavlice (SK)
7. července 
10.00)

P. František Staněk
Ostrava-Zábřeh
2. července 
17.00

P. Jan Zelenka
Bernartice nad Odrou 
8. července
15.00

P. Dobromil Zifčak
Kravaře
1. července
9.30
(Cífer (SK)
7. července
11.00)

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE
23. června 2012 v 9.30 hodin  
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze (kardinál Dominik Duka)

P. Radek Tichý
Komunitní centrum Matky 
Terezy v Praze
24. června
15.30


