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Den: úterý 5. květen 2015 

Svátek/důvod: Děkovná mše za sedmdesát let míru a vzpomínka na ty, kteří za naši 
svobodu obětovali své životy. Výročí ukončení II. světové války 

Typ akce: Pontifikální mše sv. 

Celebrant: 

Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, 
metropolita a primas český 
Kazatel:  Mons. Leonard William Kenney, C. P., pomocný biskup 
z Birminghamu 

Začátek akce 
(T): Bohoslužba začíná v 17.30 hodin 

Typ zvonění: Mimořádné velké zvonění se zvonem Zikmund 

Průběh 
zvonění: 

►►► Zvonění budou celkem dvě: 
 
►►Průběh 1. velkého zvonění – zvonění před mší 
17:10 přesně - ZAČÁTEK ZVONĚNÍ - začíná zvonit zvon Dominik a Josef 
17:11 - zvon Jan Křtitel – začíná zvonit, končí společně se všemi zvony 
17:13 - zvon Václav – začíná zvonit, končí společně se všemi zvony 
17:15 - zvon Zikmund – začíná zvonit, končí společně se všemi zvony, dveře 
do katedrály na dolní zvonici ZAvřeny! 
17:28 - dveře do katedrály na dolní zvonici OTEVŘENY! 
17:30 - přesně – KONEC ZVONĚNÍ - končí všechny zvony najednou 
 
► Poznámky k 1. zvonění: 
a) Konečný průběh/konec zvonění bude upřesněn/potvrzen před vlastním 
zvoněním/změny vyhrazeny. 
b) Zvony Ježíš, Marie nezvoní! 
 
►►Průběh 2. velkého zvonění – zvoní se na Te Deum asi hodinu po 
zahájení mše 
 
ZAČÁTEK ZVONĚNÍ – po signálu zvonu Josef (kolem T+60 min) 
začnou zvonit všechny zvony najednou 
dveře do katedrály na dolní zvonici otevřeny jen zpolovic = DRUHÉ DVEŘE 
ZAVŘENY! 
 
KONEC ZVONĚNÍ: 
po 3 minutě končí zvonit zvon Zikmund 
po 4 minutě končí zvonit postupně ostatní zvony, od největšího po nejmenší 
 
► Poznámky k 2. zvonění: 
a) Konečný průběh/konec zvonění bude upřesněn/potvrzen před vlastním 
zvoněním/změny vyhrazeny. 
b) Zvon Josef jest zvonem signálním, po signálu zahájení zvonění pokračuje 
zvonit rukou zvoníka na horní zvonici. 
c) Sraz na 2. zvonění: 18.15 hod (před vstupem do věže na III. hradním 
nádvoří) 
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Přílohy: 

Děkovná bohoslužba za mír k 70. výročí konce druhé světové 
války  

V květnu letošního roku si připomínáme 70. výročí konce 2. světové války. Slavnostní 
bohoslužba, při níž budou věřící děkovat za sedmdesát let míru a vzpomínat na ty, kteří 
za naši svobodu obětovali své životy, se bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat 
v úterý 5. května 2015 od 17.30 hodin. 

Bohoslužbě bude předsedat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Kazatelem bude 
Mons. Leonard William Kenney, C. P., pomocný biskup z Birminghamu. Koncelebrovat 
budou další čeští biskupové. První čtení přednese válečný veterán mise v Afghánistánu. 
Přímluvy přečtou vojenští kaplani a obětní dary ponesou vojenští veteráni spolu s Helen 
Patton, vnučkou legendárního amerického generála George Smithe Pattona, který velel za 
druhé světové války 3. americké armádě. Velvyslankyně Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska Jan Thompson přečte pozdrav od Sira Arthura Winstona 
Nicholase Soamese, vnuka Winstona Churchilla. 

Téma celé bohoslužby uvedou na začátku dva historikové - PhDr. Jan Stříbrný a plk. 
Eduard Stehlík. Přiblíží dobu druhé světové války, a zejména odboj, jehož iniciátory byli 
ti, kdo cítili zodpovědnost za duchovní hodnoty československé státnosti, lhostejno 
jakého byli náboženského vyznání či politického přesvědčení. Bohoslužba bude poctou 
všem padlým a umučeným za druhé světové války, ale také upomínkou na občany 
popravené v nacistických koncentračních táborech, na oběti holokaustu a na padlé 
československé vojáky na všech válečných frontách a příslušníky všech spojeneckých 
armád, kteří položili život při osvobozování Československa. 

V katedrále budou bohoslužbě přítomni potomci těch, kdo se podíleli na domácím  
i zahraničním odboji, ale také zástupci současných vojenských veteránů. Bohoslužby se 
dále zúčastní např. předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, ministr Andrej Babiš, 
ministryně Karla Šlechtová či primátorka Adriana Krnáčová. Během bohoslužby budou 
předány pamětní medaile České biskupské konference dvěma bývalým náčelníkům 
Generálního štábu Armády ČR. 

Při bohoslužbě zazní skladby Antonína Jandy, Sergeje Rachmaninova, Roberta W. Parkera 
a „Te Deum“ Benjamina Brittena v podání Pražského katedrálního sboru, Pražských 
katedrálních žesťů, pod vedením Josefa Kšici. Zazní soprán Dagmar Vaňkátové a za 
varhany usedne Vladimír Roubal. Bohoslužbu přímým přenosem zprostředkuje Česká 
televize. 

Během mše svaté bude vystaven originál Palladia země české, jehož kopie bude poté devět 
dní putovat po pražských kostelech. Prostřednictvím reliéfu staroboleslavské madony, 
který je po staletí jedním ze symbolů české státnosti, budou moci věřící Panně Marii 
děkovat za dar míru, stejně jako děkovali v roce 1945 těsně po osvobození. Také nyní,  
70 let po konci války bude staroboleslavský reliéf přítomen postupně v devíti kostelech 
zasvěcených národním patronům. Lidé se s ním budou moci setkat, nejprve v katedrále sv. 
Víta, další dny také v kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně, v kostele sv. 
Ludmily na Vinohradech, sv. Václava ve Vršovicích, sv. Vojtěcha v Libni, sv. Prokopa na 
Žižkově, sv. Anežky České na Spořilově, sv. Jana Nepomuckého v Praze-Košířích  
a v kostele Panny Marie před Týnem.  

(A. Pištora, V. Mátl, www.apha.cz) 

(zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – c-b-n-a) 

 


