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Mše svatá
a

Slavnost uložení relikvie
bIahoslaveného císaře a krále

Karla I. Rakouského
v katedrá|e sv. víta' Václava a Vojtěcha

na Hradě pražském

zq účastí
Jeho císďské a královské Výsosti Karla Habsburského,

arcivévody Rakouského
vnuka bl. císaře a hlar,y Domu Habsbursko-Lotrinského

Mši sv. celebruje
J. Ex. Mons.Václav Malý

pomocný biskup pražsloý a plobošt Metopolitní
kapituly u sv' víta

koncelebrují

. Mons. Giuseppe Silvestrini,
Chargé d Affaires apos|o|ské nunciahrry \ ČR

P. ondŤej Pávek'
děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta

Hudbou provází
Pražsk'ý katedrální sbor,

sbormistr a varhaník JosefKšica

2. neděle velikonoční, v den svdtku sv. Jiří
dne 24. dubna L.P. 2022 v 10.00 hodin

Heilige Messe
mit

der feierlichen Binbettung der Reliquie
des seliggesprochenen Kaiser Karls I.

aus dem Hause Ósterreich
in der St. Veit, Wenzel und Adalbert

Kathedrale
auf der Prager Burg

s podporou
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Řádu sv. Jiří
Domu Habsbursko-

Text Milan Novtík
CeneaIogická srudie Jan Drocár.

|.otogÍďie Jan Křlitel Cemý. Kamil Voděra. archiv
grafická úprava: Kamil Voděra

r,ydala Modlitební liga císďe Karla za mír mezi niárody'
2022



Heilige Messe
2. Sonntag iisterlichen

Erste LÓsung - ApG 5'l2-ló
Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn
geJ hrt, Scharen von Mcinnern und Frauen
Lesung aus der Apostelgeschichte.
purch die Hánde der Apostel geschahen viele Zeichen
und Wunder im Volk. Alle kamen einmttig in der Halle
Sálomos zusammen.Von den Úbrigen wagte niemand,
sich ihrren anzuschlieBen;aber das Volk schátzte sie
hoch.lmmer mehr wurden im Glauben zum Herm
geflihrt, Scharen von Mánnem und Frauen' Selbst die
KÍanken trug man aufdie SÍaBen hinaus und legte sie
aufBetten und Liegen' damit' wenn Petrus vorúbelkam,
wenigstens sein Schatten auleinen von ihnen fiel. Auch
aus den stádten rings um Jerusalem strómten die Leute
zusammen und brachten Kranke und von unreinen
Geistem Geplagte mit.Und alle wurden geheilt.

Zlveite Losung - Otrb l, 9-11A.12-13.17-19
Ich.,r,ar toÍ, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit
Lesung aus der Offenbanmg des Joharmes.
Ich. Johannes. euer Bruder und Gefiihte in der
Bedr.ingnis,in der Kónigsherrschaft und im standhaften
Ausharren in Jesus, war aufder Insel, die Patmos heiBt,
um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses fi.ir
Jesus. Am Tag des Herm vurde ich vom Geisl ergriffen
und hóIte hintel mfu eine stimme' laut wie eine Posaune.
Sie sprach: Scbrcib das, was du siehst, in ein Buch und
schick es an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Da
wandte ich mich um. weil ich die Stimme erblicken
wollte, die zu mir sprach. Als ich mich umwandte,
sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den
Leuchtem einen gleich einem Menschensobn; er war

bekleidet mit einem Gewand bis aufdie FiiBe und um die
Brust trug eI einen GÍ,irtel aus Gold.
Als ich ihn sah. fiel ich wie tot vol seinen FůBen nieder.
Er aber legte seine rechte Hand auímich und sagte:
FÍÍchte dich nicht| Ich bin der Erste und der Letzte und
der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle
Ewigkeit und ich habe die Schliissel zum Tod und zur
Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast: rlas ist
und was danach geschehen wird.

Eyangelium nach Johannnes 20, l9-3I
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jiinger
aus Furcht vor den Juden die TÍ,ten venchlossen hatten,
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine
Hánde und seine Seite. Da fteuten sich die Jůnge1 dass
sie den Herm sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte
er sie an und sprach zu ihnen; Empťangt den Heiligen
Geist! Wem ihr die Súnden vergebt, dem sind sie
vergeben; wem ihr die Vergebung ver-weigert, dem ist
sie verweigert. Thomas, genannt Didymus - Zwilling -,

einer der ZwÓ|l' war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
Die anderen Júnger sagten Zu ihm: Wir haben den Herrn
gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male
der Nágel an seinen Hánden sehe und wenn ich nreinen
Finger nicht in die Male der Nágel und meine Hand
nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage
daraufwaren seine Jůnger wieder versammelt, und
Thomas war dabei. Die Túren waren verschlossen.
Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei
mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen
Finger aus - hier sind meine Hánde! Streck deine Hand
aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungláubig,
sondem gláubig! Thomas antwofiete ihm: Mein Herr
und mein Gott! Jesus sagte zu ihm:Weil du mich
gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen
und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die
in diesern Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus
vor den Augen seinel Júnger getan' Diese aber sind
auÍleschrieben, damit ihl glaubt, dass Jesus der Messias
ist. deÍ Sohn Gottes' und damit ihr durch den Glauben
das Leben habt in seinem Namen.

Pal|adiun des Bóhnkchen Landes



Holy Mass
2nd Sunday of Easter

lst Reading - Acts 5:12-16
And thÍough the hands ofthe apostles many signs and
wonders were done among the people. And they were
all with one accord in Solomon's Porch. Yet none of
the rest daredjoin them, but the people esteemed them
highly. And believers were increasingly added to the
LoId, multitudes oťboth men and women' so that they
brought the sick out into the streets and laid them on
beds and couches, that at least the shadow olPeter
passing by might fall on some of them. Also a multitude
gathered from the surrounding cities to Jerusalem,
bringing sick people and those who were tomented by
unclean spirits, and they were all healed.

2nd Reading - Reyelation 1:9-11, 12-13,11-19
I, John, your brother who share with you in Jesus the
persecution and the kingdom and the patient endurance,
was on the island called Patmos because oíthe word of
God and the testimony ofJesus.I was in the spirit on
the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like
a trumpet saying, 'Write in a book what you see and
send it to the seven churches, to Ephesus, to Smyma,
to Pergamum, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia,
and to Laodicea.' Then I tumed to see whose voice
it was that spoke to me, and on tuming I saw seven
golden lampstands, and in the midst oíthe lampstands
I saw one like the Son oíMan, clothed with 4long robe
and with a golden sash across his chest.When I saw
him, I fell at his feet as though dead. But he placed his
right hand on me, saying, .Do not be aťraid; I am the
first and the last,and the living one. I was dead, and
see, I am alive for ever and ever; and I have the keys
ofDeath and ofHades. Now write what you have seen,
what is. and what is to take Dlace after this.

Gospel - John 20:19-31
That evening, the disciples gathered together, and
because they were afraid ofreprisals from the Jeu ish
leaders, they had locked the doon. But suddenll Jesus
appeared among them and said, "Peace to youl" Then
he showed them the wounds ofhis hands and his side
they were ovedoyed to see the Lord with their own
eyes! Jesus repeated his greeting, "Peace to you!"
And he told them, "Just as the Father has sent me, I'm
now sending you." Then, taking a deep breath, he blew
on them and said, ..Recéive the Holy spirit. I send you
to preach the forgiveness ofsins and people's sins will
be íorgiven. But ifyou don't proclaim the forgiveness
oftheir sins, they will remain guilty." One ofthe
twelve wasn't present when Jesus appeared to tbem it
was Thomas, whose nickname was "the Twin." So the
disciples informed him, "We have seen the Lord with
our own eyes!" Still unconvinced, Thomas replied,
"There's no way I'm going to believe this r.rnless

I personally see the wounds ofthe nails in his hands,
touch them with my fingeÍ, and put my hand into the
wound ofhis side where he was pierced!" Then eight
days later, Thomas and all the others were in the house
together. And even though all the doors were locked,
Jesus suddenly stood beťore them! ..Peace to you,'' be
said. Then, looking into Thomas' eyes, he said, "Put
your finger here in the wounds ofmy hands. Here put
your hand into my wounded side and see for yoursell
Thomas, don't give in to your doubts any longer, just
believe!" Then the words spilled out ofhis heart "You
are my Lord, and you are my God!" Jesus responded,
"Thomas, now that you've seen me, you believe. But
there are those who have never seen me with their eyes
but have believed in me with their hearts, and they
will be blessed even more!" Jesus went on to do many
more miraculous signs in the presence ofhis disciples,
which are not even included in this book. But all that is
recorded here is so that you will fully believe that Jesus
is the Anointed one, the Son ofGod, and that thÍough
your faith in him you will experience etemal life by the
oower olhis name!



Císař míru
Cisař a král Karel I. z dynastie Habsbursko-Lotrinské
(17. 8' 1887- 1 ' 4. 1922) po smrti cíSďe Františka Josela I.

21.listopadu 1916 převzal v Rakousku.IJhersku vládu u-
prostřed zničující 1. světové války. Karel I., rozumný a vě-
řící muŽ se s odpovědností za 50 miliónů ob}.vatel celé
střední Evropy na bedrech ocitl ve víru apokalyptického
zmatku. kdy na všech stranách denně padaly tisíce
r4rtvých. Mladý panovník, kterj' neměl ani fonnální podíl
na vzniku válečného konfliktu, na vlastní oči zblízka
poznal brůznou realifu vállry v prvních dvou válečných
letech na bojiŠtích slbské, ruské i italské ftonty. Ploto se

lrlavrrím úkolem a cílem jeho vlády stal mír, okamžiý
a bezpodmínečný. Jeho mírová iniciativa. odmítnutá
Německem, pak musela bý k vládám Francie i Anglie
směřována tajně ajakkoli souzněla s mírovými snahami
papeŽe Benedikta Xv., Ztoskotala a jeji prozrazeni
uvedlo císaře do složité a osobně nebezpečné situace
nejen v Německu, ale i ve vlastní zemi. Jelro postavení
V tomto osamoceném boji {ýstižně charakterizuje ýrok
spisovatele Anatola France.. ,,Císař Karel chtěl míx Byl
tak jediným 4,soce posÍaýen.W mužen, kteÚ ý Íéto ýálce
zasÍaýal odpoýědnou pozici. Ale nikdo mu nenqslouchal'
Císař Karel mír opravdu chÍěl' a pťoto ho nenávíděli
všichni.,'

Karel I. Rakouský
Karel - politik byl bytostným demoklatem a státníkem
s vizí. Byl si byl vědom nezastupitelné úlohy podunajské
monarchie pro evropskou stabilitu a byl pŤipraven řešit
otázky modemizace Státu s porozuměním pro poŽadavek
svéb}tnosti slovanslq?ch národů formou federativního
uspoŤádání monarchie. Je doloženo' že reformou se
nezabý.val aŽ na konci války, ale ihned po nástupu k vládě'
v době, kdy obnovil ústavnost a činnost pallamenfu
a lyhlásil rozsáhlou amnestii, jíž omilostnil i pŤední

české opoziční politiky, Kramáře, Klofáče, Rašína. Jeho
re1brmní snaŽení bylo znenrožněno vládními politiky
a jejich odporem k pokokoqým změnám. Rozpadu říŠe
ve víru nacionáIně-socialistických revolucí na Sklonl\.rl
roku 1918 uŽ nemohl zabránit, ale nepřipustil, i Za cenu
Vlastních obětí, nové občanské kffeprolití. Byl r'1hnán
ze své vlasti, ale nepřestal Se starat o budoucnost sl"j'ch
národů. Uvahy, které si zaznamenal ve šÚcaÁkém
exilu, dokládají, Že s pozoruhodnou jasnozřir'ostí dovedl
odhadnout nebezpečí velkoněmecké rozpínavosti
i ruského bolševismu a piedvídal budoucí nepřízniý osud
rozparcelované střední Evropy pod nadvládou totalitních
režimů. Navzdory osudu se v roce 1921 pokusil dostát
SVé korunovační přísaze v Maďarsku, které Zůstalo
královstvím bez kále' Protože odmítl použít vojenskou
sílu. jeho návrat, jakkoli byl tajně podporován Francií, se
nezdaÍil. Zrazelý, v bídě, j en v kruhu sqich nejbližších,
pak předčasně Zemřel ve \,Thnanství na ostrově Madeila
a jeho národy na něj zapomněly. Dějiny 20. století,
zejména hruzy nacistické a bolševické totality, nedlouho
poté ukáZaly, Že jeho mírové úsilí i snahy udržet střední
Evropu jako silnou federaci křesťanských narodů byly
moudré a potřebné. I s odsfupem stovky let se ukazuje
aktuálnost jeho modemích politických vizí. Svou
dobu panovník předběhl i příSfupem k řešení tíŽiÚch
sociálních otlizek: stÍádání civilního obyvatelstva ve
válečné bídě se snaŽil mímit nejen osobní podporou
chalitního díla, ale z jeho rozhodnutí byla iako
pnni na 5\ěté l Rakousk.u zřizena ministerstva pro
sociální ottízky a veřejné zdraví' aby stát systémově
podpoIoval především ty nejpotřebnější a ohToŽené.
Proto se nepodařilo osobnost císaře Karla z historie
\Yma.Zat, naopak: v roce 2004jej svat'ý papeŽ Jan Pavel
II. prohlásil blahoslaveným katolické círk.ve. Deket
sv. papeŽe Jana Pavla Il. o něm praví: .'Byl 

mužem velké
moróIní integrity a pevné víry, jenž vždy hledal jen to
nejlepší pro své národy a všechny nlé panovnické činy
konal y souladu se sociálním učením církye. Držel se
ideálů spravedlnosti a miru a neochvějně směřoval
ke sýatosti. Byl příkladnym křest,anem' uanželem, ()tcem

i panovníkem',.

Poslední český křál
Vroce 1906 arcivévodaKarel nastoupil studia u předních
profesoru Karlo-Ferdinandor,ry univerzity v Praze



a v létě 1908 jeho pobý v Čechách pokračoval vojenskou
službou u 7. dragounského pluku v posádce v Brandýse
nadLabem. Pobýal tu až doloku 1912, od podzimu 1911

i se svou novomanŽelkou Zitou Bourbonsko-Patmskou.
Do Brandýsa se rád vracel také jako panovník a zdejŠí

rudolfinský zámek si v roce 1917 zakoupiljako své osobní
sídlo v Čechách. Jeho dragourrská kasáma se nacházela
v sousední Staré Boleslavi a tak se mladý náSledník ttunu
Karel František Josefna pár let ocitl přímo r' srdci české
katolické tradice. o historii českýclr zemí měl dobré

znalosti (byl studentem univ. prof. Dr. Golla) a byl si
r ědonr zár.azku' kteý plynul z jeho pokrevního spojeni

s Přem-vs1or'ci, Lucemburlry i Jagellonci. Na nejstarším
poutním místě v Cechách, v místě umučení svatého
Václar a a před Palladiem země české' mohl lozvaŽovat
i o tom' proč se do S1aré Boleslavi jeho předchůdci na
trůně (císař Matyáš a císařovna Arrna Tyrolská, císař
Ferdinand III. a císďovna Marie Anrra, císař Leopold I'
či královna Marie Terezie) přichrízeli svatému Vác]a\,u

klanět, proč chovali velkou úcfu k ochramému obrazu
česlg:ch zemí, k mariánskému Palladiu, a stejně jako

otec vlasti Karel lV Lucemburs\Í Starou Boleslav
podporovali' Budoucí císaŤ a český král Karel I. se tu

s českou tladicí plně identifikoval (mluvil velmi dobŤe

česky) a jeho blahořečení, kdy Se po svaténr kníŽeti
Václavu stal druhým českým panovníkem - světcem, .1e

nutno povaŽovat za jednu z nejÚZnamnějších událostí
českých dějin.

Tradice stále živá
Karel I. z Dorrru Rakouského' císď rakouský a apo-

štolský kál uhersloj, jakoŽto Karel IV, byl také kálem
českým, v poŤadi ěeských kálů Karlern I]I. Jeho

úmysl dát se v Praze korunovat je doložen: ale při této,

v zemích Koruny české toužebně očekávané kálovské
korunovaci, chtěl císař Karel přísahat na novou ústavu'
v níŽ by byla zakotvena jeho vize fedelativního státu'

K tomu už tento naděiný panovník nedostal čas a tak
ZůStal naším králem posledním' Tisíc a jeden rok leŽí

mezi mučednickou Smfií Svaté krrěáry Ludmily (921)

a smrtí blahoslaveného krále Karla I' (1922), jejího
potomkav 32. generaci. Uložením relikvie bl. krále Karla
v katedrále sv' Víta, václava a vojtěcha se symboliclry
završuje tisíciletí královské tradice zemí korrrny české,
v nětrrž oba svatí vladaři, Václav Přemyslovec i Karel

Habsburs ko- Lotrins$ . jdou \ZneŠen)m |..\ .j.-
Jejich anga7má pro dobro Iidi. kdy sroji \lru r]]é-'''
v praktické sl:utb/, je dobře si neustále pripomi:::
a zíroveň i přemýšlet ojejiclr odkazu pro budoucnost. jlŽ
jsme dnes součástí. Vše, v čem náLm blahoslar en1 Karel
Rakousý muŽe jít příkladem - úcta k životu, mír mezi
národy' láska k bližnim, ochrana rodinyjako posr'átného
svazku ženy a muže a společenství generací, sociá1ní
sounáležitost a soucit s chudými, odvaha bránit práro
a spravedlnost plo kaŽdého, sí1a dostát svým povimostem
- to je i dnes aktuální a bude vždycky, nráJi svět ZůStaÍ
mistem plo život.

BBAilt}EIS'TSTADT



Karl I. von Osterreich
Kaiser und Kónig KaIl I. aus der Dynastie Habsburg-
Lothringen (17. 8. 1887- L 4. 1922) iibemalm nach
dem Tod r on Kaiser Franz Joseph I. im November 1916

innitten des r emjchtenden 1. Weltkiegs die Regierung.
Derjunge. tief gláubige Ilerrscher war unr den sofortigen
und bedhgungslosen Frieden bemtiht und untemahm
einen VeISuch, die irr der Donau-Monalchie so nótigcn
Roformcn durchzusetzen. Er war jedoch nicht mehr
imstande. deren Zeďall im Wirbel der na1ionalistischen
und sozialistischen Revolutionen am Ende des Jahres
1918 zu verhindem. Er wurde aus seinem Vaterland
verlrieben, versuchtejedoch seinem Schicksal zu trotzen
und seinem Krónungseid in Ungam, das ein KÓnigreich
ohne Kónig wal, gerecht zu werden. Er starb vozeitig in
derVerbannung aufderlnsel Madeira, r'erraten, im Elend,
nur im Kreis seinen Náchsten' und wurde von seinen
VÓlkem vergessen' Die Geschicbte des 20' Jahrhunderts,
besonders die Schrecken der nationalsozialistischen und
bolschewistischen Totalitát, haben kurz darauÍ. gezeigt,
dass seine Friedensbenrúhungen urd seine BestÍebung,
Mítteleulopa als eine starke Fóderation christliclrer
Vólker zu bewahren' sehr u,eise und hóchst notwendig
waI. Selbst mit dem Ábstand von 100 JahÍen zeigt
sich rvieder die Akfualitá1 seiner modemen politiSchen
Visionen. Deswegen ist es auch nicht gelungen, die
Persónlichkeit Kaiser Karls I. aus der Geschichte zu
lóschen, im Gegenteil: Im Jahr 2004 hat ihrr der heilige
Papst Johann Paull II. selig gesprochen. Im Deket von
PapstJohann Paul ll. steht dartiber mit folgendenwoÍen:
''Er war ein Mqnn yon gt.o.f|et moralischer ]nÍegťíliit
und festem Glauben. Er fult f r seine VÓIker i meť nuť
dds BesÍe gesuchl und vet.w,irklichte seine Sdutlichen
Herťschertqten im Einklang uit der sozialen Lehre der
Kirche. Er híelt sich dn die ]deale der Gerechtígkeit
und des Friedens und Stťebte unersch tterlich nach

Heiligkeit. Er war vorbildlich als Chrisr. E;:.-:-:.:.:
Vater und Herrscher". Er war daher genau das. rr.. :-:
hcutige Zeit vermiSst und immeÍ mehl bencjtigt'

Der letzte Ktinig yon Biihmen
Im Jahr laOr begarrr Erzherzog Karl mit ser-r
Studien bei namhaften Professoren der KarlFerdinands-
Universitát in Prag und setzte im Sommcr 1908 seinen
Aufenthalt in Bóhmen mit seinem Militárdienst beim
7. Dragoner-Regiment in der Gamison Brandeis an der
Elbe/Brandýs nad Labem fort. Er verblieb dort bis 1912;
ab Helbst 1911 mit seiner neuvermáhlten Fruu Zita
von BourbonParma. Er kehÍte auch als Herrscher gem
nach Brandýs,Brandeis zurtick und kaufte im JahÍ 1917
das dortige rudolfinische Schloss als seinen Privatsitz
in BÓhmen' Die Dragonerkaseme befand sich in dern
benachbarten Alt Burrzlau/Stalé Boleslav und so geriet
der junge Thronfolger fur einige Jahre direkt ins Herz
der bóhmischen katholischen Tladition. EI hatte gute
KenntniSse iiber die Geschichte der bóhmischen Lánder
(er war Student von Univ. Prof. Dr. Jaroslav Goll)
und war sich der Verpflichtungen, die sich aus seiner
Blutsveru'andschaft mit den Přemysliden, Luxemburgem
und Jagiellonen ergaben, wohl bewusst. Am á]testen
Wallfahrtsort in Bcihrnen, an der Stelle des Marly-riums
des Hl. Wenzels und vor dem Palladium des Landes
Bóbmen ko lte eI dariiber nachdenken. rtarun seine
volgángel aufdem Thon (Kaisel Matthias und Kaiserin
Anna von Tirol. Kaiser Ferdinand III. und Kaiserin
Maria Anna, Kaiser Leopold I. oder Kaiserin \'íaria
Theresia) hierher zu kommen pflegten, um dem heiligen
Wenzel zu huldigen, warum sie groBe Hochachtung
vor dern Schutzbild der bóhmischen Lándcr. denr
marianische Palladium, verspiirten und gleich dem Vater
des Vaterlandes, Karl IV. von Lrxemburg, Alt Bunzlau'
Stará Bo1eslav lŤjrderten. DeI kůnflige KaiseI und Kónig
von Bóhmen Kar| I. konnte sich hier nrit der bóhnischen
Tradition vollkommen identifizieren (er sprach sehr
gut tschechisch). Seine SeJigsprechung (er wurde nach
dem heiligen Fitsten wenzel zum zweiten bóhmischen
Herscher-Heiligen) kann man als eines der wichtigsten
Ereignisse in der bóhmischen Geschichte betrachten'



Die immer lebendige Tradition
Karl I' aus dem Flaus Óstereich. Kaiser von Ósterreich
und apostolischel Kónig von Ungam (als Karl IV)
war auch KÓnig von Bóltren (in der Reihenfolge der
bÓhmischen Kónige als KarI III' und zugleich letzter
Kórrig von BÓhmen). Tausend und ein Jabr |iegen
zwischen dem Mártyrertod der heiligen Fúrstin Ludmilla
(921) und dem Tod des seligen Kónig Karls I' (1922)'

ihres Nachkommens in der 32. Generation. Durch die
Einbetfung der Reliquie des seligen KÓnigs Karl in der
St.\'eits-Kathedrale lird synbolisch das Millenium der
kóniglichen Tradition der Lánder der BÓhmischen Krone
r ollendet. denr beide heilige Herrscher, der Přemyslide
\\'enzel und Karl von Habsburg-Lothringen, als erhabene
Vorbiider r orangehen. Thr Engagement flir das Wohl der
Menschen, bei dem sie ihren Glauben in praktische Taten
umsetzten. sollte unauÍhórlich ins Gedáchnis gerufen
wBrden. Im gleichen Atemzug damit sollten wir auch
úber ihren Nachlass fiir die ZúunlŤ nachdenken, derer
Bestandteil wt jetzt bilden. Alles, womit uns der selige
Karl als Beispiel dienen kann seine Hochachtung
vor Menschenleben, VÓlkerfrieden, Náchstenliebe'
Schutz der Familie als eines heiligen Bands von Mann
und Frau, Gemeinschaft der Generationen, soziale
Zusammenlrórigkeit und Mitleid mit den Armen, der
Mut, das Recht und Gerechtigkeit fiir Jedermarur zu
verteidigen, die Kraft, seinen Pflichten gerecht zuwerden

das alles ist auch noch heute hochaktuell und wird es

auch immer bleiben, falls die Welt auch weiterhin als ein
WÍirdiger Lebensofi gelten soll.

St. Ludmila

1. sv. Ludmi|a oo Bořivoj I. Přemy'slorec
2. Vratislav I. Přemyslovec oo Dralomira ze Stt.:..c-
3. Boleslav I. Přemyslovec
4. BoleslaY II' PřemysloYec
5. oldřich I' PřemysloYec oo Božena
6. Břetislav I. Přemyslovec oo Jitka ze Schrveinfunhu
7. vratislaY (II.) I. Přemyslovec oo Svatava Polská

Piasto\Ťla
8. vladislaY Přemyslovec oo Richenza z Bergu
9. Vladislav II. (I.) Přemyslovec oo Judita Duqlrská

l0' Přemysl I. otakar Přemyslovec oo Konstancie
Uberská Arpádovna

| |. Václar |. Přemys|ovec oo Kurúuta Štau|ská
l2' Přemys| II' otakar Přemyslovec oo Kunlruta Haličská

Rudkovna
l3. Václav II. Přemyslovec oo Guta Habsburská
l4. Eliška Přemyslovna oo Jan Lucemburský
15. Karel IV. Lucemburský oo EJiška Pomořanská
16' Zikmund Lucemburský oo Barbora Celská
17' AlŽběta Lucemburská oo Albrecht II' Habsbumký
18' AlŽběta Habsbuská oo Kazimíř Iv Jagel|onský
19. Vladislav Il. Jagellonský oo Anna z Foix
20. Anra Jagellonská oo Ferdinand I. Habsbursl.ý
21. Karel II' Štýrský Habsburský oo Mďie Anna Bavorská
22. Ferdinand II. Habsburský oo Marie Arrna Bavorská
2'}. Ferdinand |||. Habsburský oo Marie Anna Španělská
24. Leopold |. Habsburský oo Magdalena

FalckoNeuburská
25' Karel VI. Habsburský oo Alžběta Krisýa Brunšr'ická
2b' Marie Tere/ie Habsburská oo František I. Štěoán

Lotrinský
27' Leopold II. Habsbursko-Lotrinslcý oo Maríe

Ludovika Spanělská
28' František (II.) I. Habsbursko-Lotrinský oo \Íarie

Teresa Neapolsko.Sicilská
]q. |rantišek KaleI Hab.bursko-L otrin'lg oo Žofic Brr or.ka
30' Karel Ludvík Habsbursko-LotrinsloÍ oo Marie

Alunciáta Neapolsko-Sicilská
31' otto Flantišek Habsbursko-Lotrinský oo Marie Josel.a

Saská
32. bl. Karel I' (I[') Habsbursko-Lotrinský oo Zita

Bourbonsko-Parmská


