
pražské arcidiecéze č. 1, leden 2007
Začínáme nový občanský rok.
Hned první den je dnem modli-
teb za mír ve světě. Slovo mír
pro starší generace pořád ještě
zní podezřele, protože bývalo
ideologicky zneužíváno. Sle-
dujeme s úzkostí, že mnohá
místa naší planety jsou po-
znamenána válkami, etnic-
kými nepokoji i náboženský-
mi sváry. Zdaleka ne o všech
se dovídáme. Je proto záhod-
no, že hned na prahu nového
roku jsme vyzýváni, abychom
se modlili za ty, kdo trpí válka-
mi a jsou obě)mi mocichtivých,
bezohledných a nevraživých vlád-
ců. Naše modlitby mají směřovat k to-
mu, aby sám Pán proměnil smýšlení
a srdce těch, kteří jsou příčinou zabíjení
a zotročování druhých. I když nemůžeme pří-
mo zasahovat na místě a tam se snažit podpořit
úsilí o smír, má naše duchovní modlitební úsilí
svůj účinek, o němž my ani nemusíme vědět. Dobrý
Pán dobře rozsoudí naše úmysly a jistě neopomine ani
jednu upřímně a vroucně vyslovenou prosbu. On sám nám
dává do vínku možnost duchovně se propojit s těmi, kteří
jsou bez vlastního zavinění vtahováni do mocenských bojů
a jsou obě)mi lidské nenasytnosti a pýchy.

V konstituci Radost a naděje je řečeno, že mír neznamená
jen klid zbraní. To by bylo příliš málo. Takový stav je často

klidem před bouří. Skutečný
a trvalý mír předpokládá změ-
nu lidského nitra. Místo chti-
vosti získávat víc a více, ovlá-
dat druhé ke svým sobeckým
účelům, má v srdci zavlád-
nout pokoj mající svůj zdroj
v Kristu. Kristův pokoj je in-
spirací a pozváním k pěsto-
vání úcty a důvěry k dru-
hým. Vytváří opravdové

bratrství a solidaritu. Je to na
první pohled paradoxní, ale

mír ve světě začíná u každého
z nás. Modlitbami za mír jsme

vtahováni do úžasného spásného
Božího jednání. Mají být vznášeny

s vědomím, že v našich srdcích má své
pevné místo Kristův pokoj.
Na závěr si přece připomeňme některá

zvláš) bolavá území, kde dosud bují lidská ne-
návist a neochota se smířit, aniž pomíjíme mno-

há další. Na Blízkém východě dochází v důsledku
náboženského a politického napětí k úbytku křes)a-

nů, kteří emigrují a tak opouštějí místa, kde začínaly dě-
jiny křes)anské misie. Nedůvěra a agresivita ze strany části
muslimů plodí křes)anský exodus s trvalými negativními ná-
sledky. Rovněž vztahy mezi židy a muslimy se radikalizují.
Je ostudou, že příslušníci tří světových monoteistických ná-
boženství nejsou s to dávat příklad pokojného a spravedlivé-
ho soužití. Václav Malý, biskup

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www.apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj
Příloha: Program Pastoračního střediska na 2. pol. šk. roku 2006/2007

Výročí biskupského svěcení
11. ledna 2007 uplyne deset let ode dne, kdy Mons. Václav
Malý přijal biskupské svěcení. Spolu s ním děkujeme Bohu
za milosti a požehnání, jichž se dostalo jemu a skrze něj
i všem, ke kterým byl poslán, a do dalších let přejeme a vy-
prošujeme plnost darů Ducha svatého, pokoj a radost z Boží
blízkosti i z plodů celoživotní služby. (Životopis na str. 3)

Týden modliteb za jednotu křes�anů
Týden modliteb za jednotu křes)anů, společně vyhlašovaný
Světovou radou církví a Papežskou radou pro jednotu křes)a-
nů, jehož program letos vychází ze zkušenosti křes)anských
společenství v jihoafrické oblasti Umlazi nedaleko Durbanu,
se koná od 18. do 25. 1. 2007. V jeho rámci se v pondělí 22.
ledna 2007 uskuteční v Praze setkání představitelů jednotli-
vých církví sdružených v ERC v ČR a katolických biskupů
při ekumenické bohoslužbě slova. (Pokračování na str. 4)

ZPRAVODAJ
Mír v srdci

Bohoslužby v rozhlase
Římskokatolické mše v lednu 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ,  PA N N Y MA R I E ; přenos z kostela sv. Rodiny, Praha-Řepy. (P. Daniel Janáček O.Praem.)

7. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ; přenos z baziliky Panny Marie, Svatá Hora. (P. Stanislav Přibyl CSsR)

21. 1. 3. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ; přenos z kostela sv. Ludmily, Praha-Vinohrady. (P. Gereon Biňovec O.Praem.)
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Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
Dalším vikariátem pražské arcidiecéze, které v cyklu rozho-
vorů s okrskovými vikáři představujeme, je III. pražský vika-
riát. Na naše otázky odpovídá P. Mgr. Bedřich Vymětalík.
� Kolik má III. pražský vikariát kněží? Jaký počet kostelů
a farností mají na starosti?
Třetí pražský vikariát má 25 kněží. Na starosti mají 19 far-
ností. V nich je celkem 34 kostelů a kaplí. Ještě nedávno jsme
byli raritou, protože všechny naše farnosti měly svého kněze.
TeM už jenom 15 z nich. Čtyři farnosti jsou bez kněze a jsou
spravovány z jiné farnosti. Je to po odchodu Dr. Bendy do dů-
chodu Braník, dále Podolí po odchodu a úmrtí P. Grimmiga,
Koloděje, které jsou spravovány od letošního roku z Úval,
a Jirny, které byly včleněny do našeho vikariátu v květnu loň-
ského roku z vikariátu Stará Boleslav.
� Jak ve vašem vikariátu proběhlo slučování farností?
V našem vikariátu slučování farností zatím neproběhlo.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“ nebo nábožensky vlažným? Čím je to
způsobeno?
Třetí vikariát se řadí určitě k oblastem s vyšší religiozitou. Při
sčítání účastníků nedělních bohoslužeb v roce 2004 měl III.
vikariát dokonce nejvyšší návštěvnost ze všech čtrnácti vika-
riátů pražské arcidiecéze. Tehdy bylo na nedělních bohosluž-
bách 6 984 věřících. A z toho 1 092 chlapců a děvčat do pat-
nácti roků věku. Což je zvláš) potěšující.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí?
Nemáme takové památky jako I. pražský vikariát. Některé na-
še kostely nejsou dokonce ani kulturní památkou, třeba ve
Lhotce, na Spořilově, ve Strašnicích nebo na Chodově. Náš
vikariát se může chlubit spíše „mladými“ kostely, postavený-
mi teprve v minulém, 20. století: Nejsvětějšího Srdce Páně na
Vinohradech, Sv. Františka z Assisi na
Chodově, Panny Marie Královny míru
na Lhotce, sv. Františka z Assisi na Ha-
brovce, Sv. Anežky České na Spořilově,
Neposkvrněného Početí Panny Marie ve
Strašnicích a sv. Václava ve Vršovicích.
Mezi nejvzácnější památky patří kostel
sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích,
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Sv.
Ludmily na Vinohradech a bazilika sv.
Petra a Pavla na Vyšehradě.
� Co pokládáte za specifikum III. praž-
ského vikariátu, čím je výjimečný? Čím
může přispět církvi místní i světové?
Určitě – jak jsem řekl dříve – návštěv-
nost dětí a mladých. A vím, že kněží na-
šeho vikariátu se dětem věnují. A to ne-
jenom tím, že konají bohoslužby upra-
vené pro ně. Také vytvářením společen-
ství. A to je pro děti moc důležité. Když
přijde nějaká krize ve víře v těch -nácti
letech, tak to společenství je schopno
nést či podržet. Nebo se mladý člověk
díky společenství zase „vrátí“. Na úze-
mí našeho vikariátu se nacházejí také

dvě církevní gymnázia: Arcibiskupské gymnázium na Vino-
hradech a Křes)anské gymnázium v Hostivaři. Na obou jsem
konal letos vizitační návštěvu na hodinách náboženství.
A měl jsem z nich velmi radostný dojem. Nejen z jejich zna-
lostí, ale i z toho, jak se mladí zapojovali do diskuze, z jejich
názorů,… moc fajn to bylo. A když jsme u těch mladých, tak
musím připomenout, že na území vikariátu také zdárně půso-
bí Arcidiecézní centrum pro mládež v Kunraticích.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi?
Tak tady v Praze, jak už to říkal i vikář P. Kelnar (viz rozho-
vor s vikářem I. pražského vikariátu v listopadovém vydání
Zpravodaje, pozn. redaktorky), věřící moc netouží po něja-
kém partnerství s jinou pražskou farností, po vzájemných
společných návštěvách. Je to určitě dáno mimo jiné i tím, že
kostely v Praze znají, navštěvují je. Spíš se daří partnerství
mezi pražskou farností a některou mimopražskou nebo s ně-
kterou v zahraničí. Taková partnerství tu jsou a fungují.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí
III. pražského vikariátu?
Radosti a starosti III. pražského vikariátu? Stavba nového
kostela – Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích.
Pro zainteresované přináší teM starosti, ale ty se určitě promě-
ní v radost.

Statistické údaje
farností celkem: 19
farností spravovaných přímo: 15
farností spravovaných excurrendo: 4
kněží: 25
jáhnů: 4
pastoračních asistentů: 6
kostelů a kaplí: 34
cekem obyvatel: 502 420
z toho římských katolíků: 89 246

Sídlo arcibiskupství

kapituly

farnosti

hranice vikariátů

hranice farností
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Výročí biskupského svěcení
Curriculum vitae Mons. Václava Malého
Narozen 21. září 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia stu-
doval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovec-
ké fakultě v Litoměřicích. Vysvěcen 26. června 1976 v Praze.
V letech 1976–1978 působil jako kaplan ve Vlašimi a v Plzni.

V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal čle-
nem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna
1979 bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský fi-
gurant. V květnu 1979 zatčen, obviněn z podvracení republi-
ky, ve vazbě do prosince 1979.

1980–1986 topičem v pražských hotelech.
1981–1982 mluvčím Charty 77.
V roce 1989 mluvčím Občanského fóra.
1990–1991 duchovním správcem kostela sv. Gabriela

v Praze na Smíchově.
1991–1996 farářem v kostele sv. Antonína v pražských

Holešovicích.
1. prosince 1996 jmenován kanovníkem Metropolitní ka-

pituly u sv. Víta.
3. prosince 1996 jmenován titulárním biskupem marcelli-

ánským a pomocným biskupem pražským. Konsekrován 11.
ledna 1997 v Praze.

Tříkrálová sbírka
Od úterý 2. 1. do neděle 7. 1. opět bude možno potkat v ulicích
malé koledníčky, kteří, ustrojeni jako „tři králové“, budou po-
máhat zvýšit výnos již tradiční Tříkrálové sbírky a přispět tak
na dobrou věc. O jakou „dobrou věc“ se jedná? Kdo se může
stát koledníčkem? … Zeptali jsme se koordinátora Tříkrálové
sbírky pro pražskou arcidiecézi MUDr. Jaroslava Eliáše.
� Jaké jsou dosavadní zkušenosti s Tříkrálovou sbírkou –
očima organizátorů i z pohledu veřejnosti?
V Pražské arcidiecézi pořádá sbírku Arcidiecézní charita Pra-
ha (ADCH) od roku 2001, zpočátku poněkud rozpačitě, ale
nyní je sbírka trvalou součástí jak adventní přípravy na svát-
ky (počínaje administrativní činností až po rozvážení kasiček
a všeho potřebného pro sbírku do vzdálenějších farností arci-
diecéze), tak vánočního času při koledování samotném. Ve-
řejnost na sbírku upozorňují mnohá média a pro cizince, kte-
ří v tu dobu navštíví Prahu, to není nic překvapivého, v mno-
hých zemích totiž probíhá obdobně.
� Má výsledek sbírky, tj. nejen výnos, ale i ohlas, stoupavou
tendenci? Je to, že se Tříkrálová sbírka už dostala do obecné-
ho povědomí, ku prospěchu, nebo ji lidé naopak berou ja-
ko něco běžného, jen jako jednu z dlouhé řady sbírek, které,
zvláště okolo Vánoc, číhají na každém rohu?
Asi je rozdílná situace přímo v hlavním městě Praze, kde jsou
opravdu sbírky v různých podobách téměř nepřetržitě celý
rok, a v ostatních městech a menších obcích, kde naopak –
jak jsem se dověděl od vedoucího jedné tříkrálové skupinky
– již na koledníky čekali s obavou, aby je snad nepropásli.
� Co se dále děje s vybranými penězi? Kdo, komu a po-
dle jakého klíče je rozděluje?
Sbírka je povolena Magistrátem hl. m. Prahy k získání peně-
žitých příspěvků na sociální a humanitární pomoc v České re-
publice a fond krizové humanitární pomoci v zahraničí. Dle
rozhodnutí Sdružení Česká katolická charita a schválení Čes-
ké biskupské konference bude celý výnos této sbírky rozdě-
len následovně:

65 % obdrží organizátor skupinek (farnost, farní charity) na
své vlastní sociální nebo humanitární projekty, které
mu byly schváleny Radou ADCH,

15 % připadne diecézním charitám na diecézní projekt,
v pražské arcidiecézi je to Azylový dům v Praze 5 pro
matky v tísni a Týdenní stacionář pro seniory,

10 % se odesílá na humanitární pomoc,
5 % připadá na sekretariát,
5 % je režie sbírky.

� Je úspěšnost koledníků na území pražské arcidiecéze vy-
rovnaná? Kde jsou dárci nejštědřejší?
Vyrovnaná není, protože i místa, která si koledníci vyberou
a nebo jsou o ně ADCH požádáni, nejsou stejná. Nemohou
všichni koledovat např. na Václavském nebo Staroměstském
náměstí, ale např. Vlašim (s okolím) patří mezi nejúspěšnější.
� Jaké jsou běžné zásady pro výběr a ustanovení koledníčků?
Především vedoucí skupiny koledníků musí být starší 18 let
a během pořádání sbírky je povinen mít při sobě svůj občan-
ský průkaz. Musím přiznat, že v mnohých farnostech se du-
chovnímu správci – otec biskup Herbst všem poslal ohledně
sbírky osobní dopis – nikdo nepřihlásí a sbírka se potom for-
mou koledování nemůže uskutečnit. V tom totiž spočívá také
jeden aspekt sbírky – ne že věřící, když vycházejí z kostela,
přispějí do tříkrálové pokladničky, ale že koledníci mohou
oslovit i lidi, kteří do kostela nechodí a třeba by i rádi přispě-
li na sociální projekty charity (kdo ví, zda i oni je nebudou
někdy využívat). V živé farnosti se jistě podaří snáze sestavit
skupinky tříkrálových koledníků, pomáhají i skautské oddíly,
žáci církevních škol, ale jsou i farnosti, ve kterých je to jen na
seniorech, a musím říci, že babičky – někdy i dědečkové, ale
těch je poskrovnu – se nenechají zahanbit.
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� Prozradíte stávajícím či budoucím koledníkům nějaké tipy,
jak nejlépe uspět: je dobré (a je to vůbec nutné) připravit si
pěkný královský kostým, stačí pouze poprosit o příspěvek,
nebo je vhodnější přijít s písničkou, …?

Sbírka spočívá v získávání peněz a k tomu je jistě dobré
být ustrojen do královského oděvu a koledování doprovázet
i zpěvem. Domnívám se však, že nejlépe uspěje ten, komu se
podaří s koledováním též ukázat, co je to charita. Že on se
svým koledováním také zapojuje do konání milosrdné lásky.

Děkujeme za rozhovor! (kh)

Týden modliteb za jednotu křes�anů
(pokračování ze str. 1)
Při této bohoslužbě podepíší představitelé církví Chartu Oe-
cumenicu. Bohoslužba se uskuteční v ústředí Církve bratrské
od 18 hodin. Následně bude v kostelích ŘKC (sv. Jiljí, Jilská
ulice), ČCE (U Salvátora, Salvátorská ulice) a CČSH (kostel
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí) pro širokou veřej-
nost během „večera otevřených kostelů“ představen proces
přípravy 3. evropského ekumenického setkání v Rumunsku,
dokument Charta Oecumenica, plánována je i prezentace ze-
mí přistupujících v lednu 2007 k EU (Rumunsko, Bulharsko).
Pro děti bude připraveno divadelní představení, mladí budou
zváni k poslechu současných křes)anských kapel. Nebude
chybět ani varhanní hudba. Církve, církevní zařízení a organi-
zace budou moci představit svou práci a projekty, jimiž „sví-
tí všem“, na tzv. „trhu možností“.

Všichni jsou zváni ke spolupráci a k účasti na tomto praž-
ském setkání a vyzýváni rovněž k uspořádání podobných set-
kání i na dalších místech naší republiky. (Další podrobnější
informace je možno získat na Sekretariátu ERC v ČR a Se-
kretariátu ČBK.)

Česká biskupská konference na svém 66. plenárním zase-
dání rozhodla, že texty Týdne modliteb za jednotu křes)anů
v roce 2007 nevyjdou tiskem, ale budou k dispozici v elektro-
nické podobě. Najdete je mimo jiné též na internetových
stránkách Arcibiskupství pražského (http://www.apha.cz)

V rámci modlitebního týdne, jehož letošním mottem
a ústředním tématem je Ježíšovo uzdravování – „I hluchým
dává sluch a němým řeč.“ (Mk 7,37) –, jsme zváni k setkává-
ní s věřícími ostatních denominací nad biblickými texty, ke
společným modlitbám a k diskuzi nad dalšími tématy, která
nás spojují bez ohledu na církevní příslušnost. Účelem sbírky
konané během týdne modliteb je v tomto roce podpora pro-
jektu, který má pomoci všem, kdo se ocitají v ohrožení živo-
ta, jsou nuceni trávit čas v nemocnici nebo jsou příbuznými
a známými těch, kteří nějakou nemocí trpí, a vyhledali proto
pomoc lékařů.

(čerpáno z Act Curiae a Programu
Týdne modliteb za jednotu křes=anů vydaného ČBK)

Kampaň „POSTEL“ byla úspěšná!
Domov sv. Karla Boromejského zahájil v květnu 2005 sbír-
kovou kampaň „POmozte STarým nEmocným Lidem“. Kam-
paň měla za cíl získat pro pacienty Domova, kterými jsou sta-
ří nemocní lidé, vyhovující polohovací postele.

Necelé dvouleté trvání sbírkové kampaně přineslo velký
úspěch a Domovu se podařilo získat finanční prostředky na
45 nových polohovacích postelí v celkové hodnotě přes 2,5
milionu korun. V současné době je všech 93 lůžek v Domově

polohovacích a skutečně vyhovujících všem pacientům, pro
něž se stalo jejich lůžko základní a nezbytnou každodenní po-
třebou.

Nová lůžka usnadní práci personálu s imobilními pacienty
a nemocným poskytne maximální pohodlí tím, že se lůžko dá
elektrickým ovládáním dobře napolohovat tak, jak pacient
potřebuje. Antidekubitní matrace (matrace pro prevenci a léč-
bu proleženin) poskytne zároveň ochranu před proležením
a zmírní bolesti trvale ležícím.

Na podporu kampaně se uskutečnilo mnoho benefičních
akcí, na kterých mezi jinými vystoupili bez nároku na hono-
rář skupina Jablkoň, Spirituál kvintet, houslový virtuos Jaro-
slav Svěcený, Eva Pilarová a G*apeels, Jana Lewitová a Vla-
dimír Merta, Marie Rottrová, Ivan Hlas a mnoho dalších.

Kampaň „POSTEL“ sice skončila, ale potřeba Domova zí-
skat finanční prostředky na potřebné vybavení stále trvá.
Aktuálně potřebujeme např. zakoupit EKG přístroj, mycí
a desinfekční automat, rehabilitační a zdravotnické pomůcky.
V příštím roce zahájíme novou sbírkovou kampaň na vytvo-
ření Odpočinkové zahrady pro pacienty Domova.

Posláním Domova je péče o věkem pokročilé a nemocné
lidi. Toto poslání naplňuje poskytováním sociálních a zdra-
votních pobytů na lůžkovém oddělení i v denním stacionáři.
Domov je zařízení církevní, v němž se spojují čtyři světy
a vytvářejí tak zcela ojedinělý projekt. Jsou to řeholnice Kon-
gregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem
pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměst-
nanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby
spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

Domov a jeho pacienti děkují za podporu všem, kteří kam-
paň podpořili.

67. plenární zasedání České biskupské
konference
Biskupové českých a moravských diecézí se pravidelně čtyři-
krát ročně schází ke společným zasedáním, na kterých řeší
nejzávažnější pastorační otázky a aktuální problémy. Stalo se
již tradicí, že první setkání biskupů v každém kalendářním ro-
ce se koná v Praze. Bude tomu tak i letos. V pořadí již 67. ple-
nární zasedání České biskupské konference proběhne v Exer-
cičním domě kláštera kapucínů na Loretánském náměstí
v Praze od úterý 23. 1. do středy 24. 1. 2007.

V předvečer zasedání (22. 1.) se biskupové od 18:00 hodin
zúčastní ekumenické bohoslužby ve sboru Církve bratrské
v Soukenické ulici, během níž se představitelé většiny církví
v České republice slavnostně přihlásí k dokumentu Charta
Oecumenica. Na tuto bohoslužbu bude navazovat tzv. „Noc
otevřených kostelů“, během které bude v kostele ČCE U Sal-
vátora, v chrámu sv. Mikuláše CČSH a v refektáři dominikán-
ského kláštera u sv. Jiljí připraven program pro širokou veřej-
nost. Církve se touto akcí začlení do procesu 3. evropského
ekumenického shromáždění (zkráceně EEA3) iniciovaného
Konferencí evropských (nekatolických) církví (KEK) a Ra-
dou evropských (katolických) biskupských konferencí
(CCEE). Součástí „Noci otevřených kostelů“ bude představe-
ní procesu EEA3, přiblížení dokumentu Charta Oecumenica,
divadelní i hudební vystoupení pro děti a mládež a představí
se také nově přistupující země do EU, Rumunsko a Bulhar-
sko. Podrobný program bude koncem roku 2006 uveřejněn na
webových stránkách ERC v ČR a ČBK.
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
28. 12. – 1. 1. 9:00–17:15
(31. 12. a 1. 1. od 12:30) Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město

3. – 6.1. 7:00–12:00 sv. Václava (Štefánikova) Smíchov
22. – 26. 1. Ne:11:00–15:00

Po–Čt: 6:00–15:00
sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana

27. – 31. 1. 8:00–17:30 sv. Antonína (Strossmayerovo nám.) Holešovice
1. – 5. 2. 15:00–18:00

So: 9:00–12:00 Matky Boží před Týnem (Staroměstské nám.) Staré Město
Ne: 10:30–12:00

Radio Proglas – Studio Kristián Praha
Technologický pokrok jde kupředu neuvěřitelným způsobem.
To, co se před pár lety zdálo nemožné, je dnes samozřejmos-
tí. V souvislosti s naším regionálním studiem Kristián mám
nyní na mysli možnost přímých přenosů z našeho studia po-
mocí internetu. Naše současné internetové připojení již tako-
vé živé přenosy umožňuje, ale k jejich zajištění je nutně po-
třeba nainstalovat program, který stojí téměř 25 000 korun.
Pokud chcete, aby také z našeho pražského studia byla slyšet
v přímém přenosu naše modlitba nebo rozhovor můžete při-
spět svým darem na zakoupení tohoto programu a podpořit

tím nejen koupi programu, ale současně i zpestření vysílání
Proglasu.

V Praze můžete svoje dary, za které vám velmi děkujeme,
nosit přímo do našeho studia Kristián.

Věřím, že se v Praze a blízkém okolí najdou lidé a spole-
čenství, kteří by se pravidelně chodili do našeho studia mod-
lit modlitbu Anděl Páně, růženec, modlitbu rodin nebo ranní
a večerní chvály. Můžete se přihlásit osobně na adrese: Radio
Proglas, Studio Kristián, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, telefo-
nem: 224 324 310 nebo e-mailem: kristian@proglas.cz – bu-
dete srdečně vítáni! Pavel Smolek

Stálý eucharistický výstav
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po–Pá 10:00–12:00
Po 17:00–19:00
Út 19:30–20:30

sv. Josefa (Josefská) Malá Strana

Ne 14:00–16:15
Po–Pá (mimo 1. Pá v měs.) 12:00–17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Pá  (pouze 1. v měs.) 8:00–16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 8:00–18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany
St 16:00–18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
Po 15:00–16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Út 17:00–17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město

Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost
mohou setkat. Rozhodně se nejedná 

o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, 
mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře pana kardinála

1. 1. 9:30 mše sv., Matky Boží P. Marie,
katedrála, Praha

2. 1. 16:00 mše sv., žehnání koledníkům
tříkrálové sbírky, sál kard. Berana, AP

5. 1. 15:30 adorace + mše sv. za povolání,
sv. Ludmila, Vinohrady

6. 1. 9:30 mše sv., Zjevení Páně, kated-
rála, Praha

7. 1. 10:30 mše sv., pastorační návštěva,
kostel sv. Jakuba, klášter minoritů,
Praha

21. 1. 12:00 mše sv., pastorační návštěva
polské farnosti, kostel sv. Jiljí, Praha

22. 1. 18:00 Ekumenický modlitební večer,
modlitebna Církve bratrské, Souke-
nická ulice 15, Praha

23.–24. 1. 67. plenární zasedání ČBK,
Exerciční dům u kapucínů, Loreta

28. 1. 9:30 mše sv., pastorační návštěva,
svátek obrácení sv. Pavla, kostel Ob-
rácení sv. Pavla, Brandýs nad Labem

Z diáře biskupa Malého

1. 1. 10:00 mše sv. u Panny Marie Králov-
ny Míru, Praha-Lhotka

3. 1. 14:00 setkání s kněžími z církevních
škol, Praha

5. 1. vizitace Katolické mateřské školy sv.
Klimenta, Praha-Holešovice

7. 1. 9:00 biřmování, Praha-Kunratice
9. 1. 7:00 mše sv., Arcibiskupský semi-

nář, Praha
10. 1. vizitace, Arcibiskupské gymnázium,

Praha
22.–24. 1. zasedání ČBK, Praha

Z diáře biskupa Herbsta
1. 1. 10:00 mše sv., slavnost Matky Boží,

Panny Marie, Družec
2. 1. 16:00 mše sv. s požehnáním kolední-

kům Tříkrálové sbírky, sál kardinála
Berana, Arcibiskupství pražské

6. 1. 16:00 mše sv., slavnost Zjevení
Páně, Škvorec

7. 1. 11:00 mše sv., svátek Křtu Páně,
Počepice

14. 1. 11:00 mše sv., Pyšely
16. 1. 18:30 přednáška na téma Výchova

v Komunitním centru sv. Prokopa,
Praha-Nové Butovice

21. 1. 10:00 mše sv., kostel sv. Remigia,
Praha-Čakovice
16:00 mše sv., kostel sv. Palmácia,
Karlštejn

22.–24. 1. zasedání ČBK, Praha
28. 1. 10:30 jáhenské svěcení, mše sv., Tu-

choměřice
31. 1. 18:30 mše sv., kostel sv. Terezie od

Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy
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tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647 
www.apha.cz 

e-mail: apha@apha.cz

Celostátní setkání mládeže
Celostátní setkání mládeže se koná ve
dnech 13.–19. srpna 2007 v Táboře-
Klokotech. Toto setkání se má uskuteč-
nit jako slavnost celé církve, protože
v mladých lidech je naděje pro budouc-
nost církve i společnosti.

Připravuje se bohatý duchovní i zá-
bavný program včetně benefičního kon-
certu pro Haiti. Jsou zváni všichni mla-
dí lidé ve věku od 14 let a jistě je dopro-
vodí také jejich pastýři, kněží.

Motto celého setkání je totéž, jaké
nabídnul Svatý otec Benedikt XVI. na
příští rok: „Jako jsem já miloval vás, tak
se vy milujte navzájem.“ (Jan 13,34).

Přihlášky jsou k dispozici na ADCM
(tel.: 244 910 469, e-mail: mladez@
apha.cz), je možné se také přihlásit přes
oficiální web setkání: http://www.
tabor2007.signaly.cz

TV Noe a Radio Proglas budou
o událostech ze setkání živě informovat.

Děkujeme za veškerou duchovní,
praktickou i finanční podporu.

P. Vít Zatloukal, 
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Modlitba za Celostátní setkání
mládeže
13.–19. 8. 2007, Tábor - Klokoty

Bůh nás miluje,
dává nám spatřovat a zakoušet svou

lásku
a na základě toho, že Bůh nás miluje

jako „první“,
se může jako odpověD rodit láska také

v nás.
(Benedikt XVI., Deus caritas est 17)

Ježíši Kriste, Ukřižovaný a Vzkříšený,
v Tobě poznáváme lásku, jakou si nás

Otec zamiloval.
Prosíme Tě,
dej, a) se v Tvé živé přítomnosti,
kterou zakoušíme ve společenství

církve,
učíme milovat své bratry a sestry.

Podle svého slibu
vylij na všechny Ducha svatého,
který nás naučí velkodušnosti
a praktickým skutkům lásky k bližním.
Pak s rozechvěním budeme moci prav-

divě vyslovit,
že Tě milujeme nade všechno.
Zvláště Tě prosíme:
Požehnej mladým lidem,
kteří se setkají v Táboře,
aby se stali věrohodnými svědky Tvé

lásky
všude, kam je posíláš.
Maria, Jitřenko spásy a Matko církve,
přiviň nás na své mateřské srdce,
chraň nás na cestách života
a přiveM nás k Ježíši.

Amen.

Videokazety „Příběh Ježíše
Krista“ (pro děti)
Katechetické středisko dostalo od eku-
menické evangelizační organizace
Nový Život o.p.s. větší množství video-
kazet Příběh Ježíše Krista. V tomto pře-
vyprávění Ježíšova životního příběhu
podle Lukášova evangelia sledujeme
události jeho života očima několika dětí
a jejich rodin, které mají na Ježíše různé
názory. Jde o mutaci „evangelizačního“
filmu Ježíš, která je určena především
pro dětské diváky.

Tyto videokazety mohou na vyžádá-
ní obdržet zdarma farnosti, které je sku-
tečně využijí pro práci s dětmi. Po pří-
padné domluvě se svými katechety si
urychleně kazety objednejte v Kateche-
tickém středisku a domluvte převzetí.

Protože videokazeta nepochází z ka-
tolického prostředí, bude doplněna tím-
to metodickým upozorněním Kateche-
tického střediska:

„Vzhledem k délce filmu (62 min.)
je možné použít v řádných hodinách ná-
boženství a při systematických kateche-
zích pouze jednotlivé krátké ukázky ja-
ko východiska či doplnění probíraného
tématu. Celý film lze bez přerušení pro-
mítat pouze při mimořádných akcích.

Závěrečné výzvy dětských hrdinů
k přijetí Ježíše jako osobního spasitele
spojené se slibem následného odpuštění
hříchů jsou z katolického pohledu ne-
úplné a mohly by být špatně pochopeny.
Proto doporučujeme buM tyto pasáže už
nepromítat (film zastavit po závěrečné
řeči Benjamina, který se těší na věčný
život s Ježíšem, a to před problematic-
kými výzvami, které zahajuje Sára) ne-

bo po promítnutí doplnit naukou o od-
puštění hříchů, která vírou v Ježíše začí-
ná, ale dovršuje se ve křtu nebo ve svá-
tostném odpuštění.“

Dan Pikálek, 
vedoucí Katechetického střediska

Slavení Eucharistie podle
latinského Missale Romanum
(ed. typ. 1962)
Na základě reskriptu Quattuor abhinc
annos, vydaného Kongregací pro litur-
gii a svátosti dne 3. října 1984, a motu
proprio Ecclesia Dei papeže Jana Pa-
vla II. ze dne 2. července 1988 a s ohle-
dem na duchovní prospěch těch, které
přivedla touha po tomto způsobu slave-
ní Nejsvětější oběti k účasti na liturgii
ve schizmatických společenstvích, od-
dělených od Petrova nástupce (tzv. le-
febvristé neboli Kněžské bratrstvo sv.
Pia X.), prodloužil kardinál Miloslav
Vlk, arcibiskup pražský, opětovně do-
volení ze dne 11. 11. 2002, č.j. arc/304/
2002, slavit eucharistii podle latinského
Missale Romanum (ed. typ. 1962)
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Praze - Novém Městě (Karlov), na
území farnosti sv. Apolináře v Praze 2,
za splnění podmínek stanovených ve vý-
še zmíněných dekretech, vždy jedenkrát
měsíčně o třetí sobotě od 16:00, a to
s platností od 1. 12. 2006 do 1. 12. 2008.

Dovolení bylo uděleno celebrantovi
kanovníku ThDr. JCDr. Jiřímu Svobo-
dovi a skupině věřících, která projevila
své přání slavit eucharistii tímto způso-
bem.

Dovolení bylo uděleno za podmínky,
že uživatelé této liturgické výjimky ne-
budou tento způsob slavení liturgie pro-
pagovat a nijak zpochybňovat správ-
nost, pravověrnost a hodnotu eucharis-
tie slavené podle norem misálu Pa-
vla VI. a že oba způsoby slavení liturgie
nebudou směšovány.

P E R S O N A L I A

Nové vedení Provincie
kapucínů v ČR
Ve dnech 14.–15. listopadu 2006 probě-
hly volby vedení Provincie kapucínů
v ČR. Zvoleni byli:
provinciál P. Ing. ThLic. Jozef Timko
OFMCap., vikář provincie Mgr. Tomáš
Pracný OFMCap. a definitoři P. Pavel
Uhřík OFMCap., P. Šimon Batory
OFMCap. a Bc. Serafin Robert Beníček
OFMCap.
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J u b i l e á ř

Životní jubilea
Stanislav Fišer, kanovník, emeritní dě-
kan a osobní farář 1. 1. 1924 (83 let)
Ing. Václav Dvořák, kněz pražské arci-
diecéze 6. 1. 1947 (60 let)
ThLic. Bohumil Kolář, kanovník

7. 1. 1924 (83 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

U s t a n o v e n í
Mgr. Jan Balík byl s účinností od 1. lis-
topadu 2006 uvolněn z funkce výpo-
mocného duchovního Římskokatolické
farnosti u kostela Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie, Praha-Strašnice.
Ustanovení administrátorem téže far-
nosti zůstává nadále v platnosti.
P. Mgr. Josef Brtník SDB byl s účin-
ností od 1. října 2006 uvolněn z funkce
výpomocného duchovního Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Terezie od
Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy. Ustano-
vení farářem téže farnosti zůstává nadá-
le v platnosti.
Mgr. Krzysztof Drzazga byl s účinnos-
tí od 1. listopadu 2006 jmenován a usta-
noven výpomocným duchovním Řím-
skokatolické farnosti Václavice u Bene-
šova a Římskokatolické farnosti Pyšely.
Tímto ustanovením se nemění ani neru-
ší ustanovení ostatní.
P. Mgr. Ivan Greňa SAC byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. listopadu 2006 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokatolic-
ké farnosti Stará Boleslav.
P. Wojciech Kubrak SAC byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. listopadu 2006 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchov-
ním Římskokatolické farnosti Stará Bo-
leslav. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ustanovení ostatní.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar byl
s účinností od 1. listopadu 2006 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního
Římskokatolické farnosti u kostela Stětí
sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař. Usta-
novení administrátorem téže farnosti
zůstává nadále v platnosti.
P. Mgr. Marek Pučalík O.Cr. byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. listopadu 2006 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti Unhoš) a farního vikáře
excurrendo Římskokatolické farnosti
Hostouň u Kladna, Římskokatolické

farnosti Družec, Římskokatolické far-
nosti Budeč-Kováry a Římskokatolické
farnosti Koleč.
P. Pius Zdeněk Vágner O.Praem. byl
na základě návrhu MUDr. Miroslava
Malého, okrskového vikáře vikariátu Jí-
lové, s účinností od 13. listopadu 2006
jmenován sekretářem vikariátu Jílové.
Tímto ustanovením se nemění ani neru-
ší ostatní ustanovení.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 754(705), fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
www.vira.cz; www.pastorace.cz

7. 1. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy
8. 1. 19:00 Kurz pro služebníky
eucharistie (1/4), P. Vladimír Málek
10. 1. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
13. 1. 9:00 Kurz pro pomocníky
v pastoraci (3/7)*
15. 1. 19:00 Kurz pro služebníky
eucharistie (2/4), P. Vladimír Málek
17. 1. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, Prokop Brož: „Jak se dnes dívat
na církev?“
19. 1. 20:00 Modlitba Taizé
22. 1. 20:00 ČKA Praha 6, Václav
Vaško
23. 1. 19:30 Příprava na manžel-
ství (1/8)*, pořádá Centrum pro rodinu
24. 1. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
30. 1. 19:30 Příprava na manžel-
ství (2/8)*, pořádá Centrum pro rodinu

vstup do místa konání akcí je z Kolej-
ní ulice č. 4; * jen pro přihlášené

Kurz pro služebníky
eucharistie
Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eu-
charistickou službou (podávání při mši,
přinášení eucharistie nemocným a výs-
tav nejsvětější svátosti) proběhne ve
čtyřech setkáních, vždy v pondělí od
19:00, a to 8. a 15. ledna a 5. a 19. úno-
ra 2007 v prostorách Pastoračního stře-
diska. Účastníci mají být pro kurz vy-
bráni duchovním správcem (popř. ře-
holním představeným) podle potřeb far-
nosti (řeholní komunity), nikoliv jen na
vlastní přání; mají být svobodní nebo

žijící v církevně platném manželství
(případně ovdovělí), ve farnosti známí
jako solidní a nekontroverzní osoby.
Kurz by měli absolvovat i ti, kdo mají
z dávnější doby platné pověření a z ně-
jakého důvodu neprošli žádnou přípra-
vou. Přihlášky jsou k dispozici v Pasto-
račním středisku, na Arcibiskupství
pražském, ke stažení na internetu nebo
mohou být na žádost zaslány poštou.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz,
http://cpr.apha.cz

Proběhlo
� 25. 11. se konalo adventně laděné
duchovní setkání mladých manželů
u sv. Ignáce v Praze 2 pod vedením
P. Josefa Čunka SJ. Kromě duchovního
slova, příležitosti k tiché meditaci
a k osobnímu rozhovoru s knězem byla
na programu skupinová diskuze na téma
radosti a starosti mladých manželů. Na
závěr setkání byla mše svatá.
� 28. 11. skončila podzimní společná
příprava na život v manželství pro 30
párů snoubenců.
� Duchovní obnovu pro 16 manžel-
ských párů vedl v sobotu 9. 12. P. Voj-
těch Kohut OCD v Praze-Strašnicích na
téma „Aby se tělo stalo slovem“.
� Týž den proběhla Mikulášská nadíl-
ka pro 40 dětí osamělých maminek
v Komunitním centru sv. Prokopa v Pra-
ze-Nových Butovicích.

Duchovní obnova pro
manželské páry
Na začátku roku se ve Vlašimi tradičně
koná dvoudenní duchovní obnova pro
manžele. Letos to bude ve dnech 20.
a 21. 1. 2007. Obnova je inspirována
první encyklikou Benedikta XVI. Deus
caritas est (Bůh je láska). Manželé bu-
dou mít příležitost zamyslet se nad tím,
co znamená v lidském životě slovo tou-
ha. Lze milovat, pokud netoužíme? Jak
přijmout to, co je v nás dobrého i zlého,
jak je to s naší dospělostí (vydáváním
sebe sama), naší dětskostí (sobectvím)
zejména v partnerském životě, ale i ve
vztahu k Bohu, bližním.

Stravování a hlídání dětí bude pro
zájemce zajištěno. Přihlášky na duchov-
ní obnovu, kterou pořádá vlašimská far-
nost a místní společenství manželů, lze
obdržet na požádání mailem z Centra
pro rodinu.
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Přípravy na manželství
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 23. 1. až 13. 3.
2007 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým
dobrovolných spolupracovníků Centra
tvořený manželskými páry, psycholo-
gem, jáhnem a knězem. Snoubenci,
hlaste se co nejdříve telefonicky nebo
mailem v Centru pro rodinu. Kurz je již
naplněn. Následující termíny společné
přípravy je 10. 4. až 29. 5. a 9. 10. až
27. 11. 2007.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod
vedením manželského páru, který má
k této činnosti pověření biskupského
vikáře pro pastoraci.

O různých formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky,
které souvisejí s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Seznámení s Biblí
Program je určen pro snoubence a mladé
manžele, kteří mají zájem seznámit se
s Biblí a naučit se základům práce s ní.
Jedná se o tři na sebe navazující setkání,
která směřují k základnímu uvedení do
biblické modlitby. Setkání povede
P. Marian Masařík O.Carm. Proběhnou
vždy v pondělí 15., 22. a 29. 1. 2007 od
19:30 do 21:00 v prostorách Centra,
Thákurova 3, Praha 6. Na akci je nutné
se předem přihlásit v Centru pro rodinu,
kde také získáte bližší informace.

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
se koná vždy v sobotu 3., 10. a 17. 3.
2007 od 9:00 do 17:00 v prostorách Ma-
teřského centra Domeček na pražském
Jižním Městě. Kurz je určen především
rodičům předškolních dětí, kterým na-
bízí podněty, jak z domova vytvořit pro
děti zázemí podpory, porozumění a lás-
ky, jak rozumět chování svých dětí, jak
ho ovlivňovat, jak vést děti k zodpověd-
nosti, samostatnosti, spolupráci, zvládá-
ní těžkostí … prostě jak zkvalitnit vlast-
ní rodičovskou roli. Třídenní trénink
obsahuje přednášky, diskuze, případové
studie, techniku hraní rolí s praktickým
nácvikem. Doporučený účastnický po-

platek je 800 Kč na osobu. Program po-
řádá občanské sdružení Rodinné cen-
trum Praha. Přihlášky a bližší informace
je možné si vyžádat na telefonním čísle
220 181 777 nebo na e-mailu: info@
rodinnecentrum.cz. Pozor – kapacita
kurzu je omezena!

Osamělé maminky
Pravidelná sekání osamělých maminek
v Novém roce se uskuteční 13. 1. v so-
botu od 14:00 do 17:00 v Komunitním
centru sv. Prokopa v Praze-Nových Bu-
tovicích. Na setkání bude vedle společ-
né modlitby a sdílení probíhat výtvarná
dílna – tentokrát háčkování. Účast s dět-
mi je po předchozí telefonické dohodě
s Centrem pro rodinu možná. Další ter-
míny setkání jsou: 10. 2. a 10. 3. Srdeč-
ně zveme vdovy, rozvedené a svobodné
maminky!

Pozvání
Chtěli bychom již nyní předběžně po-
zvat všechny ty, kterým rodina není
lhostejná, na diecézní pou) rodin, která
se uskuteční v sobotu 2. června 2007 na
Tetíně. Doprovodný program „Den pro
rodinu na Tetíně“ zajiš)uje občanské
sdružení Rodinné centrum Praha.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
732 775 730
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Modlitební setkání – úterý vždy
v 19:30. V lednu až od 16. 1. Společná
modlitba chval, díků a přímluv. Modli-
tební společenství je otevřené všem bez
rozdílu věku, vzdělání či přináležitosti
k nějaké spiritualitě, hnutí nebo komu-
nitě. Přítomnost i toho nejmenšího
a nejchudšího z nás je velmi důležitá
pro vytváření společenství, sítě modlit-
by, živého chrámu Božího.
� Společenství mládeže – každý
čtvrtek vždy v 19:30. V lednu až od
11. 1. Pro všechny ve věku 17–30 let.
Společné večery s různým tematickým
zaměřením, čas pro budování přátelství,
prohlubování života ve víře a hledání
pravdy o Bohu a o člověku. (Před tímto
setkáním, v 19:00, vás zveme do koste-
la sv. Apolináře k účasti na modlitbě za
jednotu křes)anů.)
� Mše svatá je každý čtvrtek v 7:15.
� 25. 1. od 19:00 se koná Setkání Net
for God v Misijním centru. Členové
Mezinárodní ekumenické fraternity

zvou každý měsíc na program, který je
určený všem, kdo mají zájem společně
s ostatními hledat cestu porozumění
a jednoty (mezi církvemi, v rodině,
v manželství, mezi lidmi, národy). Čle-
nové MEF si uvědomují, že základem
k budování jednoty mezi lidmi a ve svě-
tě jsou ekumenické vztahy mezi křes)a-
ny. Nedílnou součástí neděle je společ-
né jídlo, čas k vzájemnému seznámení,
krátký film rozebírající aktuální téma
a společná modlitba. Všem otevřené se-
tkání začneme v 19:00 v kostele sv.
Apolináře večerními chválami a modlit-
bou za jednotu křes)anů.
� Mše svatá v kostele sv. Apolináře je
každou neděli vždy v 18:00.
� Adorace nejsvětější svátosti se koná
každé pondělí od 15:30 do 16:00.
� Modlitba za jednotu křes=anů – kaž-
dý čtvrtek vždy v 19:00, modlitba ve-
černích chval, která zahrnuje zpěv žal-
mů, biblické čtení a rozjímaní spjaté
s tématem jednoty v prvé řadě mezi
křes)any, ale také mezi náboženstvími
a lidmi obecně.
� Otevřený kostel – k zastavení, rozjí-
mání, ztišení. Každé pondělí od 15:00 do
16:00 je možné zhlédnout nově zrestau-
rovaný interiér, stálou expozici výtvarné-
ho umění, fotografií, poezie a prózy.
Vystavovatelem může být každý z nás,
kdo by rád představil svá díla a skrze ně
se podělil se svým pohledem na svět. Po-
kud máte kolem sebe někoho, kdo tvoří,
oslovte a kontaktujte jej s námi. Kontakt:
Kamil Novák, tel.: 774 241 991.

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - 
Kunratice, tel.: 244 910 469, 
fax: 244 912 713, e-mail: adcm-pha@
volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz

Celostátní setkání mládeže
v Táboře a na Klokotech
Od 13. do 19. 8. 2007 se uskuteční Ce-
lostátní setkání mládeže. Můžete se těšit
na setkání s biskupy, katecheze, diskus-
ní skupinky s odborníky, mše svaté,
koncerty, divadelní představení, výlety,
… Setkání je určeno pro mladé od 14 do
30 let. Bližší informace na www.
tabor2007.signaly.cz
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Postní duchovní obnova
v Nazaretě
Pro mládež od 16 do 26 let. PřijMte se za-
stavit a rozjímat. Sejdeme se ve dnech
23. až 25. 2. 2007, abychom tuto postní
dobu dobře začali a nově se připravili na
oslavu Velikonoc. Duchovní obnovu po-
vede P. Michal Němeček. Bližší infor-
mace budou k dispozici během ledna.

V. nazaretský miniples
V pátek 26. 1. 2007 od 19:00 se již po-
páté uskuteční v Nazaretě ples. Hraje,
jako již tradičně, skupina „WHT band“.
Můžete se těšit na kvalitní zábavu, před-
tančení, tombolu a občerstvení. Po ce-
lou dobu konání bude i možnost adora-
ce v nazaretské kapli. Tentokrát není
třeba nic objednávat předem.

Večery ve středu
Je to nabídka, jak si jednou v měsíci
zpříjemnit večer a pobýt s přáteli. Začí-
náme v 18:30 adorací, následuje kultur-
ní program. Je možné posedět v klubu
a také nabízíme možnost svátosti smí-
ření a duchovního rozhovoru.

„Večery ve středu“ jsou v lednu mi-
mořádně až 4. středu v měsíci – 24. 1.
2007! Sejdeme se na obvyklém místě
v areálu františkánského kláštera u Pan-
ny Marie Sněžné na Jungmannově nám.
ve středu Prahy (stanice metra Můstek).
Téma katecheze na lednových večerech
je svátost eucharistie.

Nazaretská víkendovka – Misie
O víkendu 12.–14. 1. 2007 zveme
všechny mladé ve věku 12–16 let na zá-
bavu i duchovní zamyšlení na téma mi-
sie: Proč se někteří lidé rozhodnou odjet
někam do chudé země a pracovat pro ji-
né? Má to smysl? Mohu se do misií za-
pojit i v Čechách? Co je to Papežské mi-
sijní dílo? Můžeš tu zažít pěkné mše
svaté a modlitby, ale bude čas také na
popovídání, kulečník, stolní tenis, stolní
fotbal, hry, … Přijde mezi nás i otec bi-
skup Kája Herbst.

Jarní prázdniny v Příchovicích
Zveme mládež a děti od 10 do 25 let,
aby spolu s námi vyrazily na jarní
prázdniny od 10. do 16. 2. 2007 do Pří-
chovic. Čeká nás sportovní i duchovní
program a také dobré společenství. Sníh
už je objednán. Bližší informace budou
během ledna.

Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, je místem
konání akcí Arcidiecézní centrum života
mládeže – Nazaret (Kostelní nám. 16;
Praha-Kunratice). Cesta do Nazareta:
Ze stanice metra C „Kačerov“ autobu-
sem č. 114 do zastávky „Kunratická ško-
la“. Nazaret je žlutý dům za kostelem.

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz

� Bratrství Kána (společenství pro man-
želské páry, které absolvovaly letní setká-
ní Kána, informace – Blanka Ješutová
220 199 441, kana@chemin-neuf.cz)
� Společenství MEF (společenství pro
všechny bez rozdílu věku, informace –
Pavla Strettiová, 732 775 730, netforgod
@chemin-neuf.cz)
� Mládež Chemin Neuf (společenství
mladých, kteří chtějí spolupracovat blí-
že s bratry a sestrami z Komunity, mož-
nost závazku na dva roky, informace
Pavla Strettiová 732 775 730, mladez
@chemin-neuf.cz)
� Modlitební setkání v úterý vždy ve
20:15. V lednu až od 16. 1. v klášteře
v Tuchoměřicích. Společná modlitba
chval, díků a přímluv. Modlitební spole-
čenství je otevřené všem bez rozdílu vě-
ku, vzdělání či přináležitosti k nějaké
spiritualitě, hnutí nebo komunitě. Pří-
tomnost i toho nejmenšího a nejchudší-
ho z nás je velmi důležitá pro vytváření
společenství, sítě modlitby, živého
chrámu Božího.
� Možnost strávit několik dní v tichu
s účastí na modlitbách s Komunitou (in-
formace 220 199 441, sekretariat@
chemin-neuf.cz)
� 2.– 4. 2. Duchovní obnova pro mlá-
dež 14–18 let v klášteře v Tuchoměři-
cích. Proč přijet? Abyste si odpočinuli,
pobavili se a získali nové přátele, mož-
ná na celý život. Jsme ze všech koutů
ČR, parta věřících i hledajících, kteří
spolu chtějí trávit volný čas. Hrajeme
hry, chodíme na výlety, modlíme se,
mluvíme o Bohu. Začátek je v pátek
v 18:00, konec v neděli ve 14:00. Při-
hlášky: Marie Janoušková 732 543 610.
� V kostele sv. Víta při klášteře v Tu-
choměřicích ve všední dny: pondělí –

adorace a modlitba breviáře ve 12:00,
mše svatá v 18:15, středa až pátek – ran-
ní chvály v 7:30, mše svatá ve 12:00,
večerní chvály a adorace v 18:15 v kapli
kláštera (pokud není změna, kterou si
můžete ověřit na tel.: 220 199 441).

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz

„Prokopská zastavení“
Srdečně vás zveme na další pokračová-
ní přednáškového cyklu „Prokopská za-
stavení“ tentokrát na téma: „O výcho-
vě“, hovořit bude Mons. Karel Herbst,
pražský pomocný biskup. Přednáška se
bude konat v Komunitním centru sv.
Prokopa v úterý 16. ledna 2007 od
18:30.

„Třináctého na Třináctce“
Komunitní centrum sv. Prokopa vás zve
na další koncert z cyklu Třináctého na
Třináctce v sobotu 13. ledna 2007 od
19:00 vystoupí Slávek Klecandr (Obo-
roh) a skupina Pranic (vítěz soutěže
„Nová tvář“ festivalu VOX 006).

Výstava obrazů
Srdečně vás zveme na výstavu obrazů
„Tvorba malířky Hany Hrubešové Blaž-
kové“. Vernisáž se bude konat ve čtvr-
tek 11. ledna v 18:00 v sále Komunitní-
ho centra sv. Prokopa.

Výstava potrvá do 9. února a můžete
ji navštívit v neděli 9:30–13:30, v pon-
dělí 9:00–12:00, ve středu 13:00–19:00,
ve čtvrtek 14:00–16:00 nebo i jiné dny
po předchozí domluvě a s ohledem na
programovou náplň Komunitního cen-
tra sv. Prokopa.

Křes7anské
centrum –
Jižní Město

Modletická 1401, Praha 11, 
tel.: 774 171 556; e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz

3. 1. 19:30 Modlitební setkání
(kaple)
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8. 1. 16:00 Mgr. Pavel Urban:
„Kláštery a řeholní řády“, přednáška
v rámci setkání Sdružení křes)anských
seniorů (Klub Na Dně)

15. 1. 9:30 Sdružení HoSt: Nové
možnosti podpory rodin s malými aneb
Když rodič pomáhá rodiči, beseda
z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum
Domeček)

22. 1. 9:30 H. Korcová: Partner-
ské problémy a děti, beseda z cyklu „Jak
na to“ (Mateřské centrum Domeček)

29. 1. M. Šlaisová: Jak s bolestmi
zad?, beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateř-
ské centrum Domeček)

� Miniškola sportu – každé pondělí od
15:00 pořádá Křes)anský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411
(sraz metro Opatov).
� Bezplatná právní poradna – každou
středu 16:00–18:00 nutno objednat se
na tel.: 774 171 556 (poradna Rada
a pomoc).
� Terapeutická poradna – každé úterý
17:00–19:00 nutno objednat se na tel.:
605 461 494 (poradna Rada a pomoc).
� Anonymní alkoholici 12. a 26. ledna
od 17:00.
� Aerobic pro děvčata každý čtvrtek
od 17:30 pořádá Křes)anský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411 (far-
ní sál, Na Sádce 18, Chodov).
� Přihlášky na jarní prázdniny pro Pra-
hu 1 až 5: Lyžařský výcvik v Janských
Lázních, pořádá Křes)anský sportovní
klub KSK Praha. V lednu je poslední
možnost přihlásit se. Výcvik je určen
dětem od 10 let a mládeži do 26 let. Dal-
ší informace a přihlášky najdete na
www.kaminek.org/ksk nebo telefonicky
na 603 256 411.
� Křes)anský sportovní klub KSK Pra-
ha shání dobrovolníky pro pravidelnou
práci s dětmi a vedoucí pro letní tábory.
Informace na 603 256 411.
� Dramatická dílna ArtFunForum pro
děti a mládež přijímá v lednu zájemce
o dramatizaci Bachových pašijí podle
Jana. Informace na 603 256 411.

Mateřské centrum Domeček
Vstupné: 30 Kč pro dospělého, děti
zdarma, není třeba se dopředu objedná-
vat. Podrobný program najdete na we-
bové adrese http://www.mc-domecek.cz.
Všechny programy jsou otevřené pro

maminky i děti, není třeba se přihlašo-
vat! Těšíme se na vás. Rádi bychom
v našich řadách přivítali nové maminky
a tatínky, kteří by se chtěli aktivně zapo-
jit do chodu Domečku. Více info na tel.:
731 567 134.
� Poradna přirozeného plánování ro-
dičovství nabízí pomoc při orientaci
v různých formách antikoncepce, nabízí
přirozenou a bezpečnou metodu vyhnu-
tí se těhotenství, hledání příčin neplod-
nosti apod. Poradnu mohou navštívit
ženy, dívky, manželské či snoubenecké
páry, přijít můžete i s dětmi, které si mo-
hou pohrát v herně. Poradenství je zdar-
ma. Za profesní kvalitu poradců ručí
CENAP, Hybešova 40, Brno (cenap@
volny.cz). Objednávky na tel.: 777 200
431 Erika Oberfalcerová (e-mail:ppr.por
@quick.cz).
� Jak na to – Besedy se zajímavými
lidmi nad zajímavými tématy z oblasti
rodiny, výchovy dětí, mezilidských
vztahů apod. Oslovili jsme odborníky
(psychology, lékaře, instituce zabývají-
cí se vzděláváním veřejnosti v oblasti
výchovy dětí) ale i „obyčejné“ mamin-
ky s bohatými zkušenostmi a tito lidé
jsou ochotni se s námi podělit o své ná-
zory a rady v určitých oblastech (např.
problematika vztahů v rodině, zdravý
vývoj dítěte apod).  
Při každém setkání bude během cca 20
minut čas na přednášku na dané téma
a pak si budeme moci u kafíčka všichni
spolu o tom, co jsme slyšeli, povídat,
bude prostor pro dotazy na přednášející
i možnost téma doplnit z vlastních zku-
šeností.
� Dětský koutek – Nabídka neprofesio-
nálního hlídání dětí od 0 do 4 let pro
maminky, kterým schází babičky, te-
ty…, a potřebují si zajít k lékaři, na úřad
atp….
� Setkání křes=anských maminek –
Otevřené společenství pro maminky
a jejich děti ze všech církví i mimo ně,
povídání, sdílení, modlitba, debata nad
tématem…
� Cvičení pro děti s prvky jógy – Nená-
silné a hravé cvičení pro děti od 10 mě-
síců do 3 let, výjimky jsou samozřejmě
možné, vede Věra Klimešová.
� Kurzíky tvoření – Příjemný podvečer
pod vedením Jany Novákové, naplněný
nejrozmanitějším výtvarným tvořením
a hlavně příjemnou pohodou a odpočin-
kem.

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel.: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha

4. 1. 19:00 Teologický seminář.
Koná se u sester Karmelitek v Jinonické
22, Praha 5.

7. 1. Tříkrálová sbírka (po mši sv.,
která je ve 14:00).

9. 1. 20:00 Šifra mistra Leonarda.
Ohlédnutí a debata nad filmem i knihou.

18. 1. 19:00 Teologický seminář.
Koná se u sester Karmelitek v Jinonické
22, Praha 5.

24. 1. 19:00 Literárně-hudební ve-
čer (v sakristii).

Veškeré aktualizace a pravidelný pro-
gram (bohoslužby, meditace, jazykové
kurzy, sportovní klub a knihovna) na-
jdete na www.salvator.farnost.cz

Svatá Hora – 
poutní
místo

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591, 
tel.: 318 429 930, fax: 318 624 744, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, http://
www.svata-hora.cz, http://wap.svhora.cz

26.–29. 1. 18:00 Posvěcení času
(pro ty, kteří se chtějí začít modlit „bre-
viář“ a nevědí jak); P. Petr Beneš, CSsR

22.–25. 2. 18:00 „Budou vzhlížet
ke mně, kterého probodli“ (uvedení do
postní doby); P. Petr Beneš, CSsR

Přihlášky jen písemně na adresu:
Exerciční dům – Svatá Hora, 261 80
Příbram II – 591, e-mailem ex.dum@ 
svata-hora.cz, nebo vyplněním formu-
láře na www.svata-hora.cz
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Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz

� 14. 1. 2007 se uskuteční setkání
s prof. PhDr. Dr. Tomášem Halíkem –
„Prolínání světů“ – spojené s autogra-
miádou a prodejem jeho nové knížky od
17:00 v Pastoračním centru sv. Tomáše.
� Úterý 23. 1. začíná 1. setkání semi-
náře s PhDr. Kateřinou Lachmanovou
Th.D. na téma „Růst a překážky růstu
duchovního života“ – každé úterý od
19:30 v Pastoračním centru sv. Tomáše,
celkem 10 setkání do 27. dubna 2007.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

� Srdečně vás zveme na 7. přednášku
z cyklu Ženská spiritualita na téma
„Theotokos a Jan Křtitel“. Ve středu
17. 1. 2007 v 18:00 bude přednášet
P. Josef Čunek, SJ. Přednáška se usku-
teční v budově Katolické teologické fa-
kulty, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře
v multimediální učebně č. 1053.
� Společenské odpoledne na téma Por-
tugalsko se koná ve středu 17. 1 2007
14:30–16:30 ve Farním klubu Panny
Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18,
Praha 1. Přednáší RNDr. Ondřej Bartu-
šek.

Křes�anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekologie),
psycholog (sebepřijetí a sebehodnoce-
ní, vztahy a komunikace v rodině i v za-
městnání), právník (civilní, církevní
právo), kněz (morální problémy, otázky
svědomí, duchovní pohovor, problema-
tika sekt). Umožňuje také kontakt s Po-
radnou pro ochranu nenarozeného ži-
vota a s Poradnou domácí hospicové
péče.

Volat můžete každé úterý a čtvrtek
od 10:00 do 17:00 hod. na tel.: 220 181
329.

Provincie  
kapucínů v ČR, 
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Vánoční čas se projeví na pražské Lore-
tě i v kapucínském klášteře Panny Ma-
rie Andělské. Bude možno poslechnout
si vánoční melodie hrané na zvonkohru
a také navštívit známé jesličky v kláš-
terním kostele. Po vánoční době pak bu-
dou znít i další melodie a v souladu
s předpisy bude možno navštívit jeslič-
ky, protože jsou v samostatné kapli.
1. 1. 15:00 vánoční písně a koledy
4. 1. 16:30 Janos Wohlmuth: Pas-
torale
5. 1. 16:00 České koledy
6. 1. 12:00 A. V. Michna z Otra-
dovic: Spanilá z Archy Holubičko
7. 1. 12:00 a 19:00 České koledy
14. 1. 12:00 a 19:00 K. V. Holan
Rovenský: Chvalme Hospodina a im-
provizace
18. 1. 16:30 Písně: Budiž vděčně
velebena a Slyš, jaký to nad řekou jásot
a ples
21. 1. 12:00 a 19:00 J. K. Kuchař:
Adagio, Anonym: Stella splendens
28. 1. 12:00 a 19:00 Improvizace
na motivy barokní duchovní písně

Jesličky v klášterním kostele jsou pří-
stupné: 1.–7. 1. od 10:00 do 17:00 a po-
tom až do 2. 2. vždy o sobotách a nedě-
lích 14:00–17:00

K poslechu zvonkohry a k návštěvě jes-
liček i Lorety srdečně zvou bratři kapu-
cíni.

Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice
www.volny.cz/divadlo.miriam

13. 1. 19:00 Michel Marc Bou-
chard: Osiřelé múzy. Hra renomované-
ho kanadského autora pojednává o čty-
řech sourozencích, kteří se po letech se-
tkají na rodinném statku uprostřed sava-
ny a na pozadí velikonočního příběhu
procházejí křížovou cestou své minu-
losti.

27. 1. 19:00 Eric-Emmanuel
Schmitt: Návštěvník. Setkání slavného
psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-
mým návštěvníkem.

28. 1. 19:00 Michel Marc Bou-
chard: Osiřelé múzy.

Rezervace: denně 16:00–21:00, tel.:
604 322 969 nebo 274 818 525 nebo di-
vadlo.miriam@volny.cz http://www.
volny.cz/divadlo.miriam

Krátká sdělení
� Kostel Panny Marie Královny v Pra-
ze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku
PhDr. Jiřiny Šiklové na téma „Je možné
spojit mateřství a zaměstnání ženy?“,
která se bude konat v neděli 7. 1. 2007
v 16:30.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, 
e-mail: ffprg@focolare.cz vás zve na
další setkání cyklu „Zlatá Praha“, které
se bude konat v neděli od 16:00 do
18:00 v zasedacím sále úřadu Městské
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu
do kostela sv. Václava). Bližší informa-
ce na adrese http://www.focolare.cz/
� Srdečně vás zveme k návštěvě výsta-
vy ilustrací Martiny Špinkové do Knih-
kupectví u sv. Vojtěcha v Kolejní ul. 4,
Praha 6. Vystavené ilustrace jsou z pub-
likace Velká kniha o svatých aneb Po
kom se jmenujeme (Doron 2003). Ilust-
race přihlížejí k tradiční ikonografii
světců, zároveň se však zobrazení jejich
oblečení, účesů a dalších reálií snaží být
co možná nejvěrnější době a kultuře,
v níž světci žili. Výstava je otevřena do
31. 1. 2007, po–pá: 8:00–18:00.
� Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se
bude konat v neděli 21. 1. 2007 od
16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu
Městské části Praha 5, Štefánikova 15,
Praha-Smíchov (MHD Anděl, naproti
vchodu do kostela sv. Václava) pod ná-
zvem „Přátelství, o kterých se neví aneb
Biskupové různých církví – jedna du-
še“. Svá pravidelná každoroční setkání
s biskupy různých křes)anských církví
inspirovaná spiritualitou společenství
nám přiblíží kardinál Miloslav Vlk a pl-
zeňský biskup František Radkovský.
Program obohatí slovem i svými písně-
mi evangelický farář Svatopluk Kará-
sek. Bližší informace na adrese http://
www.focolare.cz/
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� Kontemplativně-apoštolské sestry
karmelitky sv. Terezie zahajují cyklus
setkání určených mladým ženám, které
se zajímají o karmelitánskou spiritualitu
a chtěly by podle ní utvářet svůj životní
styl (a) v konkrétním řeholním spole-
čenství nebo „ve světě“). Je možné jed-
nak přijet individuálně a strávit den
v klášteře anebo se účastnit připrave-
ných společných setkání. První setkání
se uskuteční 10. února 2007. Další in-
formace nejlépe e-mailem: karmelitky
@quick.cz; www.cestanahoru.org.

Co nového v knižním světě

Musím jít dál (František Lízna)
Autentický souhrn deníkových zázna-
mů českého jezuity, který se věnuje ze-
jména lidem na okraji společnosti. Kni-
ha vypovídá nejen o pouti, kterou dva-
ašedesátiletý kněz absolvoval v dubnu
až srpnu 2004.

Váz., 208 str., 198 Kč
Cesta, www.cestabrno.cz

Dělník na vinici (Greg Watts)
Portrét papeže Benedikta XVI. očima
novináře. Zachycuje dětství, mládí, ka-
riéru, víru, priority – a vymezuje hlavní
problémy, které Benedikta XVI. čekají.

Váz., 96 str., 129 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Hledání naděje – Na minutu
s Janem Pavlem II.
Sto krátkých myšlenek, jež vyslovil pa-
pež Jan Pavel II. v průběhu svého dlou-
hého pontifikátu.

Váz., 110 str., 99 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Liturgické meditace na celý
rok (Tomáš Špidlík)
Pětidílný soubor zahrnuje meditace kar-
dinála Tomáše Špidlíka nad evangelii
pro celý liturgický rok. Denní průvodce
ve slavení liturgického roku.

Váz., 1554 str., 765 Kč
Nakl. Refugium, www.refugium.cz

Prolínání světů (Tomáš Halík)
Pojednává o pěti světových nábožen-
stvích – hinduismu, buddhismu, židov-
ství, křes)anství a islámu. Názvem
a částí textu i obrázků poukazuje
k osmnáctidílnému cyklu pořadů, který
v roce 2006 vysílala Česká televize.

Váz, 264 str., 359 Kč
Nakl. Lidové noviny, www.nln.cz

Zpově_? Ne! (Miloš Szabo)
Nechci, neumím, nezvládnu to!
P. Miloš Szabo, administrátor farnosti
v Praze na Žižkově, přibližuje „hledají-
cím, ustrašeným, ale i hloubavým čte-
nářům zpověM z obou stran mřížky“.

Váz. 112 str., 69 Kč
Nakladatelství Aurora, knihy.abz.cz

Modlitba Otče náš a Desatero
(Lois Rocková, il. Debbie
Lushová)
Jednoduché a srozumitelné přiblížení
modlitby Otče náš a Desatera dětskému
čtenáři.

Váz., 59 str., 119 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Z historického kalendáře

1. ledna 1252 zemřela sv. Zdislava,
zakladatelka kláštera a špitálu v Jablon-
ném v Podještědí (* kolem roku 1220)
2. ledna 982 zemřel Dětmar, první
pražský biskup
3. ledna 2002 kardinál Miloslav Vlk
vyhlásil statut kostela tvořícího součást

kapucínského kláštera v Praze na Hrad-
čanech jako klášterní kostel Panny Ma-
rie Královny andělů
3. ledna 2002 kardinál Miloslav Vlk
vyhlásil statut kostela v areálu pražské
Lorety jako poutní kostel Narození Pá-
ně s loretánskou kaplí
9. ledna 1622 zemřela Marie Terezie
od Ježíše, francouzská zakladatelka
kongregace „Školských sester de Notre-
Dame“ (* 2. 2. 1567)
11. ledna 1852 narozen František
Kordač, katolický teolog a pražský arci-
biskup (1919–1931), († 26. 4. 1934)
12. ledna 1782 císař Josef II. zřídil
Náboženskou matici, ústřední instituci,
jíž byly podřízeny chrámy a fary
12. ledna 1782 zrušení klášterů kon-
templativních a žebravých řádů, zaniklo
devět mužských a devatenáct ženských
klášterů
21. ledna 1907 narozen ThDr. Regi-
nald Dacík, katolický kněz – domini-
kán, v letech 1940–1946 převor domi-
nikánského konventu v Praze († 21. 4.
1988)
23. ledna 1117 zemřela Božetěcha,
manželka Kosmy, děkana Pražského
hradu
26. ledna 1347 papež Kliment VI. dal
svou listinou souhlas k založení pražské
univerzity ve všech fakultách
28. ledna 1572 narozena Františka Ja-
na de Chantal, zakladatelka Řádu na-
vštívení Panny Marie († 13. 12. 1641)

Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 16. 1. 2007

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby bohatství země sloužilo spravedlivě všem, protože je Božím darem pro
všechny.
Úmysl misijní
Aby se vlády všech národů spojily v boji proti nemocem a epidemiím třetího
světa.
Úmysl národní
Abychom dokázali vidět nejen tělesné, ale i duchovní potřeby nemocných ve
svém okolí.


