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ZPRAVODAJ

Setkejte se se svými biskupy!
V lednu se konají dvě pravidelné akce, při nichž je možné set-
kat se s našimi biskupy. V pondělí 21. 1. 2008 můžete zažít
společenství s pastýři a zástupci více církví při ekumenické
bohoslužbě, která začíná v 18 hodin v řeckokatolické kated-
rále sv. Klimenta na Praze 1. Následující den, v úterý 22. 1.
jste zváni k účasti na mši svaté k zahájení jubilejního roku
1100 let od narození sv. Václava. Tato mše, konaná v rámci
zasedání České biskupské konference, začíná ve Svatovác-
lavské kapli v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha rovněž
v 18 hodin.

Co se stalo s ekumenismem?
Druhý vatikánský koncil otevřel v moderní době cestu, kles-
těnou samozřejmě už před tím průkopníky, k hledání a nalé-
zání jednoty křes2anů. Není to nic jiného, než věrná odpově3
na Kristovu touhu, „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve
mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi
mě poslal“ (J 17, 21). (pokračování na str. 3)

„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se
nevýslovnou radostí“ Mt 2,10)
Pozvání na tradiční průvod Tří Králů, který vychází z Hrad-
čanského náměstí, najdete na str. 4.

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2008

Jsem velmi rád, že se k Vám, drahým čtenářům Zpravodaje
pražské arcidiecéze, mohu obrátit na počátku nového roku.
Můj pozdrav je naplněn vzpomínkami, které podnes v srdci
uchovávám, vzpomínkami na tolik kněží a řeholních sester
a na velké množství věřících, na krásná setkání, která jsem
během jedenácti požehnaných let své služby v České repub-
lice prožil a2 už v nádherných pražských chrámech, v marián-
ských svatyních nebo v různých farnostech arcidiecéze. Byly
to lidsky i duchovně bohaté zkušenosti, které mi tolik pomo-
hly a velmi zpříjemnily můj pobyt mezi Vámi.

Začíná nový rok. Ten občanský s sebou nese odpovědnost
pro rodinný život stejně jako pro pracovní a profesní nasa-
zení, pro občanské i politické závazky. Zároveň je tento rok
provázen především Pánovou milostí: vždy2 začíná oslavou
božského mateřství Panny Marie a rozvíjí se v úsecích obdi-
vuhodné krásy liturgie: v době postní, ve Velikonocích vzkří-
šení, v nanebevstoupení a v seslání Ducha svatého, v marián-
ských svátcích, lidem tak milovaných, stejně jako ve svátcích
národních ochránců, kteří jako hvězdy vedou naše kroky
v pozemském životě.

Moje přání je tudíž dvojí. Pokud jde o občanskou společ-
nost, přeji všem klidný a činorodý rok, bohatý na úspěchy
v různých oblastech, do kterých Vaše aktivity směřují. Kéž je

každý den tohoto roku prozářen láskou ke spravedlnosti,
pravdě a pokoji. Kéž se každý den stává dalším kamínkem
pro stavbu mostů komunikace mezi lidmi a především pří-
spěvkem pro utváření lepšího světa pro dobro všech obyvatel
bez jakéhokoli rozdílu.

V rovině náboženské, co se víry týká, přeji, aby nový rok
přiváděl všechny k hlubší a větší radosti z vědomí, že Pán je
dobrý, že nás má rád, že na nás pohlíží milosrdnýma očima,
naplněnýma láskou, jako otec, jako matka, kteří se snaží do-
bře vychovávat své děti. A2 mohou všichni stále více a lépe
poznávat, kdo je Ježíš, náš Vykupitel, který žije pro nás a zá-
roveň s námi v eucharistii, který nám odpouští a nikdy na nás
nezapomene, ani v těch nejkritičtějších a nejsložitějších situ-
acích. Dále přeji, aby nový rok přispěl k vzrůstu obnovené lá-
sky ke svaté církvi, naší matce a učitelce, protože věrnost
církvi je jednoznačným znamením autentičnosti a pravdivos-
ti naší víry. Kéž Maria vyprosí všem požehnání a je Vám na-
blízku se svou mateřskou láskou.

Požehnaný nový rok! Rok radosti a dobroty, pokoje a mi-
losti! � kardinál Giovanni Coppa,

apoštolský nuncius v ČR v letech 1990 až 2001, 
papežem Benediktem XVI. jmenován kardinálem v konzistoři

24. 11. 2007

Rok radosti a dobroty, pokoje a milosti!
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Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
Nový rok sice začíná, ale naše putování po vikariátech se blíží
ke svému závěru. Předposlední ze 14 vikariátů, do nichž po
více než rok prostřednictvím okrskových vikářů nahlížíme, vi-
kariát Příbram, vám představuje P. Jindřich Krink.
� Kolik má vikariát Příbram kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
V příbramském vikariátu je 30 farností, z toho je 10 farností
tzv. obsazených, to znamená, že v nich sídlí duchovní správ-
ce. Celkem je ve vikariátu 16 kněží, společně s bratry ze
Svaté Hory, která je také farností, ale tam mají otcové samo-
zřejmě své specifické poslání a úkoly. Obsazeny jsou farnosti
Dobříš, Jince, Krásná Hora nad Vltavou, Mníšek pod Brdy,
Petrovice u Sedlčan, Sedlčany, Starý Knín a všechny tři far-
nosti v Příbrami. Kromě toho je zde ještě 38 filiálních kostelů
či kaplí, kde se slouží častěji nebo jen občasně, ale které
máme v každém případě v nějaké míře na starosti.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
V našem vikariátu se slučování farností teprve chystá, takže
zkušenosti s ním nemáme zatím žádné. Samozřejmě se o tom
hovoří, je nám to slibováno a doufáme, že to přinese admini-
strativní zjednodušení. V každém případě bude uspořádání
více odpovídat reálnému stavu. Po stránce pastorační se tím
prakticky nic nezmění, takže věřím, že to nebude činit vnitřní
potíže ani věřícím.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím myslí-
te, že je to způsobeno?
Pokud bereme vikariát jako celek, pak co do návštěvnosti
bohoslužeb se řadíme k religiozněj-
ším oblastem. Jak jsme se ale shodli
s kněžími ve vikariátu, nese to s se-
bou i nebezpečí pouhé tradičnosti
ve víře. Vím, že otázka tak není mí-
něna, ale religiozita a zbožnost vy-
jadřují různé skutečnosti, „zbož-
nost“ se vnějšími jevy nedá hodno-
tit. Právě nálepka duchovně „lepší“
oblasti škodí, protože vede k ten-
denci stavět si „Potěmkinovy ves-
nice“ a k lacinému uklidňování se.

Pokud bereme farnosti jednotli-
vě, jsou velké rozdíly mezi měst-
skými farnostmi, kde je přece jen
určitá návštěvnost, a mezi farnost-
mi na vesnici, zejména v malých
obcích, kde je většinou malý až
mizivý počet věřících. Jsou ovšem
pozitivní výjimky.

V každém případě, porovnáno
s počtem obyvatel, je to ve všech
případech zanedbatelné procento.
� Jaké kulturní památky, které
jsou ve vaší péči, se na území vika-
riátu nacházejí? Co starost o ně
obnáší?

Jednak je to samozřejmě Svatá Hora, výjimečná stavební
a kulturní památka. Nedávno oslavil 950 let svého trvání kos-
tel v Živohošti, dříve na skále nad Vltavou, dnes prakticky na
břehu přehrady. Nejeden kostel v této oblasti pamatuje rané
doby křes2anství u nás, i když je třeba již značně přestavěný.

Svým způsobem je ale památkou a stojí za zhlédnutí
každý kostel, každá kaple, i když některé objekty jsou samo-
zřejmě stavebně význačnější, zajímavější, jiné mnohem jed-
nodušší. Každý má nějakou zajímavost, specifičnost. Jistěže
především je místem, kde se po staletí shromaž3ují věřící
k chvále Boží. To pro nás cennost památky zvyšuje, i když
jde o prostou svatyni.

A co starost o tyto objekty obnáší? Stejně jako ve všech
vikariátech, jmenovitě mimopražských: především shánění
finančních prostředků. Církevní památky bohužel nejsou
skutečností, na níž by se sponzoři chtěli zviditelnit. A samo-
zřejmě je doslova požehnáním, je-li při tom kterém kostele
člověk, nebo skupinka, která se o stav kostela prakticky za-
jímá a stará.
� Co pokládáte za specifikum příbramského vikariátu, čím
je výjimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní
i celkové?
I když nechceme pouze vzhlížet ke Svaté Hoře, je fenomé-
nem, který nelze přehlédnout, a mnoho věřících se ve svém
praktikování víry zaměřuje právě na ni. V Dobříši je Pasto-
rační centrum, kde se dá dělat a také dělá hodně věcí, akcí –
různá společenství, přednášky apod. Na území farnosti Živo-
hoš2 žijí sestry trapistky a jejich duchovní působení jistě bude
duchovním přínosem, a to nejen pro zdejší oblast. Dobře pra-
cuje např. farní charita v Krásné Hoře, ve Starém Kníně ad.

Čím můžeme přispět církvi v místním i celkovém měřít-
ku? Protože nejsme především institucí – to je jen vnější vy-
jádření naší existence –, ale Kristovým společenstvím, dovo-
luji si tvrdit, že především osobní stálou snahou napojovat se

2

farnosti

hranice vikariátů

hranice farností
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na Krista, o to se společně poctivě snažit. A protože Ježíš při-
šel, aby byl spásou celého světa, snažit se žít v duchu II. vati-
kánského koncilu a hledat cesty a způsoby, jak evangelium
přiblížit dnešním lidem. Že to jako celek moc neumíme, nás
nesmí odrazovat od úsilí se o to vytrvale snažit. Souhlasím
ovšem s tím, že to není specifikum a výjimečnost Příbram-
ska, ale celé (české) církve. Ale kdyby se nám tohle dařilo,
pak bychom už větším přínosem nemohli být. Občas probí-
hají různé dobře míněné akce, které mají za cíl duchovní ob-
novu národa, farností apod.; myslím, že bych dal přednost
označení „pokus o duchovní oživení“, protože je to stále fáze
hledání „co a jak dělat“.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Převážně jde o komunikaci sousedních nebo bližších farností
ve smyslu návštěvnosti nebo i určité potřebné pomoci. Zákla-
dem komunikace mezi farnostmi je nepochybně komunikace
uvnitř farnosti. To vytváří tzv. živou farnost, a2 už jde o far-
nost velkou či menší. Myslím, že stav, kdy o věcech ve far-
nosti vědělo a rozhodovalo několik jedinců kolem faráře, je
naštěstí dobou minulou. Spolupráce mezi farnostmi v určité
míře je, ale stále se komunikaci musíme „učit“, i když z hle-
diska vzdálenosti a časových možností věřících zůstává zá-
kladem komunikace v místním společenství. A tu můžeme
stále vylepšovat.

Komunikace mezi vikariáty je spíš záležitostí větších akcí.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění vaší
práce, vašich aktivit?
Někteří kněží by ocenili, kdyby ze strany Pastoračního středi-
ska byl jakýsi přípravný servis pro pastoraci, pro různé akti-
vity, snad včetně pomůcek (to se týká i Katechetického stře-
diska). Aby se nabízeli odborníci na jednotlivá témata.
Myslím si ovšem, že by měla být především rozvíjena komu-
nikace, aniž bych s tímto slovem chtěl operovat jako se zaklí-
nadlem. Kněží v terénu nemají ke všemu možnosti a nedoká-
žou si se vším poradit, na druhou stranu oni sami znají nej-
lépe problematiku a potřebu svých farností a Pastorační stře-
disko může reagovat až na tyto podněty. Jinak je to tak říkajíc
„od zeleného stolu“ a to je vždy spíš jen líbivá, ale málo účin-
ná teorie.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí pří-
bramského vikariátu?
Bylo by zajímavé a zároveň nejlepší odpovědí uspořádat an-
ketu na toto téma mezi věřícími. „Živí“ farníci by se jí jistě
rádi zúčastnili.

Především, vzdor výše řečenému, je radostí snad ta skuteč-
nost, že v tomto vikariátu přece jen „jsou lidé“, a je tedy přece
jen „co dělat“, což konstatují kněží přišlí z méně početných
oblastí. Radostí jsou věřící, kteří viditelně usilují o duchovní
cíle, a zejména ti, kteří spolupracují s knězem i navzájem.
Určitě je radostí setkávání dětí a každoroční setkávání mlá-
deže celého vikariátu, slibně se rozvíjející. K radostným sku-
tečnostem patří i shoda mezi kněžími, vzájemné dobré vztahy.

Starostí jsou někde venkovské farnosti, kde věřící „mizí“.
Samozřejmě, že i opravy kostelů. Ona je to sice radost – něco
dát do pořádku, ale nesmí na to být kněz sám. Pak se vyčer-
pává a navíc v činnosti, která není přímo jeho posláním. Na
tomto místě je určitě spravedlivé poděkovat všem věřícím,
kteří ve své farnosti spolupracují a pomáhají, a to nejen v du-
chovní správě, ale i ve správě objektů, což je méně atraktiv-
ní, ale o to záslužnější. Starostí je vytápění kostelů, což je

takřka neřešitelné: i kdyby se vytápění dalo pořídit, většinou
už není na jeho provoz. Že bereme zimu v kostele jako sebe-
zápor, je podle mě přece jen spíš z nouze ctnost. Mimocho-
dem dvěma mladším kněžím lékaři doporučili nezdržovat se
v chladu. Oba se mohli jen zasmát. Starostí je pro nás perso-
nální záležitost Sedlčan.

Kněží na vikariátní konferenci, kde jsme tyto body probí-
rali, zdůraznili na závěr, že i příbramský vikariát je misijní
území, jak už bylo výše podotknuto. Je tedy průměrným
obrazem české církve. Naštěstí i tato církev patří Kristu a On
ji vede svou cestou. Takže nehledejme svou cestu, ale tu jeho.

Děkujeme za rozhovor. kh

Statistické údaje
farností celkem: 30
farností spravovaných přímo: 10
farností spravovaných excurrendo: 20
kněží: 16
jáhnů: 1
pastoračních asistentů: 5
kostelů a kaplí: 73
celkem obyvatel: 92 959
z toho římských katolíků: 25 961
v průměru připadá na 1 kněze 1623 věřících

Co se stalo s ekumenismem?
(pokračování ze str. 1)
Kdo pamatují na atmosféru v církvi šedesátých a sedmdesá-
tých let, nemohli, a to i v naší českomoravské kotlině, nepo-
cítit radost a jistý entuziasmus z prvních vzájemných setká-
vání katolíků, pravoslavných a protestantů. Semináře, spo-
lečné duchovní aktivity spojené samozřejmě i s odvážnými
solidárními aktivitami na poli zápasů za svobodu. To vše až
romanticky umocňovaly modlitby inspirované a u nás i kon-
spirované ekumenickou komunitou v Taizé. Svíčkami osví-
cený kříž spojující křes2any různých vyznání prosvěcoval tu
še3 a temno totalitní doby.

Ve světových rozměrech to byly naděje, vyjádřené v kon-
cilních dokumentech a symbolizované třeba objetím papeže
Pavla VI. a cařihradského patriarchy Athenagora, v němž se
roztavila anatémata mezi Cařihradem a Římem, která paraly-
zovala vztahy mezi oběma církvemi od 11. století. Navíc byly
postupně vytvořeny smíšené teologické komise, které zapo-
čaly vážný dialog na poli teologie. Také spolupráce katolické
církve a Světové rady církví se zintenzivnila.

Ovoce těchto aktivit je bohaté. Urodilo se mnoho vzájem-
ných a hlubokých shod. Jan Pavel II. byl neúnavným a důsled-
ným v ekumenickém životě církve. Plody dialogů, a je jich
požehnaně a jsou významné, shrnul ve své encyklice Ut unum
sint. Z mnohých připomeňme Direktář k provádění ekumenic-
kých principů a norem, který ukazuje na role nás všech v eku-
menické práci a otevírá nečekané možnosti. Stačí jen číst!

Převratné je také společné christologické prohlášení kato-
lické církve a Apoštolské církve Východu, které Jan Pavel II.
a Mar Dinkha II. podepsali v roce 1994. V tomto prohlášení
je překonáno 1500 let staré rozdělení mezi tzv. nestoriány
a katolíky. V přípravných pracích na tomto prohlášení, ale
také na dalších, se ukazuje, jak byly roztržky podmiňovány
politickými a jinými neteologickými důvody, kolik v tom
bylo nedorozumění.
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Neméně důležitým vyvrcholením dialogu s luterány bylo
Společné prohlášení k nauce o ospravedlnění. V otázce, kte-
rou Luther považoval za klíčovou, se ukázaly hluboké shody.

Také Charta ecumenica (2001), výsledný text Rady evrop-
ských biskupských konferencí (katolíci) a Konferencí evrop-
ských církví (protestanti, pravoslavní, anglikáni), posílila vě-
domí společné odpovědnosti církví v Evropě. Dohody o vzá-
jemném uznání křtu prorocky naznačují, že to nejpodstatnější,
naše naroubování na Krista, vzájemně respektujeme.

Co z těchto a nespočtu dalších významných skutečností se
nás dotýká?

Mluví se občas o zamrznutí ekumenických snah, to je vi-
dění jen velmi povrchní. Je fakt, že různé politicko-ekono-
mické faktory po změně politických pozic sehrály neblahou
roli, ale díky otevřenosti k impulsům Ducha se postupně daří
dialogy oživovat.

Benedikt XVI. od počátku svého pontifikátu touhu po
dosahování jednoty církví jasně vyjadřuje. Dialog s pravo-
slavnými se opět otevřel (Bělehrad, Sibiu, Ravena). Směřuje
nejen ke všem zřejmé a nutné spolupráci na poli sociálním
a mravním, ale také k vyjasňování centrálních teologických
pozic. Autorita, role římského biskupa, konciliarita, to jsou
jen namátkou vybraná témata z posledních setkání.

Kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jed-
notu křes2anů také nedávno představil svou publikaci Du-
chovní ekumenismus, kde jsou načrtnuty hlavní zásady eku-
menického myšlení a praxe pro všechny. Titul naznačuje, jak
zásadně se ekumenické smýšlení a práce dotýkají našeho du-
chovního života.

Kardinál také při této příležitosti připomněl, že ekumenis-
mus není pro Benedikta XVI. jen diskuse, ale úkol a povinnost.

Co můžeme my? Přijmout Kristovu výzvu, zajímat se o to,
co se děje a co můžeme konkrétně my. Nechat se oslovit
a obohatit duchovními zkušenostmi jiných křes2anských tra-
dic. Spolupracovat na společném díle. „Je nutné, aby katolíci
s radostí uznávali a oceňovali pravé křes2anské hodnoty, po-
cházející ze společného dědictví, které jsou u bratří od nás od-
loučených. Je spravedlivé a spasitelné uznávat bohatství Kris-
tovo a působení duchovních sil v životě jiných, kteří vydávají
svědectví Kristu někdy až k prolití krve; Bůh je totiž vždy
podivuhodný a má být obdivován ve svých dílech. Nesmíme
také nechat bez povšimnutí, že cokoli milost Ducha svatého
působí v odloučených bratřích, může sloužit i nám k poučení.
Všechno totiž, co je opravdu křes2anské, se nikdy nepříčí pra-
vým hodnotám víry, ale naopak může vždy pomáhat k doko-
nalejšímu pochopení tajemství Krista a církve.“ (Dekret Dru-
hého vatikánského koncilu Unitatis redintegratio 4.)

Objevit například krásu východní liturgické a mnišské tra-
dice, modlitbu srdce, nebo kouzlo protestantské úcty k Písmu,
to je něco, co může prohloubit a obohatit náš život. A jistě
i my máme co nabídnout z naší katolické plnosti.

Co se tedy stalo s ekumenismem? Je součástí života církve
i života našeho. Jen je třeba ty inspirace a impulsy objevovat
a žít. Sami v sobě, s naší milovanou církví a ostatními.
Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., autor je vyučujícím na KTF UK

„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se
nevýslovnou radostí“ Mt 2,10)
Mudrci od východu se vydali na cestu, jejíž zeměpisný konec
jim nebyl znám. Proto se v Jeruzalémě museli ptát. Do Jeru-

zaléma však přišli zřejmě proto, že dostatečně znali biblické
texty a tradice, v něž věřili. K té víře připojili znalosti vědy
své doby, hlavně ty, které pocházely z pozorování vesmíru.
Při cestě byla jejich víra zkoumána, nebo2 hvězdu opět uvi-
děli až po setkání s králem Herodem. To byla chvíle, kdy se
hvězda znovu ukázala a způsobila mudrcům nevýslovnou ra-
dost, jaká se v srdci člověka rodí, když útěcha zakončí veli-
kou prožívanou úzkost. Utvrzeni ve víře spoléhali dále na po-
hyb této zvláště zářící hvězdy, která se pak zastavila přesně
nad místem, kde bylo dítě.

Tento příběh, který s velkou pravděpodobností pochází od
Panny Marie, obsahuje nesmírnou sílu, překrásnou lyriku
a mohutné množství podnětů pro každého člověka. Každý
může být od mudrců z východu osloven; u dětí je to, řekl
bych, bezprostřední, nebo2 dětská srdce tyto věci pochopí, jak
naznačoval sám Ježíš: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke
mně, nebo2 takovým patří nebeské království“ (Mt 19,14).
Pro dospělé jsou příkladem sami mudrci z východu.

Pražský průvod na Hradčanech se koná právě s tímto úmy-
slem: zpřítomňováním věcí vzdálených pomáhat odhalit zářící
Mesiášovu hvězdu ve vesmíru našeho srdce často zamračeném.

Všichni jsme tedy zváni – věřící, hledající, nevěřící – s jis-
tou nadějí, že všichni budeme mít důvod radovat se při prů-
vodu Tří Králů, který začne 5. ledna 2008 v 15:30 na Hrad-
čanském náměstí u vchodu do arcibiskupského paláce a bude
pokračovat směrem k Loretánskému náměstí, kde se mudrci
z východu pokloní novorozenému Jezulátku a předají mu
zlato, kadidlo a myrhu.

S přáním požehnání Svatých Králů,
P. Alberto Giralda Cid, M.Id., farář v Praze-Michli

Podzimní víkendové setkání v Arcibiskupském
kněžském semináři
V prostorách Arcibiskupského kněžského semináře v Praze
se ve dnech 23.–25. 11. 2007 uskutečnilo „Podzimní víken-
dové setkání“. Účastnilo se ho celkem 68 více či méně mla-
dých mužů od 12 do 32 let. Někteří z nich by se již mohli na-
zývat „štamgasty“ (samozřejmě v pozitivním slova smyslu),
protože k nám přijeli poněkolikáté, ale se stejným potěšením
jsme tentokrát přivítali i nezvykle mnoho nových tváří.

Pro účastníky setkání byl připraven bohatý program, a to
především duchovní, ale i kulturní, společenský, a dokonce
sportovní. Stěží uvěřit, že se to vše dokázalo vejít do necelých
48 hodin, ale (a te3 chtě nechtě musím nás bohoslovce trochu
pochválit) díky velmi dobré organizaci setkání, jehož pří-
pravě jsme ostatně věnovali nemálo času, se podařilo využít
doslova každou minutu, a tak mohlo proběhnout vše, co bylo
naplánováno.

V den příjezdu po ubytování těch, kteří u nás byli prvně, se
konala prohlídka semináře. Hosté tak poprvé nahlédli do naší
„klausury“, kam nemá veřejnost běžně přístup, tedy do pros-
tor, kde bydlíme, modlíme se a rozjímáme, pracujeme a stu-
dujeme, ale také odpočíváme a bavíme se. Večer se pak ko-
nalo jakési „seznamovací posezení“, jehož součástí bylo
i velmi interaktivní představení tzv. trapného divadla, repre-
zentujícího alternativní divadelní scénu. Závěr programu
úvodního dne obstaraly modlitby nešpor a kompletáře.

Druhý den setkání byl od samého rána programem doslova
nabitý. Po ranních chválách následovala meditace nad úryv-
kem z Písma, vedená naším spirituálem P. Wasserbauerem
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

11.–13. 1. 14:00 – 18:00 Panny Marie, Matky Ustavičné pomoci (Nerudova) Malá Strana
18.–21. 1. 8:00 – 17:30 sv. Antonína (Strossmayerovo nám.) Holešovice
22.–25. 1. 15:00 – 17:45 Panny Marie, Královny andělů (Loretánské nám.) Hradčany
28.–31. 1. 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město

Stálý eucharistický výstav
DEN ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Čt, Pá 10:00 – 12:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Po – Pá (kromě 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

15:00 – 16:00 

Po (leden – březen) sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
16:00 – 17:00
(duben – červen)

Út 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně) po mši sv: 
Pá (s pobožn. k Božímu Mil.) cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí
Po 18:30 – 19:00
St 18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město
Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

1. 1. 2008 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE: kostel Svaté rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Janáček O.Praem.)
6. 1. 2008 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ: bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov (P. Prokop Siostrzonek OSB)

20. 1. 2008 2. NEDĚLE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ: kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Bohoslužby v televizi NOE
1. 1. 2008 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (10:00): Vatikán (papež Benedikt XVI.)
6. 1. 2008 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (10:00): Vatikán (papež Benedikt XVI.)

13. 1. 2008 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (10:00): Sixtinská kaple, Vatikán (papež Benedikt XVI.)
20. 1. 2008 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Anton Kasan)
27. 1. 2008 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): Bratislava

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v lednu 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

a její reflexe v menších skupinkách, „moderovaných“ jednot-
livými bohoslovci. Vzápětí si účastníci při biblické hře soutě-
živou formou otestovali své znalosti Písma svatého. Odpole-
dne proběhlo ve znamení tematicky různě zaměřených skupi-
nek, kterých se naši hosté účastnili podle svého zájmu.
Kromě skupinek s duchovním zaměřením, které pochopitelně
tvořily páteř odpoledního programu, se zájmu těšily i skupin-
ky sportovní, takže někteří sváděli líté souboje na fotbalovém
hřišti, jiní si „vyšlápli na Babu“ (místní název jedné pražské
lokality – pozn. aut.) a našli se i odvážlivci, kteří vyzkoušeli
zařízení seminární mučírny alias posilovny. Odpolední mši
svatou celebroval vzácný host, rada Apoštolské nunciatury
v České republice Mons. Marek Solczyński, který poté s na-
šimi hosty pobesedoval. Opravdovým „hitem“ byla po celé
dny naše čajovna, kde se ve volných chvílích doslova „dveře
netrhly“ a kde se uskutečnila řada neformálních setkání účast-
níků i bohoslovců. Večer po nešporách proběhla adorace před

Nejsvětější Svátostí zaměřená ke slavnosti Ježíše Krista Krá-
le. Po jejím skončení následovala tzv. modlitební stráž – mož-
nost navštívit na pokojích jednotlivé bohoslovce za účelem
společné modlitby nebo rozhovoru. Den byl zakončen slav-
nostní vigilií.

Třetího dne jsme se po snídani odebrali do chrámu Matky
Boží před Týnem, kde víkendové setkání vyvrcholilo naší
účastí na slavnostní mši svaté, které předsedal místní du-
chovní správce P. Vladimír Kellnar.

Po obědě nastal čas loučení, by2 jen dočasného. Vždy2 již
na jaře plánujeme setkání další. Velmi nás bohoslovce „za-
hřálo u srdíček“, že se o jeho termín většina našich „podzim-
ních hostů“ velmi živě zajímala. Tato skutečnost budiž pro
nás povzbuzením, že setkání jsou potřebná a obohacující. To
podzimní je historií, těšíme se na jarní ! A máme dost dobrých
důvodů k přesvědčení, že nejen my...

Jan Primus, Arcibiskupský seminář Praha



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 katedrála, slavnost Matky
Boží Panny Marie – mše sv.
17:00 Komunitní centrum Matky Te-
rezy, Praha-Jižní Město – novoroční
ekumenická bohoslužba, přímý pře-
nos České televize

2. 1. 16:00 Sál kardinála Berana, Arcibis-
kupský palác – mše sv. s požehnáním
koledníků tříkrálové sbírky

5. 1. 10:00 Ostrava, katedrála Božského
Spasitele – mše sv., 60. narozeniny
biskupa Františka Lobkowicze
19:30 Obecní dům – Tříkrálový kon-
cert Arcidiecézní charity

6. 1. 9:30 katedrála, Zjevení Páně – mše sv.
8. 1. 9:30 Praha-Dejvice – Stálá rada

ČBK
12. 1. 21:00 ČRo Radiožurnál – hostem

pořadu Doteky víry
13. 1. 10:30 Praha-Petrovice, 12. výročí

založení farnosti – mše sv.
21.–23. 1.  exerciční dům kapucínů na Hrad-

čanech – plenární zasedání ČBK
21. 1. 18:00 Praha 1, řeckokatolická kated-

rála sv. Klimenta – ekumenická boho-
služba

22. 1. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála,
Svatováclavská kaple – mše sv. k za-
hájení jubilejního roku 1100 let od
narození sv. Václava, v rámci zase-
dání ČBK

24. 1. 18:30 Praha-Karlín, Vítkova 12 –
mše sv. a žehnání obnovené kaple ses-
ter salesiánek

Z diáře biskupa Malého

4. 1. 8:00 rozhlas – vysílání
16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv.
Ludmily – mše sv. za kněžská a ře-
holní povolání

6. 1. 9:00 křižovníci, kostel sv. Františka
– mše sv.

11. 1. 9:00 Praha-Vinohrady, Arcibiskup-
ské gymnázium – vizitace

15. 1. 9:00 Bystřice u Benešova – vika-
riátní konference + mše sv.

20. 1. 11:00 Žebrák – mše sv.
21.–23. 1. Praha – zasedání ČBK
24. 1. 18:00 Jilemnice – přednáška pro

ČKA
26. 1. 15:00 Malvazinka, modlitebna ad-

ventistů – kázání
27. 1. 10:00 Hořovice – mše sv.
27. 1. 17:00 katedrála – nešpory
29. 1. 8:30 Praha-Nové Město, Základní

škola sv. Voršily – vizitace

Z diáře biskupa Herbsta

1. 1. 8:30 Praha-Vysočany, kostel Krista
Krále – mše sv.

2. 1. 16:00 sál kardinála Berana, Arcibis-
kupský palác – mše sv. s koledníky

6. 1. 14:30 Vojkov – mše sv.
12. 1. 15:00 Bratronice – mše sv.
13. 1. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv.
20. 1. 8:00 Všenory – mše sv.
22. – 23. 1. Praha – zasedání ČBK
27. 1. 9:30 Teplice – mše sv.
31. 1. 18:30 Praha-Kobylisy – mše sv.

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647
www.apha.cz 

e-mail: apha@apha.cz

Sloučení farností
Na základě § 4, odst. 3 zák. č. 3/2002
Sb., v souladu s oprávněním stanove-
ným § 1 kán. 381 CIC a § 2 kán. 515
CIC a po projednání v kněžské radě
sloučil arcibiskup pražský, kardinál Mi-
loslav Vlk, dle ust. kán. 121 CIC ke dni
1. ledna 2008 ŘK farnost u kostela sv.
Vavřince, Praha-Jinonice, se sídlem: Na
Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5-Hlubo-
čepy, IČ: 49367196, s ŘK farností
u kostela sv. Filipa a Jakuba, Praha-Hlu-
bočepy, se sídlem: Na Zlíchově 221/8,
152 00 Praha 5-Hlubočepy, IČ: 48136034.
ŘK farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba,
Praha-Hlubočepy je tímto sloučením
právním nástupcem slučované církevní
právnické osoby. Území této farnosti
zahrnuje od 1. ledna 2008 území násle-
dujících obcí (podle Statistického lexi-
konu obcí České republiky 2005): obec
Praha 5, části obce Hlubočepy a Jinoni-
ce, obec Praha 13, část obce Jinonice,
a celá obec Praha-Velká Chuchle, části
obce Malá Chuchle a Velká Chuchle
(všechny části).

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Praze-
Hlubočepích zůstává nadále farním kos-
telem ŘK farnosti u kostela sv. Filipa
a Jakuba, Praha-Hlubočepy a kostely
Panny Marie v Praze-Malé Chuchli
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Lednový kalendářík
1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie

Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu,
státní svátek
Světový den modliteb za mír

6. 1. slavnost Zjevení Páně, sv. Tři Králové
13. 1. svátek Křtu Páně
18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křes2anů
18.–25. 1. týden modliteb za jednotu křes2anů
20. 1. (2. neděle v mezidobí) Den uprchlíků
25. 1. svátek Obrácení sv. apoštola Pavla
31. 1. Světový den pomoci malomocným

V lednu také slavíme památky několika učitelů církve: 
2. 1. sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, 
13. 1. sv. Hilaria, 24. 1. sv. Františka Saleského 
a 28. 1. sv. Tomáše Akvinského.

Končíte studia, pracujete nebo studujete v Praze?

Využijte možnost získat podrobné znalosti o katolické
víře a křes2anském umění:
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta,
nabízí v akademickém roce 2008/2009 studium oborů:
� Katolická teologie mgr prezenční pětileté
� Náboženské nauky bc kombinované čtyřleté
� Náboženské nauky nmgr kombinované dvouleté
� Dějiny křes2anského umění nmgr prezenční tříleté
� Dějiny křes2anského umění nmgr prezenční dvouleté

Více na www.ktf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2008. 
Den otevřených dveří 24. 1. 2008 v 10:00 a ve 14:00
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a sv. Jana Nepomuckého v Praze-Velké
Chuchli zůstávají nadále filiálními kos-
tely ŘK farnosti u kostela sv. Filipa
a Jakuba, Praha-Hlubočepy.

S účinností od 1. ledna 2008 se farní
kostel sv. Vavřince v Praze-Jinonicích
stává filiálním kostelem ŘK farnosti
u kostela sv. Filipa a Jakuba, Praha-Hlu-
bočepy.

Požehnání řeholního domu
Kardinál Miloslav Vlk dne 8. prosince
2007 o slavnosti Neposkvrněného po-
četí Panny Marie požehnal řeholní dům
sester benediktinek komunity Venio
v Praze na Bílé Hoře.

Časopis IN! – dívčí svět úspěš-
ně vstupuje do čtvrtého roku
V lednu 2008 oslavíme tři roky od vy-
dání nultého čísla dnes již rozšířeného
časopisu IN! – dívčí svět. Je velikým
darem, že se podařilo toto zvláš2 po-
třebné dílo nejen začít, ale i po tři roky
udržet a časopis rozšířit po většině far-
ností v českých i moravských diecézích.
Jeho tvůrci jsou upřímně vděčni všem,
kdo jim v tomto díle pomáhají. Děvčata
si časopis oblíbila a doporučují ho svým
kamarádkám. Do redakce přichází
velké množství dopisů a e-mailů, ve
kterých se čtenářky obrací na redak-
torky se svými otázkami a zážitky.

Cena časopisu byla stanovena tak,
aby byl dívkám dostupný. Výrobní ná-
klady na jedno číslo jsou ale až dvojná-
sobné oproti ceně, za kterou je časopis
prodáván. Chybějící finanční prostřed-
ky jsou čerpány z nadačních příspěvků
Nadačního fondu časopisu IN!, který by
nemohl své poslání plnit bez řady drob-
ných dárců, kterým upřímně děkujeme.

Od ledna 2008 bude časopis IN! stát
pro předplatitele 30 Kč a v síti prodejců
36 Kč. Navýšení ceny oproti předcho-
zím letům je způsobeno především zvý-
šením DPH z 5% na 9% a zdražením ti-
sku a poštovních služeb.

Za podporu v naší práci děkujeme
MgA. Štěpán Pospíšil
a tvůrci časopisu IN!

Zprávy ze života církve
i ve vaší e-mailové schránce
Tiskové středisko České biskupské kon-
ference (ČBK) informuje na svých we-
bových stránkách http://www.cirkev.cz
o aktuálním dění v církvi doma i ve
světě. Nabízí též české překlady doku-
mentů papeže a Svatého stolce i ofici-

ální dokumenty ČBK. Kromě toho upo-
zorňuje na zajímavé akce, přednášky,
pořady v médiích či knihy. Vedle če-
ského servisu funguje i anglické zpra-
vodajství – výběr důležitých zpráv z do-
mova i ze světa.

Svým čtenářům vycházíme vstříc
a upozornění na všechny zprávy jim za-
síláme do e-mailových schránek. Každý
pracovní den ráno a odpoledne obdrží
zájemci elektronickou poštou krátké
anotace všech nových článků. Tato
služba je zdarma, je možné ji kdykoliv
zrušit a Tiskové středisko zaručuje, že
e-mailové adresy svých čtenářů nikde
nezveřejní ani nepoužije k jinému účelu
než k zasílání zpravodajství.

A jak je možné si tuto službu objed-
nat? Na stránkách http://www.cirkev.cz
stačí zadat svou e-mailovou adresu do
okénka „Zpravodaj“ v pravé části
stránky a přihlásit se. Nebo nám prostě
můžete poslat zprávu na adresu tisk@
cirkev.cz, napsat, o kterou z jazykových
verzí máte zájem – českou či anglickou,
a my vás mezi odběratele našeho zpra-
vodaje rádi zařadíme. Objednáním na-
šeho zpravodajství budete mít okamžitý
a bezplatný přístup ke zpravodajství
o životě církve v naší zemi i v zahraničí
přímo ve své e-mailové schránce a nic
důležitého vám již neunikne.

Těší nás váš zájem o naši práci a dě-
kujeme i za názory a připomínky. Jen
díky tomu má naše práce smysl.

Jiří Gračka

P E R S O N A L I A

Změny adres a kontaktů
� ŘK farnost Ondřejov používá od
1. ledna 2008 jako jediné telefonní číslo
728 890 748. Staré číslo 323 649 217 se
ruší. Tato změna platí i pro ŘK farnost
Stříbrná Skalice.
� Pražský dům misionářů klaretián-
ských již sídlí na adrese U Matěje
198/2, 160 00 Praha 6-Dejvice, tel. 233
336 351, e-mail: andycmf@centrum.cz.
Dosavadní sídlo v Lysolajském údolí,
s ním související telefonní kontakty
a klášterní kaple sv. Antonína Maria
Klareta jsou zrušeny.

Jáhenské svěcení
Mgr. Stefan Michal Wojdyła přijal dne
8. prosince 2007 v kostele Nejsvětější
Trojice v Kolíně z rukou Mons. Václava
Malého, pomocného biskupa praž-
ského, jáhenské svěcení.

Ustanovení
Zdzisław Ciesielski, dosavadní admi-
nistrátor ŘK farnosti Čechtice, byl
s účinností od 1. prosince 2007 jmeno-
ván a ustanoven farářem téže farnosti.
Tímto ustanovením se nemění ani ne-
ruší ostatní ustanovení.
ThDr. Miloslav Kněz, dosavadní admi-
nistrátor ŘK farnosti Divišov, byl
s účinností od 1. prosince 2007 jmeno-
ván a ustanoven farářem téže farnosti.
Tímto ustanovením se nemění ani ne-
ruší ostatní ustanovení.
Ing. Mgr. René Milfait, kněz plzeňské
diecéze, byl s účinností od 1. prosince
2007 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního ŘK farnosti u kostela
sv. Prokopa, Praha-Žižkov. Tím jeho
působení v duchovní správě v pražské
arcidiecézi končí.
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, dosavadní
administrátor ŘK farnosti u kostela
sv. Prokopa, Praha-Žižkov, byl s účin-
ností od 1. prosince 2007 jmenován
a ustanoven farářem téže farnosti.
Tímto ustanovením se nemění ani ne-
ruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Irenej Robert Šiklar OP, je-
hož funkce administrátora excurrendo
ŘK farnosti u kostela sv. Vavřince, Pra-
ha-Jinonice zaniká s účinností od 1. led-
na 2008 v souvislosti se sloučením far-
ností, zůstává nadále administrátorem
ŘK farnosti u kostela sv. Filipa a Jaku-
ba, Praha-Hlubočepy.

Úmrtí
Vendelín Šimeček, kněz pražské arci-
diecéze, zemřel 22. listopadu 2007 ve
věku 74 let, v 50. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo
28. listopadu 2007 v kostele sv. Jakuba
a Filipa v Katovicích a poté v kostele
sv. Mauritia v Řevnicích, pohřben byl
na hřbitově v Řevnicích. R.I.P.
S. M. Akvinela Loskotová de ND, za-
kladatelka Domova sv. Rodiny na Petři-
nách a v Liboci, zemřela 10. listopadu
2007 ve věku 83 let, v 61. roce řehol-
ního života. Poslední rozloučení se
konalo 16. listopadu 2007 v bazilice
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, pohřbe-
na byla do hrobu sester na vyšehrad-
ském hřbitově. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí biskupské konsekrace
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, tit. bis-
kup litomyšlský, emeritní pomocný bis-
kup pražský 6. 1. 1983 (25 let)



Životní jubilea
Stanislav Fišer, sídelní kanovník a eme-
ritní děkan
Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Da-
miána ve Staré Boleslavi

1. 1. 1924 (84 let)
P. Lohel Zdeněk Klinera, Th.D., O.Pra-
em., administrátor v Praze-Košířích

15. 1. 1958 (50 let)
P. Mgr. Józef Wojciech Gruba SAC,
farní vikář a rektor kostela ve Staré
Boleslavi 7. 1. 1968 (40 let)
ThLic. Bohumil Kolář, sídelní kanov-
ník Metropolitní kapituly v Praze

7. 1. 1924 (84 let)
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách CSc., farní
vikář v Praze-Kunraticích

9. 1. 1933 (75 let)
Jiří Kusý, farář v Praze-Nuslích 

15. 1. 1948 (60 let)
P. Jaroslav Mikeš SDB, farní vikář
v Praze-Dolních Počernicích 

19. 1. 1953 (55 let)
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP,
farní vikář u sv. Jiljí, Praha-Staré Město

25. 1. 1925 (83 let)
P. Mgr. Jan Stuchlík SDB, farní vikář
v Praze-Kobylisích 29. 1. 1958 (50 let)
P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap.,
výpomocný duchovní u sv. Josefa, Pra-
ha-Nové Město 29. 1. 1963 (45 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

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; 
http://ps.apha.cz

2. 1. 19:00 Přednáška P. Richarda
Rohra na téma Teologie para-
doxu, PS

5. 1. 9:00 Kurz pro pomocníky
v pastoraci (3/7)*, PS

6. 1. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy, PS

7. 1. 19:00 Kurz pro služebníky
eucharistie (1/4), PS

12. 1. 9:00 Univerzita 3. věku II.*,
Mgr. Petr Štica, KTF UK

14. 1. 19:00 Kurz pro služebníky
eucharistie (2/4)*, PS

16. 1. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi, DS

18. 1. 20:00 Modlitba Taizé, DS
19. 1. 8:30 Formační den pro ka-

techety, ADKS
21. 1. 19:00 Kurz pro služebníky

eucharistie (3/4)*, PS
21. 1. 19:00 Příprava na biřmo-

vání, DS
22. 1. 19:30 Příprava na život

v manželství*; CPR
23. 1. 9:30 Akademie nejen pro

seniory; Mgr. Ing. Martin Opa-
trný: Pražská Loreta, PS

26. 1. 9:00 Univerzita 3. věku II.*,
Mgr. Petr Štica, KTF UK

28. 1. 19:00 Příprava na biřmová-
ní, DS

28. 1. 20:00 Přednáška v rámci
ČKA Praha 6

29. 1. 19:30 Příprava na život
v manželství*, CPR

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené
PS – Pastorační středisko; ČKA Praha 6
– Místní pobočka České křes2anské aka-
demie; DS – Duchovní správa u kostela
sv. Vojtěcha, CPR – Centrum pro ro-
dinu; KTF UK – Katolická teologická
fakulta Univerzity Karlovy

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

Proběhlo
� 27. 11. 2007 skončila podzimní spo-
lečná příprava na život v manželství pro
24 párů snoubenců. Náslechů se zúčast-
nili také bohoslovci.
� Duchovní obnovu pro 20 manžel-
ských párů vedl v sobotu 1. 12. 2007
P. Petr Hruška společně s manžely Fen-
clovými v Praze-Strašnicích na téma
„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu
horu (Iz 2,3)“.
� 8. 12. 2007 proběhla Mikulášská na-
dílka pro více než 50 dětí osamělých ma-
minek a dětí z dětského domova v Ko-
munitním centru sv. Prokopa v Praze 5.

Přípravy na manželství
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 22. 1. až 11. 3.
2008 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Kurz je již naplněn. Následující
termín společné přípravy je 8. 4. až
27. 5. 2008.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod ve-
dením 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 naleznete
i mnohé odpovědi na otázky, které sou-
visejí s uzavřením manželství v kato-
lické církvi.

Seznámení s Biblí
Program je určen pro snoubence a mla-
dé 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 14., 21.
a 28. 1. 2007 od 19:30 do 21:00 v pros-
torách Centra. Na akci je nutné se pře-
dem přihlásit v Centru pro rodinu, kde
také získáte bližší informace.

Co nám nestihli při přípravě
na manželství říci
Programy pro „mladé manžele 3. tisíci-
letí“ jsou určeny bývalým účastníkům
příprav na život v manželství, ale přijít
mohou i další mladí manželé, kterým
záleží na kvalitě jejich vztahu. V sobotu
23. 2. 2008 se koná od 9:00 do 13:00
v Praze 5 v KC sv. Prokopa setkání,
které povede rodinný psychoterapeut
dr. Michael Chytrý na volné téma.
Vzhledem k omezené kapacitě setkání
je nutné, aby se mladí manželé přihlašo-
vali na kontaktech Centra.

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
se koná vždy v sobotu 9. 2., 23. 2.
a 15. 3. od 9:00 do 17:00 v Komunitním
centru sv. Prokopa v Praze 5. Kurz je ur-
čen především rodičům předškolních
dětí, kterým nabízí podněty, jak z do-
mova vytvořit pro děti zázemí podpory,
porozumění a lásky, jak rozumět cho-
vání svých dětí, jak ho ovlivňovat, jak
vést děti k zodpovědnosti, samostat-
nosti, spolupráci, zvládání těžkostí ...
prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou
roli. Třídenní trénink obsahuje přednáš-
ky, diskuze, případové studie, techniku
hraní rolí s praktickým nácvikem. Do-
poručený účastnický poplatek je 800 Kč
na osobu. V loňském roce prošla tímto
programem stovka rodičů z naší die-
céze. Program pořádá občanské sdru-
žení Rodinné centrum Praha. Přihlášky
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a bližší informace je možné si vyžádat
na telefonním čísle 220 181 777 nebo na
mailu info@rodinnecentrum.cz. Pozor
– kapacita kurzu je omezena!

Maminky v obtížných situacích
Pravidelné sekání osamělých maminek
se uskuteční v sobotu 12. 1. od 14:00 do
17:00 v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze 5. Na setkání bude vedle společ-
né modlitby a sdílení probíhat přednáška
MUDr. Ludmily Bartůškové na téma
„Stres v životě dítěte“. Další termíny se-
tkání jsou: 9. 2. a 1. 3. Srdečně zveme
vdovy, rozvedené a svobodné maminky!

Předběžně oznamujeme
termíny významných akcí v roce 2008:
� 7.–11. 5. Exercicie pro rozvedené
(i znovu sezdané) na Svaté Hoře (Mons.
Aleš Opatrný)
� 17. 5. Sobota pro manželky s dr. Ka-
teřinou Lachmanovou v Komunitním
centru sv. Prokopa v Praze 5
� 31. 5. Pou2 rodin pražské arcidiecéze
na Tetín
� 17.–23. 8. Exercicie pro manželské
páry ve Štěkni (P. Petr Hruška a man-
želé Fenclovi)
� 17.–21. 8. Exercicie pro mladé man-
žele na Svaté Hoře (P. MUDr. Zdeněk
Králík a P. Ing. Ladislav Štefek)
Bližší informace k těmto programům
naleznete na webových stránkách Cen-
tra pro rodinu.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Pravidelně v úterý od 19:30 (kromě
úterý 1. 1.) se koná modlitební spole-
čenství v Misijním centru v domě Mi-
chael – otevřené všem.
� Pravidelně ve čtvrtek od 19:00 se
koná modlitba za jednotu křes2anů
v kostele sv. Apolináře. Touto modlit-
bou nešpor společně s Ježíšem prosíme
Otce, „Aby všichni byli jedno...“ (Jan 17).
� Pravidelně ve čtvrtek od 19:30 se
koná společenství mládeže v Misijním
centru v domě Michael. Společné ve-
čery s různým tematickým zaměřením,
čas pro budování přátelství a prohlubo-
vání života ve víře (program jednotli-
vých setkání na www.misie.cz). Před
tímto setkáním, v 19:00, vás zveme do
kostela sv. Apolináře k účasti na mod-
litbě za jednotu křes2anů.

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 
� 23. 1. 2008 se v Klubu u P. M. Sněž-
né uskuteční další Večery ve středu.
Cyklus biblických katechezí bude po-
kračovat katechezí P. Michaela Špilara
na téma „Jak porozumět prorokům Sta-
rého zákona?“; hlavní program bude
v režii divadelního spolku NEODIV.
Jako obvykle nabízíme možnost přijetí
svátosti smíření, pobyt v příjemném
prostředí, občerstvení...
� 25. 1. se v prostorách ADCŽM Na-
zaret koná již popáté Nazaretský mini-
ples. Začínáme v 18:00, nabízíme mož-
nost zatančit si, příjemné prostředí, bo-
hatou žertovnou tombolu, půlnoční pře-
kvapení, občerstvení, ztišení v kapli...
� Víkendovka pro 12–16tileté se ten-
tokrát uskuteční v termínu 31. 1. až 3. 2.
s názvem „Ženy nech2 ve shromáždění
mlčí!“ – a mlčely ženy vždycky? Jak
změnily dějiny spásy? A co z toho vy-
plývá pro nás?

Komunita
Chemin
Neuf

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

� V sobotu 19. 1. od 10:00 do 18:00 se
koná jednodenní duchovní obnova za-
měřená na téma „Ekumenismus“. Pro-
gram duchovní obnovy bude zahrnovat
přednášku, osobní i společnou modlitbu
a sdílení ve skupinkách. K účasti je nut-
né se přihlásit.
� Pravidelně v úterý 19:30 (kromě
úterý 1. 1.) – Modlitební společenství
v kapli kláštera v Tuchoměřicích – ote-
vřené všem.
� Pravidelně ve čtvrtek od 18:15 se
koná modlitba za jednotu křes2anů
v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích.
„Aby všichni byli jedno...“ (Jan 17). Po
ní následuje půlhodinová adorace.

� Je možné účastnit se také našich pra-
videlných liturgických časů – mše sv.,
ranní a večerní chvály, adorace. Info:
www.chemin-neuf.cz, příp. telefonicky.

Komunitní
centrum
Matky Terezy

U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 -
Háje, tel.: 731 625 970, e-mail: 
info@kcmt.cz, http://www.kcmt.cz

� Trápí vás problémy, které nemáte
s kým sdílet? Neostýchejte se zavolat na
tel.: 731 625 970. Nabízíme rozhovory
individuální i ve skupinách, pro osa-
mělé a izolované (i cizince), doprová-
zení v těžkých životních situacích
i v momentálních „vyprahlostech“,
možnost podělit se o své názory.
� Denní klub pro maminky s dětmi.
Pondělí až pátek od 9:30 do 12:30.
Vstupné 40 Kč, děti zdarma. Prostor
k posezení pro maminky a herna pro
děti. V rámci klubu nabízíme půlhodino-
vý program: každé úterý v 10:30 zpívání
a každou středu v 10:30 cvičení pro děti.
� Komunitní centrum Matky Terezy ve
spolupráci s Křes2anským sportovním
klubem Praha nabízí následující aktivi-
ty na školní rok 2007/08: Dramatická
dílna pro děti a mládež (příležitost pro
amatérské herce, scénáristy, hudební-
ky.) – každé pondělí v 17:00; Výtvarná
dílna pro děti – každou středu v 14:30
a 15:30; Nízkoprahový sportovní a tu-
ristický klub – každý čtvrtek v 16:00.
Informace a přihlášky na www.kskpraha.
org nebo 603 256 411 (Ing. J. Olšan-
ský).

6. 1. 20:00 Česká mše vánoční
J. J. Ryby

12. 1. 15:00 Dětský maškarní kar-
neval

13. 1. 14:00 Den zimních sportů
v bezprostředním okolí KCMT. Mládež
si bude moct vyzkoušet zapůjčené spor-
tovní vybavení pro nejrůznější zimní
sporty a pozveme i slavného hokejové-
ho trenéra
14. 1. 10:00 Mgr. Porazilová:
Vstup dětí do školy – přednáška v rám-
ci denního klubu
14. 1. 16:00 MUDr. M. Hošek, ná-
městek ministra: Sociální péče o seni-
ory – přednáška v rámci klubu seniorů
17. 1. 19:00 Filmový klub
18. 1. 20:00 Farní ples
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19. 1. 19.30 Křes2anský ples mlá-
deže (pořádá SHM) 

23. 1. 19:00 Asonance – koncert
29. 1. 9:30 Neposlušná kůzlátka

– divadlo pro děti

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

Výstava „Příběhy soch“
Srdečně vás zveme na výstavu akade-
mického sochaře Petra Váni „Příběhy
soch“. Vernisáž se bude konat 24. ledna
2008 v 19:00 v sále Komunitního centra
sv. Prokopa. Výstava bude otevřená
vždy v neděli od 9:00 do 12:00; v nedě-
li 27. 1. a 24. 2. také od 16:00 do 18:00.
V dalších dnech bude výstava přístupná
s ohledem na ostatní programy Komu-
nitního centra a po předchozí domluvě
(tel. 251 610 850).

„Prokopská zastavení“
Další pokračování přednáškového cy-
klu Prokopská zastavení se uskuteční
22. ledna 2008 od 18:30 v Komunitním
centru sv. Prokopa. Na téma „Žijeme
mezi vámi“ promluví Iveta Pešková,
vedoucí občanského sdružení Prosaz,
které zprostředkovává pomoc zdravotně
postiženým občanům. Bezbariérový
vstup. Všichni jste srdečně zváni.

„Třináctého na Třináctce“
Srdečně vás zveme na další koncert
z cyklu „Třináctého na Třináctce“,
který se bude konat 13. ledna 2008 od
19:30 v Komunitním centru sv. Proko-
pa. Tentokrát vystoupí Slávek Klecandr
a sestry Steinovy. Vstupné dobrovolné.

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

� Od 15. 1. do 11. 3. 2008 každé úterý
od 19:30 zveme na seminář „Liturgie –
zázrak Boží přítomnosti“. Přednášející:

ThLic. Jan Kotas, ThLic. Pavel Vojtěch
Kohut, Th.D., kardinál Miloslav Vlk,
Mgr. Michal Němeček, Mgr. Ivo Pro-
kop, Mgr. Jan Rückl, ThLic. Vojtěch
Kodet. Bližší informace na pcstomas@
volny.cz.
� Do konce ledna u nás probíhá výsta-
va ilustrací a prezentace autorské knihy
Miro Pograna „Příběh o prameni“.

27. 1. v 15:00 zveme do Centra na
masopustní karneval pro děti.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
� Zveme vás na přednášku z cyklu
Ženská spiritualita III: „Postavení žen
v prvotní církvi“ ve středu 9. ledna 2008
v 18:00; přednáší Mgr. Eva Jelínková.
Přednáška se uskuteční v budově Kato-
lické teologické fakulty, Thákurova 3,
Praha 6, v I. patře, v učebně P3.
� Zveme na Společenské odpoledne na
téma: Hory Balkánu II (Rumunsko,
Bulharsko, Černá Hora) ve středu 16.
ledna 2008 od 14:30 do 16:30 ve Far-
ním klubu Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1.
Přednášet bude RNDr. Ondřej Bartušek.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Píseň „Tisíckráte pozdravujem tebe“
hraje loretánská zvonkohra každý den
po celý rok (pouze na Velký pátek a Bí-
lou sobotu i tyto zvonky zmlknou).

Karionisté Radek Rejšek, Alena Mi-
chálková a Vít Janata však hrají na
zvonky ve svátky a další významné dny.

Koledy a pastorely uslyšíte 1. ledna
v 15:00, 3. ledna v 16:45, 5. ledna
v 16:00, 6. ledna ve 12:00 a v 19:00,
10. ledna v 16:45 a 13. ledna ve 12:00
a v 19:00.

Duchovní písně a skladby psané pro
zvonkohru pak můžete vyslechnout ve
čtvrtky 17. a 25. ledna v 16:45 a o nedě-
lích 20. a 27. ledna ve 12:00 a v 19:00.

Jesličky v kapucínském kostele bu-

dou přístupné 1. 1. až 6. 1. 2008 od
10:00 do 17:00 a až do 2. 2. každou so-
botu a neděli od 14:00 do 17:00.
K návštěvě Lorety, jesliček i k poslechu

zvonků zvou bratři  kapucíni.

Farnost u kostela
Panny Marie Sněžné

Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 
tel.: 222 246 243, 
e-mail: fara.pms@centrum.cz

Klub u P. M. Sněžné najdete při vstupu
do Františkánské zahrady vlevo.

5. 1. 14:00 Zpívání koled na
Jungmannově nám., na klávesy a kytaru
doprovázejí Markéta a Petr Lutkovi.
6. 1. 16:00 Tříkrálový koncert

chlapeckého sboru Pueri Gaudentes,
účast přislíbil kardinál Miloslav Vlk,
dobrovolné vstupné bude věnováno na
Tříkrálovou sbírku 2008.
14. 1. 19:30 Koncert árií a písní
(nejen vánočních), účinkují členové
Státní opery Praha.
15. 1. 19:19 Přednáška s diapozi-
tivy: Bazilika sv. Petra ve Vatikáně a její
okolí, přednáší P. Petr Alkantara Houš-
ka OFM.
22. 1. 18:00 Ekumenická boho-
služba.

Krátká sdělení

� Kostel Panny Marie Královny Míru
v Praze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá před-
nášku P. Antona Otte na téma „O smíře-
ní nejen ve vztazích mezi Čechy a Něm-
ci“, která se bude konat od 16:30 v ne-
děli 6. ledna 2008.
� Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se
uskuteční v Týdnu modliteb za jednotu
křes2anů v neděli 20. 1. 2008 od 16:00
do 18:00 v zasedacím sále úřadu Měst-
ské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu
do kostela sv. Václava) pod názvem
„Ekumenické jaro v Praze“. Spolu
s kardinálem Miloslavem Vlkem
a představiteli různých církví se vrátíme
k mezinárodnímu ekumenickému set-
kání biskupů, které se konalo v září
2007 v Praze. Bližší informace na ad-
rese http://www.focolare.cz
� Farní společenství Dolní Počernice
pořádá V. benefiční společenské setkání
s tancem. Na toto „společenské setkání
pro všechny“ jste srdečně zváni 19. 1.
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2008 od 19 hodin do hotelu Svornost,
Novozámecká 284, proti vlakové zastáv-
ce. Vstupenky 160 Kč, 80 Kč – v před-
prodeji (do 13. 1. 2008) sleva 25 % – lze
zakoupit na faře v Dolních Počernicích
a na místě. Kontakt: 604 898 198; 
farnost.dp@atlas.cz. Zisk ze vstupného
bude věnován na „Adopci na dálku“.
� Farnost P. Marie Sněžné ve spoluprá-
ci s farností sv. Ludmily, Farní charita
Praha 1-Nové Město a Základní umě-
lecká škola Praha 7, Šimáčkova 16
srdečně zvou na Tříkrálový koncert
chlapeckého sboru Pueri gaudentes,
který se, za účasti pana kardinála, usku-
teční 6. 1. 2008 v 16 hodin v kostele
P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18,
Praha 1. Vstupné bude věnováno na Tří-
královou sbírku.

Oznámení

Základní škola sv. Voršily
… zve budoucí prvňáčky a jejich
rodiče k zápisu do 1. tříd.

Zápis se koná ve středu 16. ledna
a ve čtvrtek 17. ledna 2008

Nabízíme křes2anský výchovný pro-
jekt, efektivní metody a formy vyučo-
vání; důvěryhodné, bezpečné a spo-
lupracující školní prostředí. Škola je
otevřená všem, kteří přijímají její vý-
chovný program. Vyučujeme podle
Školního vzdělávacího programu „Spo-
lečně“. Zaměřujeme se na utváření
a rozvíjení kompetencí, které mají vy-
tvořit základ pro celoživotní učení žáka
a pro jeho úspěšnou orientaci v každo-
denním praktickém životě.

Součástí výuky je náboženství a další
duchovní a etické aktivity, jejichž pro-
střednictvím chceme předávat křes2an-
ské životní hodnoty, utvářet hodnotovou
orientaci žáků a vést k prosociálnosti.

Od 3. ročníku se učí francouzský, ně-
mecký nebo anglický jazyk, od 6. roč-
níku další z uvedených jazyků. Škola
zajiš2uje zahraniční pobyty ve Francii,
Německu a Anglii. Je zapojena do
mnoha vzdělávacích a charitativních
projektů. Ve škole je k dispozici školní
plavecký bazén, dvě tělocvičny, počíta-
čová učebna, odborné učebny, kni-
hovna, oratoř a přilehlé hřiště.

Dále nabízíme řadu mimoškolních
akcí – zájmové aktivity a kroužky, vá-
noční trhy, sobotní výlety, letní tábory
a další.

Rodiče, kteří se rozhodnou přihlásit
své dítě do naší školy, nech2 si nejprve

v kanceláři vyzvednou k vyplnění „Do-
tazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“,
po jehož odevzdání obdrží pozvánku
k zápisu s termínem a upřesněnou odpo-
lední hodinou.

Kontakt:
ZŠ sv. Voršily, Ostrovní 9, Praha 1
tel: 224 931 495, 224 934 646
e-mail: zcs.ostrovni@volny.cz 
http://www.volny.cz/zcs.ostrovni

Těšíme se na všechny děti !!!

Přijmeme údržbáře
Provincie kapucínů v ČR – Poutní dům
opět přijme pracovníka údržby na polo-
viční úvazek, držitele řidičského prů-
kazu B. Kontakt: Provincie kapucínů
v ČR – Poutní dům, Loretánské náměstí
6a, 118 00 Praha 1-Hradčany, Štěpán
Faber: 603 503 818.

Výběrové řízení
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výbě-
rové řízení na místo ředitele/ředitelky
školské právnické osoby Vyšší odborná
škola publicistiky se sídlem v Praze 1,
Opatovická 18, s nástupem do funkce po-
dle dohody, nejpozději od 1. srpna 2008.

Požadavky: odborná kvalifikace dle
§ 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících, znalost pro-
blematiky řízení školy a školské legisla-
tivy, organizační a řídicí schopnosti, ob-
čanská a morální bezúhonnost, aktivní
znalost prostředí katolické církve, zna-
lost AJ nebo jiného světového jazyka.

K přihlášce přiložte podrobný živo-
topis, strukturovaný přehled dosavadní
praxe, ověřené kopie dokladů o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání (vysvědčení
a diplom), výpis z trestního rejstříku (ne
starší 3 měsíců), lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti k výkonu dané
funkce (ne starší 2 měsíců), návrh kon-
cepce dalšího rozvoje školy, zejména
v oblasti transformace VOŠ na školu
poskytující bakalářský studijní program
(max. rozsah 4 strany formátu A4).

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibi-
skupství pražské, odbor církevního
školství, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1 do 7. února 2008.

Co nového v knižním světě

Kompendium sociální nauky
církve
(Papežská rada pro spravedlnost a mír)
Celistvé a přehledné zpracování kato-
lického sociálního učení se věnuje nej-

důležitějším společenským oblastem,
jako jsou rodina, lidská práce, ekono-
mický a politický život společnosti,
mezinárodní vztahy, ochrana životního
prostředí, podpora míru a úloha církve
ve společnosti. Váz., 534 str., 499 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Úvod do křes]anství
Výklad apoštolského vyznání víry
(Joseph Ratzinger)
Nový český překlad díla, ve kterém se
autor pokouší odpovědět na otázku, co
je obsahem a smyslem křes2anské víry.

Váz., 285 str., 347 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Úžas, radost a paradoxy života
v díle G. K. Chestertona
(Gilbert Keith Chesterton)
Teprve když pochopíme život jako dar,
svět jako zázrak, ráno jako počátek dob-
rodružné cesty, druhého člověka jako
radostné setkání a příležitost, stávají se
obyčejné věci neobyčejnými.

Váz., 303 str., 299 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Vidět v druhém Krista
(Anselm Grün, Fidelis Ruppert)
Co vlastně znamená milovat bližního?
Překvapivě konkrétní odpovědi na tuto
otázku čerpají autoři z mnišské tradice
a zejména z Benediktovy řehole, kterou
srozumitelně aplikují na běžný život
člověka uprostřed světa.

Brož., 61 str., 79 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Pašerákem ve službách
Nejvyššího
Organizaci nazvanou Open Doors, která
dnes působí ve dvaceti zemích světa,
založil holandský bratr Andrew. Kniha
popisuje jeho misionářské začátky.

Váz., 248 str., 235 Kč
Stefanos, www.samuelcz.com

Cestami křes]anské politiky
(Michal Pehr a kolektiv)
Biografický slovník přibližující mnohdy
nelehké osudy křes2anské politiky
v českých zemích.
Váz., 376 str., 330 Kč Akropolis, 

lze objednat na: akademie@ead.cz

V zápasech za Boží věc
Vzpomínky, texty a rozhovory
(Oto Mádr)
Kniha věnovaná významnému českému
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teologovi vyšla u příležitosti 90. naro-
zenin Mons. ThDr. Oto Mádra. Autor
zde publikuje především své už dlouho
očekávané vzpomínky. Ty jsou dopl-
něny třemi rozhovory, v kterých se do-
zvíme více o jeho životě, postojích a ži-
votních hodnotách. Další část knihy se
věnuje jeho tvorbě. Na tyto texty nava-
zují dva pohledy na jeho dílo očima ko-
legů. V závěru čtenář nalezne Mádrovu
bibliografii. Váz., 272 s., 288 Kč

Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Prezentace knihy OTO MÁDRA V zá-
pasech za Boží věc se koná dne 10.
ledna 2008 v 17 hodin v „Knihkupectví
u Sv. Jindřicha“, Praha 1, Jindřišská 23.
Setkání proběhne za účasti Václava
Vaško, jednoho ze spoluautorů knihy. 

Básnické dílo
(Paul Verlaine)
Poprvé vychází v češtině kompletní dílo
francouzského básníka 19. století, Paula
Verlaina. Svazek obsahuje všech třináct
sbírek v překladu Gustava Francla. Pře-
kladatel se věnuje po celý život překlá-
dání francouzské poezie a překlad Ve-
rlainova díla je vskutku významným
počinem a stane se obohacením literár-
ního fondu překladových děl. Osobnost
Paula Verlaina a jeho díla upoutává čte-
náře dlouhá desetiletí a do jedinečného
světa poezie a jejího kouzla uvádí stále
nové a nové čtenáře. Jeho poezie ovliv-
nila i další generace nejen francouz-
ských poetů, ale i celou řadu autorů ev-
ropských. Váz., 776 s., 498 Kč

Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Z historického kalendáře

2. ledna 1873 narozena sv. Terezie
z Lisieux, francouzská karmelitka, pat-
ronka misionářů († 30. 9. 1897).
4. ledna 1343 zemřel Jan z Dražic,
27. pražský biskup. Založil a stavěl na
svůj náklad kanovnický kostel sv. Jiljí
na Starém Městě pražském (* 1301).
6. ledna 1368 zemřel Jan Neplach,
kronikář, diplomat, opat opatovického
kláštera (* 23. 2. 1322).
7. ledna 2003 předáno vysoké cír-
kevní vyznamenání za celoživotní zá-

sluhy o církev, Řád sv. Řehoře Veliké-
ho, udělený papežem Janem Pavem II.
kancléři litoměřické diecéze PhDr. Jaro-
slavu Mackovi.
10. ledna 1978 zveřejněna historická
papežská bula o úpravě diecézních hra-
nic římskokatolické církve a jejich uve-
dení do souladu s československými
státními hranicemi.
12. ledna 1283 vysvětil pražský bis-
kup Tobiáš z Bechyně nově postavený
chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
v Praze.
12. ledna 1783 zrušen ústav pro pře-
stárlé kněze na Zderaze s kostelem sv.
Karla Boromejského.
13. ledna 1968 zemřel Miroslav
Kampelsheimer, varhaník, profesor na
pražské konzervatoři (* 24. 7. 1907).
13. ledna 1993 Metropolitní kapitula
u sv. Víta zvolila svým proboštem bis-
kupa Jaroslava Škarvadu, generálního
vikáře pražské arcidiecéze.
14. ledna 993 český kníže Boleslav
II. a pražský biskup sv. Vojtěch založili
v Břevnově první mužský klášter bene-
diktinů v Čechách.
14. ledna 1343 svatovítskou kapitulou
zvolen biskupem pražským Arnošt
z Pardubic, jemuž se po roce dostalo
hodnosti prvního pražského arcibiskupa.
14. ledna 1938 zemřel ThDr. Franti-
šek Odvalil, katolický kněz, básník
a prozaik, autor kázání, překladatel
(3. 10. 1880).
17. ledna 1258 zemřel Mikuláš z Újez-
da, 23. pražský biskup.
17. ledna 1953 zemřel Ignác Stuchlý,
katolický kněz-salesián. V letech 1935
až 1948 inspektor české a moravské sa-
lesiánské inspektorie (* 14. 12. 1869).
18. ledna 1998 věrnou kopii Praž-
ského Jezulátka oficiálně předal ostrav-
sko-opavský biskup František Lobko-
wicz v manilské katedrále na Filipínách
do rukou tamního arcibiskupa kardinála
Jaimeho Sina.
21. ledna 1988 zemřela Vojtěcha Anto-
nie Hasmandová, řeholnice, generální
představená Milosrdných sester sv. Ka-
rla Boromejského. V roce 1970 zvolena
Matkou Kongregace (* 25. 3. 1914).
21. ledna 2003 podepsána dohoda
o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra
ČR, Hasičským záchranným sborem,

Ekumenickou radou církví a Českou
biskupskou konferencí.
23. ledna 1623 z příkazu Ferdinanda
II. sňat ze štítu průčelí týnského chrámu
Matky Boží pozlacený kalich a socha
krále Jiřího z Poděbrad.
24. ledna 1803 narozen Karel Alois
Vinařický, katolický kněz, kanovník ko-
legiátní kapituly na Vyšehradě, spisova-
tel, básník-buditel, zakladatel Časopisu
katolického duchovenstva (3. 2. 1869).
27. ledna 1923 narozen Mgr. Miro-
slav Tělupil, zakládající člen Katolické
akce. Z jeho iniciativy vzniklo v olo-
moucké arcidiecézi Centrum pro ro-
dinný život. Uvedl metodu duchovní
obnovy hnutí CURSILLO. Založil sdru-
žení MOST a CESTA († 1993).
27. ledna 1998 v Olomouci zvolen
novým provinciálem České dominikán-
ské provincie ThLic. Damián Němec.
28. ledna 1753 zemřel František No-
secký, katolický kněz-premonstrát,
představitel českého barokního umění.
Namaloval různé náboženské motivy ve
Strahovském klášteře (* 12. 4. 1693).
31. ledna 1148 Daniel, rádce krále
Vladislava II., vzdělaný politik, zvolen
za 13. biskupa pražského.
31. ledna 1888 zemřel sv. Jan Bosko,
italský katolický kněz-salesián, zakla-
datel řeholní společnosti salesiánů
(* 16. 8. 1815). Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 1. 2007

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby církev více usilovala stát se vidi-
telným společenstvím lásky, v němž
se odráží vztah Otce, Syna a Ducha
svatého.

Úmysl misijní
Aby se církev v Africe, připravující
se na druhý synod biskupů, stávala
znamením a nástrojem smíření
a spravedlnosti na kontinentu, který
je poznamenán válkou, vykořis2ová-
ním a chudobou.

Úmysl národní
Aby lidé v naší zemi měli sílu k napl-
ňování svých dobrých předsevzetí.


