
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Rok 2012, který mnozí očekávají s oba-
vami a bezradností, je rokem svátosti 
biřmování. Obnovená příprava na tuto 
svátost nám dává možnost hlouběji se 
seznámit s předpoklady a principy naší 
víry. Může nás také vést k tomu, aby-
chom získali odvahu více se podílet 
nejen na životě církve, ale také na ži-
votě společnosti. Současná doba nám 
ukazuje, že jiné než duchovně-mravní 
východisko nemůže přinést uspokojivé 
řešení. Tak jako nám pomohlo desetile-
tí duchovní a mravní obrody na přelo-
mu 80. a 90. let minulého století, je urči-
tou nabídkou i současné tříleté období 
přípravy na cyrilometodějské výročí. 
Má nám opět připomenout, že bez 
morálních zásad a právní jistoty není 
možné budovat spokojený život oby-
vatel žádného státu. Můžeme součas-
nou nelehkou a někdy i obavy vzbuzu-
jící situaci považovat za Boží odpověď, 
která nám potvrzuje, že mravní zákon 
není žádnou berličkou či vymyšlenou 
chimérou, kterou můžeme beztrestně 
manipulovat.
Možná si řeknete, že to nejsou příliš po-
vzbudivá slova, ale o to víc bude v roce 
2012 pro nás platit: „Je-li Bůh s námi, kdo proti 
nám?“ Naše důvěra, která se opírá o výrok Písma 
„u Boha není nic nemožného“, nám vnuká odpo-
věď, že i rok 2012 je rokem naší naděje a nejistota, 
kterou v nás přicházející rok vzbuzuje, je pro nás vý-
zvou k opravdovosti.
Latinský výraz „confi rmare“ znamená upevnit, po-
sílit – ať tedy tento svatodušní rok naší církvi přine-
se sílu, abychom více spoléhali na Boha, na sílu 
a podporu rodinného života, ale také na naše du-
chovní společenství. Ať Boží požehnání provází čte-
náře Zpravodaje a všechny naše blízké!

+ Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Lednový kalendářík
 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie
  Den obnovy samostatného českého státu
  Světový den modliteb za mír
 1.–15. 1. Tříkrálová sbírka
 6. 1. slavnost Zjevení Páně, sv. Tři králové
 8. 1. svátek Křtu Páně
 15. 1. (2. neděle v mezidobí) Den uprchlíků
 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
 25. 1. svátek Obrácení svatého apoštola Pavla 
 27. 1. Den holocaustu
 31. 1. Světový den pomoci malomocným

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

Velehrad, rekonstrukce prvního kostela (foto P. Michal Němeček)
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Tříkrálový průvod

Ve čtvrtek 5. ledna v 15:30, v předvečer slavnos-
ti Tří králů, to bude již po sedmnácté, kdy z paláce 
Arcibiskupství pražského na Hradčanech vyjde průvod 
Tří králů na velbloudech a za hudebního doprovodu 
půjde ke Svaté rodině na Loretánské náměstí, kde se 
pokloní malému Ježíškovi a předá mu své dary – zlato, 
kadidlo a myrhu.
Závěrem se všichni účastníci průvodu mohou se třemi 
králi i s malým Ježíškem u betléma pozdravit a předat 
Ježíškovi svůj dárek, který následujícího dne, 6. ledna, 
bude třemi králi předán nemocným dětem na dětském 
oddělení nemocnice v Motole.
Dárky by měly být například: dětské knížky, omalován-
ky, skicáky, pastelky, pera, diáře, třeba i hezká klíčenka 
nebo kroužky na klíče apod. Mohou to být i hračky (ne 
plyšové), ale spíše přineste něco hezkého a užitečného 
pro děti, malé i větší.
Organizátory této každoroční, a proto již tradič-
ní slavnosti jsou občanské sdružení Mládež Idente 
a Římskokatolická farnost Narození Panny Marie 
v Praze-Michli.

Srdečně zveme všechny děti s rodiči, školáky s učite-
li a vůbec vás všechny, kdo si chráníte smysl pro víru, 
naději a lásku i s jejich tajemným poselstvím a inspirací.
Přejeme vám šťastný nový rok a 5. ledna se těšíme na 
shledanou se třemi králi na Hradčanech.

Antonín Lukeš, M.Id.,
administrátor farnosti v Michli

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Každoročně v lednu, v týdnu, který začíná památkou 
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a vrcholí svát-
kem Obrácení svatého Pavla, se věřící v Krista spojují 
v modlitbách za jednotu křesťanů. V rámci tohoto týd-
ne se v řadě kostelů konají také ekumenické bohosluž-
by.
V pondělí 23. ledna v 18:00 vás Česká biskupská konfe-
rence a Ekumenická rada církví v ČR srdečně zvou na 
ekumenickou bohoslužbu za účasti nejvyšších předsta-
vitelů křesťanských církví, která se bude konat v koste-
le sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích (Kolejní 4). Bohosluž-
bě bude předsedat arcibiskup pražský Mons. Dominik 
Duka OP, úkolu kazatele se ujme Mgr. Joel Ruml, syno-
dální senior Českobratrské církve evangelické a před-
seda ERC.

Několik klíčových dat z historie 
Týdne modliteb za jednotu křesťanů
asi 1740 Ve Skotsku se objevují stoupenci letničního 

hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich ob-
novné snahy zahrnovaly společné modlitby 
všech církví za sebe navzájem.

1820 Rev. James Haldane Stewart uveřejňuje „Ná-
měty pro všeobecné společenství křesťanů 
pro vylití Ducha“.

1840 Rev. Ignatius Spencer, konvertita k římskoka-
tolické církvi, navrhuje vytvoření „Společenství 
modlitby za jednotu“.

1867 První Lambethská konference biskupů angli-
kánské církve podtrhuje v preambuli svého 
prohlášení důležitost modlitby za jednotu.

1894 Papež Lev XIII. podporuje zavedení Oktávu 
modliteb za jednotu v období Letnic.

1908 Na popud Rev. Paula Wattsona je zaveden 
„Oktáv jednoty církví“.

1926 Hnutí Víra a řád začíná vydávat „Podněty 
k Oktávu modliteb za jednotu křesťanů“.

1935 Abbé Paul Couturier z Francie doporučuje 
zavedení „Všeobecného týdne modliteb za 

Foto: P. Michal Němeček
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křesťanskou jednotu“ na obecném základě 
modliteb za „jednotu, kterou chce Kristus, do-
saženou tak, jak on chce“.

1958 „Unité Chrétienne“ z Lyonu ve Francii a Komise 
pro víru a řád Světové rady církví začínají spo-
lupracovat na přípravě materiálu pro týden 
modliteb.

1964 Papež Pavel VI. a patriarcha Athenagoras I. 
se v Jeruzalémě společně modlí Ježíšovu 
mod litbu „Aby všichni byli jedno“ (Jan 17).

1964 Dekret II. vatikánského koncilu o ekumenis-
mu zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenic-
kého hnutí, a vyslovuje se pro slavení týdne 
modliteb.

1966 Komise pro víru a řád Světové rady církví 
a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů 
(později přejmenovaný na Papežskou radu 
pro jednotu křesťanů) začínají s ofi ciální pří-
pravou textu pro týden modliteb.

1968 První ofi ciální použití materiálu týdne mod-
liteb připraveného Komisí pro víru a řád 
a Sekretariátem pro podporu jednoty křesťa-
nů (nyní přejmenovaného na Papežskou radu 
pro jednotu křesťanů).

1975 Poprvé je pro týden modliteb použit jako zá-
kladní text materiál připravený místní ekume-
nickou skupinou. Tento první text připravila 
skupina z Austrálie.

1988 Texty Týdne modliteb jsou použity při inau-
gurační bohoslužbě Křesťanské federace 
Malajsie, která sdružuje hlavní křesťanské círk-
ve v zemi.

1996 Text připravený ve spolupráci s YMCA a YWCA.
2004 Je dosaženo dohody, že Komise pro víru a řád 

a Papežská rada pro jednotu křesťanů budou 
texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 
vydávat a rozšiřovat ve stejném formátu.

2008 Oslava stého výročí Týdne modliteb za jedno-
tu křesťanů – jeho předchůdce, Oktáv jedno-
ty církve, se prvně slavil roku 1908

(Zdroj: ČBK a ERC)

Obnova baziliky sv. Václava 
ve Staré Boleslavi pokračuje 
i přes úskalí vandalismu
Stále je možno přispět na obnovu starobylé baziliky sv. 
Václava ve Staré Boleslavi formou dárcovských SMS 
ve tvaru: DMS VACLAV na telefonní číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 Kč, z toho na obnovu památky přispějete 
27 Kč. Sbírku pořádá Staroboleslavská kapitula ve spo-
lupráci s Fórem dárců ČR.
V roce 2011 jsme mohli díky této veřejné sbírce po-
kročit v restaurování oltáře Zavraždění sv. Václava ve 
Vrábské kapli, kde byl krátce před Národní svatovác-
lavskou poutí osazen restaurovaný barokní reliéf. Letos 
bychom rádi dokončili restaurování tohoto nejposvát-
nějšího místa baziliky sv. Václava, kde si připomínáme 
autentické místo mučednické smrti našeho dědičného 
knížete. Pokračuje také obnova tzv. děkanské zahrady 
s podporu grantu MV ČR.
Jen několik málo hodin před zahájením Svatováclavské 
pouti 2011 byl zcela bezprecedentně vandaly napa-
den a poničen areál baziliky sv. Václava (krádež a de-

vastace okapových svodů, bleskosvodů a restaurova-
né dlažby areálu). Devastace a krádeže pokračovaly 
i v průběhu měsíce října. Přesto nás ani tato nepříznivá 
bezpečnostní situace nemůže odradit od pokračování 
v díle obnovy jedné z nejstarších sakrálních staveb na 
našem území.
Nechci končit takto neradostně. Především bych chtěl 
poděkovat všem, kteří jakkoliv pomáhají s obnovou 
svatováclavské svatyně. Velký dík patří nemnoha dob-
rovolníkům, kteří pravidelně přijíždějí již skoro deset let 
z různých koutů země pomoci při obnově nejstaršího 
poutního místa v Čechách. Na záchranu baziliky sv. 
Václava můžete přispět i Vy zasláním daru na účet č.: 
676100006/2700. Na dobrodince pamatujeme vždy 
první sobotu v měsíci při ranní bohoslužbě v chrámu 
Matky Boží před Týnem v Praze.

Štěpán Filipec

Štěpán Filipec je pastorační asistent ŘK farnosti Matky 
Boží před Týnem a koordinátor dobrovolnické činnosti 
při obnově baziliky sv. Václava.
Kontakt a další informace: Staroboleslavská kapitula, tel: 
222 318 186, 602 457 200, e-mail: dkc@cmail.cz; www.
tyn.cz, www.darcovskasms.cz, www.darujspravne.cz

Zpravodaj vychází už 20 let
V roce 2012 se dovršuje dvacetiletí existence Zpravo-
daje pražské arcidiecéze. Pro ohlédnutí za touto do-
bou vám předkládáme pár útržků z historie Zpravoda-
je ... především však chceme vyjádřit své díky vám, 
našim čtenářům, bez nichž by naše práce byla bez-
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účelná. Děkujeme vám za vaši přízeň, za váš zájem 
a podnětné reakce a v neposlední řadě děkujeme za 
vaše modlitby, kterými provázíte nejen nás, ale zejmé-
na osoby a události, o nichž vás informujeme.

Z historie Zpravodaje
Před rokem 1989 vycházel Oběžník pražské arcidiecéze 
(dnešní ACAP – Acta curiae archiepiscopalis pragen-
sis), který pan Josef Bláha rozesílal asi 1200 odběrate-
lů. Po revoluci bylo rozhodnuto, že informace určené 
„lidu“, tedy laické veřejnosti, by měly mít vlastní časo-
pis odlehčený od informací určených výhradně nebo 
zejména kněžím a zaměstnancům Arcibiskupství praž-
ského.
V červnu 1992 vyšlo první číslo Zpravodaje pražské ar-
cidiecéze; v listopadových ACAP 1991 předcházela 
zpráva:
„Acta curiae archiepiscopalis pragensis jsou úřed-
ním dokumentem pro duchovní správu arcidiecéze. 
Počínaje lednem 1992 budou ACAP rozesílána pou-
ze v rámci duchovní správy arcidiecéze, dále řehol-
ním komunitám, ostatním diecézím ČSFR a kněžím arci-
diecéze působícím v zahraničí.
Ty dosavadní odběratele oběžníku, které toto opatře-
ní postihne, prosíme o pochopení. Museli jsme k němu 
přikročit vzhledem k rostoucím nákladům na pořízení 
a distribuci tiskovin.
V současné době, kdy je možný široký tok informací růz-
nými cestami, ztrácí oběžník ten smysl, který měl v mi-
nulosti.“

Nepodařilo se  dohledat ná klad prvního ročníku, nyní 
(leden 2012) je to 2300 kusů měsíčně.
Na přelomu let 2004/2005 převzalo Pastorační středis-
ko i distribuci Zpravodaje, kterou do té doby zařizovalo 
Karmelitánské nakladatelství.

Redakce
Redakce byla od počátku v péči Pastoračního stře-
diska. Prvním šéfredaktorem byl P. Aleš Opatrný, kte-
rý stál u zrodu nejen našeho periodika, ale i celého 
Pastoračního střediska. Po něm pak úlohu odpověd-
ného redaktora převzali V. Barták (1. ročník), Jindra 
Hubková (2.–4. ročník), P. Pavel Kuneš (5.–10. roč-
ník), v letech 2002–2003 se redakce ujal opět P. Aleš 
Opatrný, kterého ve 12. ročníku vystřídal Ignác Mucha; 
po něm se šéfredaktorkou v roce 2005 stala Anna 
Kopová. Od září 2006 do současnosti Zpravodaj redigu-
je Kristina Veselá (roz. Hrušková).
Do Zpravodaje své pozvánky, programy a oznáme-
ní pravidelně posílá řada subjektů, existuje však i úzký 
okruh externích spolupracovníků redakce, kteří nezištně 
přispívají svými texty obohacujícími stránky Zpravodaje. 
Mezi nimi na prvním místě stojí věrný autor rubriky „Z his-
torického kalendáře“ a nyní již méně se objevující rub-
riky „Co znamená...“ pan Arnošt Kelnar. Autory rubri-
ky „Průhledy do církevní češtiny“, která se podobně 
jako „Co znamená“ přestává objevovat kvůli stálému 
nedostatku místa ve Zpravodaji, jsou lingvisté Robert 
Dittmann a Luboš Veselý.
Velký dík patří však nejen pravidelným dobrovolným 
spolupracovníkům, ale také všem těm, kdo za uplynu-
lých dvacet let ochotně a bez jakékoliv odměny vy-
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Rok kněží a kněžská povolání v arcidiecézi
Loni v červnu zahájil Svatý otec Rok kněží, vyhlášený u příležitosti 150. 
výročí úmrtí svatého Faráře arského Jana Marii Vianneye. V pražské ar-
cidiecézi byl slavnostně zahájen v den udělování kněžského svěcení. 
Svěcen byl tehdy jeden kandidát. Letos, kdy bude rok věnovaný po-
svěcení kněží ukončen o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, žádné 
kněžské svěcení v naší katedrále nebude. Zní to jako paradox. K tomu 
třeba dodat, že se již druhým rokem za sebou žádný kandidát kněžství 
do semináře nepřihlásil. Dalo by se provokativně říci: Loni málo, letos 
nic a bude hůř. Tato konfrontace s realitou by nás, kněze i laiky, měla 
vyburcovat, protože neseme společnou odpovědnost za dílo spásy 
ve světě.
Právě Vianneyova osobnost je nám v této situaci povzbuzením. Vždyť 
doba jeho dětství a mládí – otřesená revolucí – víře, církvi a nábožen-
ství vůbec nepřála. Když začínal vykonávat svou pastýřskou službu, va-
roval jej biskup, že v nové farnosti nalezne náboženský život v zubože-
ném stavu. Svatý Jan Maria v lidsky beznadějných okolnostech svým 
příkladem burcuje kněze, aby se zcela ztotožnili s kněžskou službou, což 
vůbec neznamená únik z reality do nějakého privátního světa, jak o Ja-
novi svědčí životopisci, když píšou o jeho pastoračních aktivitách a šíři 
jeho apoštolátu. Jan burcuje i laiky, které povzbuzoval, aby si uvědo-
mili, jak moc potřebují Ježíše a jak veliká je Ježíšova láska k hříšníkům.
„Kněžství je láskou Ježíšova srdce,“ připomněl nám ve svém listě k Roku 
kněží Svatý otec ten-
to Vianneyem čas-
to opakovaný výrok. 
Kněžství tedy souvisí 
s láskou a s ochotou 
se této lásce ode-
vzdat. Pán Ježíš nás 
upozorňuje na dra-
matickou souvislost: 
„A protože se rozmů-
že nepravost, vy-
chladne láska mno-
hých“ (Mt 24,12). 
Proti tomuto trendu 

staví Pán nutnost naší protiakce – vytrvalosti ve víře, v lás-
ce, v modlitbě: „Ale kdo vytrvá až do konce, bude spa-
sen“ (Mt 24,13).

Michael Slavík, Th.D., generální vikář Arcidiecéze pražské
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Červnový kalendářík
 1. 6. Mezinárodní den dětí
 3. 6. slavnost Těla a krve Páně
 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 

obětí agrese
 5. 6. Světový den životního prostředí
 7. 6. slavnost Nejsvětější Trojice
 11. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
  ukončení Roku kněží – možnost získání 

plnomocných odpustků
 12. 6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
 15. 6. sv. Víta, ochránce arcidiecéze 
  Světový den proti násilí na seniorech
 16. 6. Evropský den židovské kultury
 19. 6.  Den rovnosti mužů a žen
 20. 6. Světový den uprchlíků
 21. 6. Evropský den hudby
 24. 6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 26. 6. Mezinárodní den boje proti narkomanii
 27. 6. Den politických vězňů ČR – výročí 

popravy Milady Horákové
 27. 6. Svatopetrská sbírka na bohoslovce
 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

hověli (častokrát opakovaně) prosbě redakce a na-
psali článek, poskytli rozhovor či potřebné informace ... 
Řada těchto pomocníků je velmi dlouhá!

Tisk a grafi ka
Tisk časopisu obstarávala od počátku do června roku 
1995 společnost Scriptum, s.r.o., od září 1995 do sou-
časnosti velmi dobře spolupracujeme s tiskárnou Fokus, 
spol. s.r.o.
Rozsah Zpravodaje se samozřejmě vyvíjel – začínalo 
se s pouhými sedmi stranami, postupně se počet na 
dlouhou dobu ustálil na dvanácti, od roku 2009 se pak 
Zpravodaj rozrostl na šestnáct stran a oproti původní 
černobílé podobě získal navíc žlutou barvu, která ko-
responduje jak s barvou břevna ve znaku Arcibiskupství 
pražského, tak s barevným laděním ofi ciálních webo-
vých stránek Arcibiskupství. Autorkou nového grafi c-
kého návrhu je Anežka Churaňová. Sazbu, kterou do 
té doby obstarával Vyšehrad, s.r.o. (mnohé díky pat-
ří Vladimíru Vernerovi a Františku Jakubcovi), převza-
lo Studio Kubů – za svou dnešní vizuální podobu vděčí 
Zpravodaj Jakubovi Kubů.

Zpravodaj na internetu
Zpravodaj – kromě klasické tištěné podoby – je publiko-
ván také na internetu. Každý měsíc si jej na

http://ps.apha.cz/zpravodaj-prazske-arcidieceze/
přečte průměrně 1500 čtenářů. V záložce „Archivní čís-
la“ si lze pročíst také všechna čísla Zpravodaje od roku 
2003. V současné době probíhá skenování starších roč-
níků, aby i ony mohly být zpřístupněny v elektronické 
po době.

kv
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Drazí spolubratři kněží a jáhni, milí řeholníci 
a řeholní sestry, sestry a bratři,

den, kdy roční úsek času a zá-
roveň i svých životů svěřuje-
me ochraně Panny Marie, je 
vhodný k tomu, abych Vás po-
zdravil. Hodí se rovněž k tomu, 
abych Vám všem poděkoval 

za práci, námahu, fi nanční podporu a především 
za modlitby, jimiž jste přispěli k tomu, z čeho máme 
všichni zaslouženě radost. Uplynulý rok jsme věnovali 
oslavě přemyslovské princezny, sv. Anežky České. Při-
neslo to celku diecéze, ale především Vám, věřícím, 
mnoho plodů při krásných liturgických slavnostech, 
při poutích, výstavách, koncertech a, znovu zdů-
razňuji, také v osobních tichých modlitbách. Oslavy 
sv. Anežky nalezly širokou odezvu v celé společnos-
ti a mnoha akcí se s velkým zaujetím zúčastnily mož-
ná tisíce našich občanů, kteří s námi nesdílejí víru ve 
zmrtvýchvstalého Krista, ale sdílejí s námi úctu k mno-
ha duchovním hodnotám a tradicím a také lásku ke 
společné vlasti. Lípy zasazené na paměť Anežčinu 
a její sochy vztyčené k její poctě o tom svědčí jasně. 
Oživila se také práce charity, která nás dobře repre-
zentuje doma vůči celku společnosti a náš stát na 
mezinárodním fóru. Zvlášť radostně vítám zájem dětí 
a škol a je spravedlivé poděkovat učitelům i minis-
terstvům školství a kultury za jejich přínos k oslavám. 
Probudil se nově i odborný zájem o postavu a dobu 
sv. Anežky a otevřely se nové pohledy na naše ději-
ny. Za to patří dík akademické obci.

Není nadsázkou, když řeknu, že jsme byli v rámci 
těchto oslav svědky jakéhosi procitnutí a pozitivního 
pohybu. Procitnutí může být dáno současným eko-
nomickým tlakem, ale pozitivní hnutí přichází odji-
nud. Naše společnost prochází s celou Evropou ob-
tížným údobím ekonomické krize a daleko vážnější 
a dlouhodobější krize mravní. Není sporu o tom, že 
neblahá hospodářská situace byla způsobena a je 
zesilována jednáním jednotlivců i celých skupin lidí, 
kteří se odklánějí od věcného a mravného života. 
Jedni chtějí vydělat víc a víc a dopouštějí se nezod-
povědných riskantních kroků ve svých spekulacích. 
Druzí zneužívají nejednou velmi sobecky výdaje stá-
tu na sociální potřeby a chtějí z nich urvat co nej-
víc, aniž by se přičinili svou prací o zvýšení národní-
ho důchodu. Obě skupiny jednají nakonec stejně 
a ještě svalují vinu a zodpovědnost na ty druhé. Čím 
víc doléhají důsledky krize, tím víc se ozývají právě ty 
chyby, které ji způsobily. Nevídaně roste chamtivost, 

závist a agresivita. Před těmito jevy – a nyní mluvím 
k celé společnosti – naléhavě varuji.

Každá mravní krize společnosti vzniká v jednotlivých 
rodinách. Na rodiny, a to i nevinné, pak dopadnou 
její nejtěžší důsledky. Evropa má problémy přede-
vším proto, že zpochybnila a podrývá klasickou ro-
dinu. Společnost bez stabilních rodin nemůže ob-
stát a tzv. registrované partnerství nepřinese novou 
generaci. Děti bez jednoho z rodičů vyrůstají v rám-
ci, kde se neseznámí s jedním z podstatných znaků 
společnosti jako celku. V jejich výchově chybí buď 
mužský, nebo ženský prvek. Děti rozvedených rodi-
čů ztratí smysl pro přirozenou autoritu atd. atd. Děti, 
kterým se rodiče nevěnují, vyrůstají bez nejdůležitěj-
ší složky výchovy – rodičovské lásky. Mohou být sa-
mostatné, ale chybí jim smysl pro sociální rozměr. Na 
křesťanech v současné době leží dnes kromě běž-
ných úkolů zdravého soužití v rodině a péče o do-
mov navíc těžký úkol ukázat, že právě to je přiro-
zené, krásné a přináší to radost. Jsou to křesťanské 
rodiny, kdo musí obhájit lásku před sexem, nebo 
chcete-li heterogenní sexualitu před ponižující a de-
vastující sobeckou pudovostí. Je velmi pravděpo-
dobné, že Vás za Váš správný přístup k životu bude 
okolí hanobit, bude se Vám posmívat a možná i ško-
dit. Život křesťana je tím provázen od počátku, víme 
to. Řekl nám to sám Pán.

Buďte stateční. Statečností křesťanů se ostatně bu-
deme v letošním roce, který je druhým rokem v pří-
pravě na velké cyrilometodějské výročí, zabývat 
v jeho duchovním tématu. Po loňském Roce křtu ná-
sleduje Rok sv. biřmování. Je to svátost křesťanské 
dospělosti a vědomí zodpovědnosti. Je to svatoduš-
ní svátost, která nás vybavuje všemi dary svatého 
Ducha, který vane, kde chce, proniká vším, očišťuje 
a pálí jako Pravda, posiluje a utěšuje jako Láska. Bůh 
Otec i Syn v jednotě svatého Ducha žije a kraluje na 
věky věků. V jeho jménu Vám a všem, kdo jsou Vám 
drazí, také žehnám.

Do nového roku Vám společně s generálním viká-
řem Mons. Michaelem Slavíkem a otci biskupy Vác-
lavem a Karlem přeji Boží požehnání na přímluvu 
Matky Boží a patronky manželů a rodin sv. Zdislavy.

Váš 
+ Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (9:00): kostel Svaté rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Peter Janáček 

O.Praem.)
 15. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 22. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)

Radio Proglas
 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 8. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
 15. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 18. 1. PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ (18:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel 

Hroznata Adamec)
 22. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 25. 1.  SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA (18:00): kostel Svatého Ducha, Ostrava-Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)
 29. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)

Televize Noe
 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (9:30): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (9:30): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.), mše s biskupským svěcením
 8. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (9:45): Sixtinská kaple, Vatikán (Benedikt XVI.)
 15. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Marek Kozák)
 18. 1. PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ (18:00): kaple ostravsko-opavského biskupství (P. Kamil Strak)
 22. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jan Kovář)
 25. 1. SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA (17:30): bazilika sv. Pavla za hradbami, Řím (Benedikt XVI.) – nešpory na 

zakončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů
 29. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.

Pravidelný eucharistický výstav

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) OBEC
Po – Pá
(kromě 1. Pá v měsíci) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Praha-Staré Město

Po (mimo červenec – září) 15:30 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Praha-Nové Město
Po
St

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

Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Praha-Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně)
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)

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

Po – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Praha-Malá Strana
St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Praha-Malá Strana
St 18:45 – 19:45 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Praha-Nové Město
Čt 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Praha-Staré Město
Čt 20:00 – 22:00 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.) Praha-Staré Město

Čt po mši sv., 
ca 17:45 bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora

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

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

Pá 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
Pá  (zimní čas)

(letní čas)
15:30 – 16:30
 16:30 – 17:30 bazilika sv. Petra a Pavla Praha-Vyšehrad

Pá 17:00 – 20:00
(18:00 mše sv.)

kaple kostela sv. Václava – zadní vchod 
(nám. Svatopluka Čecha) Praha-Vršovice

Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Praha-Kyje
Pá  (pouze 1. v měsíci,

mimo letní prázdniny) 18:00 – 23:00 sv. Václava (nám. 14. října) Praha-Smíchov

Pá 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Praha-Stodůlky
Pá (pouze 1. v měsíci) 15:00 – 17:00 sv. Voršily Praha-Nové Město
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z diáře arcibiskupa Duky
 1. 1. 0:00 Tetín, kostel sv. Ludmily – půlnoční mše sv.
  9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Matky Boží, Panny Marie
 4. 1. 18:00 Praha-Staré Město, Stavovské divadlo – setkání s Akademií věd ČR při kon-

certě W. A. Mozarta
 5. 1. 15:00 Praha-Hradčany, katedrála a Arcibiskupství pražské – program požehnání 

koledníkům Tříkrálové sbírky
 12. 1. 10:00 Brno – zahájení veletrhu GO a Regiontour
 17. 1. 8:30 Praha-Malá Strana, Senát – tříkrálová snídaně v Senátu
 18. 1. 16:00 Praha-Staré Město, klášter u Sv. Jiljí, mediální rada
  18:00 Praha-Staré Město, klášter u Sv. Jiljí – novoroční číše vína s novináři
 19. 1. 16:00 Praha-Hradčany, katedrála – rekviem za Rudolfa II.
 23. 1. 18:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše – ekumenická bohoslužba s biskupy 

ČBK
 24.–25. 1.  Praha-Malá Strana, klášter augustiniánů – plenární zasedání ČBK

Z diáře biskupa Malého
V době uzávěrky nebyl ještě diář pana biskupa Malého potvrzen. Děkujeme za pochopení.

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 1. 8:30 Praha-Radotín, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 7. 1. 18:30 Hostín u Vojkovic, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 8. 1. 8:00 Zdice, kostel Narození Panny Marie – mše sv.
 15. 1. 10:30 Přišimasy, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 22. 1. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

K eucharistickému výstavu v Praze
Jakkoliv byla idea každodenního výstavu Nejsvětější 
svátosti oltářní, ve kterém se střídaly pražské kostely, vý-
borná a dlouhou tradicí takřka posvěcená, ukazuje se 
už delší dobu, že je za dnešních podmínek nerealizo-
vatelná. Farnosti zpravidla nejsou schopny na několik 
dní zajistit po celý den otevřený kostel a patřičnou služ-
bu v něm, včetně adorátorů. Na druhé straně jsou pro 
mnohé Pražany i návštěvníky Prahy velmi dobrou mož-
ností místa, kde je příležitost k adoraci během dne zcela 

pravidelně (např. Sv. Bartoloměj). Kromě toho má řada 
farností jedno- nebo vícehodinovou adoraci zařaze-
nou v každotýdenním programu (např. Nejsv. Salvátor, 
Sv. Petr a Pavel na Vyšehradě apod. – viz str. 7).
Proto budou ve Zpravodaji i nadále uváděny časy 
a místa pravidelných nebo mimořádných adorací tak, 
jak je farnosti redakci sdělí, aby bylo možné snadno zjis-
tit, kdy a kde se lze zúčastnit adorace i mimo vlastní far-
nost.

Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář

Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Personalia – jubileář
Výročí svěcení
Mons. Mgr. Václav Malý, tit. biskup marcelliánenský, pom. biskup (výročí biskup. konsekrace) 11. 1. 1997  (15 let)

Životní jubilea
Stanislav Fišer, emeritní kanovník a děkan kapituly, osobní farář 1. 1. 1924  (88 let)
P. ThMgr. Mieczysław Antoni Jóźwiak CMF, farní vikář v Praze-Dejvicích 1. 1. 1957  (55 let)
P. Mgr. Bonaventura Josef Rosa OFMConv., výpomocný duchovní 1. 1. 1967  (45 let)
Ing. Václav Dvořák, výpomocný duchovní 6. 1. 1947  (65 let)
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, prelát, emeritní kanovník, osobní děkan 7. 1. 1924  (88 let)
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP, výpomocný duchovní 25. 1. 1925  (87 let)
P. Anton Verbovský CSsR, farní vikář na Svaté Hoře u Příbrami 26. 1. 1972  (40 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Ustanovení
ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel byl s účinností od 16. 
listopadu 2011 uvolněn z funkce administrátora ŘK far-
nosti Benátky nad Jizerou a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven administrátorem in spiritua-
libus téže farnosti.
Cyril Kubánek byl s účinností od 16. listopadu 2011 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnosti 
Zlonice.

Pavol Martinko byl s účinností od 1. září 2011 jmenován 
a ustanoven zodpovědným Komunity Chemin Neuf. 
Ing. Jan Pečený byl s účinností od 1. prosince 2011 usta-
noven k jáhenské službě excurrendo v ŘK farnosti Český 
Brod. 
Mgr. Michal Procházka byl s účinností od 16. listopadu 
2011 jmenován a ustanoven administrátorem excur-
rendo in materialibus ŘK farnosti Benátky nad Jizerou.

Kurz pro služebníky eucharistie
Upozorňujeme na kurz pro ty, kdo mají být pověře-
ni eucharistickou službou (podávání při mši, donáše-
ní eucharistie nemocným a výstav Nejsvětější svátosti). 
Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správ-
cem (popř. řeholním představeným) podle potřeb far-
nosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle vlastního přá-
ní. Přihlášky jsou k dispozici v Pastoračním středisku, ke 
stažení na internetu (http://ps.apha.cz) nebo mohou 
být na požádání zaslány poštou nebo e-mailem.
Čtyři pondělní setkání – 9., 16., 23. a 30. ledna 2012 – 
se budou konat vždy od 19:30 v Pastoračním středis-
ku v Praze-Dejvicích, Kolejní 4; přihlášku s doporučením 
duchovního správce stačí donést na první setkání.

Single...
...nemusí znamenat osamělý. Mladým i starším, kteří žijí 
takzvaně „single“, tedy bez partnera, a někdy se proto 
mohou cítit osamělí a nezakořenění jak ve společnosti, 
tak v církvi, nabízíme pravidelná setkání, jejichž cílem je 
zakusit a vytvořit posilující společenství s přáteli, ale pře-
devším s Kristem.
Je vám 25, 30, 35, 50 či víc, hledali jste, kde je vaše mís-
to v životě, ve společnosti a v církvi, ale pořád ještě ne-
znáte odpověď? Být ve škatulce „singles“ často zna-
mená samotu. Ale kdo je sám, nemusí ještě být osa-
mělý – naopak může ve své situaci o to silněji objevit 
a prožít společenství s Bohem i s druhými, poznat, jak 
naplnit svůj život, nechat se oslovit Bohem Otcem, kte-
rý má pro každého plán – dobrou cestu vedoucí k ra-
dosti, štěstí a plnosti. 

Setkání tak zvaných singles se konají každý druhý čtvr-
tek v měsíci od 19:00 v sále Pastoračního střediska. Pro-
gram setkání tvoří společenství, modlitba a setkání se 
zajímavými hosty. Další termín je 12. ledna.

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

Přípravy na manželství
Jarní osmidílná příprava na život v manželství se bude 
konat 10. 4. – 29. 5. 2012. Setkání jsou 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, jáh-
nem a knězem.
Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, tele-
fonicky nebo přes formuláře na stránkách http://cpr.
apha.cz/snoubenci/

Pouť snoubenců ke svatému Valentinovi
V sobotu 11. února proběhne v Praze na Vyšehradě 
v rámci památky svatého Valentina již čtvrtá Pouť 
snoubenců. Připomínáme, že na pražském Vyšehradě 
je uchováván ostatek svatého Valentina. Na progra-
mu 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. Aleš Opatrný, se páry 
snoubenců přihlašují nejpozději do 7. února telefonic-
ky či mailem v Centru pro rodinu nebo přes formulář na 

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705); e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz

 9. 1. 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (1/4); PS
11. 1. 9:30 Akademie nejen pro seniory – P. Michal Němeček; PS
11. 1. 19:30 Modlitba za diecézi; PS
12. 1. 19:00 Singles; PS
16. 1. 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (2/4); PS
17. 1. 19:30 Příprava na život v manželství (1/8)*; CPR
23. 1. 18:00 Ekumenická bohoslužba; ČBK a ERC
23. 1. 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (3/4)*; PS
24. 1. 19:30 Příprava na život v manželství (2/8)*; CPR
25. 1. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
30. 1. 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (4/4)*; PS
31. 1. 19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro 
rodinu; ČBK – Česká biskupská konference, ERC – Ekumenická rada církví v ČR
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webu http://manzelstvi.cz/valentin/, kde je možno na-
lézt též aktuální informace.
Pozor, kapacita rekolekce je omezená! Příspěvek 
účast níků obnovy je 100 Kč na pár.
Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, 
kteří vážně do budoucna uvažují o vstupu do manžel-
ství! Během pouti snoubenců budeme informovat o růz-
ných formách přípravy na manželství v diecézi. Pouť 
snoubenců časově předchází tradičnímu Národnímu 
týdnu manželství (http://tydenmanzelstvi.cz), kte-
rý proběhne ve dnech 13. až 19. února 2012 na téma 
„Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství“.

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořá-
dá exercicie pro manžele v termínu 15. 7. – 21. 7. 2012. 
Exerciciemi bude doprovázet P. Ondřej Salvet. Místo 
konání: Pernink v Krušných horách.
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na 
http://cpr.apha.cz

Sobota pro ženy
se uskuteční v sobotu 10. března od 9 do 17 hodin 
v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6). Setkání po-
vede P. Jaroslav Brož a téma soboty bude zaměřeno 
na duchovní uzdravení a svátost smíření. Součástí pro-
gramu je sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení je 
zajištěno. Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíře-
ní a na závěr programu bude mše svatá. Cílem setká-
ní je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. 
Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo 
mailem v Centru anebo na http://cpr.apha.cz/, kde 
naleznou bližší informace. 

Křesťanská psychologická poradna
Má pracoviště v Praze 6, Thákurova 3. Nabízí jednorá-
zovou psychologickou intervenci s případnou možnos-
tí následných konzultací nebo s odkazem na speciali-
zované pracoviště. Zaměřuje se především na osobní 
a manželské poradenství. Své služby poskytuje zdarma. 
Klienti se předem přihlašují telefonicky. 
Kontakty http://cpr.apha.cz/poradna/,
telefon 220 181 777.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 774 241 990
e-mail: sekretariat.mladezeccn@gmail.com
www.chemin-neuf.cz, www.misie.cz

Po 17:00 hudební skupina chval
Út 18:00 Abeceda víry
Út 19:30 modlitební setkání – od 10. 1.
Út 20:30 společenství Třicet plus (pro třicátníky 

a starší) – od 17. 1.
St 17:00 Art Club (evangelizační skupina zamě-

řená na pantomimu a divadlo)
Čt 19:00 společenství Nikodém (pro mladé stu-

denty) – od 19. 1.
Čt 19:00 společenství pro mladé pracující – od 

19. 1.
Ne 16:00 společenství pro dospívající (od 16 let)
Ne 18:00 mše sv. pro mladé (kostel sv. Apolináře, 

Praha-Nové Město) – kromě 1. 1.!
Informace o jednotlivých společenstvích:
sekretariat.mladezeccn@gmail.com

PROGRAMY

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

Taneční víkend
Máte-li rádi tanec, dobrou společnost, zábavu a chce-
te-li strávit víkend mezi křesťany, neváhejte se zúčast-
nit dalšího tanečního víkendu. Tentokrát se uskuteční 
ve dnech 13.–15. 1. v pražském centru Nazaret a je ur-
čen pro mladé lidi od 25 do 35 let. Hlaste se předem na 
244 910 469 nebo na mailu nazaret@apha.cz

Víkendovka pro náctileté – „Jsem, kdo jsem“
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku v termí-
nu 27.–29. 1., která se koná v centru Nazaret. Papež 
Benedikt XVI. říká „... jsem, kdo jsem. ... Nechci ze sebe 
dělat něco, co nejsem.“ Ale jak je to s námi? Je leh-
ké být sám sebou? A kdo vlastně jsem? A co mi může 
pomoci lépe poznat sám sebe? Začátek v pátek 
v 19:00, konec v neděli okolo 14. hodiny. S sebou spa-
cák a 250 Kč. Hlaste se předem na 244 910 469 nebo na 
mailu nazaret@apha.cz

5. Celostátní setkání mládeže
Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostát-
ní setkání mládeže, které se bude konat od 14. do 19. 
srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání to-
hoto charakteru se konalo v roce 2007 v Táboře. Zváni 
jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabíd-
ku i pro vysokoškoláky a již pracující. V rámci setkání 
se bude v sobotu 18. srpna konat tzv. Den rodin, bě-
hem kterého bude připraven program speciálně pro 
manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce 
pro děti. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilome-
todějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude 
Duch svatý a svátost biřmování.
Informace a přihlášky: zdar2012.signaly.cz 

Za Sekci pro mládež ČBK, P. ThDr. Jan Balík

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1; e-mail: 
sekretariat@chemin-neuf.cz; http//www.chemin-neuf.cz
Út 20:15 modlitební setkání (kaple kláštera 

Komunity, Tuchoměřice, kromě 3. 1.)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 

(kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
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Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, St, Čt 12:00 mše sv.
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá 8:30 mše sv. 
Ne 10:30 mše sv. s katechezí pro děti (kostel 

sv. Víta, Tuchoměřice) 
Od čtvrtka 19. 1. poběží v klášteře v Tuchoměřicích kur-
zy Alfa.

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

Prokopská zastavení
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáško-
vého cyklu Prokopská zastavení, které se bude konat 
v uterý 17. 1. od 18:30 v Komunitním centru sv. Prokopa. 
Hostem bude P. Jaroslav Brož, S.S.L., Th.D., vyučující no-
vozákonní předměty na KTF UK. Téma zní V čem je Bible 
výjimečná, podtitul Bible jako kniha inspirovaná a inspi-
rující.

Roman Dragoun Třináctého na třináctce
První novoroční díl koncertního cyklu Třináctého na tři-
náctce, do kterého si východočeský písničkář Slávek 
Klecandr zve rozličné hudebníky, se koná v pátek 13. 
ledna 2012 od 19:30 v Komunitním centru sv. Prokopa 
na Slunečním náměstí v pražských Nových Butovicích 
(metro Hůrka). Hostem bude česká hudební legenda, 
zpěvák, skladatel a klavírista Roman Dragoun. Vstupné 
je dobrovolné a vstup bezbariérový. Večer fi nančně 
podpořilo Ministerstvo kultury, Nadace Život umělce 
a Nadace Českého hudebního fondu a MČ Praha 13.
Doporučujeme rezervovat si místa, a to do 12. 1. 2012 
na mailové adrese 13na13@centrum.cz. Více informa-
cí najdete na www.trinactnatrinact.blog.cz

Akademická farnost Praha 
a VŠ katolické hnutí Praha 
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1
tel: 222 221 339; e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.farnost.cz; http://praha.vkhcr.org/

23. 1. 20:00 Literárně-hudební večer: Smíření se se 
světem Edwarda Stachury. Polský spi-
sovatel, básník, překladatel a písnič-
kář Edward Stachura (1937–1979) pa-
tří mezi významné spisovatele, kaž-
dý Polák se s ním seznámí už ve škole. 
Jeho tvorba je naprosto osobitá. V 60. 
a 70. letech byla opakovaně poctěna 
různými cenami. Stachurovy knihy jsou 
vlastně poezií života, poezií drobných 
skutečností, činností, dojmů,  pocitů, 
myšlenek a idejí, z nichž se skládá pros-
tý lidský život. Stachurova poezie i pró-
za je psána proto, aby byla slyšena, 
proto neváhejte a využijte příležitosti 
trochu se „zklidnit“ a zaposlouchat se 
do Stachurových textů. Na viděnou se 
těší Petr Janeš a Vilma Manová.

29. 1. 21:15 Salvátorský salon – vernisáž. Z neuvě-
řitelných 53 přihlášených z řad salvá-
torských autorů vybrala odborná po-
rota 17 umělců, jejichž díla budou 
vystavena na ochozech našeho kos-
tela vždy půl hodiny před mší a půl 
hodiny po mši v neděli od 14 a od 20 
hodin a v úterý od 19 hodin. Vernisáž 
proběhne v sakristii po nedělní večerní 
mši sv. 29. ledna. 

16. a 30. 1.  19:00 Klub První pokus – jedná se o otevřené 
společenství studentů, které navazuje 
na tradici Vysokoškolského katolické-
ho hnutí v Praze. Pravidelně se potká-
váme každých čtrnáct dní při disku-
zích nebo přednáškách o duchovních 
tématech. Organizujeme spolu také 
další nepravidelné aktivity, jako jsou 
poutě, návštěvy v LDN či liturgický sil-
vestr. Koná se pravidelně v Kryptě.

27. 1. 17:00 7. Salvátorské soirée aneb Ples aka-
demické farnosti a Vysokoškolského 
katolického hnutí. Ples se tentokrát 
uskuteční v sále kardinála Berana 
v Arcibiskupském paláci. Vstupenky 
za cenu 230 Kč je možné rezervovat 
na info@farnostsalvator.cz. K tanci za-
hraje kapely Funny dance band, těšit 
se můžete i na bohatou tombolu.

Salvátorská schola
3. 1. doprovodí schola mši od 19:00 skladbami B. 
Brittena – výběr z cyklu Ceremony of Carols.
31. 1. při mši od 19:00 provede schola americké spiri-
tuály.

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram
261 80 Příbram II – 591; tel.: 318 429 930
fax: 318 429 934; e-mail: basilica@svata-hora.cz
http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz

 6. 1. slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – mše sv. v 7:00, 
9:00, 11:00 a 17:00; při mši v 17:00 zazní Missa II. 
A. V. Michny a Reges de Saba F. X. Brixiho; od 
18:00 jste zváni na Tříkrálový koncert v podání 
Svatohorského chrámového sboru

14. 1. zpívané latinské chorální nešpory v 16:30
21. 1. 107. výročí povýšení na baziliku, možnost zís-

kání plnomocných odpustků

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel: 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
www.kapucini.cz, www.veceryukapucinu.cz

 ■ Pravidelné mše sv. jsou v Loretě slouženy v sobo-
tu v 7:30 ve Svaté chýši a v neděli v 18:00 v kostele 
Narození Páně. Každou neděli v 15:00 a v 19:00 jste 
zváni k poslechu loretánské zvonkohry, v pátek 6. 1. 
také v 17:00.

 ■ Známý kapucínský betlém v kostele Panny Marie 
Andělské bude v lednu otevřen následovně: 1. 1. od 
11:30 do 17:00., 2.–7. 1. v čase od 9:30 do 17:00., 8. 1. 
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od 10:00 do 17:00. Od 9. 1. do 29. 1. bude betlém zpří-
stupněn jen o sobotách a nedělích mezi 14:00 a 17:00.

 ■ Ve středu 4. 1. jste od 19:00 zváni do kláštera na be-
nefi ci Večery u kapucínů, během ní vystoupí kvarteto 
Musica Gaudeans a zazní hudba M. P. Musorgského 
a P. Cibocha. Benefi ce se pořádá pro občanské 
sdružení Naděje, které se mimo jiné stará o lidi bez 
domova.

 ■ Na odpoledne 8. 1. od 15:30 připravil soubor 
Societas Musicalis společně se svými hosty a soubo-
rem Collegium Quod Libitum Vánoční barokní zasta-
vení v kostele Panny Marie Andělské. Zazní vánoč-
ní koledy a hudba J. Michaličky, D. Scarlattiho, J. D. 
Heinichena a dalších autorů. Společně si také zazpí-
váme – za doprovodu varhan a jiných hudebních 
nástrojů – známé koledy. 

 ■ Ve středu 1. 2. pak na benefi čních Večerech u kapu-
cínů od 19:00 vystoupí písničkář Ivo Jahelka. Zpívat 
bude pro občanské sdružení Rosa, centrum pro týra-
né a osamělé ženy.

K návštěvě poutního místa a k účasti na programech 
srdečně zvou bratři kapucíni.

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
6. 1. – 5. 2.  „Co je člověk“ – jubilejní výstava obra-

zů a kreseb ak. mal. Marie Tefrové 

7. 1. 15:30 benefi ční koncert dětského pěvecké-
ho sboru Radost Praha pod vedením 
sbormistra Vladislava Součka (sboru se 
věnuje již 50. sezónu a vychoval v něm 
řadu talentovaných zpěváků); na pro-
gramu J. J. Ryba, G. B. Pergolesi, C. 
Monteverdi; vstupné dobrovolné (kos-
tel Sv. rodiny)

21. 1. 15:00 koncert smíšené vokální skupiny Marika 
Singers, zazní skladby klasické i součas-
né moderní tvorby včetně světově 
známých melodií (od W. A. Mozarta, 
J. Haydna po M. Mathieu a E. Piaf); 
vstupné dobrovolné (kostel Sv. rodiny)

29. 1. 17:00 Duo semplice (fl étna – Vít Homér, harfa 
– Lukáš Dobrodinský), zazní skladby J. S. 
Bacha, A. Corelliho, J. K. Krumpholtze, 
F. Bendy, V. Nováka, Z. Folprechta, V. 
Homéra a poezie W. Shakespeara, J. 
Seiferta, P. Claudela a J. Zahradníčka 
v podání Blanky Suriakové; vstupné 
dobrovolné (kostel Sv. rodiny)

Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, kte-
rá byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Do-
mova.
Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Do-
mova se mohou přihlásit na e-mailu:
kultura@domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY
Pobožnost za znovupostavení 
Mariánského sloupu
Srdečně vás zveme na mariánskou pobožnost za zno-
vupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí. Koná se každého 3. v měsíci od 17:00 ve vý-
klenku Týnského chrámu vedle fary, Celetná ulice. Na 
programu je růženec, litanie, zásvětné modlitby, mše 
svatá v 18:30 v kostele sv. Jiljí. Těšíme se na vás!

Tříkrálový koncert
Farnost Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám 18, 
Praha 1) vás v pátek 6. ledna v 19:30 srdečně zve do kos-
tela Panny Marie Sněžné na Tříkrálový koncert. V podá-
ní Smíšeného sboru Gaudium Praha 1. LF UK a ženského 
komorního sboru Jirkov pod vedením Zdeny Součkové, 
Vladislava Součka a Šárky Navarové zazní Malá mše 
– „Půlnoční“ a vánoční písně a koledy Jakuba Jana 
Ryby. Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2012.

Barokní Vánoce v Loretě
V neděli 8. ledna v 18:00 jste zváni do chrámu Narození 
Páně v pražské Loretě, kde při bohoslužbě zazní na roz-
loučení s vánoční dobou Barokní Vánoce v Loretě. 
Skladby nejen z českých barokních kancionálů před-
nesou Loretánský pěvecký soubor Collegium Quod 
Libitum a hosté, fl étnový soubor Tibia Pragensis a Trubači 
Pražského hradu. Na varhany hraje Aleš Nosek, diriguje 
Vít Janata. Více informací najdete na webu collegium-
-loreta.webnode.cz

„Dominikánská 8“
Ve čtvrtek 12. ledna od 19:30 jste srdečně zváni do 
barokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí 
(Jilská 7a, Praha 1) na hudební večer v rámci progra-
mových cyklů nazvaných „Dominikánská 8“.
Program: G. P. Telemann: Tříkrálové kantáty (Marni 
Schwonberg – soprán, Iva Lokajíčková – barokní hoboj, 
Alena Hönigová – cembalo). 
Georg Philipp Telemann napsal nejméně 12 ročních 
cyklů kantát pro každou neděli v roce. Na lednovém 
koncertě uslyšíme dvě z nich, určené pro neděle po 
svátku Tří králů. Jejich text apeluje na to, abychom se 
zbavili zloby a zášti vůči ostatním, protože ta nakonec 
nejvíce uškodí nám samým a zabrání nám být šťastní. 
Slova stále velmi aktuální, i když formulovaná v poně-
kud archaické, šroubované němčině. Přednese ho vy-
nikající německá sopranistka Marni Schwonberg, spe-
cializující se na barokní zpěv, spolu s barokní fl étnistkou 
a hobojistkou Ivou Lokajíčkovou.
Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci). Večerní 
pokladna od 18:30. Rezervace: mailem na dominikan-
ska8@op.cz, tel.: 721 676 018.
„Dominikánská 8“ je místem vzdělávání a kultury při 
klášteře u Sv. Jiljí v Praze. Každý čtvrtek je věnován jed-
nomu z programových cyklů: Příběhy křesťanství u nás 
ve 20. století (spolu s KTF UK v Praze); Mezníky v ději-
nách klášterů (spolu s PaedF UK v Praze a CMS Akade-
mie věd ČR); Hudební večery; Literární večery – deba-
ty nad knihou.
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Pro ministranty
• Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 8–14 

let): sobota 14. ledna, Nymburk. Zahájení v kostele 
sv. Bartoloměje v 9:30. Program: Nácvik liturgie, mše 
sv., hry, soutěže, fotbálek,... S sebou 60 Kč na jídlo, 
sportovní (obuv do tělocvičny) a případně minist-
rantské oblečení. Ukončení v 16:00.

• Ministrantské setkání pro starší kluky (cca 14–25 let): 
20.–21. ledna, Kojetice u Prahy. Zahájení v pátek 
mší sv. v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích v 18:00, 
přesun do Kojetic, posezení, hry. V sobotu ráno mše 
sv., příležitost ke svátosti smíření, duchovní program, 
fotbálek. S sebou 150 Kč na jídlo, sportovní a mini-
strantské oblečení. Tématem tohoto setkání bude 
Církev.

• Srdečně také zveme starší ministranty (kluky cca 14–
25 let) ke společné pouti do Říma od 3. do 11. úno-
ra 2012.

Fotky ze starších akcí a bližší informace na: ministranti.
apha.cz, kontakt: P. Benedikt Hudema (tel: 724 209 774, 
e-mail: ministranti@apha.cz)

Zlatá Praha – „Život pro jednotu“
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vycháze-
jící ze spirituality společenství, ke které dala podnět za-
kladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při své ná-
vštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro všechny, 
kteří se snaží o duchovní obnovu svou i svého města 
v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit město, ve kte-
rém žijeme, musíme proměnit nejprve sami sebe.“
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v nedě-
li 15. ledna od 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřa-
du Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – 
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava), pod názvem „Život pro jednotu“. Jeho hos-
ty budou přímí účastníci ekumenického týdne, který 
se uskutečnil v roce 2011 v Tridentu. Hudbou doprová-
zí Tomáš Najbrt. Vstupné dobrovolné, alternativní pro-
gram pro děti zajištěn.
Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronickou 
poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@fo-
colare.cz
Hnutí fokoláre: Fokoláre Praha, Karmelitská 29; 118 00 
Praha 1; tel.: 257 534 739; ffprg@focolare.cz

Děti dnes a jak vůči nim obstát
V neděli 15. ledna v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí přednášky na téma Děti dnes a jak vůči nim obstát, 
která se koná v rámci Farní akademie v kostele Panny 
Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36. 

Přednášející bude Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., z ka-
tedry psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze.

Podvečer modliteb za životní prostředí
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolu-
práci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) 
se připojuje k lednovým modlitbám za jednotu křesťa-
nů a zve na úterý 17. ledna od 17:30 do přízemí kláštera 
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k Podvečeru mod-
liteb za životní prostředí a náš vztah k němu. Kázáním 
poslouží ThDr. Pavel Černý, Th.D., kazatel Církve bratr-
ské v Praze 1 a vedoucí katedry praktické teologie na 
Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Dny otevřených dveří
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední 
odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů 
si vás dovolují pozvat na Den otevřených dveří, který se 
koná 18. ledna od 17:00 v Ječné ulici 33, Praha 2. Další 
informace naleznete na www.skolajecna.cz

TEC+
TEC+ je určen lidem zhruba od 23 let a má za cíl otevřít 
nové cesty k uchopení a prožití velikonočního tajem-
ství. Probíhá ve třech dnech nazvaných Den umírání, 
Den vzkříšení a Den rozeslání. Součástí programu je mše 
svatá, modlitba, promluvy, obřady vycházející z kato-
lické liturgie, hry, tvořivá činnost a plno překvapení.
Zveme tedy další TEC+, který proběhne v termínu 20.–
22. 1. 2012 v Praze-Vinoři na faře – v Křesťanském centru. 
Program začíná v pátek v 17:00 a končí v neděli kolem 
17. hodiny po společně slavené mši svaté. Stravování je 
zajištěno na místě. Cena programu je 500 Kč. 
Informace a přihlášky:
Pavla Fabianová, tel.: 312 310 070, mobil: 776 712 084, 
e-mail: p.f.2000@ seznam.cz.
Podrobné informace na http://web.katolik.cz/TEC/

Prezentace knihy o DCŽM
Paulínky zvou na prezentaci knihy P. ThDr. Jana Balíka 
„Diecézní centra života mládeže“.
Knihu představí kardinál Miloslav Vlk, Mons. doc. Ladislav 
Hučko a sociolog doc. Petr Sak 31. ledna v knihkupec-
tví Paulínky (Jungmannovo nám. 18, Praha 1) od 19:00.
Diecézní centra života mládeže jsou důležitou součás-
tí pastorace mládeže v ČR. Dokládají, jak je pro pře-
dávání evangelia důležité živé společenství. Autor ve 
své nové knize nabízí odborný pohled na historii vzniku 
těchto center a pojednává o podmínkách jejich bu-
doucího rozvoje.

12.–15. 1.
Duchovní obnova „Člověk 
je stvořen, aby Boha chválil 
a vzdával mu úctu…“

P. Ladislav Árvaj SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín; tel.: 558 761 429, 737 930 713; 
http://www.jesuit.cz/exercicie/
nabidka.php

29. 1. – 4. 2. Ignaciánská duchovní 
cvičení – I. týden P. František Lízna SJ Exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín; tel./
fax: 321 721 959, 731 182 112; 
exercicie.kolin@seznam.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
Síla eucharistie
(Elias Vella)
P. Elias Vella nepředkládá čtenáři další teologický trak-
tát o eucharistii, spíše touží naučit nás z ní žít, zpřístupnit 
nám tento vzácný Boží dar. 

Brož., 152 str., 180 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Síla rodičovské modlitby
(Stormie Omartianová)
Další kniha od autorky titulu Síla manželčiny modlitby. 
Ten tokrát povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě ro-
diče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. 
Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí se dívat, jak na 
naše děti ve válečném poli dopadají střely ze všech 
stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku 
a užíváme Boží moc v jejich prospěch.“

Brož., 208 str., 199 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Přednáška v Řezně a další projevy
(Benedikt XVI.)
„Máme před sebou soubor textů, které vyjadřují jed-
nu dimenzi papežova poselství: jeho politickou teologii 
a teologii dialogu kultur a náboženství, zejména dialo-
gu mezi křesťanskou vírou a sekulární racionalitou. Zdá 
se, že toto téma se zejména v posledních letech dostá-
vá do popředí jeho učení a zároveň je tím, co právem 
budí zájem o jeho myšlenky i daleko za viditelnými hra-
nicemi katolické církve“ (z předmluvy Tomáše Halíka).

Brož., 64 str., 109 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Nad evangeliem podle Lukáše
Porozumět Božímu slovu
(Silvano Fausti)
Výklad Lukášova evangelia, ve kterém nechybí od-
bornost a přitom i pochopitelnost a živost, která zve 
nejen k četbě, ale i k přemýšlení a k žití rozjímaného 
slova. Autorova životní zkušenost se zde spojuje s pocti-
vým bádáním a přesný výklad s jednoduchým jazykem 
v ustavičném dialogu mezi moderností a tradicí.

Váz., 848 str., 789 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Slovo a život
Zamyšlení nad Božím slovem pro neděle a svátky v roč-
ním cyklu B
(Raniero Cantalamessa)
Nedělní liturgie je pro mnoho věřících tou jedinou pří-
ležitostí, kdy se setkávají s Božím slovem. Proto se otec 
Raniero Cantalamessa rozhodl v tříletém cyklu zamyšle-
ní nad nedělními biblickými texty nechat zaznít všech-
ny podstatné skutečnosti víry, a to i ty, které se obvykle 
do nedělních homilií pro Boží lid nezařazují. 

Brož., 309 str., 290 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Rozmluvy s Bohem (svazek 6)
Slavnosti a svátky (leden-červen)
(F. Fernández-Carvajal)
Nová ediční řada, která čtenářům poskytne další mož-
ný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvě-

rou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí círk-
ve. Praktický formát knihy dovoluje brát si ji s sebou 
i na cesty. Již vyšel svazek 1: Advent – Doba vánoční 
– Zjevení Páně

Měkká vazba., 472 str., 255 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Blahoslavenství jako lék
(Marie-Dominique Philippe)
Autorův pohled na blahoslavenství je velmi neotřelý. 
Srovnává každé blahoslavenství s jednou ze součas-
ných ateistických ideologií a ukazuje, že každá z nich 
je ve své podstatě karikaturou příslušného blahoslaven-
ství.

Brož., 175 str., 179 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Serafi m Sarovský
Život a duchovní moudrost
(Irina Gorainoff)
Serafi m Sarovský (1759–1833) je jedním z nejoblíbeněj-
ších pravoslavných světců, jeho příběh a duchovní na-
uka dodnes inspirují křesťany po celém světě.

Váz., 191 str., 229 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Dítě, zázrak života
Další z knížeček „do kapsy“, tentokrát k příležitosti na-
rození dítěte a jeho přijetí jako Božího daru. Mimo jiné 
obsahuje modlitby za ty, kdo po dítěti touží; za matky 
v očekávání; za děti, které trpí, a další texty a modlitby 
pro různé rodinné situace.

Brož., 48 str., 35 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Přátelská sněhová vločka
Obyčejný příběh o neobyčejných věcech
(M. Scott Peck)
Když malé Janě přistane na nose sněhová vločka, za-
číná přemýšlet o tom, co za vločku to je: jestli je hod-
ná, jak je stará, jestli ji má vločka ráda, jak se jmenu-
je. Uvažování nad koloběhem vloček vede Janu k my-
šlenkám o Bohu, ke kterému si vytváří nový, osobní 
vztah. Novela se dotýká složitých otázek, přesto přede-
vším díky velmi dobrým dialogům působí svěže a leh-
ce.

Váz., 64 str., 175 Kč
Portál, www.portal.cz

Maria z Nazaretu (DVD)
Filmový příběh zachycuje Marii ve všech okamžicích, 
jak nám je předali evangelisté. Film je vhodný pro zá-
kladní poznání Ježíšova a Mariina života.

Rodinný fi lm, český dabing, 115 minut, 199 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Nové záložky
Na webové stránce www.paulinky.cz v novinkách 
najdete nové záložky s různými modlitbami (studen-
ta, seniorů, k Nejsvětější Trojici, k andělu strážnému, na 
přímluvu bl. Chiary Luce Badano, modlitba sv. Františ-
ka) a „blaze“ (dětem, prarodičům, domovu) a mnoho 
dalších. Cena 3 Kč.
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou 
podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů.

Úmysl misijní
Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede 
všemi lidmi dobré vůle.

Úmysl národní
Za všechny křesťany, aby odvahou a spravedlností naplňovali své poslá-
ní radostným životem podle evangelia.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 17. 1. 2011
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Veselá. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 1. ledna 1252 zemřela sv. Zdislava z Lemberka, česká šlechtična, terciářka OP, spolupracovnice dominiká-
nů, manželka šlechtice Havla Markvatice, s nímž v Jablonném v Podještědí a v Turnově založi-
la kláštery pro kazatelský řád sv. Dominika. Proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a křes-
ťanskými skutky lásky. V roce 1907 byla blahořečena a 21. května 1995 papežem Janem 
Pavlem II. svatořečena. Je hlavní patronkou litoměřické diecéze. (* roku 1220)

 2. ledna 982 zemřel Dětmar, první pražský biskup. Vysvěcen byl arcibiskupem mohučským sv. Willigisem až 
v roce 975. Hodně cestoval po diecézi, přičemž světil chrámy a křtil věřící. Zavedl také kostel-
ní desátky.

 3. ledna 2002 kardinál Miloslav Vlk vyhlásil statut kostela v areálu pražské Lorety jako poutní kostel Narození 
Páně s loretánskou kaplí a statut kostela tvořícího součást kapucínského kláštera v Praze na 
Hradčanech jako klášterní kostel Panny Marie Královny andělů.

 8. ledna 1997 Vláda ČR projednala věcné řešení převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlast-
nictví církevních právnických osob, ale o převodu samotném zatím nerozhodla.

 11. ledna 1852 narozen ThDr. a PhDr. František Kordač, katolický kněz a teolog. V letech 1885–1905 byl rek-
torem semináře a profesorem bohosloví v Litoměřicích, od roku 1905 profesorem křesťanské 
fi losofi e na KTF UK. V letech 1919–1931 byl pražským sídelním arcibiskupem a primasem čes-
kým. Za svého episkopátu založil Arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči a kněžský semi-
nář v Praze-Dejvicích. Podílel se na uzavření „modu vivendi“ mezi ČSR a Vatikánem. V roce 
1931 se vzdal svého úřadu. († 26. 4. 1934)

 11. ledna 1997 ve svatovítské katedrále přijali biskupské svěcení katoličtí kněží Václav Malý a Jiří Paďour. Stali 
se tak pražskými pomocnými biskupy.

 21. ledna 1907 narozen Vincenc Reginald Dacík, katolický kněz-dominikán a teolog, redaktor. V letech 1933–
1940 profesor dogmatiky na fi losofi ckém a teologickém učilišti řádu dominikánů v Olomouci. 
V roce 1946 jmenován převorem v dominikánském konventu u Sv. Jiljí v Praze. V letech 
1965–1974 působil v duchovní správě na Velehradě. Redaktor dominikánského nakladatel-
ství „Krystal“, spoluautor českého překladu „Summy teologické Tomáše Akvinského“. Napsal 
řadu vlastních teologických děl a učebnic. († 21. 4. 1988)

 26. ledna 1347 papež Kliment VI. vydal svou zakládající listinou souhlas k založení pražské univerzity, o jejíž za-
ložení požádal, podporován pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, český král Karel IV.

 29. ledna 1872 sv. Jan Bosko a sv. Marie Dominika Mazzarellová založili ženskou větev své salesiánské společ-
nosti, tj. Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů – salesiánky.

Arnošt Kelnar

Vážení čtenáři,
přejeme Vám, abyste rok 2012 prožili ve zdraví, pokoji a lásce, obklopeni 
dobrými lidmi, naplňováni dobrými myšlenkami a touhami, aby Vás těžkos-
ti neporážely, ale posilovaly a radosti aby Vás vedly k vděčnosti a k chvá-
le Boha. K tomu všemu Vám upřímně vyprošujeme Boží pomoc a požehnání.

Vaše redakce


