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Znovuobjevit působení Ducha
Začátek nového občanského roku je přede dveřmi ... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánoč-
ního období. Je to oktáv Narození Ježíše Krista. 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Je krásné začínat nový 
rok, nový úsek času touto velkou mariánskou slavností. Ona je pro nový rok znamením. Jako by dávala novému za-
čátku času duši. Jen počítání „prvního první“, čísla dnů a měsíců – to je trochu bezduché. Naši předkové v minu-
losti uváděli na listinách a jiných důležitých dokumentech datování podle církevních svátků. Dříve než se začátek 
nového roku ustálil na 1. lednu, začínal rok např. Narozením Páně nebo ještě dříve adventem. Běh času tak dostá-
val určitou duchovní dimenzi, rytmus liturgického roku. Slavení 
různých tajemství Kristova života čas posvěcovalo.
Východní křesťané nazývají Pannu Marii často „hodegetrix“ 
nebo „hodegetria“, průvodkyně na cestách. Její místo v brá-
ně nového roku tento její titul potvrzuje. Nestojí tam osamělá, 
stojí vedle jeslí s Ježíšem. Matka Boží přinesla do našeho času 
Božího Syna Ježíše a chce ho vnášet i do našeho života v no-
vém roce, který začíná, aby Ježíš dával hodnotu našemu ko-
nání. On řekl: „Já jsem světlo pro svět ...“ (J 8,19).
Nový rok 2009 bude „vzpomínkovým“ rokem – před dvace-
ti léty se zhroutil komunistický systém. Budeme hodnotit, jaké 
základy jsme tehdy pro svou budoucnost pokládali, jak jsme 
těchto dvacet let prožili, co jsme dokázali, a to jak v církvi, tak 
i ve společnosti. Bude to rok, ve kterém budeme slavit dvacá-
té výročí kanonizace Anežky Přemyslovny. ... A naše předsed-
nictví EU – to nebude malý úkol. ... K tomu všemu potřebujeme 
světlo Ducha svatého, které nám Ježíš přináší ...
Při zahajování Jubilejního roku 2000 papež Jan Pavel II. formu-
loval pro třetí tisíciletí následující přání: „znovuobjevit působe-
ní Ducha svatého v církvi Boží dnes“. Chci právě těmito slovy 
popřát nám všem, abychom tohoto „realizátora“ všech Bo-
žích plánů objevili a v úzké spolupráci s ním tímto rokem pro-
cházeli ...

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

zpravodaj pražské  
arcidiecéze

č. 1 • leden 2009

Lednový kalendářík

 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie
  Nový rok
  Den obnovy samostatného  

českého státu
  Světový den modliteb za mír
 6. 1. slavnost Zjevení Páně, sv. Tři králové
 11. 1. svátek Křtu Páně
 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty 

křesťanů
  (2. neděle v mezidobí) Den uprchlíků
 18.-25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
 25. 1. svátek Obrácení svatého Pavla, 

apoštola
 27. 1. Den holocaustu
 31. 1. Světový den pomoci malomocným

V lednu si rovněž připomínáme několik učitelů 
církve: 2. 1. svatého Basila Velikého a svatého 
Řehoře Naziánského, biskupy; 13. 1. svatého 
Hilaria, biskupa; 24. 1. svatého Františka 
Saleského, biskupa, a 28. 1. svatého Tomáše 
Akvinského.

Z obsahu
→ Diego Causero, 5 let nunciem v ČR . . . . .str. 2
→ Týden modliteb za jednotu křesťanů  . . . .str. 2
→ Životní povolání k jednotě  . . . . . . . . . . . . .str. 2
→ Předsednictví ČR v Radě EU  . . . . . . . . . . .str. 3
→ My a Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 4
→ Tříkrálový průvod Prahou  . . . . . . . . . . . . . .str. 5
→ Tříkrálová sbírka 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 6
→ Váš Učitel je jeden – Kristus . . . . . . . . . . . . .str. 6
Nové rubriky
→ Průhledy do církevní češtiny. . . . . . . . . . .str. 15
→ Co znamená … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 15



2

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Stručný životopis
Diego Causero se narodil 13. 
ledna 1940 v Moimaccu v Itá-
lii. Střední školu a humanistické 
obory studoval do roku 1959 
při arcibiskupském semináři 
v Udine. Poté navštěvoval kur-
zy teologie na Papežské gre-
goriánské univerzitě v Římě 
(1959-1964) a kurzy speciali-
zace v liturgii na Papežském 
liturgickém institutu Anselmi-
anum v Římě (1964-1966). Do-
sáhl doktorátu teologie se 
specializací na liturgii.

Po krátké službě ve farnosti a v arcidiecézním semináři 
v Udine byl přijat do Papežské církevní akademie (1969-
1973). Dosáhl licenciátu kanonického práva na Papežské 
lateránské univerzitě.
V roce 1973 vstoupil do diplomatických služeb Svatého 
stolce, pracoval na nunciaturách v Nigérii (1973-1976), ve 
Španělsku (1976-1980), v Sýrii (1980-1984), v Austrálii (1984-
1987) a působil jako vyslanec Svatého stolce u Spojených 
národů v Ženevě (1988-1991). V roce 1991 otevíral Apoš-
tolskou nunciaturu v Albánii. 15. prosince 1992 byl Mons. 
Causero jmenován apoštolským nunciem v Čadu a 1. 
února 1993 také ve Středoafrické republice a v Republi-
ce Kongo. 31. března 1999 se stal apoštolským nunciem 
v Sýrii.
Biskupské svěcení přijal Diego Causero 6. ledna 1993 z ru-
kou papeže Jana Pavla II. Je gradským titulárním arcibis-
kupem. Kromě své rodné italštiny hovoří anglicky, fran-
couzsky, španělsky a německy.
Arcibiskup Causero je v pořadí třetím apoštolským nunci-
em v České republice, před ním u nás v tomto úřadu půso-
bili Giovanni Coppa (1993-2001) a Erwin Josef Ender (2001-
2003).

čerpáno z webových stránek Tiskového střediska  
České biskupské konference

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Od 18. do 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu 
křesťanů, vyhlašovaný Papežskou radou pro jednotu křes-
ťanů a Komisí pro víru a řád Světové rady církví; začíná 
vždy dnem, kdy katolická církev slaví památku Panny Ma-
rie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna) – Maria je pro cír-
kev od jejích počátků vzorem víry, lásky a dokonalé jedno-
ty s Kristem. Společná úcta k Bohorodičce zůstala trvalým 
poutem mezi západními a východními křesťany i po jejich 
rozdělení, proto také úsilí o obnovení vzájemné jednoty 
bývá svěřováno pod její ochranu.
Texty určené pro letošní Týden modliteb připravila skupi-
na křesťanů z Koreje. Pro rozjímání byl zvolen úryvek z kni-
hy proroka Ezechiela (Ez 37,15-28), z něhož jako ústřední 
myšlenku a motto celého týdne vybrali autoři verš „Budou 
v tvé ruce jedním celkem“. Český překlad textů naleznete 
na stránkách Tiskového střediska České biskupské konfe-
rence, http://tisk.cirkev.cz, v odkazu Dokumenty.

kh

Životní povolání k jednotě
Za ta léta jsme si již zvykli na to, že v průběhu Týdne mod-
liteb za jednotu křesťanů se snažíme otevřít svá srdce ji-
ným církvím, více je poznat, setkat se s nimi na nejrůzněj-
ších úrovních a v nejlepším případě se radovat z toho, že 
se vlastně máme rádi, i když jsou určité věci, které v naší 
církvi prožíváme nebo vidíme a chápeme jinak. Vždyť nás 
spojuje jedna víra v Boží Trojici a to je to nejpodstatnější.
Týden uplyne a s ním často i energie, snaha o pokračová-
ní ve vzájemném sblížení. Vždyť přece máme tolik jiných, 
důležitějších starostí. Ano, je to objektivní fakt a zároveň 
veliká škoda. „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro 
mnoho věcí. Jen jednoho je třeba,“ říká Ježíš. A když si člo-
věk vybere být u Ježíšových nohou, jako Marie, nemůže 
neslyšet jeho modlitbu:
„Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. 
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; 
nechť jsou jedno jako my. ... Neprosím však jen za ně, ale 
i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 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. Slávu, kterou jsi 
mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 
já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jed-
noty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je 
tak jako mne“ (J 17,11.20-23).
Růst do dokonalé jednoty samotné Boží Trojice opravdu 
nemůže být okrajovou záležitostí našeho života. Z Ježíšovy 
modlitby je zřetelně patrné, že jednota je jedním z nejzá-
kladnějších poslání církve, tj. lidí, kteří patří ke Kristu a nesou 
jeho znamení. Z toho tedy vyplývá, že práce pro jednotu 
nemůže být pro nikoho z nás jednorázovou akcí, ale život-
ním povoláním, procesem, který nekončí.
Jak tedy růst do dokonalé jednoty? Nejde v prvé řadě 
o sjednocení mezi křesťanskými církvemi, je potřeba začít 
od našeho osobního života. Jedině když ve svém životě 
budu pracovat na jednotě, integritě své osobnosti (tělo, 
duše, duch), na jednotě se svými nejbližšími v rodině, v lo-
kálním společenství církve, do kterého patřím, jedině po-
tom budu schopen konkrétním způsobem realizovat jed-
notu mezi církvemi (jednotlivými údy Kristova těla). K tomu 
je totiž zapotřebí mít osobní zkušenost s bolestí z rozdělení, 
s odpuštěním, tolerancí a z toho všeho vyplývající láskou, 
nejvyšším darem Božím (1 Kor 13).
Bůh velmi dobře ví, jak velký problém nám dělá žít ve vzá-
jemné jednotě. Bible výborně vykresluje tuto náchylnost 
k rozdělení, jež provází celou historii lidstva. Vzpomeňme 
na historii Kaina a Ábela, Jákoba, Josefa, na Davidovy 
syny a mnoho dalších biblických postav, které ukazují na 
závažnost nejednoty vyrůstající z těch nejužších, rodinných 
vztahů. Bůh také velmi dobře ví, že žít v dokonalé jednotě 
je pro nás z vlastní síly nemožné. Proto nám sesílá Přímluv-
ce, Ducha svatého. Bez něho to prostě nedokážeme. Jen 
s ním je společenství křesťanů schopné fungovat jako sku-
tečné společenství lásky a odpuštění.
„Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, 
a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvi-
li slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho 
srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, 
nýbrž měli všechno společné“ (Sk 4,31-32).

Diego Causero, 5 let nunciem v ČR
Dne 10. ledna 2004 byl apoštolským nunciem v České republice jmenován Mons. Diego Causero. Za pět let jeho služby u nás mu upřím-
ně děkujeme a pro jeho další působení přejeme a vyprošujeme Boží požehnání a pomoc, pokoj, zdraví, sílu a vždy dostatek radosti.
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Dokonalá jednota křesťanů je tedy možná, a dokonce je 
historickým faktem. Náš osobní hřích ovšem způsobuje roz-
dělení, to je též historická skutečnost. Duch svatý ale při-
chází na pomoc naší slabosti. On je schopen nás přetvo-
řit do dokonalé jednoty nejen mezi námi navzájem, ale 
dokonce se samotnou Boží Trojicí. Nebojme se mu otevřít, 
společně totiž dojdeme dál.

P. Kamil Novák, CCN

Novoroční ekumenická slavnost
Česká biskupská konference, 
Ekumenická rada církví v ČR 
a Česká televize vás srdeč-
ně zvou k účasti na Novoroč-
ní ekumenické slavnosti, která 
se koná 1. ledna 2009 od 18 
hodin v pravoslavném chrá-
mu svatých Cyrila a Metodě-
je v Resslově ulici (Praha-Nové 
Město). Bohoslužby věnova-
né odkazu svatého Gorazda 
II. se zúčastní čelní představi-
telé křesťanských církví. Boho-
službu bude v přímém přeno-
su vysílat Česká televize, proto 
prosíme, abyste svá místa za-
ujali včas.

Předsednictví ČR v Radě EU
V tomto roce uplyne dvacet let od pádu komunistického 
režimu – tj. od okamžiku, kdy se česká společnost rozhod-
la vzepřít totalitě a nesvobodě a vrátit se do klubu demo-
kratické Evropy. Kdyby mi tehdy kdokoli řekl, že toto spole-
čenství dokonce budeme vést, měla bych obavu o jeho 
zdravý rozum. Ale je to tak – Česká republika od ledna do 
června 2009 předsedá Evropské unii.
Na toto předsednictví se upírá pozornost celé Evropy. Jed-
nak proto, že Česko je v Unii pouhých pět let a kromě Slo-
vinska zatím žádný z nováčků zkušenost s touto rolí nemá, 
a za druhé proto, že sedmadvacítka prožívá mimořádně 
složité období: reformy institucí (tedy nesnadnou ratifikaci 
Lisabonské smlouvy) provází finanční krize eurozóny a její 
dopady i v zemích, které jednotnou měnu EURO nema-
jí (kromě dalších také Česko), důvěra půl miliardy Evropa-
nů vůči společným politikám je otřesena a tradiční hod-
noty starého kontinentu čelí invazi globálních vlivů (nejen 
militantním projevům náboženských fundamentalistů, ale 
i nekalým obchodním praktikám třetích zemí či závodům 
vědy za hranicemi etických pravidel).
V řadě zemí se objevují novinové titulky zpochybňující 
schopnosti České republiky Unii v takové době úspěšně 
vést. Vrcholní představitelé členských států i evropských 
institucí ale věří, že to zvládne. A mají k tomu dobrý důvod: 
Česko si vybralo na prvních šest měsíců roku 2009 takové 
priority, které odrážejí zájmy celé sedmadvacítky, a sou-
časně do nich přispívá svou historickou zkušeností a ge-
ografickou polohou. Chce řešit dopady světové finanč-
ní krize, ale ví, že to nemůže být cestou dalších regulací 
a centralizací rozhodování, ale důslednou kontrolou regu-
lujících pravidel, a připomíná Unii, co je základem její pro-
sperity – je to volný trh se sociálními a ekologickými limi-
ty. Dále si uvědomuje, že energetická závislost podlamuje 
váhu Evropy na světové scéně – a závislost na režimech, 
které mají problémy s respektováním mezinárodního prá-
va, je o to horší. A konečně chce právě vůči třetím ze-
mím hrát roli strážce lidských práv, prosazovat principy de-

mokracie a tolerance a také 
otevřít dveře těm zemím, kte-
ré do společného domu pat-
ří, především do léta dokončit 
přístupová jednání pro Chor-
vatsko a podpořit Ukrajinu. 
Česko mimo jiné převezme 
od Francie zahájená jedná-
ní o nové obchodní smlou-
vě mezi EU a Ruskem, které je 
třetím největším obchodním 
partnerem pro EU a význam-
ným dovozcem ropy a ply-
nu, ale také exponenciálně 
zvyšuje náklady na zbrojení 
a chce zásadně zvýšit svůj vliv 
na globální úrovni. Jednání nebudou jednoduchá, Česko 
si jistě zachová svůj kritický postoj k invazi do Gruzie, kterou 
odsoudily demokratické země. 
V historii našeho národa hrála vždy důležitou roli diploma-
cie a schopnost dosáhnout kompromis spíše než vyvolávat 
konflikt. Předsednictví v Radě Evropské unie, tedy v klubu 
vlád členských států, nám dává možnost toto dědictví oži-
vit. A nemusí jít jen o symbolický přínos; pokud vedle hos-
podářských priorit dokáže například ministerstvo kultury 
upozornit svými akcemi na význam ochrany duchovního 
odkazu Evropy, vrátíme jí i trochu sebevědomí a klidu.
Češi si získali před dvaceti lety uznání, když zvládli svou re-
voluci bez krveprolití. Dnes se o nás často hovoří jako o kve-
rulantech či potížistech, zejména kvůli kontroverzním výro-
kům a aktivitám prezidenta republiky a bohužel také kvůli 
nešťastné komunikaci – Evropě totiž není co „oslazovat“. EU 
nám neublížila. Opak je pravdou. Vláda se snaží na před-
sednictví pečlivě připravovat. Jsem přesvědčena, že bude 
koordinovat všech těch dva a půl tisíce oficiálních jedná-
ní tak, že povedou k dohodám, nikoli neshodám o aktu-
álních legislativních návrzích mezi dvaceti sedmi vládami 
a Evropským parlamentem, a že tedy česká státní správa 
zaznamená úspěchy a bude pro evropské občany pře-
kvapivým přínosem. 
Rozšířená unie potřebuje pružnější instituce a silnější man-
dát pro mezinárodní jednání. To umožňuje Lisabonská 
smlouva a debata před její ratifikací v ČR může přispět 
k vyvrácení obav, že tato smlouva je v rozporu s ústavními 
principy či podkopává společné křesťanské hodnoty Ev-
ropy, jako je úcta k životu a důstojnost člověka. Tato de-
bata přispěje k osvětlení toho, že charta lidských práv tím, 
že klade důraz na svobodu rozhodování každého obča-
na, neuzákoňuje interrupce či euthanasii. Jsou to nadá-
le národní parlamenty, které o takových zákonech rozho-
dují. Ostatně čeští křesťanští demokraté tyto ohledy shrnují 
v tzv. Pražské deklaraci, která se má stát politickým ujiš-
těním pro irské občany ze strany dvaceti sedmi vlád, že 
tomu tak skutečně je a bude i nadále. K roku 2009 patříme 
do Evropské unie pouhých pět let. V Evropě jsme ale po 
staletí. Jsme v jejím srdci a jsme mostem mezi východem 
a západem. Prožili jsme období rozkvětu, přežili jsme ob-
dobí útlaku. Jsme věrni svým spojencům i svým tradicím. 
Známe cenu svobody a lidských práv a jsme si vědomi od-
povědnosti za demokratické spravování věcí veřejných 
na domácí i evropské úrovni, zejména v období nadchá-
zející globální recese. Pro dobré rozhodování je však třeba 
mít i pokoru a Boží požehnání. 

MUDr. Zuzana Roithová, MBA,  
poslankyně Evropského parlamentu

Pravoslavný chrám sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici

MUDr. Zuzana Roithová, MBA 
foto: V. Holič
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My a Evropa
„Evropu (...) v jejím rozsahu i v její hloubce proniklo křesťan-
ství. V dějinách tohoto kontinentu sehrává křesťanství zá-
kladní a určující roli, upevňovalo se postupně na základech 
klasického dědictví, na základech vlivu etnicko-kulturních 
proudů v průběhu staletí. Křesťanská víra utvářela kultu-
ru Evropy a spolu s jejími dějinami vytvářela jeden celek. 
Křesťanství se stalo náboženstvím Evropanů. Jeho vliv zůstal 
značný i v moderní době, navzdory intenzivní a šířící se se-
kularizaci. Církev (...), uchovávající evangelium, podporo-
vala hodnoty, které vedly ke všeobecnému uznání evrop-
ské kultury. Toto dědictví nemůžeme promrhat. Naopak, 
nové Evropě je třeba pomoci, aby budovala sebe samu 
oživením křesťanských kořenů, které jsou jejím základem“ 
(Jan Pavel II., promluva před Anděl Páně 20. 7. 2003).
Pokud mohl Jan Pavel II., přes mnohé očividné stíny, o Ev-
ropě hovořit takto, je to dokladem, že se Pán dějin o ten-
to kontinent pokaždé postaral, dával mu podněty, směr, 
lék ... Evropa se tak přes všechny kříže, které ji sužovaly, jak 
na východě, tak západě, rozvíjela – a možná právě skrze 
tyto kříže. Evropa v průběhu dějin obdržela od církve mno-
hé dary, a to jak od těch, kdo zastupují tak zvaný petrov-
ský profil – tedy zástupci hierarchie – tak od těch, kdo v pl-
ném spojení s církví hierarchickou vyjadřují profil mariánský, 
charismatický. Vždyť Pán poslal Evropě mnoho světců s je-
jich nádhernými charismaty: Stačí vzpomenout na svaté-
ho Benedikta, který v 5. a 6. století vytváří síť duchovních 
a ekonomicko-kulturních středisek, ze kterých vychází du-
chovní i sociální život západní Evropy. Ve východní Evropě 
jsou to svatí Cyril a Metoděj, kteří v 9. století vytvořili pro slo-
vanský národ písmo a tím pevně začlenili naše národy do 
sociálního a církevního společenství, přičemž uchránili kul-
turní identitu tohoto národa. Stali se tak vzorem křesťanské 
jednoty v různosti, která je základem Evropanů.
Dále svatá Brigita Švédská a svatá Kateřina Sienská, kte-
ré se obracejí na mocné své doby autoritou lásky a připo-
mínají jim jejich pravou úlohu: být ve službě spravedlnosti. 
Dále svatý František z Assisi, svatá Terezie z Ávily, svatý Ig-
nác z Loyoly, svatý František Saleský. Nakonec Edith Stei-
nová: ve své oběti spojila věrnost svému národu a své víře. 
Zemřela jako křesťanka – řeholnice, ale proto, že byla ži-
dovka. Svou obětí tak přispěla k naplnění záměru nové 
kultury, kterou má Evropa přinést: kultury integrace s úctou 
k různorodosti, jak už bylo řečeno. Edith Steinová se tak 
stala základním kamenem evropského domu, který mo-
hou budovat všechny kultury.
V evropských kořenech je tedy nejen svatost, kterou při-
náší historie, ale i svatost Evropy, ve které žijeme. Jsou toho 
dokladem i samotní otcové zakladatelé současné Evropy: 
Robert Schuman, Alcide De Gasperi a Konrad Adenauer. 

Byl zahájen proces blahoře-
čení prvních dvou – jsou svě-
dectvím svatosti nejen pro 
své náboženské ctnosti, ale 
i pro ctnosti občanské, kte-
ré povolání politika vyžaduje. 
Ve vizi zakladatelů je Evropa 
rodinou národů. Neuzavírá 
se sama do sebe, ale je ote-
vřena univerzálnímu poslá-
ní: Evropa usiluje o svou jed-
notu proto, aby pak přispěla 
k jednotě celé lidské rodiny. 
Jasně o tom hovoří například 
první oficiální dokument celé-

ho projektu, prohlášení francouzské vlády z 9. května 1950: 
„Díky větším prostředkům bude Evropa schopna pokra-
čovat v realizaci jednoho ze svých hlavních úkolů: přispět 
k rozvoji afrického kontinentu.“
V současné době vidíme kolem sebe i různé druhy „zla“ – 
negace křesťanského dědictví; ne Bůh, ale jednoduše člo-
věk jako střed všeho. Zde má svůj pramen individualismus, 
ochabuje solidarita, narůstá pocit samoty, klesá počet 
povolání k zasvěcenému životu, roste etická lhostejnost. 
Jak „dát“ Evropě duši, která je zárukou politické a eko-
nomické jednoty? Vidíme, že Pán dějin přináší i dnes lék 
na bolesti okolo nás. Je jím například rozkvět nových cír-
kevních uskupení, hnutí a komunit, které ve spojení s círk-
ví institucionální pracují ve prospěch lidstva, ve prospěch 
Evropy. Desítky církevních hnutí a nových křesťanských ko-
munit jako síť spojují národy, odlišné kultury, na znamení, 
že svět by se mohl stát domovem různých národů. Nejsou 
výsledkem lidského plánování, ale jsou darem Ducha sva-
tého, který víc než kdokoli jiný zná naše problémy a při-
chází nám na pomoc při jejich řešení. Vede nás k tomu, 
abychom si zvolili Boha za ideál svého života: Nemůže to 
snad napravit velký omyl, kterým je postavit do středu ži-
vota člověka, nezávisle na Bohu? Vzájemná láska jako zá-
klad vztahu se může postavit individualismu, pocitu osa-
mocení, poklesu solidarity. Žití evangelia – slovo za slovem 
– pomůže vrátit morálním principům jejich pravé místo. 
Současná kultura, která je velmi často s evangeliem v roz-
poru, bude tak „překonávána“ kulturou křesťanů. Pokud 
bude naše jednání inspirováno evangelní láskou, bude 
nám dána i moudrost, která se může promítnout do všech 
aspektů každodenního života. 
Ten, kdo přinesl bratrství jako základní dar lidstvu, je Ježíš. 
On ukázal lidem Boha Otce – a proto my jsme mezi sebou 
navzájem bratry a sestrami. Ježíš přináší myšlenku lidstva 
jako rodiny, která je realizovatelná skrze žité bratrství. Ježíš 
tak boří zdi, které rozdělují přátele od nepřátel, vysvobo-
zuje každého člověk z nesprávných vztahů – přináší exis-
tenciální, kulturní a politickou revoluci. O povolání k bratr-
ství hovoří Jan Pavel II., který 6. ledna 2001 předložil všem 
křesťanům v listě Novo millennio ineunte tak zvanou spiri-
tualitu společenství, která bratrství umožňuje. Tajemstvím 
této spirituality je upřít svůj zrak na toho a napodobovat 
toho, kdo byl prvním tvůrcem bratrství a navrácení jed-
noty všech lidí v Bohu a mezi sebou navzájem: Ukřižova-
ný Ježíš, který volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opus-
til?“ (Mt 27,46)
My všichni, lidé, jsme byli od Otce odloučeni, rozděleni 
mezi sebou. Bylo třeba, aby Syn, ve kterém jsme zastoupe-
ni všichni, zakusil odloučení od Otce, s kterým byl jedno. 
Nezůstal však v propasti nekonečné bolesti – s nesmírným, 
obrovským úsilím se znovu obrací k Otci slovy: „Otče, do 
tvých rukou odevzdávám svého ducha“ (Lk 23,46). Zno-
vu tak ustanovil jednotu s Bohem a mezi námi. To je ta-
jemství Krista opuštěného – zmrtvýchvstalého, které dává 
možnost nám všem, abychom se snažili žít jako on a pře-
konávali rozdělení, vedli dialog se všemi: v rámci každé 
křesťanské církve, dialog ekumenický, dialog s lidmi jiných 
náboženství a dialog s těmi, kteří nevyznávají nábožen-
skou víru, ale v jejichž duši je vepsána touha po lásce. Pa-
pež Benedikt charakterizuje, jaký má být dialog: „... aby 
byl skutečný, dialog nesmí přistoupit na relativismus, syn-
kretismus, ale musí být veden upřímnou úctou k druhým 
a velkodušným duchem smíření a bratrství“. (...) Věřící ať 
jsou iniciativní v dialogu mezi kulturami a náboženstvími 
s cílem živit spolupráci na společná témata jako například Chiara Lubichová
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důstojnost člověka, hledání společného dobra, budová-
ní míru“ (Benedikt XVI., poselství u příležitosti studijního dne 
„Dialog kultur a náboženství“, 9. 12. 2008).

Prosme Ježíše, aby nám dal světlo, ve kterém budeme 
moci přispět k budování křesťanské Evropy tam, kde jsme.

Podle myšlenek Chiary Lubichové zpracovala Hana Pohořalá

Tříkrálový průvod Prahou
„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit“ (Mt 2,2)
Fernando Rielo, zakladatel Misionářů a Misionářek Identes, spatřoval v postavách tří králů zvláštní význam a nepochyb-
ně jim během svého života prokazoval mimořádnou úctu; zároveň věřil, že jsou nositeli silného charismatu. Hvězda, kte-
rá je vedla až do Betléma, dosud nezhasla, ale září v srdcích věřících v Krista: každý má svoji hvězdu, jakou měli mudr-
ci z východu.
Vyprávění o třech králích by mělo být připisováno – říká Fernando Rielo – Panně Marii. Je na místě připomenout, že svatý 
Matouš poznamenává, že mudrci „vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií“ (Mt 2,11); evangelista Matouš se 
v tomto případě nezmiňuje o Josefovi, ačkoli zřejmě nemohl být daleko. Jedinou svědkyní této návštěvy byla tedy Pan-
na Maria, byla jediná, která slyšela od mudrců jejich vyprávění. Není proto divu, že tento příběh má určité zvláštní rysy, 
jimiž jsou lyrická, ale i dramatická atmosféra a zázračný ráz. Je to vyprávění geniální literární inspirace: tajemné postavy 
z dalekých zemí (jejich cesta byla dlouhá – srov. Mt 2,7.16), moc jejich slova („ulekl se [Herodes] a s ním celý Jeruzalém“ 
– Mt 2,3), silná symbolika (univerzálnost povolání k víře v Krista; působení prozřetelnosti Boží, která nejenom vedla kroky 
těchto mužů, ale také konala ve spolupráci s nimi, aby byla splněna slova řečená skrze proroky – srov. Mt 2,13). Tajem-
ná i zázračná je také tato hvězda – i ona je velmi lyrická a dramatická. Vedla mudrce až na místo, kde bylo dítě (jaká 
hvězda může ukazovat na konkrétní malé místo na zemi?). Zdá se, že ustala v pohybu v souvislosti se zastavením se kro-
ků mudrců z východu. Tady může být tajemně zahalena i teologie svátostí, v nichž si podává ruku to, co je nadpřiroze-
né, neviditelné, a co je přirozeně viditelné.
Pražský průvod tří králů, který chce zachovávat, ale i vyjadřovat tuto lyrickou, tajemnou, nadpřirozenou atmosféru, je 
plánován na 5. ledna 2009. Začne v 15:30, trasa povede od Arcibiskupského paláce (Hradčanské náměstí) Loretánskou 
ulicí až na Loretánské náměstí, kde se tři králové pokloní novorozenému Ježíškovi. Kašpar, Melichar a Baltazar mu ote-
vřou své pokladnice, ale i pražské děti přinesou Ježíškovi své dary, které tři králové předají potřebným dětem 6. ledna. 
Vzpomínám s ještě živým dojmem, jak loni jedna holčička vyprázdnila svou pokladničku do Kašparových rukou. Jsem 
přesvědčený, že kdo tam přijde s vírou anebo s touhou ji mít anebo i s respektem vůči transcendentnímu, vrátí se domů 
s radostí, jakou prožili tito muži z východu („jakmile uviděli hvězdu [nad místem, kde bylo dítě], zaradovali se nevýslov-
nou radostí“ – Mt 2,10).

P. Alberto Giralda Cid, M.Id., farář v Praze-Michli
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Váš Učitel je jeden – Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze

Tříkrálová sbírka 2009
Počátkem nového roku proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka. Ve 
farnostech po celé diecézi budou skupiny koledníků ve dnech 
 4.-11. ledna vybírat na ulicích a veřejných prostranstvích finanční 
příspěvky od dárců.
Každá farnost, kde se sbírka bude provádět, má možnost požá-
dat o částku 65 % z vybraných peněz na svůj farní sociální úmysl.
Diecézní záměr pro Tříkrálovou sbírku 2009 je následující:
● Dům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného 
azylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionáře pro 
 seniory.
● Migrační centrum Praha – vybudování nových prostor speciali-
zované poradny pro migranty a uprchlíky.
● Vyšší odborná škola v Bidaru, Indie – příspěvek na výstavbu ško-
ly v oblasti, kde Arcidiecézní charita Praha podporuje také chudé 
děti v projektu Adopce na dálku®.
Průběh Tříkrálové sbírky koordinuje Arcidiecézní charita Praha. Ta 
dodá do všech farností kasičky i ostatní materiály (průkazy koled-
níků, dárkové balení cukru apod.).
Obracíme se na všechny farnosti, aby se Tříkrálové sbírky zúčast-
nily. Není to pouhá příležitost získat určité finanční prostředky na 
podporu sociálních aktivit farnosti, ale také možnost společné 
práce ve farnosti, která vždy upevní lidské vztahy. Důležitý je i ten 
aspekt, že při Tříkrálové sbírce jsou oslovováni lidé na ulicích – ti, 
kteří mnohdy do kostelů nikdy nejdou, a je tak příležitost, aby po-
znali, že církev skrze Charitu a farnosti dělá mnoho dobrých věcí 
pro ty, kdo potřebují pomoc. Těmto lidem je skrze Tříkrálovou sbír-
ku nabídnuto se do takové pomoci zapojit.
Na zahájení Tříkrálové sbírky bude koledníkům požehnáno při mši 
svaté. Otec kardinál Vlk ji bude sloužit v Sále kardinála Berana 
v Arcibiskupském paláci v Praze v neděli 4. ledna 2009 ve 14:30. 
Zveme všechny, kteří se na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky 
budou podílet – především však koledníky – aby se této mše sva-
té zúčastnili. Koledníci mohou přijít ve svých královských kostý-
mech. 
Veškeré informace o organizaci a průběhu Tříkrálové sbírky obdr-
žíte v sídle Arcidiecézní charity Praha, příp. telefonicky, nebo na 
webových stránkách ADCH Praha, www.charita-adopce.cz

Mgr. Pavel Šimek, zástupce ředitele ADCH Praha

Tříkrálový benefiční koncert
Arcidiecézní charita Praha vás srdečně zve na Tříkrálový bene-
fiční koncert, který pořádá ve prospěch projektů „Výstavba Vyš-
ší odborné školy pedagogické v indickém Bidaru“ a „Vzděláva-
cí pobyt běloruských studentů v České republice“. Na koncertě, 
který se pod záštitou papežského nuncia Mons. Diega Causero 
a za účasti kardinála Miloslava Vlka koná 5. ledna 2009 od 19:30 
ve Smetanově síni Obecního domu, zazní v podání Českého ko-
morního orchestru a Pražského filharmonického sboru výběr z ora-
toria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Informace obdržíte na tel. 
čísle 224 246 519 (573) nebo na mailu koncert@charita-adopce.
cz; vstupenky jsou ke koupi i v sídle Arcidiecézní charity Praha, 
Londýnská 44, Praha 2.

V naší poznávací pouti po církevních školách arcidiecéze se ten-
tokrát dostáváme do Kladna. Představují se nám Církevní mateř-
ská škola Radost a Základní škola Maltézských rytířů.

Církevní mateřská škola Radost
■ Představte nám CMŠ Radost. Proč by si rodiče pro své dítě měli 
vybrat právě vaši školku? Čím je specifická? 
CMŠ Radost vznikla na základě přání rodičů kladenských farnos-
tí jako jednotřídní mateřská škola. Pro velký zájem ze strany rodičů 
se postupně rozrostla na trojtřídní MŠ s kapacitou šedesát dětí. Je 
alternativou k ostatním mateřským školám ve městě. V naší škole 
je ekumenické prostředí. Navštěvují nás děti z věřících rodin, ale 
i z rodin bez vyznání, které si přejí, aby děti byly seznámeny se zá-
klady křesťanské výchovy. Dostupnost školky je velice dobrá. Bu-
dova, ve které sídlíme, je na okraji sídliště, ale hned za velkou škol-
ní zahradou začíná les a pole. 
■ Jaké doplňující či zpestřující aktivity škola nabízí?
Snažíme se dětem celoročně nabízet pestrý program, který vy-
chází z církevního a kalendářního roku (Slavnost světla – svátek 
svatého Martina, svátek svatého Mikuláše, besídka ke Dni matek, 
rozloučení s předškoláky, výlety, návštěvy divadel, výstav apod.). 
Celoročně navštěvujeme výuku plavání. Zabýváme se integrací 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Do MŠ Radost pra-
videlně dochází klinická logopedka. Spolupracujeme s Křesťan-
skou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze na vyšet-
ření školní zralosti a při sestavování individuálních vzdělávacích 
plánů pro integrované děti. Pravidelně navštěvujeme kostel sva-
tého Václava v Kladně-Rozdělově a kostel Nanebevzetí Panny 
Marie na Kladně. 
■ Musí mít dítě, které jeho rodiče chtějí umístit do vaší školky, ně-
jaké zvláštní předpoklady (například být z křesťanské, věřící rodi-
ny)? Jak vypadá zápis?
Zápis konáme pravidelně každý rok ve spolupráci s Magistrátem 
města Kladna. Při něm jsou zapsány všechny děti, které se k zá-
pisu dostaví. Je-li dostatek volných míst, jsou přijaty všechny děti, 
které byly u zápisu. Dostaví-li se k zápisu více dětí, než můžeme při-
jmout, upřednostňujeme děti z věřících rodin. 

Maxibetlém
Po celou dobu vánoční (do 11. ledna 2009) bude v boční kapli kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze vystaven největší papí-
rový betlém. Vyrobili jej žáci Základní školy sv. Voršily. Betlém byl zapsán do České knihy rekordů a kuriozit. K jeho zhlédnutí jste srdeč-
ně zváni.
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■ Probíhá u vás nějakou pro děti přístupnou formou výuka náboženství? Nebo jakým způsobem se ve vaší školce projevuje to, že je 
„církevní“?
V naší mateřské škole máme do školního vzdělávacího programu včleněnu předškolní katechezi, tzv. „Setkání s biblickými příběhy“. 
Prostřednictvím těchto setkání jáhen Jarmil Klanc z rozdělovské farnosti seznamuje děti z předškolního oddělení s Bohem a jeho Synem. 
Tato setkání jsou obohacena pohybovými písničkami a také scénkami k příslušnému tématu. Do programu práce s dětmi mají učitelky 
začleněny připomínky nejvýznamnějších církevních svátků, Vánoc a Velikonoc, a svátků některých významných světců: svatého Vác-
lava, svatého Martina, svatého Mikuláše ... Pořádáme k těmto svátkům různé akce. 
■ Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky / kaplana?
Jáhen: Přinášet radostnou zvěst dětem je jedna z největších radostí. Dokázat upoutat pozornost dětí, zapojit je do činnosti a vidět jejich 
radost, když se jim podaří hezky zahrát scénku, hezky zazpívat nebo správně odpovědět, je krásnou odměnou za vynaložené úsilí. 
Ředitelka: Mojí největší radostí ve školce jsou děti, které nám přinášejí každodenní radosti, ale i drobné starosti. Také jsem ráda, že 
máme ustálený kolektiv zaměstnanců, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat za jejich dobře vykonanou práci odváděnou bez 
ohledu na náročnost podmínek. Také mám radost z toho, že se nám podařilo zlepšit podmínky pro pobyt dětí, ale i práci zaměstnanců 
v MŠ. Pro dobře fungující mateřskou školu je nezbytná dobrá spolupráce s partnery, kterými jsou rodiče, zřizovatel, ředitelky církevních 
mateřských škol, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha, obě kladenské farnosti, Magistrát města Kladna ... I jim bych 
zde chtěla za tuto spolupráci poděkovat. 

A my děkujeme za rozhovor paní ředitelce Mgr. Anně Valentové a jáhnovi panu Mgr. Jarmilu Klancovi. kh

Kontakt: Bulharská 2331, 272 01 Kladno; tel.: 312 684 143; e-mail: cms-radost@volny.cz; www.volny.cz/cms-radost

Základní škola Maltézských rytířů
■ Představte nám ZŠ Maltézských rytířů. Proč by si rodiče pro své dítě měli vybrat právě vaši školu? Čím je specifická? 
Naše škola se snaží nabídnout dětem jasnou hodnotovou orientaci a vzdělávací program, který je s jejím zaměřením v souladu. Co je 
to za cizí slova? Tak například u nás je předmět náboženství samozřejmou součástí vyučování. Jenže to pro nás znamená třeba i to, že 
nebudeme oslavovat husity v dějepise nebo obhajovat volnou lásku v přírodopise. Samozřejmosti? Jak kde. 
Mluvíme s dětmi o přestávkách, známe je a ony nás. Vědí, že kdo soustavně škodí druhým, je z naší školy vyloučen. Vědí, že rvačky a di-
voký křik k nám nepatří. Dá nám moc práce vybrat dobré a schopné pedagogy, občas nám dá práci s někým se včas rozloučit.
■ Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?
Posláním školy zřejmě není doplňovat a zpestřovat. Pokud děti vidí malý parní stroj, dotýkají se ho, hrají si s ním – to právě probíhá vý-
uka, ne zpestření. Když znovu a znovu pomáhají při chemickém pokusu, je to právě základ a počátek, nikoliv zajímavý doplněk. S vel-
kým množstvím dětí by to nešlo. 
Menší děti se často vypravují za poznáním i mimo školu.
■ Musí mít žák zajímající se o studium na vaší škole nějaké zvláštní předpoklady (například být křesťan, věřící)? Jak probíhá zápis? 
Požadavky na prvňáka jsou stejné jako jinde, ani zápis se neliší. Snad jen dvě drobnosti: Školní kaplan s rodiči probere otázku křesťanské 
orientace školy – my zaručujeme jejich dítěti svobodu najít své přesvědčení, ale od rodičů čekáme totéž. Nechceme, aby dítěti škola 
něco prezentovala jako rozumné a dobré, a v rodině aby stále slyšelo opak. 
A druhá drobnost – přijetí žáka do školy je založeno na smlouvě mezi rodiči a školou. 
■ Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a aktivity? Jak je tato 
nabídka žáky přijímána a využívána?
Náboženství je předmětem jako všechny ostatní. Každý měsíc máme školní mši svatou. Z deseti vyučujících je nyní šest aktivních věří-
cích, a tak zůstává i na nich, jak svou práci propojí se svým přesvědčením. Pro zájemce z řad dětí jsou určena menší víkendová setká-
ní a letní tábor, akce vedené knězem.
■ Podílí se vaše škola nějakým způsobem na životě církve, je zapojena do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá působení vaší školy i šir-
ší okolí než jen vaši žáci a jejich rodiny?
Kladno není tak obrovské město, aby nás širší okolí nevnímalo. Prvotní poznatek toho okolí bude zřejmě tento: nezmizeli ani sami, ani se 
nám je nepodařilo potopit. To už je velká věc, ne? Spolupráce s křesťany záleží prvotně na tom, zda nám svěří své děti. A pak také na 
tom, zda chtějí pomoci. Instituce zaměřená na výchovu se dost těžko může komukoliv vnucovat.
■ Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky?
Jednoznačně je to starost o zajištění dobrých učitelů. Například pro výuku dějepisu je nutná ochota zcela se zříci zaběhaných marxis-
tických stereotypů a při nedostatku učebnic a české literatury hledat a hledat. Ale i pro ostatní předměty je nutná schopnost stále se 
učit. A vedle toho mít srovnané životní hodnoty, umět a chtít mluvit s dětmi, mít zájem o jejich názory a život.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce  
Mgr. Romaně Wantochové. kh

Kontakt: Školská 349, 272 01 Kladno; tel.: 312 685 023; e-mail: czs@czskladno.info; www.czskladno.info

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 1. 1.  SLAVNOST MATKy BOŽí, PANNy MARIE (9:00): kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. Jiří Slabý)
 11. 1.  SVÁTEK KŘTU PÁNě (9:00): kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)
 25. 1. SVÁTEK OBRÁCENí SV. PAVLA (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)

Televize NOE
 1. 1. SLAVNOST MATKy BOŽí, PANNy MARIE (10:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (papež Benedikt XVI.)
  4. 1. 2. NEDěLE PO NAROZENí PÁNě (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Leoš Ryška, SDB)
 6. 1. SLAVNOST ZJEVENí PÁNě (10:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (papež Benedikt XVI.)
  11. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNě (10:00): Sixtinská kaple, Vatikán (papež Benedikt XVI.)
  18. 1. 2. NEDěLE V MEZIDOBí (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
  25. 1. 3. NEDěLE V MEZIDOBí (10:00)
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

1. 1. 13:30 – 17:00 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město

6. 1.  8:00 – 12:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V hůrkách) Nové Butovice

13. 1. 17:00 – 19:00 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.) Staré Město

19. 1. – 21. 1. 14:00 – 17:00 sv. Fabiána a Šebestiána (Libocká) Liboc

25. 1. – 28. 1. 12:00 – 16:00 sv. Rodiny (K Šancím) Řepy

29. 1. – 30. 1.
31. 1. 
1. 2. 

 7:45 – 17:30
 9:00 – 17:00
12:30 – 17:30

kaple Panny Marie Andělské (Radimova) Břevnov

Pravidelný eucharistický výstav

DEN ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

(leden – březen)
Po
(duben – červen)

15:00 – 16:00
 

16:00 – 17:00
sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město

Po
St

18:30 – 19:00
18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město

Po – Pá
(kromě 1. Pá v měs.)

12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město

Út 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město

Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město

Út
Čt, Pá

16:00 – 18:00
10:00 – 12:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana

Út (s pobožností ke sv. Anně)
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)

po mši sv:  
cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město

Čt 20:00 – 22:00 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.) Staré Město

Pá (pouze 1. v měsíci)  8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady

Pá  8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany

Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

Pozvání na výstavu Svatý Václav – ochránce České země
Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií si vás dovolují pozvat na již probíhající unikátní výstavu prvotřídních artefaktů spo-
jených s životem a kultem svatého Václava. Výstava je přístupná v klášteře sv. Anežky České v Praze na Starém Městě (ul. U Milosrd-
ných 12) do 8. března 2009 (kromě pondělí) vždy od 10:00 do 18:00.

Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Návštěvníci mají 
jedinečnou příležitost vidět drahocenná díla předních umělců, která byla po desetiletí skryta v depozitářích a která reprezentují kořeny, 
hloubku a šíři jedenáct set let staré svatováclavské tradice. K vidění je přilba sv. Václava, svatováclavský meč či Palladium země Čes-
ké, které je legendicky spjato se sv. Václavem a jehož originál nebylo možné zhlédnout od roku 1949. 
Vedle artefaktů spojených fakticky či prostřednictvím legend s historickou postavou knížete Václava se však představují také umělec-
ká díla odrážející a formulující samu úctu českého lidu k národnímu světci, mimo jiné relikviářová busta svatého Václava pocházející 
z doby kolem roku 1487, obraz Svatý Václav jako ochránce Prahy proti Švédům od Karla Škréty či Vera effigies sv. Václava pocházejí-
cí ze zrušeného kostela sv. Václava na Malé Straně. Výstavu doplňuje krásný katalog. 
Osobně tuto výstavu vnímám jako výjimečně krásnou ukázku společného projektu církve a státních institucí, tedy subjektů spravujících 
kulturní památky nedozírného rozsahu a výjimečné hodnoty. Připomíná nám, jak důležité je přijímat do svého osobního života a zno-
vu vnášet do společnosti tolik potřebné duchovní hodnoty, bez kterých se národní a společenský život nemůže zdárně rozvíjet k dobru 
každého jednotlivce ani národa jako celku.
Srdečně vás všechny na výstavu zvu. 

kardinál Miloslav Vlk
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Z BISKUPSKýCh DIÁřů
 
Z diáře pana kardinála
 1. 1. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Matky Boží, Panny Marie
  18:00 Praha-Nové Město, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje – novoroční ekumenická bohoslužba
 2. 1. 15:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – adorace a mše sv. za povolání
 4. 1. 14:30 Praha-Hradčany, Arcibiskupský palác – mše sv. s požehnáním koledníků Tříkrálové sbírky
 6. 1. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Zjevení Páně
 8. 1. 18:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupský palác – novoroční číše vína s novináři
 10. 1. 16:00 Praha-Nové Město, Jungmannovo náměstí – požehnání knihkupectví sester paulínek
 28. 1.  9:30 Praha-Stodůlky – kanonická vizitace farnosti u kostela sv. Jakuba St. 
  18:00 Praha-Stodůlky, Komunitní centrum sv. Prokopa – mše sv. a beseda s farníky
 31. 1. 10:00 Praha-Strahov, klášter premonstrátů – mše sv., svátek Uvedení Páně do chrámu, setkání s řeholníky

Z diáře biskupa Malého
 1. 1.  11:00  Praha-Košíře, kostel Nejsvětější Trojice – mše sv.
 4. 1.  14:30  Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – mše sv., setkání s terciáři
 6. 1.  17:00  Hradec Králové, pedagogická fakulta – beseda
 7. 1.  9:00  Praha-Vinohrady, Arcibiskupské gymnázium – vizitace
 9. 1.   Bratislava, Teologické fórum – přednáška
 11. 1.  9:30  Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba St. – biřmování
 14. 1.  9:00  Praha-Nové Město, ZŠ sv. Voršily – vizitace
 18. 1.  10:45  Praha-Průhonice, kostel Narození Panny Marie – mše sv.

Z diáře biskupa herbsta
 1. 1.  15:00 Tuklaty, kostel Narození sv. Jana Křtitele – mše sv.
 4. 1. 10:00 Praha-Holešovice, kostel sv. Antonína – mše sv.
  14:30 Praha-Hradčany, Arcibiskupský palác – mše sv. s požehnáním koledníků Tříkrálové sbírky, koncelebrace
 11. 1. 11:00 Praha-Žižkov, kostel sv. Rocha – mše sv.
 17. 1. 16:30 Skramníky, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – mše sv.
 18. 1. 10:00 Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje – mše sv.
 25. 1. 8:00 Čelákovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 31. 1. 18:00 Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie, Pomocnice křesťanů – mše sv. se svěcením sochy sv. Jana Boska

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.

Upozornění na podvody prostřednictvím elektronické pošty 
Mons. Fernando Filoni, substitut pro všeobecné záležitosti Apoštolského stolce, informoval prostřednictvím Apoštolské nunciatury, že 
neznámí lidé zneužívají, prostřednictvím elektronické pošty, jméno J. E. Mons. Angela Amata k podvodnému shromažďování peněz. 
V této souvislosti upozorňujeme, že je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při používání elektronické pošty, zejména u čtení nevyžádané 
korespondence, která bývá často použita k podvodnému vylákání peněz nebo také k šíření nejrůznějších počítačových virů.

Personalia
Laicizace
Papež Benedikt XVI. vyhověl dne 10. října 2008 žádosti Mgr. Daniela Hermana, kněze pražské arcidiecéze, o udělení dispense od po-
svátného celibátu a od všech břemen souvisejících se svátostí kněžství. Jmenovaný byl ke dni účinnosti reskriptu, jímž je 19. říjen 2008, 
propuštěn z duchovního stavu se všemi obvyklými důsledky.

Jubileář
Výročí svěcení
P. ThLic. Alberto Giralda Cid M.Id., farář v Praze-Michli   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2. 1. 1994 (15 let)

Životní jubilea
Stanislav Fišer, kanovník a emeritní děkan ve Staré Boleslavi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1. 1. 1924 (85 let)
P. Gorazd Pavel Cetkovský O.Carm., farář v Praze-Liboci .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6. 1. 1964 (45 let)
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, prelát a kanovník .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7. 1. 1924 (85 let)
P. Wincenty Ferreriusz Wojciech Edward Ożóg OP, farní vikář Polské farnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12. 1. 1969 (40 let)
Mgr. Marcel Timko, administrátor v Zdislavicích .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14. 1. 1974 (35 let)
František Čistý, farář v Bystřici u Benešova .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19. 1. 1934 (75 let)
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP, farní vikář u sv. Jiljí v Praze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25. 1. 1925 (84 let)
P. Josef Čupr SJ, vicesuperior v Kolíně .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30. 1. 1934 (75 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.
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Z ACT CURIAE
Ustanovení
P. ThLic. Gereon Tomáš Biňovec O.Præm. byl s účinností od 1. pro-
since 2009 uvolněn z funkce administrátora ŘKF u kostela sv. Lud-
mily, Praha-Vinohrady.
Libor Bulín byl s účinností od 1. ledna 2009 jmenován a ustanoven 
na dobu 5 let okrskovým vikářem vikariátu Kolín. Tímto ustanove-
ním se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Ing. Miloslav Fiala O.Præm. byl s účinností od 15. listopadu 2008 
uvolněn z funkce spirituála zasvěcených panen Arcidiecéze praž-
ské.
P. Mgr. Józef Wojciech Gruba SAC byl s účinností od 1. ledna 2009 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘKF Stará Boleslav.
ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel byl s účinností od 1. prosince 2009 
uvolněn z funkce administrátora ŘKF Poříčí nad Sázavou, adminis-
trátora excurrendo ŘKF Kozmice u Benešova a ŘKF Vranov u Be-
nešova a výpomocného duchovního ŘKF Poříčí nad Sázavou, ŘKF 
Kozmice u Benešova a ŘKF Vranov u Benešova a s účinností od 
téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem ŘKF Be-
nátky nad Jizerou.
Benedikt hudema byl s účinností od 1. ledna 2009 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘKF Beroun a kaplana  Svatojánské koleje – VOŠ 
pedagogické a s účinnosti od téhož data byl jmenován a ustano-
ven administrátorem ŘKF Neratovice.
Mgr. Martin Janata byl s účinností od 1. prosince 2009 uvolněn 
z funkce faráře a výpomocného duchovního ŘKF Kostelec nad 
Černými Lesy a s účinností od téhož data byl jmenován a ustano-
ven farářem ŘKF Poříčí nad Sázavou, administrátorem excurrendo 
ŘKF Kozmice u Benešova a ŘKF Vranov u Benešova a výpomoc-
ným duchovním ŘKF Poříčí nad Sázavou, ŘKF Kozmice u Benešo-
va a ŘKF Vranov u Benešova.

Cyril Kubánek byl s účinností od 1. ledna 2009 jmenován a usta-
noven kaplanem Svatojánské koleje – VOŠ pedagogické ve Sva-
tém Janu pod Skalou. Tímto ustanovením se nemění ani neruší 
ostatní ustanovení.
Jaroslav Lízner byl s účinností od 1. prosince 2009 uvolněn z funkce 
administrátora ŘKF Benátky nad Jizerou a administrátora excur-
rendo ŘKF Chotětov a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven administrátorem ŘKF Kostelec nad Černými Lesy.
Mgr. Petr Petřivalský OFMCap. byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. prosince 2008 ustanoven k jáhen-
ské službě u klášterního kostela Panny Marie Královny Andělů, Lo-
retánské nám., Praha 1 – Hradčany.
Mgr. Michal Procházka byl s účinností od 1. ledna 2009 jmenován 
a ustanoven administrátorem excurrendo ŘKF Stará Boleslav. Tím-
to ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Pavel Semela byl s účinností od 1. ledna 2009 uvolněn z funk-
ce administrátora a výpomocného duchovního ŘKF Neratovice 
a s účinnosti od téhož data byl jmenován a ustanoven adminis-
trátorem ŘKF u kostela sv. Antonína, Praha-Holešovice.
P. Mgr Stanisław Bogusław Surma O.Præm. byl s účinností od 
1. prosince 2009 uvolněn z funkce farního vikáře ŘKF u koste-
la sv. Ludmily, Praha-Vinohrady, a s účinnosti od téhož data byl 
jmenován a ustanoven administrátorem ŘKF u kostela sv. Ludmi-
ly, Praha-Vinohrady.
Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., byl s účinností od 15. listopadu 
2008 jmenován a ustanoven spirituálem zasvěcených panen Ar-
cidiecéze pražské. Ustanovení spirituálem kněžského semináře zů-
stává nadále v platnosti. 
P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC byl s účinností od 1. ledna 2009 
uvolněn z funkce faráře ŘKF Stará Boleslav.

PROGRAMy STřEDISEK ARCIBISKUPSTVí PRAŽSKÉhO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754, 220 181 705, fax: 224 314 258, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 

 5. 1. 19:00 Kurz pro služebníky eucharistie (1/4); P. Vladimír Málek; PS
 7. 1. 9:30 Společenství maminek s dětmi; DS
 12. 1. 19:00 Kurz pro služebníky eucharistie (2/4)*; P. Vladimír Málek; PS
 14. 1. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 16. 1. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 19. 1. 20:00 přednáška v rámci ČKA Praha 6, RNDr. Kamila Bendová, CSc.: Úcta k Panně Marii a feminismus; ČKA Praha 6
 20. 1. 19:30 Příprava na život v manželství (1/8)*; CPR
 21. 1. 9:30 Společenství maminek s dětmi; DS
 26. 1. 19:00 Kurz pro služebníky eucharistie (3/4)*; Mons. Aleš Opatrný; PS
 27. 1. 19:30 Příprava na život v manželství (2/8)*; CPR
 28. 1. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené
PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha;  
ČKA Praha 6 – Česká křesťanská akademie, pobočka Praha 6

Kurz pro služebníky eucharistie
Na tři lednová a jedno únorové pondělí připravilo Pastorační středisko večerní kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou 
(podávání při mši, přinášení eucharistie nemocným a výstav nejsvětější svátosti). Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správ-
cem (popř. řeholním představeným) podle potřeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen na základě vlastního přání. Přihlášky jsou k dis-
pozici v Pastoračním středisku a ke stažení na internetu (http://ps.apha.cz). Čtyři pondělní setkání, 5., 12. a 26. 1. a 9. 2. 2009, se budou 
konat vždy od 19:00 v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích, Kolejní 4; přihlášku s doporučením duchovního správce stačí donést na 
první setkání.

Nový křesťanský web pro děti 
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spustilo v rámci internetových stránek Víra.cz nový projekt, který je určen zejména dě-
tem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi pracují. Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v inter-
netovém prostředí pro děti.
Na adrese http://www.deti.vira.cz jsou k dispozici stránky, které obsahují omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např. 
výroba svíček, šablony k malování na sklo aj.), dále i Bible pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické době. Ma-
teriály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.

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

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu
V sobotu 14. února 2009 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina, patrona zamilovaných, Pouť snouben-
ců. Připomínáme, že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek sv. Valentina. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem 
přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00 a poutní mše svatá v 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. 
Na rekolekci, kterou povede P. ThLic. Prokop Brož, Th.D., se páry snoubenců přihlašují nejpozději do 9. února telefonicky či mailem 
v Centru pro rodinu nebo přes formulář na webu http://manzelstvi.cz/valentin/, kde je možno nalézt též aktuální informace. Pozor, ka-
pacita rekolekce je omezena! Doporučený příspěvek na občerstvení během obnovy je 100 Kč na pár.
Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, kteří vážně uvažují o vstupu do manželství! Během pouti snoubenců budeme in-
formovat o různých formách příprav na manželství v diecézi. Pouť snoubenců se uskuteční v rámci Národního týdne manželství (http://
tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve dnech 9. až 15. února na téma „Sliby nejsou chyby“.

Přípravy na život v manželství
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 20. 1. až 10. 3. 2009 v prostorách pražského Pastoračního střediska. Setkání 
probíhají vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků 
Centra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 
Snoubenci, hlaste se co nejdřív telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena! Následující termíny příprav 
jsou 7. 4. – 26. 5. a 6. 10. – 1. 12. 2009.

Maminky v obtížných životních situacích
Pravidelná sobotní sekání osamělých maminek v novém roce začínají v sobotu 10. ledna od 14:00 do 17:00 v pražské rezidenci jezuitů, 
Ječná 2, Praha 2. Na setkání bude společná modlitba a sdílení radostí a starostí. Další termíny setkání jsou: 7. 2. a 14. 3. Srdečně zveme 
vdovy, rozvedené a svobodné maminky!

Duchovní obnova pro manželské páry
... se uskuteční ve Vlašimi 17. a 18. ledna 2009. Letošním mottem již tradiční vlašimské obnovy je verš „Na co jste se tedy šli podívat? 
Na proroka? Ano, říkám vám, více než na proroka“ (Mt 11,9). Cílem je znovunalézt odvahu k naplnění Ježíšovy výzvy k životu v plnosti 
v konkrétních podmínkách křesťanského manželství. Na společné víkendové setkání ve Vlašimi jsou srdečně zváni všichni manželé, kteří 
se nebojí obětovat se jeden pro druhého, hledat a nalézat Ježíše tam, kde ho již nikdo nečeká. Účastníky čekají zajímavé přednášky, 
sdílení ve skupinkách i mše svatá s obnovou manželských slibů. Stravování a hlídání dětí je zajištěno!
Bližší informace o programu a přihlášky lze obdržet v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi nebo na adrese Lenka a Roman Farionovi, Lidická 735, 
Vlašim, telefon : 317 846 213, 732 226 759, e-mail: farion.roman@tiscali.cz a také na stránkách http://cpr.apha.cz

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2,  
tel./fax: 224 920 598, e-mail: mail@misie.cz, http://www.misie.cz

 Po 15:00 – 15:30 otevřený kostel sv. Apolináře
  15:30 – 16:00 adorace
  18:00   Sbor Misijního centra
 Út 19:30   modlitební setkání (v novém roce začneme od 13. ledna)
 Čt 19:00   večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Apolináře)  

  – druhá část čtvrtečního semináře „Kráčet životem s Duchem svatým“ začne znovu v únoru
 Ne 18:00   mše svatá pro mladé 

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
■ Srdečně všechny zveme na první Večery ve středu v novém roce, které proběhnou 21. ledna. Čeká nás katecheze z cyklu Big peo-
ple o bl. Jakubu Alberione (sr. Anna Mátiková) a divadelní představení Ester v podání Rapsodického divadla z Olomouce. Začínáme 
jako obvykle v 18:30 adorací, po níž následuje katecheze a divadlo (Klub u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí).
■ 23. ledna zveme všechny příznivce Nazareta na již VII. Nazaretský miniples. Začínáme v 18:00 a jako obvykle nabízíme příjemnou zá-
bavu, bohatou tombolu, předtančení, půlnoční překvapení atd ... Budeme rádi, když nám svoji účast oznámíte předem. 
■ Poslední lednový víkend 30. 1. – 1. 2. se koná víkendovka pro 12ti až 16tileté, tentokrát na téma Kde je problém? o vztazích v rodině. 
Jsou problém rodiče, a nebo mám problémy s rodiči? Jak vyjít se sourozenci? Jak vůbec přežít s někým, kdo mi nerozumí? Odpověď 
může dát nejen přednáška, ale třeba i divadlo ... Dejte nám prosím vědět, zda se na víkendovku chystáte, na e-mail  nazaret@apha.cz 
nebo telefonicky 244 910 469.

PROGRAMy FARNOSTí A DALšíCh ORGANIZACí
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Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441–2, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
 Út 20:00 modlitební setkání v kapli kláštera v Tuchoměřicích 
 Čt 18:00 adorace v kostele sv. Prokopa ve Středoklukách 
  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů, tamtéž
 Ne  9:00 mše sv. (Středokluky)
  10:30 mše sv. s katechezí pro děti (Tuchoměřice)
Liturgie v kostele sv. Víta: ranní chvály (Po v 8:00, St a Čt v 8:30), mše sv. (Po a Čt ve 12:00, Pá v 8:00),  
večerní chvály (Po, St a Pá od 18:30). 

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
 12. 1. 16:00 Mgr. Pavel Urban: Po stopách sv. Pavla – přednáška v rámci Klubu seniorů 
 18. 1. 16:00 Domeček – divadlo pro děti
 21. 1. 18:00  Literární večer s básníkem Ivanem Wernishem
 22. 1. 19:00  Filmový klub – promítání s následnou debatou, vstup volný
 24. 1. 14:00  Kamínek včera a dnes – sportovci a zálesáci – soutěžně zábavné odpoledne pro děti

Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Bučovice,  
tel.: 251 610 850, 251 627 400, e-mail: mail@centrumbutovice.cz, 
http://www.centrumbutovice.cz

Prokopská zastavení
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového cyklu 
Prokopská zastavení, které se bude konat v úterý 20. ledna od 
18:30 v Centru. Bude netradiční – komponovaný večer, při nemž 
bude představen život a dílo (verše) Romana Brandstaettera – 
polského židovského katolického básníka a spisovatele, překla-
datele a znalce Bible. Mluvené slovo bude proloženo hudbou. 
Poslech veršů a hudby si budete moci zpříjemnit posezením u plo-
dů vinné révy. Počet míst je omezen pro cca 50 lidí. Doporučuje-
me proto rezervovat si místo na tel. 251 613 969 nebo e-mailem: 
knihovna@centrumbutovice.cz

Kurzy Alfa
Rádi bychom vás pozvali na kurzy Alfa, které začínají v pondě-
lí 19. ledna úvodní večeří. „Alfa“ je krátký praktický úvod do křes-
ťanské víry pro dospělé. Každý večer začíná v 19:00 společnou 
večeří a zahrnuje promluvu a příležitost setkat se ve skupinkách 
k rozhovoru a studiu Bible. Součástí kurzu je i společný půlden 

s obědem (v sobotu). Setkání se konají v prostorách Centra. Při-
hlásit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní večeři. Kurz je 
zdarma, uvítáme dobrovolný příspěvek na večeři. Přihlášky zasí-
lejte na adresu: P. Angelo Scarano, Kovářova 21/22, 155 00 Pra-
ha 5 – Stodůlky, nebo se hlaste na tel. 251 618 893, 777 739 612 či 
 e-mailem:  scarano@seznam.cz 

Tříkrálový koncert
Srdečně vás zveme na benefiční Tříkrálový koncert, který se koná 
v úterý 6. ledna od 17:00 v Centru. Vystoupí dětský pěvecký 
sbor Svítání při ZUŠ Štefánkova 19, Praha 5. Doporučené vstup-
né 50 Kč.

Svatá hora – poutní místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí Panny 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
Až do 2. 2. pokračuje ve Svatohorském poutním muzeu výstava 
betlémů. Je otevřena ve všední den od 10 do 15 hodin, v nedě-
li od 9 do 17 hodin.

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
 7. 1. 19:00 Teologická škola s P. Michalem Němečkem na téma Listy sv. Pavla.
 14. 1. 19:00 Teologická škola s P. Michalem Němečkem na téma Listy sv. Pavla.
 16. 1. 18:00 Ekumenická bohoslužba, po ní vernisáž výstavy Martina Zgabaje (makrofotografie přírody).
 21. 1.  19:00 Teologická škola s P. Michalem Němečkem na téma Listy sv. Pavla.
 27. 1. 19:30 Zimní seminář na téma Farnost? – Žité křesťanství v dnešní době. První setkání je s P. Petrem Hruškou na téma Žít život 

sloužící životu. Seminář bude pokračovat dalšími přednáškami každé úterý od 19:30 do 21:00 (celkem 10 setkání) až do 
31. 3. 2009. Na seminář není nutné se předem přihlašovat, vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme všechny zájemce.

Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy 128 00, Praha 2, tel.: 224 917 210, e-mail: cka@omadeg.cz; http://www.omadeg.cz/cka 
 13. 1.  17:30 Podvečer modliteb; Ekologická sekce (přízemí kláštera Emauzy)
 14. 1. 17:00 Pedagogická sekce; prof. Radim Palouš: Víra a výchova (refektář kláštera Emauzy)
 19. 1. 20:00 Místní skupina ČKA Praha 6; RNDr. Kamila Bendová, CSc.: Úcta k Panně Marii a feminismus (Pastorační středisko Arcibis-

kupství pražského, Praha 6, Kolejní 4)
 21. 1. 18:00 PhDr. Jaroslav Šturma: Otcové a matky – synové a dcery; Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA (budova KTF UK 

Thákurova 3, Praha 6, I. patro vlevo, posluchárna P3)
 22. 1. 15:30 PhDr. Richard Biegel, Ph.D.: Kostel sv. Václava, prohlídka kostela s výkladem; Uměnovědná a historická sekce (kostel 

sv. Václava, Vršovické nám., Praha 10)
 23. 1. 17:00 MUDr. ThDr. Max Kašparů, Ph.D.: Otázky pastorální medicíny; Psychoterapeutická sekce (Salesiánské středisko, Koby-

liské nám., Praha 8)
 28. 1. 18:30 sestry boromejky: Ošetřovatelské řády a jejich současné postavení v ČR; Kolegium katolických lékařů (posluchárna 

III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocnice 1)
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Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329,  
e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ zve všechny zájemce na
■ přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Otcové a matky – synové a dcery, ve 
středu 21. ledna 2009 od 18:00, přednáší: PhDr. Jaroslav Šturma (budova Kato-
lické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, I. patro, učebna P1);
■ společenské odpoledne na téma Cesta kolem světa I – Singapur, ve středu 
21. ledna 2009, 14:30 – 16:30, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek (Farní klub u Pan-
ny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, vchod z Františkánské 
zahrady).

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 melodie a loretánská zvonkohra jsou veličiny, které k sobě patří. 
V prvních lednových dnech si je budete moci poslechnout takto: 1. ledna 
v 15:00, 4. a 11. ledna v 15:00 a v 19:00, v pondělí 5. ledna cca v 16:00 při Tříkrá-
lovém průvodu. O dalších lednových nedělích pak bude příležitost k poslechu 
duchovní hudby hrané na zvonkohru vždy v 15:00 a v 19:00. Na zvonkohru hra-
jí karionisté Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít Janata. V nedalekém kláš-
terním kostele Panny Marie Andělské můžete vidět známé kapucínské jesličky: 
1. až 6. ledna každý den od 10:00 do 17:00 a pak až do 2. února o sobotách 
a nedělích od 14:00 do 17:00.

K návštěvě jesliček, Lorety i k poslechu zvonků  
zvou bratři kapucíni.

Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, www.volny.cz/divadlo.miriam
 13. 1. 19:00 Výběrčí / Hrobnice – hostující představení Divadelního studia Neklid (drama s jedinou jednající osobou).  

Milan Uhde: Výběrčí – nelítostný obraz lidské duše. Hrobnice – inspirováno hrou Jana Kameníčka Hrobník.
 18. 1. 15:00 Šamanka Manka – pro děti od 6 let, představení o šamance, která léčí nemoci jako je lenitýda, překřikovanda, já-

všechnoznajka, držkatka atd. Hrají a zpívají Daniela Vacková a František Hacker.

rezervace vstupenek: denně 16 – 21 hod. na tel.: čísle 604 322 969, 274 818 525 nebo na e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz 

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy, tel: 235 301 238, fax: 235 302 720, http://www.domovrepy.cz, http://www.boromejky.cz
 2. 1. 16:00 Koncert amerického vysokoškolského sboru University of Portland Singers a smyčcového kvarteta River City Strings; Spi-

rituály, Leonard Bernstein, američtí a evropští skladatelé ... Ve spolupráci s The Prague Concert Co. (kostel sv. Rodiny)
 4. 1. 15:30 Loučení s Vánocemi – tradiční zpívání rodičů a dětí z libocké farnosti (refektář)
 8. 1. 16:00 101. výstava školy po přestěhování do nových prostor Na novém místě. Zahájení: PhDr. Věra Hromádková, ředitelka 

školy, prof. Jaroslav Klát, akad. mal., kurátor výstavy. Otevřeno denně 10 – 18 hod. do 4. 2. 2009 (refektář)
 9. 1. 19:15 Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba. Pěvecké sbory Kamarádi, Camerata; sbormistryně: Jana a Veronika Žofákovy; 

komorní orchestr ZUŠ Hronov (kostel sv. Rodiny)
 11. 1. 16:00 Koncert Byzantion; pěvecký sbor interpretuje slovansko-byzantskou hudbu (kostel sv. Rodiny)

Světové společenství pro křesťanskou meditaci v ČR
www.krestanskameditace.cz, info@krestanskameditace.cz
Cílem křesťanské meditace je umožnit tajuplné a tiché Boží přítomnosti, jež v nás přebývá, aby se stávala skutečností, která dává vý-
znam, podobu a smysl všemu, co činíme, všemu, čím jsme.
Meditace je obecná, univerzální zkušenost, která míří mimo slova, obrazy a myšlenky do vírou a přítomností naplněné prázdnoty, kte-
rou nazýváme tichem Boha. To, co je zejména v tomto případě křesťanské, je uvědomování si, že nás meditace ve víře přivádí k mod-
litbě samotného Ježíše.
V posledních třiceti letech došlo k znovuobjevení tradice křesťanské kontemplace nejen pro ty, kteří žijí v klášterech, ale též pro oby-
čejné muže a ženy. Praxe meditace probudila nové vědomí, že kontemplativní rozměr modlitby je přístupný každému z nás. Je to mi-
lost Ducha daná nám všem.
Lidé, kteří rozpoznali v meditaci hloubku a rozhodli se zapojit tuto duchovní praxi do svých životů, se scházejí pravidelně v meditačních 
skupinách. V Praze se v současné době scházejí dvě skupinky. Každý lichý týden ve středu v 18:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně 
a každý sudý týden ve čtvrtek v 16:30 v Císařské kapli emauzského kláštera.
V lednu vás srdečně zveme na společnou meditaci 14. a 28. 1. od 18:00 v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 (zadní místnost Kasi-
ciako/Madaura) a 8. a 22. 1. od 16:30 v Císařské kapli emauzského kláštera, Vyšehradská 55, Praha 2.
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DUChOVNí CVIČENí

KRÁTKÁ SDěLENí
■ Kostel Panny Marie Královny v Praze 4 (Ve Lhotce 36) 
pořádá přednášku PhDr. Jiřiny Šiklové na téma Je pro-
dloužení života člověka hrozbou nebo požehnáním?, 
která se bude konat v neděli 4. ledna v 16:30 v rámci 
Farní akademie.
■ Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze vás 
srdečně zve na přednášku řeholnic Kongregace Milo-
srdných sester sv. Karla Boromejského na téma Ošetřo-
vatelské řády a jejich postavení v ČR. Přednáška pro-
běhne 28. 1. v Sále prof. Josefa Charváta III. interní 
kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2 (vchod ze dvora, 1. patro 
naproti schodům), začátek v 18:30.

DATUM PRO VEDE KDE KONTAKT

8.–11. 1. Duchovní obnova pro 
všechny P. SJ. Adamík SJ Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova
Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín, tel.: 558 761 429, 737 930 713

10. 1.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát, OM Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32, tel.: 
541 239 264, www.dc-vranov.katolik.
cz, e-mail: dc-vranov@katolik.cz

18.–24. 1.

DC – I. týden: „Poznat 
hloubku vlastního 
hříchu a velikost Božího 
milosrdenství“ 

P. F. Lízna SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín, tel.: 558 761 429, 737 930 713

29. 1. – 1. 2. Duchovní obnova pro 
všechny P. J. Čupr SJ Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova
Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín, tel.: 558 761 429, 737 930 713

CO NOVÉhO V KNIŽNíM SVěTě

Pojď, buď Mým světlem
Soukromá korespondence světice z Kalkaty
(Matka Tereza)
Matka Tereza se už za svého života stala doslova symbolem milosrdenství pro 
lidi všech vyznání a životních cest. Lidé celého světa obdivovali její prosto-
tu a opravdovost a byli přitahováni radostí a pokojem, které z ní vyzařovaly. 
Málo se však zatím vědělo o jejím skrytém duchovním životě a o jejích vnitř-
ních zápasech. Skoro nic také nebylo až do současné doby známo o zjeve-
ní, v němž jí Kristus odhalil poslání jejího života: Pojď, buď Mým světlem. Tato 
kniha zpřístupňuje korespondenci Matky Terezy a další dosud nepublikova-
né texty: její deník, zápisky z duchovních cvičení, veřejné promluvy, svědec-
tví o jejím životě ... 

Váz., 479 str., 299 Kč  
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Dům na skále III.
Církev vězněná 1950-1960
(Václav Vaško)
Třetí díl tetralogie Dům na skále soustřeďuje svou pozornost na procesy v 50. 
letech a je výmluvným svědectvím o životě těch, kteří se za mřížemi ocitli 
z ideových důvodů. Přináší informace o různých formách vězeňského apoš-
tolátu, o kněžských izolacích, o riskantních mších, o tajných křtech, o teolo-
gických studiích, o noviciátech a kněžských svěceních, o leopoldovských, 
mírovských a pardubických „univerzitách“, o vězeňských samizdatech, ale 
především o Božích milostech, které dávaly muklům víc než jen sílu přežít. 

Váz., 343 str., 299 Kč  
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Průvodce Katechismem katolické církve
(Jean kardinál Honoré)
Katechismus katolické církve bezpochyby umožnil lépe poznat víru církve. 
Velký rozsah, důkladnost zpracování a někdy i způsob vyjadřování se ale 
pro mnohé čtenáře Katechismu staly překážkou. Krátce poté, co byl vydán, 
proto vznikla i potřeba přístupnějšího a stručnějšího průvodce, který by věří-
cím i nevěřícím umožnil obsáhnout celou šíři katolické nauky. Tohoto úkolu 
se jako jeden z prvních ujal kardinál Jean Honoré, který živým, srozumitelným 
a přesným jazykem zohledňuje pochybnosti a otázky mnoha našich součas-
níků. Jeho kniha není jen shrnutím oficiálního výkladu katolické nauky, ale 
také inspirací při hledání odpovědí na oprávněné otázky naší doby.

Brož., 222 str., 199 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Poprask v Betlémě
(Michal Hudák)
Příběh zvěstování pastýřům o narození Mesiáše je podán z pohledu pastýřů 
a jejich oveček. Díky umělecky kvalitnímu provedení a laskavému humoru je 
kniha poutavá pro děti i pro dospělé.

24 str., 148 Kč  
Polárka, Samuel, www.samuelcz.com

Zápis do Zš sv. Voršily
Základní škola sv. Voršily zve budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče k zápisu do 1. tříd. Zápis se koná ve čtvrtek 
15. ledna a v pátek 16. ledna 2009.
Nabízíme křesťanský výchovný projekt, efektivní meto-
dy a formy vyučování; důvěryhodné, bezpečné a spo-
lupracující školní prostředí. Škola je otevřená všem, kteří 
přijímají její výchovný program. Vyučujeme podle Škol-
ního vzdělávacího programu „Společně“. Zaměřuje-
me se na utváření a rozvíjení kompetencí, které mají 
vytvořit základ pro celoživotní učení žáka a pro jeho 
úspěšnou orientaci v každodenním praktickém životě.
Součástí výuky je náboženství a další duchovní a etic-
ké aktivity, jejichž prostřednictvím chceme předávat 
křesťanské životní hodnoty, utvářet hodnotovou orien-
taci žáků a vést k prosociálnosti.
Od 3. ročníku se učí francouzský, německý nebo  anglický 
jazyk, od 6. ročníku další z uvedených jazyků. Škola za-
jišťuje zahraniční pobyty ve Francii, Německu a Ang-
lii. Je zapojena do mnoha vzdělávacích a charitativ-
ních projektů. Ve škole je k dispozici plavecký bazén, 
dvě tělocvičny, počítačová učebna, odborné učeb-
ny, knihovna, oratoř a přilehlé hřiště.
Dále nabízíme zájmové aktivity a kroužky, vánoční trhy, 
sobotní výlety, letní tábory aj. 
Rodiče, kteří se rozhodnou přihlásit své dítě do naší ško-
ly, nechť si nejprve v kanceláři vyzvednou k vyplnění 
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, po jehož ode-
vzdání obdrží pozvánku k zápisu s termínem a upřesně-
nou odpolední 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 !!!

OZNÁMENí
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PRůhLEDy DO CíRKEVNí ČEšTINy

„Na věky věkův“
Jistě jste si všimli, že čeština užívaná při mešním obřadu nebo v krátkých modlitbách je jazykem poněkud jiným, než jakým dnes běžně 
mluvíme. Naše modlitby nesou nepřehlédnutelné rysy starobylosti (archaičnosti) a některým jevům nemusíme v dnešní době úplně ro-
zumět. Církevní jazyk se vyznačuje tím, že svou tradičností uchovává často velmi starodávné tvary nebo konstrukce. Sakrální styl v sobě 
konzervuje mnohdy zbytky jazykového stavu, který byl jinak vývojem dávno překonán, a tak máme nebo jsme donedávna měli do-
chovány některé pozoruhodné rysy jinde vymřelé. K takovým zajímavým archaismům patří spojení na věky věkův (lidově i věky věkou-
cí, nověji už na věky věků). Zaslouží si pozornost hned z několika důvodů.
1. Podstatné jméno věk je slovo všeslovanské, vyskytující se ve všech slovanských jazycích. Původně bylo spojeno zejména s obdobím 
života, kdy byl člověk v síle, s obdobím mladosti, činnosti. 
2. Všimněme si i množného čísla u slova věky. Jednou z funkcí množného čísla je vyjadřovat obrovské rozměry, velkou rozlehlost, zvláště 
u jmen, která množné číslo obvykle netvoří, např. angl. seas „rozlehlá vodstva“. Sem patří možná i slovo věky.
3. Přejděme ke druhému slovu našeho spojení, tvaru věkův. Jde o druhý pád množného čísla, ale oproti předpokládanému tvaru věků 
zde máme jaksi navíc ono koncové -v. Vysvětlíme ho ale snadno, pokud se podíváme na jiné slovanské jazyky, třeba ruštinu nebo slo-
venštinu. V ruštině je druhý pád někdy zakončen na -v, např. pjatь cholopov, srov. ve slovenském päť chlapov (zde ovšem jen v písmu, 
koncové -ov se vyslovuje jako dvojhláska). Ve staré češtině tomu bylo nejinak, druhý pád množného čísla u jednoho typu skloňování 
končil na -v, původně ještě obouretné, nikoli retozubné jako dnes: pět synóv > pět synuov > pět synuo > pět synů (kroužek nad u je vlast-
ně původní o z dvojhlásky uo, když o začalo být vyslovováno s menší intenzitou než první část dvojhlásky). Koncové -v odpadlo v běž-
né češtině asi v první polovině 15. století. Až dodnes se nám však zachovalo v onom obratu církevního jazyka.
4. Posledním důvodem, pro který stojí za to zadívat se pozorněji na uvedené spojení, je fakt, že obě dvě podstatná jména pocházejí 
z jednoho základu (slova). V Bibli je to jev nikoli neznámý, stejnou syntaktickou konstrukci lze vidět i v případech kniha knih, Píseň písní, 
král králů, Pán pánů. Jedná se o tzv. genitiv stupňovací. V překladu Bible se objevuje vlivem hebrejštiny (popř. i aramejštiny), případně 
řečtiny nebo latiny (in saecula saeculorum; Dominus dominorum; rex regum), které ho převzaly. Hebrejština ani aramejština na rozdíl 
od novozákonní řečtiny neznají druhý ani třetí stupeň u přídavných jmen (jako je české větší, největší) a musejí stupňování vyjadřovat 
jinak. Jedním ze způsobů vyjádření třetího stupně je spojení podstatného jména s následujícím tvarem množného čísla od téhož pod-
statného jména (sluha sluhů „nejnižší sluha“), což je případ našeho spojení. Uvedené příklady tak znamenají „největší kniha“, „nejpřed-
nější král“ apod. Druhý pád množného čísla odpovídá u podstatného jména v takových konstrukcích vlastně předponě nej- u českých 
přídavných jmen a signalizuje největší míru vlastnosti.
Genitiv stupňovací můžeme tedy odhalit i v našem případě: věkův intenzifikuje předcházející podstatné jméno věky, takže oněm vě-
kům dodává ještě většího rozměru v čase než množné číslo u slova věk. Spojení na věky věkův tedy znamená „na nejdelší věky“.

Robert Dittmann,  
Ústav pro jazyk český AV, oddělení vývoje jazyka 

CO ZNAMENÁ ...

Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví;  
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

Vážení čtenáři, v církevním prostředí a v textech z něj vycházejících (ve Zpravodaji například v rubrice „Z Act curiae“) se lze setkat se 
slovy, která sice vcelku běžně užíváme, ale jejichž obsah je pro nás mlhavý, a kdybychom daný pojem měli vysvětlit, přesně definovat, 
zjistíme, že toho nejsme schopni. Proto od nynějška budete ve Zpravodaji nacházet tuto rubriku, jejíž snahou je stručně a jasně vyme-
zit různé „církevní“ pojmy. Aby byla rubrika skutečně aktuální a vycházela vstříc vám, čtenářům, uvítáme i vaše návrhy na slova, kte-
rá by bylo dobré objasnit.

Kapitula
1. Sbor kanovníků ustanovených při významném nebiskupském kostele je kapitula kolegiátní.
2. Sbor kanovníků ustanovených při katedrálním chrámu je kapitula katedrální.
3. V řeholních společnostech je kapitula shromáždění všech plnoprávných členů. Rozeznáváme kapitulu generální, provinciální,  domácí.
Kapituly katedrální – nejstarší českou kapitulou je pražská katedrální kapitula, byla vytvořena někdy po roce 973. Další katedrální kapi-
tuly jsou v Hradci Králové, v Litoměřicích, v Českých Budějovicích, v Olomouci a v Brně.
Kapituly kolegiátní – nejstarší kolegiátní kapitula je u kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi. Další kolegiátní kapituly jsou na Vyšehradě, 
u Všech svatých na Pražském hradě, na Karlštejně, v Litomyšli (z roku 1994), v Kroměříži a v Mikulově. 

Kanovníci
Členové kapituly, jejich povinností je provozovat chórovou modlitbu, pomáhat arcibiskupovi při správě a řízení arcidiecéze a zabez-
pečovat slavnostní bohoslužby. Kanovníci se dělí na sídelní a nesídelní a na řádné a čestné. Hodnostáři (probošt, děkan a další) jsou 
voleni kapitulou a biskup je potvrzuje.

Apoštolský nuncius
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec (zástupce) Svatého stolce u vlády jiného státu. U nás byl 10. ledna 2004 jmenován třetím 
apoštolským nunciem Diego Causero. Apoštolská nunciatura v ČR sídlí v Praze 1, Voršilská 12. Úkoly nuncia jsou zastupovat zájmy círk-
ve v daném státě, podporovat jednotu mezi Apoštolským stolcem a partikulárními církvemi. Dále má povinnost podávat Svatému otci 
informace o poměrech v dané zemi. Má za úkol udržovat kontakty s jinými křesťanskými církvemi a zjišťovat i názor kněží a laiků na pří-
padné obsazování uprázdněných biskupství. Nuncius nezasahuje do práce biskupské konference.

Arnošt Kelnar
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Z hISTORICKÉhO KALENDÁřE
 1. ledna 1994 papež Jan Pavel II. ustanovil apoštolským listem „Motu proprio“ Papežskou akademii společenských věd se síd-

lem ve Vatikánu. Cílem je podporovat a rozvíjet společenské, ekonomické, politické a právní vědy ve světle so-
ciálního učení církve.

 3. ledna 2004 zemřel ThDr. Jaroslav Kadlec, katolický kněz a teolog, církevní historik. Nejprve přednášel v českobudějovickém 
semináři, posléze na TF UK. Probošt kolegiátní kapituly u Všech svatých na Pražském hradě, profesor na CMBF 
v Litoměřicích. Knižně vydal „Přehled církevních dějin“ a „Byzantské křesťanství u slovanských národů“ (* 10. 3. 
1911).

 6. ledna 1829 zemřel Josef Dobrovský, katolický kněz-jezuita, teolog, církevní historik a kritik, zakladatel slavistiky. Představitel 
českého osvícenského nacionalismu (* 17. 8. 1753).

 7. ledna 1584 v Čechách došlo k zavedení gregoriánského kalendáře, který byl vyhlášen papežem Řehořem XIII. v roce 1582.
 7. ledna 1994 v Praze podepsána dohoda o duchovní službě ve vězeních mezi generálním ředitelstvím Vězeňské služby, Čes-

kou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví.
 13. ledna 1749 narozen František Faustin Procházka, katolický kněz řehole pavlánů, řádový kazatel a učitel kleriků v pavlánském 

konviktu v Praze, roku 1807 ředitelem všech gymnázií v Čechách, působil v řadě státních funkcí. Vydavatel Bible 
a starších českých literárních památek († 2. 12. 1809).

 13. ledna 1944 zemřel Václav Josef Bubeník, katolický kněz-dominikán a katecheta. V letech 1887-1889 kooperátor u Sv. Jiljí 
v Praze a v letech 1890-1905 převor konventu. Provinciálem dominikánského řádu v letech 1905-1914. Redakto-
rem časopisu „Růže dominikánská“ (* 18. 3. 1863).

 15. ledna 1254 do Prahy přivezeny ostatky svatých, které papež Inocenc IV. poslal sestře krále Václava Anežce České. Ostatky 
byly uloženy u Sv. Františka na Starém Městě pražském (u Křižovníků).

 15. ledna 2004 zemřel ThDr. Jaroslav Polc, katolický kněz a teolog, církevní historik. Po vysvěcení působil pět let v duchovní sprá-
vě v Americe. Do roku 1992 byl ředitelem knihovny Lateránské univerzity v Římě. Redaktor náboženské edice na-
kladatelství Křesťanské akademie v Římě. Roku 1992 docent pro obor církevní historie na KTF UK (* 14. 9. 1929).

 16. ledna 1884 narozen Vojtěch Sucharda, sochař, řezbář, restaurátor a loutkář. Věnoval se portrétní a pomníkové tvorbě. Na-
vrhl a realizoval dvě stě padesát hlavic chrámových pilířů svatovítské katedrály. Zabýval se také výzdobou sa-
králních i veřejných staveb. V roce 1966 restauroval dvanáct apoštolů na staroměstském orloji v Praze († 31. 10. 
1968).

 17. ledna 1504 narozen sv. Pius V. (vl. jm. Michele Ghislieri), římský papež v letech 1566-1572. Usiloval o realizaci závěru tridentské-
ho koncilu. V roce 1566 vydal římský katechismus pro kněze, roku 1568 nový breviář, roku 1570 nový misál. V roce 
1712 byl svatořečen († 1. 5. 1572).

 19. ledna 1669 v Praze založil jezuita a spisovatel Václav Šteyer nakladatelství „Svatováclavské dědictví“ k vydávání české ka-
tolické literatury. Z fondu vydávány Bible, legendy, kancionály a jiné knihy.

 22. ledna 1929 narozen Petr Eben, hudební skladatel a varhaník, pedagog. Působil na Katedře hudební vědy FF UK. Čestný 
předseda „Společnosti pro duchovní hudbu“. V roce 1991 obdržel vyznamenání francouzského ministra kultury, 
v roce 1994 získal čestný doktorát UK. Jeho tvůrčí inspirace zasáhla téměř všechny hudební žánry. Je autorem 
kantát, mší, oratorií, skladby pro smíšený sbor († 24. 10. 2007).

 24. ledna 1844 narozen ThDr. František de Paul Schönborn, katolický kněz, vicerektor pražského semináře, v roce 1883 jmenován 
biskupem českobudějovickým. Dne 21. 5. 1885 jmenován arcibiskupem pražským a primasem českým. Projevo-
val obzvláštní starost o kněžský dorost a jeho snahou bylo otevření české koleje v Římě na přání papeže († 25. 6. 
1899).

 24. ledna 1989 papež Jan Pavel II. prohlásil svatého Dona Boska za otce a učitele mládeže.
 25. ledna 1974 zemřel Jan Čep, prozaik a esejista katolické orientace, překladatel. V roce 1948 emigroval a v letech 1948-1954 

byl redaktorem rozhlasu „Svobodná Evropa“. Publikoval v řadě časopisů a revuí „Akord“, „Cesta“, „Na hlubinu“. 
Psal kratší, kompozičně sevřené a jazykově vybroušené prózy zobrazující individuální osudy (* 31. 12. 1902).

Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby rodiny byly stále více místem lásky, osobního růstu a předá-
vání víry.

Úmysl misijní
Aby si křesťané různých vyznání uvědomovali potřeby nové evan-
gelizace v této době hlubokých proměn, aby byli ochotni hlásat 
Boží slovo a směřovat k plné jednotě všech křesťanů a tím nabídli 
důvěryhodnější svědectví evangelia.

Úmysl národní
Aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným s ochotou 
nabídnout sebe sama pro službu druhým.

O novém čísle

Vážení čtenáři,
k novému roku patřívá změna, proto i Zpravodaj přichází v „no-
vém kabátě“. O dění v naší arcidiecézi teď můžete číst ne na 
dvanácti, ale na šestnácti stranách, jež jsou v novém grafickém 
uspořádání a v barevném provedení, které má zlepšit orientaci 
v textu. Rozšíření čísla také nabízí možnost hlubšího a obsáhlejší-
ho pojetí témat, která naše periodikum zpracovává. Aby se Zpra-
vodaj stále více stával časopisem opravdu pro Vás, budeme rádi 
za Vaše další reakce a podněty, vždyť i tato jeho nová podoba 
vychází z Vašich cenných postřehů a připomínek. Doufáme, že 
naše novoroční změny pro Vás budou příjemné, a přejeme Vám, 
aby takové byly všechny změny, které přinese rok 2009 – kéž Vás 
jím provází pokoj, radost a Boží požehnání.

Vaše redakce
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