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S překvapením jsem ve slovníku Wi-
kipedie zjistil, že francouzské Pour 
féliciter, tedy naše PF objevující se 
snad na všech přáních kolem Vá-
noc a Nového roku, se ve Fran-
cii nepoužívá. Je to do určité míry 
naše středoevropské specifi kum. 
Proč tedy neužíváme zkratku PŠ, 
tedy „pro štěstí“? Ať už je to jak-
koli, štěstí si vzájemně přejeme. Je 
ale faktem, že štěstí samo o sobě 
je poněkud neurčitý pojem. Co lze 
ale s radostí říci, že již více jak deset 
let hned na začátku nového roku 
právě křesťané něco pro skutečné 
štěstí dělají! Učinit šťastnými lidi ko-
lem sebe se pokouší docela jasně 
a hlavně velmi prakticky projekt Tří-
králové sbírky. A ještě jedno charitní 
dílo se právě rodí - pomoc rodinám, které nežijí někde v Africe, ale v naší zemi! Bohužel i u nás se člověk může 
dostat do nouze a bolí to o to víc, že se považujeme za bohatou zemi. Aby o nás neplatilo, že pro samou po-
moc v zahraničí nevidíme nouzi u nás doma, připravuje Charita velmi zajímavý projekt. Možná je ale cenné 
všimnout si i těch, kteří někdy v životě štěstí nemohli prožít kvůli útlaku. Strhující příběhy nejen o útlaku, ale také 
o Boží pomoci, jsou skutečným pokladem. Vždyť víme, jak je důležité umět se podívat pravdě do očí a poučit 
se z historie. Právě o tom vypráví v lednovém Zpravodaji Post Bellum. Nejeden literární autor se zastavil nad my-
šlenkou „továrny na štěstí“. Zpravodaj přináší pohled do skutečné „továrny na štěstí“. Ale vážně, přát někomu 
„hodně štěstí a zdraví“ může být hezká, ale bezcenná 
fráze. Ovšem již Izraelité znali pojem „požehnání“, tedy 
modlitby, v níž vyprošujeme druhým dobro od Boha. 
Kde jinde hledat lidi, kteří se modlí o dobro pro druhé, 
než v klášteře. Našimi hosty budou tedy sestry karmelit-
ky… A když od 18. do 25. 1. se budeme modlit za jed-
notu křesťanů, vracíme se k původnímu ideálu naše-
ho Pána. Jednota je jedním z předpokladů skutečné 
radosti a štěstí. A ještě jedna zajímavá událost v lednu 
proběhne. Před dvaceti lety vzniklo centrum pro mlá-
dež Pražské arcidiecéze – Nazaret v Praze Kunraticích. 
Když se ohlédnu zpět, zdá se mi, že důvodů ke štěstí 
máme vlastně docela hodně. A tak i Vám, milí čtenáři 
našeho Zpravodaje, nejen přejeme, ale také vyprošu-
jeme pravé štěstí – Boží pokoj a jeho milost.

P. Mgr. Ing. Michal Němeček
biskupský vikář pro pastoraci
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Lednový kalendářík
 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie
  Den obnovy samostatného českého státu
  Světový den modliteb za mír
 1.–13. 1. Tříkrálová sbírka
 6. 1. slavnost Zjevení Páně
 13. 1. svátek Křtu Páně
 20. 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 a 28. 1. sv. Tomáše Akvinského.

foto: Michal Němeček
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Druhého ledna se doží-
vá významného život-
ního jubilea sedmdesá-
ti let apoštolský nuncius 
Mons. Giuseppe Lean-
za. Společně se všemi 
našimi diecézany pře-
jeme hojnost Božích mi-
lostí, požehnání, zdraví 
a sil pro náročnou službu 
v naší zemi.

Pozvánka k Tříkrálovému průvodu 
2013 v Praze na Hradčanech
Všechny vás srdečně zveme na Hradčany, kde v před-
večer Slavnosti Zjevení Páně, tedy v sobotu 5. ledna 
2013, v 15:30 přijedou už po osmnácté do našeho hlav-
ního města Tři králové.
Králové na velbloudech, doprovázeni pážaty, staro-
českým lidem a koledníky tříkrálové sbírky, vyjedou 
ve výše uvedeném čase z bran Arcibiskupství praž-
ského na Hradčanské náměstí, kde všem koledníkům 
a ostatním přítomným požehná z balkonu AP otec 
kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Po tom už 
všichni společně vykročí k Betlému. Průvod půjde Lore-
tánskou ulicí, kde se setkají s králem Herodem, odkud 
půjde dál už bez zastávky až ke Svaté rodině na Lore-
tánské náměstí. Tam se Tři králové pokloní malému Je-
žíškovi a předají mu své dary, zlato, kadidlo a myrhu.
Po té předají také své poselství, které bude patřit ze-
jména dětem a jejich rodičům, avšak zároveň i celému 
městu a národu.
Na závěr mohou děti ke Třem králům i k malému Je-
žíškovi přijít, pozdravit se s nimi a zanechat u jesliček svůj 
dárek, který následujícího dne, 6. ledna, Tři králové při-
nesou nemocným dětem na vybranou dětskou kliniku.
Děti mohou jako dárek přinést například dětské kníž-
ky, omalovánky, skicáky, pastelky, pera, diáře, hezká 

klíčenka, také hračky, ale ne plyšové. Dobře vybrané 
dárky jistě udělají radost všem dětem: malým i větším.
Věříme, že tato akce nachází zalíbení u samotných 
svatých Tří králů, kteří v nebi před Boží tváří bez ustání 
prosí o vzkříšení autentického duchovního života v naší 
zemi. Ovšem že nejen u nás, ale v celém neklidném 
světě, který po duchovním životě prahne stále víc.
Společně se na vaši hojnou účast těší:
Za Arcibiskupství pražské: Dominik kardinál Duka OP, ar-
cibiskup pražský
Za Arcidiecézní Charitu Praha: Mgr. Pavel Šimek, zod-
povědný za Tříkrálovou sbírku
Za Misionáře identes: P. Antonín Lukeš, M.Id, zodpověd-
ný za Tříkrálový průvod

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2013 proběhne v pražské arcidiecézi 
ve dnech 1. – 13. ledna 2013. Diecézní záměr pro tuto 
sbírku je podpořit pobytové služby seniorů v Domově 
seniorů v Mukařově, Azylové bydlení pro seniory v Karlí-
ně a péči o lidi s Alzheimerovou nemocí.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Každoročně v lednu, v týdnu, který začíná památkou 
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a vrcholí svátkem 
Obrácení svatého Pavla, se věřící v Krista spojují v mod-
litbách za jednotu křesťanů. V rámci tohoto týdne se 
v řadě kostelů konají také ekumenické boho služby.
Tradiční společné ekumenické bohoslužebné shromáž-
dění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, bude 
v pondělí 21. ledna od 18:00 ve sboru Církve bratrské, 
Soukenická 15, Praha 1.

Obnovení pravidelných 
bohoslužeb v kostele Všech 
svatých na Pražském hradě
Kolegiátní kapitula Všech svatých s radostí oznamuje, že 
od adventu a vánočních svátků 2012 obnovuje pravidel-
né nedělní bohoslužby v kostele Všech svatých na Praž-
ském hradě. Mše svatá zde bude slavena každou neděli 
v 15:30. Vstup do kostela je z hradního nádvoří za kate-
drálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha, vedle Starého krá-
lovského paláce. V souvislosti s bohoslužbami bude také 
věřícím pravidelně zpřístupněn hrob sv. Prokopa. Kapi-
tula srdečně zve všechny věřící ke společným bohosluž-
bám i osobním modlitbám u světcova hrobu. Za jakýko-
liv dar pro obnovu liturgického života tohoto vzácného 
kostela budeme vděčni, na dobrodince kostela pravi-
delně pamatujeme při kapitulních bohoslužbách.

Misijní neděle v pražské arcidiecézi
Třetí neděle v říjnu se nesla v duchu misií. Ve farnostech 
nechyběla při slavení nápaditost, chuť a radost dělit se. 
V Kladně si děti připravily bohoslužbu, v průvodu s dary 
se objevily symboly všech kontinentů, prosby četly škol-
ní děti a ty které neumí číst se je naučily zpaměti. Po mši 
následoval jarmark. V Praze-Spořilově děti vytvořily pla-
káty do kostela, prodávaly perníčky a misijní kalendá-
ře. V Nymburce se zase sešly děti ke společnému peče-
ní misijního koláče a pak dohromady připravily nedělní 
bohoslužbu. Ve Vlašimi, největší mimopražské farnosti, 
členové mladého manželského společenství napek-
li a připravili na ranní mši pestrou paletu dobrot. V Kři-
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notlivce případně na celou rodinu. Do této oblasti patří 
i podpora léčebných pobytů, léky atd. V případě pod-
pory vzdělávání dává charita dětem možnost účast-
nit se mimoškolních aktivit, navštěvovat základní umě-
leckou školu či rozvíjet svůj talent v jiné oblasti zvláště 
v těch případech, kdy by si to rodina z finančních dů-
vodů nemohla dovolit.
Stejně jako Adopce na dálku® je projekt Zdravá rodi-
na založen na solidaritě mezi lidmi. Adresnost projek-
tu spočívá v tom, že dárci ví, na jaké výdaje přispívají. 
Tedy např. na výuku hry na varhany pro dívku. Vzhle-
dem k ochraně soukromí však nebudou znát konkrét-
ní příjemce. 
Dárci se mohou do projektu Zdravá rodina zapojit již 
nyní. Mohou zasílat své dary na konto Arcidiecézní 
charity Praha č. ú. 749011/5500, variabilní symbol 3300. 
V březnu 2013 bude spuštěn web, pomocí kterého bu-
dou dárci moci vybírat konkrétní účely pro využití svých 
darů.

Více informací: www.praha.charita.cz/zdravarodina

V Roce víry s Konstantinem a Metodějem
Na rok 2013 připadá delší část Roku víry (11. 10. 2012 – 
24. 11. 2013), vyhlášeného Benediktem XVI. u příležitosti 
50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a také 1150. 
výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou 
Moravu. Tyto dvě připomínky spolu dobře korespondují.
K vyhlášení Roku víry nám Svatý otec poslal apoštolský 
list Porta fidei (Brána k víře), v jehož úvodu píše: „Brá-
na k víře (srov. Sk 14,27), jež uvádí do života ve spole-
čenství s Bohem [...], je pro nás vždy otevřena. Překročit 
její práh lze tehdy, jestliže je hlásáno Boží slovo a srdce 
se nechává přetvářet proměňující milostí.“ Překážkou 
před prahem brány k víře však může být (vedle jiného) 
i to, není-li Boží slovo hlásáno srozumitelně, srozumitel-
ným jazykem. Na základě tohoto tvrzení můžeme obě 
výročí usouvztažnit (v obou případech šlo totiž o sna-
hu takovou překážku odstranit): 1) II. vatikánský koncil 
v Konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium 
uznal, že „ve mši, při udělování svátostí i jinde v liturgii 
může být pro lid nezřídka velmi užitečné uplatnit ná-
rodní jazyk“, a ve Věroučné konstituci o Božím zjevení 
Dei verbum prohlásil, že „Boží slovo [...] má být přístup-
né všem dobám, [a] proto se církev [...] stará, aby byly 
pořízeny dobré a správné překlady [Písma] do různých 
jazyků“. 2) Konstantinovi a Metodějovi se podařilo zís-
kat od papeže Hadriána II. (r. 868) schválení staroslo-
věnštiny jako liturgického jazyka a zásluhou obou bratří 
bylo před Metodějovou smrtí (r. 885) do staroslověnšti-
ny přeloženo téměř celé Písmo.
Uvedený úmysl II. vaticana je dnes naplňován, jak do-
kládá např. i odpověď německého filozofa a katolic-
kého kněze L. Honnefeldera na otázku, v čem může 
dnes běžný věřící vidět koncil ve svém životě: „Účastní-
ci liturgie mohou slyšet biblický text ve vlastním jazyce, 
porozumět mu a podílet se na liturgii – takovou mož-
nost jsme před tímto koncilem neměli“ (KT 49 / 4.–10. 
12. 2012). Dluhy však stále ještě jsou, neboť, jak píše Be-
nedikt XVI. ve své posynodní apoštolské exhortaci Ver-
bum Domini (Slovo Páně) (30. 9. 2010), „různé místní 
církve nemají dosud úplný překlad Bible do svého ja-
zyka. Kolik národů dnes hladoví a žízní po Božím slově, 
ale bohužel nemohou mít ještě ‘dokořán otevřený pří-

vosudově byli farníci přítomni „zrození misionářky“, pro-
tože byla pokřtěna malá Valentinka a v Čechticích 
po mši sv. následovalo i svěcení úrody. V Praze-Petro-
vicích uspořádali misijní klubko. Dětem se podařilo vy-
robit řadu hezkých výrobků, které pak prodávaly i roz-
dávaly.
 Všechny akce provázelo nadšení dětí i dospělých 
a dobrý pocit, že přispěli na dobrou věc.

S. M. Angelika Pintířová SCB 
arcidiecézní ředitelka PMD (red. zkráceno)

Projekt Zdravá rodina
Arcidiecézní charita Praha zaha-
juje nový projekt adresné podpo-
ry potřebným českým rodinám. 
Princip pomoci vychází z úspěšné-
ho rozvojového programu Adop-
ce na dálku®, který pražská Cha-
rita realizuje od roku 1993 a který 
již pomohl více než 30 tisícům nej-
chudších dětí z rozvojových zemí 

ve vzdělávání. Projekt Zdravá rodina cílí na vícečet-
né rodiny a bude pomáhat především v oblasti zdra-
ví a vzdělávání.
Rodiny zapojené do projektu získají přímou finanční po-
moc zejména na vzdělávání a péči o zdraví. U podpo-
ry v oblasti péče o zdraví je dána přednost té pomo-
ci, která není hrazena ze zdravotního nebo sociálního 
systémy státu a která rodině pomáhá, aby mohla zů-
stat pohromadě nebo zmírnit dopad nemoci na jed-

Misijní neděle v Kladně
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stup k Písmu svatému’, jak si to přál II. vatikánský kon-
cil!“ Stále je tedy potřebné pokračovat v práci soluň-
ských bratří.
Svatý otec nás v Roce víry svým apoštolským listem vy-
bízí (mimo jiné) k novému úsilí o poznání obsahu naší 
víry. Ale také k jeho novému hlásání, neboť „nesmíme 
zapomínat, že […] existuje množství lidí, kteří v sobě sice 
nerozpoznávají dar víry, upřímně však hledají nejvyš-
ší smysl a konečnou pravdu svého života i celého svě-
ta“. Rok víry máme „prožít [...] ve službě víry a evange-
lizace“. Onen znovu promyšlený obsah své víry si tedy 
rozhodně nemáme nechávat pro sebe, máme jej sdě-
lovat. Ludger Honnefelder dokonce v této souvislosti 
užívá slova překládat, když v odpovědi na otázku, ja-
kou nejvýznamnější stopu ve tváři dnešní církve zane-
chal podle něj poslední koncil, říká: „Myslím, že je to úsi-
lí přeložit křesťanskou víru do jazyka a kultury moderní 
společnosti. To, čemu Jan XXIII. říkal aggiornamento.“ 
Na dotaz, co očekává od Roku víry, pak odpovídá, že 
„[…] v teologii potřebujeme více kreativity. Nikoli zapo-
mínat staré pravdy, nýbrž snažit se je překládat do mo-
derního jazyka a zkušenosti“ (KT 49 / 4.–10. 12. 2012). 
I dnes, tak jako v době Konstantina a Metoděje, je tedy 
stále aktuální otázka překladu, i když překladu v jiném 
slova smyslu; každopádně tak jako v době soluňských 
bratří stojí i dnes v popředí požadavek srozumitelného 
hlásání Božího slova.
Máme-li překládat, je potřebné promýšlet metodu pře-
kladu. Konstantin tu svou popsal a obhájil ve své Před-
mluvě k slovanskému překladu evangeliáře. Především 
odmítal doslovný překlad na úkor srozumitelnosti, pre-
feroval překlad třeba i volnější, avšak lépe vystihující 
smysl originálu. Uveďme si několik ilustrativních pasáží: 
„[…] pokud (jsme mohli), snažili jsme se položiti (slovo) 
náležité a báli jsme se přidat (něco) k evangeliu, takže 
najde-li se někde i skrovně něco přidáno, ať ten, kdo 
čte, rozumí, že se tak stalo z nutnosti, nikoli ze smělos-
ti a rozpaků. […] (Není to) z nedbalosti, že (slova ne-
jsou vždy) vyjádřena týmiž výrazy. Neboť k ničemu nám 
nejsou výrazy a slova, ale jeho (evangelia) smysl. […] 
Proto jsme se někdy vzdali (slova) přesného, a dosadi-
li jsme tam smysl (přesný), který má tutéž platnost. Ne-
boť překládáme kvůli srozumitelnosti (evangelního) vý-
kladu, a ne kvůli přesnosti výrazů…“ (překlad J. Vašici)
Přemýšlejme tedy i my (a nejen v Roce víry), jak, jakým 
jazykem, budeme v dnešní sekularizované společnos-
ti a v době hluboké krize víry hovořit o obsahu své víry. 
Můžeme přitom prosit o přímluvu oba soluňské bratry, 
skutečné mistry v oboru překládání.

Luboš Veselý, Ústav pro jazyk český

Post Bellum zachycuje příběhy 
pamětníků pro budoucí generace
Čtyřiadvacetiletou Milušku Havlůjovou zatkla komunis-
tická tajná policie v roce 1953. Potkal jí osud tisíců „tříd-
ních nepřátel“ nastupující komunistické totality. Aniž by 
se čímkoli provinila, skončila ve vyšetřovací vazbě. Bě-
hem jednoho z výslechů v pražské Bartolomějské ulici 
s ní estébáci sehráli nepěknou hru. Na věšák pověsili 
její civilní šaty a řekli jí, že se může podívat z okna. Kon-
viktskou ulicí jezdila cizí maminka s kočárkem. Tou do-
bou měla Miluška doma ročního synka „Mohlo to trvat 
tak půl hodiny,“ vzpomíná dnes. Zničehonic estébák 

přišel s nabídkou: „Když podepíšete spolupráci, pustí-
me vás domů. Tady jsou šaty! To byla jedna z nejhorších 
chvil v mém životě,“ uvádí Miluška Havlůjová a vzpo-
míná. „Odehraje se ve vás všechno možný. Jsem věří-
cí člověk a v tu chvíli bezradnosti jsem se začala mod-
lit: Pane Bože, prosím Tě, pomož mi! A najednou mi bylo 
jasný, že to prostě podepsat nemůžu. Najednou jako 
kdyby vedle mě Bůh stál a já věděla, že člověk není 
sám. Cítila jsem, že vedle mě někdo je. Řekla jsem, že 
to nemůžu podepsat.“ Takto vzpomíná i dnes s pohnu-
tím v hlase Miluška Havlůjová na nejtěžší zkoušku svého 
života, zkoušku, ve které obstála, ačkoli to odnesla ně-
kolikaletým žalářem a odloučením od malého synka. 
Takovýto příběh a stovky dalších najdete na interneto-
vém portálu www.pametnaroda.cz, kde sdružení Post 
Bellum zpřístupňuje svůj mnoho let budovaný archiv au-
tentických vzpomínek pamětníků. Tato dokumentaris-
tická aktivita se zrodila před více než deseti lety. Tehdy 
si několik mladých novinářů (převážně z rozhlasového 
prostředí), historiků, dokumentaristů a studentů uvědo-
milo, že kolem nás stále žijí stovky a tisíce starých lidí, 
kteří mohou podat jedinečná osobní svědectví o naší 
nedávné minulosti. Zpočátku se jejich zájem soustředil 
především na bývalé válečné veterány (odtud název 
Post Bellum, což latinsky znamená „po válce“). Postup-
ně začali reportéři navštěvovat pamětníky holocaustu, 
odbojáře, politické vězně, perzekuované duchovní či 
disidenty z éry normalizace. Výsledkem takovýchto ná-
vštěv byly mnohahodinové audio rozhovory doplněné 
další textovou či obrazovou dokumentací pamětníko-
va příběhu. Zájem reportérů se logicky soustředil nejen 
na oběti obou totalit dvacátého století (jak nacistické, 
tak komunistické), ale také na osoby, které stanuly tak-
říkajíc na druhé straně barikády – příslušníky bezpeč-
nostních složek, bachaře z kriminálů či lidí, kteří v různé 
míře spolupracovali s tajnou policií. Od roku 2006 našly 
tyto vzpomínky uplatnění v rozhlasovém dokumentár-
ním cyklu Příběhy 20. století (vysílá Český rozhlas – Rádio 
Česko a Radiožurnál). Badatelům i široké veřejnosti jsou 
pak výsledky práce reportérů k dispozici online na in-
ternetovém portálu www.pametnaroda.cz, který Post 
Bellum vytvořilo v roce 2008 ve spolupráci s Českým roz-
hlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.
Zmíněný internetový portál, několikrát oceněný laickou 
i odbornou veřejností, i dnes slouží jako platforma pro 
zpřístupňování pamětnických příběhů pořizovaných 

Ředitel sdružení Mikuláš Kroupa několikrát natáčel vzpomínky nedávno 
zesnulého armádního generála Tomáše Sedláčka
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celou řadou dalších institucí a projektů. V tuto chvíli je 
publikováno více než 1500 svědectví a denně přibýva-
jí další. Lidé z občanského sdružení Post Bellum se snaží 
vzpomínky pamětníků vnést do veřejného prostoru, upo-
zornit, že mezi námi stále žijí lidé, kteří mají co říct k naší 
nedávné minulosti, což pokládáme v dnešní době, kdy 
se setkáváme se snahami o bagatelizaci naší totalitní 
minulosti, za velmi podstatné. Důležitým „vedlejším efek-
tem“ naší činnosti je i navázání mezigeneračního dialo-
gu – naši reportéři, což jsou většinou studenti humanit-
ních oborů, se setkávají s velmi starými lidmi, kteří mají 
leckdy dojem, že o jejich vzpomínky nikdo, ani jejich nej-
bližší rodina, nestojí. Kromě zmíněných rozhlasových do-
kumentů a internetového archivu Paměť národa Post 
Bellum připravuje výstavy, a to především na veřejně 
přístupných místech, vydává publikace – největší ohlas 
sklidila kniha Ještě jsme ve válce, která přináší třináct ko-
miksových příběhů vycházejících z pamětnických vzpo-
mínek. Již třetím rokem organizujeme udílení Cen Pamě-
ti národa, coby poděkování za statečnost, s jakou se 
ocenění lidé postavili zlu a násilí, a také za to, že jsou 
ochotní se o svůj příběh podělit s veřejností. 
Pokud Vás aktivity Post Bellum oslovily, budeme rádi, 
když nám napíšete. Zajímají nás Vaše náměty na za-
chycení svědectví pamětníků. Stejně tak budeme 
moc rádi, pokud byste byli ochotní naší činnost pod-
pořit a stát se členem Klubu přátel Paměti národa. Prá-
vě podpora desítek dárců nám umožňuje zazname-
návat a zpřístupňovat pro vás Paměť národa. Veškeré 
informace o naší činnosti najdete též na internetových 
stránkách www.postbellum.cz; www.pametnaroda.cz. 
Můžete nás kontaktovat emailem na info@postbellum.
cz anebo poštou na adrese Post Bellum, Na Hřeben-
kách 82/2909, 150 00 Praha 5. Děkujeme.

Michal Šmíd

Rozhovor se sestrami z pražského 
Karmelu sv. Josefa
Nepříliš nápadný kostel sv. Benedikta na Hradčanském 
náměstí skrývá velmi zajímavou ženu. O Matce Elektě 
a také trochu o životě v uzavřené klauzuře jsem si poví-
dala se sestrou M. Miladou od Spasitele světa a sestrou 
M. Sárou od Ducha Svatého.

 ■ Jak se připravujete na výročí úmrtí Matky Elekty?
S. Milada: 11. ledna 1663 to bude 350 let, kdy zemře-
la Matka Elekta, zakladatelka pražského Karmelu. Roz-

hodly jsme se, že se na tento den budeme připravovat 
triduem od 8. do 10. ledna, vždy od 17 hodin. Zaháje-
no bude promluvou o Matce Elektě od P. Jana Poříze 
OCD, pak bude půlhodinová adorace se zpěvy sester, 
protože Matka Elekta měla velkou úctu k eucharistii. 
Pak, od 18 hodin, se s námi mohou lidé modlit nešpory. 
11. ledna budou dvě mše svaté. Obvyklá v 7:15 a pak 
slavná mše svatá v 17:00, na kterou jsme pozvali otce 
nuncia, Itala, stejně jako byla Matka Elekta.
S. Sára: Jinak se snažíme mít každý měsíc 11. mši sva-
tou za její ctitele a na vyslyšení jejich proseb. Přibývá 
lidí, kteří se k Matce Elektě obracejí, nechávají úmysly, 
za které se pak modlíme.
Rády bychom také do kostela k bočnímu oltáři po dny 
tridua a jejího výročí smrti umístily skříň s tělem Matky 
Elekty. 
S. Milada: Při této příležitosti jsme také nechaly vytisk-
nout novou novénu, ve které jsou úryvky dopisů jejích 
duchovních vůdců a každý den je zaměřen na něja-
ký aspekt jejího života. Vyjde také informační letáček 
a obrázky. Všechny tyto materiály budou k dispozici 
v kostele. Celý rok 2013 si ji chceme více připomínat, 
upozornit na ni např. při Noci kostelů.

 ■ Jaký je odkaz Matky Elekty? Jak jej vnímáte? 
S. Milada: Matka Elekta nám moc písemností nezane-
chala, přesto ale známe základní momenty jejího živo-
ta. Obracíme se k ní jako k zakladatelce pražského Kar-
melu.
Pak je zde tajemství jejího neporušeného těla. Jsou 
na to různé názory, někoho její neporušené tělo při-
tahuje, někoho odpuzuje. Zvláště současného člově-
ka vychovaného s určitým hygienickým a estetickým 
smýšlením. Napadlo mě, že o neporušeném těle Mat-
ky Elekty můžeme uvažovat v kontextu eschatologie sv. 
Terezie z Lisieux. Její touha působit i po smrti na zemi 
dobro ji vedla k pojetí tzv. aktivní eschatologie: nechtě-
la na věčnosti jen adorovat Pána, ale říkala: „Já budu 
sestupovat, budu pomáhat, sesílat déšť růží. Mé nebe 
bude v tom, že budu moci být přítomná ve všech kon-
činách země, nebudu už ničím omezena, budu pomá-
hat misionářům a kněžím“. A Pán ji opravdu vyslyšel. 
Stejně tak i to, že Pán zachoval tělo Matky Elekty, je, ja-
koby se nám o ní říkalo, že i ona se u Pána za nás ne-
přestává přimlouvat, můžeme za ní chodit, odevzdá-
vat jí své prosby... I ona nechce být v nebi nečinná, 
ale chce být naší matkou, sestrou, přítelkyní a přímluv-
kyní... Když byla Noc kostelů, tak se k ní vytvořil dlou-
hý zástup, bylo zde snad na 2000 lidí, a přistupovali k ní 
s velkou úctou.

 ■ Otevřel se proces blahořečení Matky Elekty, co to 
obnáší?
S. Milada: Proces beatifikace Matky Elekty se otevřel 
v historii již několikrát, ale vždy byl kvůli politickým udá-
lostem přerušen. Nyní byl znovu obnoven díky našim se-
strám v Terni, v Itálii, odkud Matka Elekta pochází. Byl 
již uzavřen diecézní proces a výsledky byly odeslány 
do Říma. Teď se čeká na vyhlášení jejích heroických 
ctností, aby mohla být nazývána ctihodná. Zatím je slu-
žebnicí Boží. A pak se čeká na zázrak pro beatifikaci.
S. Sára: Vyslyšení proseb na její přímluvu, i zázračných, 
je zvláště v historii neskutečně mnoho, ale k oficiální-
mu doložení zázraku v současnosti je potřebná lékařská 
dokumentace a podrobné zkoumání, což zatím není.

Interiér kostela sv. Benedikta
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 ■ Co je vlastně podstatou Karmelu, co se zde za těch 

350 let změnilo a co se naopak nezměnilo?
S. Milada: Karmel patří mezi kontemplativní řády. Mno-
zí nevnímají mezi ženskými komteplativnímu řády téměř 
žádný rozdíl, ale každý z nich má nějaký ústřední bod, 
kolem kterého se všechno točí. Třeba pro benediktinky 
je to liturgická modlitba, pro klarisky a kapucínky chu-
doba a pro nás je to modlitba.
S. Sára: Sv. Terezie z Avily chtěla, aby všechno, co dělá-
me, co se modlíme, bylo pro církev, pro kněze, pro spá-
su lidí. Celý náš život má charakter přímluvné modlitby, 
je to jakoby stání před Bohem za druhé.

 ■ Co se změnilo?
S. Sára: Změnila se společnost. Prostředí, ve kterém teh-
dejší sestry žily, bylo - na rozdíl od současnosti - křes-
ťanské. Když Matka Elekta přijížděla zakládat Karmel 
do Prahy, vítaly ji davy Pražanů, již tehdy ji provázela 
pověst svatosti. V této době také do řádu vstupovaly 
šlechtičny, například ze dvora císařovny, a zároveň se-
stry laičky, které mnohdy neuměly číst a psát. Tyto spo-
lečenské rozdíly již nyní nejsou. Také byl v té době velký 
důraz na tělesnou askezi a mimořádné prožitky v mod-
litbě.
S. Milada: V 17. století také existovala velká prováza-
nost mezi politikou a církví. Matka Elekta se podílela 
na spoluzakládání tří Karmelů: ve Vídni, Grazu a v Pra-
ze. A všechny je inicioval císař – nejdříve Ferdinand II. 
a pak Ferdinand III. Chtěl je ve svých zemích vybudo-
vat jako modlitební hráz proti všem nepokojům, které 
hýbaly 17. stoletím.
Také se asi změnil způsob, jak materiálně obstarat veš-
kerý provoz kláštera. V současnosti nežijeme jen z darů. 
2. vatikánský koncil vyjádřil přání, aby řeholníci dáva-
li příklad práce, nežili jen z almužen. Tak i my vyrábí-
me umělecké předměty, které prodáváme v naší Ga-
lerii Karmel, kde poptávka převyšuje nabídku. Přesto 
to na provoz našeho domu zdaleka nestačí. Náklady 
na život v této historické budově jsou mnohem vyšší.

 ■ A co se nezměnilo?
S. Milada: Až na drobnosti se nezměnil denní řád 
a vnitřní zaměření života. Sv. Terezie byla velmi realis-
tická. Její poselství se dá charakterizovat těmito třemi 
body: mysticismem - výlučným vztahem k Bohu, huma-
nismem - realististickým vztahem k lidem a pak církev-
ním zaměřením. Toto si přála, aby žily bosé karmelitky. 
Všechno zaměřit na Boha a zároveň žít v úzkém sester-
ském společenství jako rodina a to vše ve službě círk-
vi. Proto ústředními prvky našeho života jsou dvě hodi-
ny rozjímání a dvě hodiny společné rekreace denně, 
aby náš život byl vyvážený. K dennímu řádu patří ješ-
tě mše svatá, modlitba breviáře, všech sedm částí, du-
chovní četba, růženec, práce a odpočinek. Denní řád 
je od 5:00 do 22:00. A sedm hodin spánku.

 ■ Jaký je život v klauzuře?
S. Milada: Z pohledu současné společnosti zaměřené 
na výkon – aby po mně něco zůstalo, děti, kariéra, ma-
jetek – pro takové lidi může vypadat náš život úplně 
promarněný, zbytečný. Ale také může vést k otázce, 
co člověka naplňuje: zda být nebo mít. Když je člověk 
k sobě vnitřně pravdivý, tak musí vnímat, že to „mít“ ho 
vnitřně nenaplní. Pokud tedy náš život v klausuře vede 
k tomuto zamyšlení, nemusí to být špatné...

S. Sára: Je pravda, že takový život může někdy půso-
bit jako provokace. Pár mladých žen se zavře na jed-
no místo a žijí spolu. To určitě vyvolává otazníky nejen 
u nevěřících, ale i u věřících. Pro někoho je to předsta-
va ztraceného života stráveného na jednom místě. Pro 
nás je to dar, který jsme dostaly, prostě přirozený běžný 
život, na kterém není nic zvláštního nebo výjimečného.

 ■ Byly jste na blahořečení 14 františkánských mučed-
níků?
S. Sára: Nebyly. Máme papežskou klausuru, z které vy-
cházíme kromě nutných věcí, které nemůže obstarat 
nikdo jiný, např. lékař, volby, právní záležitosti apod., 
pouze na velmi výjimečné církevní události, např. když 
tu byl na návštěvě papež Benedikt XVI. nebo předtím 
Jan Pavel II.
S. Milada: Modlily jsme se za to, aby blahořečení přines-
lo prospěch františkánům a místní církvi, ale jinak svou 
přítomnost vnímáme někde trošku jinde. 
S. Sára: Já si například pamatuji, že jsem byla zvyklá 
chodit na bohoslužbu na Zelený čtvrtek do katedrály. 
V době, kdy jsem vstoupila na Karmel a slyšela zvony 
zvoucí do katedrály, tak jsem si uvědomila, že nemů-
žu. A právě tehdy se začala ta nepřítomnost tam pro-
měňovat v intenzivní modlitbu. Přišlo mi, že ta nevidi-
telná duchovní přítomnost je mnohem účinnější. Jsem 
tady a teď, se svými obyčejnými všedními povinnost-
mi, přesto ale nějak tajemně stojím před Bohem a jsem 
spojena v tuto chvíli se všemi ostatními v tomto úmyslu. 
Během blahořečení 14 mučedníků jsme hodně mysle-
ly na naši církev a vůbec na naši zem... je to tajemství.
S. Milada: ... je to jakési poodstoupení od vnějších udá-
lostí, ne proto, že to již člověka nezajímá, ale proto, aby 
v nich byl daleko víc přítomen vnitřně...
V hovorně bylo příjemně. Poděkovala jsem za rozhovor 
a vyšla ven, do úplně jiného světa, na náměstí plné turistů. 

(ek)

350 let od úmrtí Matky Elekty
Triduum od 8. do 10. ledna 2013
17:00 Promluva o Matce Elektě, P. Jan Poříz OCD
17:30 Adorace se zpěvy sester
18:00 Nešpory

Výročí úmrtí Matky Elekty 11. ledna 2013
17:00 slavnostní mše sv.,  
celebruje Mons. Giuseppe  Leanza
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Pravidelný eucharistický výstav

DEN ČAS KOSTEL (ULICE) MíSTO

Po – Pá  6:00 –  7:00 sv. Filipa a Jakuba (Na Zlíchově) Praha-Hlubočepy
Po – Pá (kromě 1. Pá 
v měsíci) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Praha-Staré Město

Po – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Praha-Malá Strana
Po 18:40 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady
Út 15:00 – 17:45 sv. Josefa (nám. Republiky) Praha-Nové Město
St po mši sv. 8:40 – 9:10 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka
St 18:00 – 18:30 sv. Remigia (nám. 25. března) Praha-Čakovice
St 18:45 – 19:30 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Praha-Nové Město
Čt (1. v měsíci, 
za povolání) 17:00 – 18:00 Narození Panny Marie (U školy) Nové Strašecí

Čt 17:40 – 18:00 Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
Čt (před 1. pátkem 
v měsíci) 18:00 – 18:30 Narození Panny Marie (Baarova) Praha-Michle

Čt (září – červen) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice
Čt 19:00 – 19:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy
Čt (před 1. pátkem 
v měsíci) cca 19:00 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

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

Pá (1. v měsíci)  8:30 –  9:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady
Pá (zvonek „kancelář“) 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
Pá (1. v měsíci) 17:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady
Pá (1. v měsíci) 17:00 – 18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy
Pá 18:00 – 19:15 sv. Františka z Assisi (U Habrovky) Praha-Krč
Pá (2. v měsíci, za mladé 
lidi v obtížných situacích) 18:40 – 19:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá (září – červen) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Praha-Stodůlky
Pá (pouze 1. v měsíci) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice
Pá (září – červen) po mši sv. 19:15 – 21:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka
So (1. v měsíci) 17:40 – 18:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka
Ne 10:10 – 10:50 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

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 Janáček, O.Praem.)
 13. 1.  svátek křtu Páně (9:00): kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)
 27. 1.  3. neděle v MezidoBí (9:00): kostel svatého Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Radio Proglas
 1. 1.  slavnost Matky Boží Panny Marie (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod  

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 6. 1.  slavnost zjevení Páně (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod  

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 13. 1.  svátek křtu Páně (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 20. 1.  2. neděle v MezidoBí (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora
 27. 1.  3. neděle v MezidoBí (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 1. 1.  slavnost Matky Boží Panny Marie (9:30) bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) 
 6. 1.  slavnost zjevení Páně (9:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) 
 13. 1.  svátek křtu Páně (9:45): Sixtinská kaple, Vatikán (Benedikt XVI.)
 20. 1.  2. neděle v MezidoBí (10.30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jan Vecheta)
 27. 1.  3. neděle v MezidoBí (10.00): kostel Panny Marie Pomocnice, Trnava

Změna vyhrazena.
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Z BISKUPSKýCH DIáŘů

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

Zřízení jednoduchého převorství 
Na základě dovolení Kongregace pro instituty zasvě-
ceného života a společnosti apoštolského života bylo 
uděleného s přihlédnutím k souhlasu generální kapitu-
ly řádu cisterciáků přísné observance a k předchozímu 
souhlasu pražského arcibiskupa, zřídil kardinál Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský, svým dekretem ze dne 23. 
listopadu 2012 jednoduché převorství sui iuris Klášter 
Naší Paní nad Vltavou se všemi privilegii a duchovními 
dobry, která oprávněně užívají jednoduchá převorství 
jmenovaného řádu s tím, že jsou splněny všechny pod-
mínky, zvláště ty, které se týkají klauzury a zajištění du-
chovní a materiální péče o sestry. 

Personalia
Volba generální představené
S. M. Bohuslava Kubačáková SCB byla na 14. gene-
rální kapitule Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

 Boromejského zvolena generální představenou této kon-
gregace, a to na třetí volební období. Generální vikářkou 
téže kongregace byla zvolena S. M. Amidea Rybecká SCB. 

Ustanovení
ThDr. Ján Andrej Ph.D. byl se souhlasem svého diecéz-
ního arcibiskupa s účinností od 1. ledna 2013 uvolněn 
z funkce výpomocného duchovního vikariátu Příbram 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven 
administrátorem Římskokatolické farnosti Slivice-Milín 
a administrátorem excurrendo Římskokatolické farnos-
ti Maková-Smolotely a Římskokatolické farnosti Pečice.
Robert Cieszkowski byl s účinností od 1. ledna 2013 jmeno-
ván a ustanoven administrátorem excurrendo Římskoka-
tolické farnosti Třebsko a Římskokatolické farnosti Bohutín.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. prosince 2012 
do 30. listopadu 2014 jmenován a ustanoven biskup-
ským vikářem pro diakonii.

Z diáře kardinála Duky
 1. 1. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 5. 1. 14:45 Praha-Hradčany, katedrála – Tříkrálová bohoslužba slova, průvod
 6. 1. 14:30 Praha, kostel Panny Marie Sněžné – mše sv. a setkání s františkánskými terciáři
 9. 1. 19:00 Praha, Stavovské divadlo – Tříkrálový koncert Arcidiecézní charity 
 11.–13. 1.  Nový Dvůr, klášter – redakční rada Salve 
 16. 1. 18:00 Praha, Polský institut – diskusní večer „Církev a stát“ s představením knihy 

T. Dostatniho o kardinálu Dominiku Dukovi
 17. 1. 17:00 Jindřichův Hradec, Evangelický sbor – vyslání nového vojenského kaplana
 18. 1. 19:30 Hradec Králové – koncert pořádaný místopředsedou evropského parlamentu Oldřichem  Vlasákem
 19. 1. 10:00 Praha-Kunratice, výročí 20 let Arcidiecézního centra mládeže Nazaret – mše sv.
 21. 1. 18:00 Praha, Soukenická 15, Církev bratrská – ekumenická bohoslužba
 27. 1. 8:30 Praha-Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše sv. pro sdružení Ackermann Gemeinde 
 28. 1. 11:00 Praha, Malostranské nám., Matematicko-fyzikální fakulta, Den holokaustu – konference
 30. 1. 8:30 Waldsassen – převzetí vyznamenání bailiff Maltézského řádu, setkání s kardinálem Marxem a Fre-

isingskou biskupskou konferencí

Z diáře biskupa Malého
 1. 1. 8:00 Praha-Michle, kostel Narození Panny Marie – mše sv.
 5.–14. 1.  Jižní Súdán (Iustitia et Pax)
 16. 1. 10:00 Praha 2, Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. – vizitace
 20. 1. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. za Olgu Havlovou
 25. 1. 9:00 Praha 12, Církevní mateřská škola Studánka, Praha 13, Církevní mateřská 

škola Srdíčko – vizitace
 26.–27. 1.  Bratislava – přednáška

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 1. 13:30 Bohutín – mše sv.
 4. 1. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 5. 1. 14:45 Praha-Hradčany, katedrála – Tříkrálová bohoslužba slova
 12. 1. 14:00 Praha-Petrovice, Vánoční hra
 13. 1. 10:30 Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.
 20. 1. 8:30 Budyně nad Ohří, kostel sv. Václava – mše sv.
 27. 1. 9:30 Loděnice, kostel sv. Václava – mše sv.

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 ACT CURIAE
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PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVí PRAŽSKÉHO

P. Mgr. Wolfgang Karel Horák O.Præm. byl na návrh 
okrskového vikáře II. pražského vikariátu a se souhla-
sem svého řeholního představeného s účinností od 15. 
listopadu 2012 jmenován sekretářem II. pražského vik-
ariátu.
Ing. Vladimír Komárek byl s účinností od 1. ledna 2013 
uvolněn z funkce administrátora in materialibus Římsko-
katolické farnosti Jirny.
ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak byl s účinností od 1. 
ledna 2013 uvolněn z funkce administrátora excurren-
do in spiritualibus Římskokatolické farnosti Jirny a s účin-

ností od téhož data byl jmenován a ustanoven admini-
strátorem excurrendo téže farnosti.

Úmrtí
Vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha, 
zemřel v Domově sv. Alžběty v Žernůvce u Brna dne 9. 
prosince 2012 ve věku nedožitých 90 let, v 67. roce své 
kněžské a 17. roce biskupské služby. Poslední rozlouče-
ní se konalo 12. prosince 2012 v katedrálním chrámu sv. 
Klimenta v Praze, pohřben byl ve svém rodném měs-
tě Volovec na Podkarpatské Rusi (dnes Ukrajina). R.I.P. 

Jubileář
Životní jubilea
Stanislav Fišer, emeritní kanovník a děkan, osobní farář  1. 1. 1924 (89 let)
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, prelát, emeritní kanovník  7. 1. 1924 (89 let)
RNDr. Mgr. Stanislav Hrách CSc., osobní farář, výpomocný duchovní v Praze-Kunraticích  9. 1. 1933 (80 let)
P. Lohelius Zdeněk Klindera Th.D. O.Præm., administrátor v Praze-Košířích  15. 1. 1958 (55 let)
Jiří Kusý, farář v Praze-Nuslích  15. 1. 1948 (65 let)
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman Th.D., jáhen v Praze-Liboci  18. 1. 1973 (40 let)
P. Jaroslav Mikeš SDB, farní vikář v Praze-Dolních Počernicích  19. 1. 1953 (60 let)
Mgr. Martin Brousil, okrskový vikář, administrátor v Roudnici nad Labem  24. 1. 1968 (45 let)
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP, výpomocný duchovní v Praze u sv. Jiljí  25. 1. 1925 (88 let) 

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

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 16. února 2013 proběhne v Praze na Vyšehradě 
v rámci památky svatého Valentina Arcidiecézní pouť 
snoubenců. 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 vyšehrad-
ské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou pove-
de P. Josef Čunek, SJ, se páry snoubenců přihlašují nej-
později do 13. 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, kapacita rekolekce je omezena! 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 manželství! Pouť snoubenců časo-
vě předchází tradičnímu Národnímu týdnu manželství 
(http://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve dnech 
11. až 17. února 2013 na téma „Manželství je umění“.

Přípravy na manželství
Jarní osmidílná společná příprava na život v manželství 
se uskuteční v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 
– Dejvice v termínu 9. 4. - 28. 5. 2013. Setkání jsou vždy 
v úterý od 19:30 do 21:30. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený man-
želskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snou-
benecký pár přispívá na kurz částkou 500 Kč. 
Snoubenci se přihlašují předem mailem, telefonicky 
nebo přes formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/
snoubenci/.

Exercicie pro manželské páry
Centrum pro rodinu pořádá letní exercicie pro manžel-
ské páry ve dnech 14. - 20. 7. 2013 v Jiřetíně pod Jedlo-
vou s P. MUDr. Jiřím Kordou.
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete 
na http://cpr.apha.cz

Křesťanská psychologická poradna
Poradna v našem sídle Thákurova 3, Praha 6 (metro 
A - Dejvická) nabízí dospělým klientům, kteří přicházejí 
s problémy partnerskými, rodinnými, ale i osobními, jed-
norázovou psychologickou intervenci i možnost psy-
choterapeutické péče. Nově nabízíme služby věřícího 
psychiatra. Klientům se věnují věřící terapeuti Mgr. Ka-
teřina Gůrová a Mgr. Alice Derflová a dále externě 
v rámci možností PhDr. Petr Goldmann, klinický psycho-
log a MUDr. Alexandra Havlicová, psychiatr.
Do poradny je nutné se předem objednat na čísle 
220 181 777. Doporučený příspěvek za jednu konzulta-
ci je 400Kč. Návštěva u psychiatra je hrazena ze zdra-
votního pojištění.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705) 
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 7. 1. 19:00 Kurz služebníků eucharistie, PS
 9. 1. 9:30 Akademie nejen pro seniory, 

RNDr. Matúš Kocian Ph.D.: Křesťan 
v ekologické a ekonomické krizi, PS

 9. 1. 19:30 Singles, PS
 14. 1. 19:00 Kurz služebníků eucharistie*, PS
 18. 1. 20:00 Modlitba Taizé, DS
 21. 1. 19:00 Kurz služebníků eucharistie*, PS
 22. 1. 19:30 Příprava na manželství*, CPR
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 23. 1. 9:30 Akademie nejen pro seniory, Michal 

Šmíd: Paměť národa – Post Bellum, PS
 24. 1. 19:00 Mše chval, PS
 28. 1. 19:00 Kurz služebníků eucharistie*, PS
 29. 1. 19:30 Příprava na manželství*, CPR
* jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Ko-
lejní ulice č. 4; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha

Postní duchovní obnova 
s Komunitou Blahoslavenství
Zveme vás na postní duchovní obnovu s Komunitou 
Blahoslavenství do sálu Pastoračního střediska (Kolejní 
4, Praha 6 – Dejvice) 16. února 2013 od 9:00 do 15:00. 
Na programu chvály, přednášky, modlitba, adorace, 
mše svatá.
Zájemci se mohou přihlásit na http://ps.apha.cz v rub-
rice přihlaste se.

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

Víkendovka v Nazaretě
Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco 
proti druhému... (Kol 3, 13-15). To je téma víkendovky 
pro mládež od 12 do 19 let, která proběhne v termínu 
od 25. do 27. 1. 2013.
Máš problémy se vztahy s kamarády, potíže něko-
mu odpustit a nevíš si rady co s tím? Přijď nebo přijeď 
k nám společně se zamyslet nad tím, jakým způsobem 
tyto problémy řešit. Kromě zajímavých témat na tebe 
čekají i různé hry. Začátek v pátek 25. 1. v 18:00 v kos-
tele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v neděli obě-
dem v cca 13:30. Účastnický poplatek je 300 Kč. S se-
bou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv 
na venkovní hry i dovnitř. Doprava: ze stanice metra 
„C“ Budějovická autobusem č. 193 do zastávky Kunra-
tická škola. Nazaret je žlutá budova za kostelem.
Přihlášky do 20. 1. 2013 na tel.: 244 910 469, 733 161 614 
nebo na mailu nazaret@apha.cz

Škola partnerství
Připravili jsme pro vás speciální kurz, ve kterém je mož-
né se intenzivně zaměřit na zásadní oblast lidského ži-
vota. V tomto kurzu máte příležitost promyslet mnohá 
témata spojená s partnerskými vztahy a získat důleži-
té podněty a informace pro váš současný a budoucí 
život. Čerpáme z oblasti psychologie, spirituality, me-
dicíny atd. Škola partnerství nezahrnuje jenom vzdělá-
vání, ale je zároveň možností prožívat dynamiku křes-
ťanského společenství, je příležitostí k poznání nových 
lidí a ke společné zábavě a program počítá také s ča-
sem věnovaným ztišení, osobní reflexi či modlitbě. Kurz 
je určen pro páry i pro jednotlivce. Podmínky účas-
ti jsou svobodný stav a věk 17 - 30 let, bude se konat 
v únoru až květnu 2013 (4 víkendy).

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

Třináctého na třináctce
Srdečně zveme na první koncert z cyklu „Třináctého 
na třináctce“ v roce 2013. Slávek Klecandr si tentokrát 
opět pozval hudebního hosta, kterým bude zpěvák 

a hudebník Jarda Svoboda, známý z populární skupi-
ny Traband. Koncert se koná v neděli 13. ledna 2013 
od 19:30 v Komunitním centru sv. Prokopa na Sluneč-
ním náměstí v pražských Nových Butovicích (metro Hůr-
ka). Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. 
Koncert finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, MČ 
Praha 13, Nadace život umělce a Nadace Český hu-
dební fond. 
Místa si můžete rezervovat na mailu 13na13@centrum.
cz. Více informací najdete na webových stránkách 
http://www.trinactnatrinact.blog.cz.

Pastorační centrum sv. Tomáše 
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 
tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz 
http://www.farnostdobris.cz
 6. 1.  17:00  „Koncert tříkrálový“ Dobříšského chrá-

mového sboru v Pastoračním centru sv. 
Tomáše.

 8. 1  19:30  „Starej se o sebe“ – pokračování semi-
náře, který vede P. Karel Satoria. V Pas-
toračním centru sv. Tomáše. (Účastnit se 
mohou i ti, kteří nebyli na předchozích 
setkáních). 

 11. 1. 20:00  Farní ples v Kulturním domě v Dobříši. 
Vstupenky je možno zakoupit v kanceláři 
farnosti.

 18. 1.  18:00  Ekumenická bohoslužba (ŘK a evange-
lické farnosti) a poté od 19:30 společen-
ský večer obou farností. V Pastoračním 
centru sv. Tomáše.

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1; e-mail: 
sekretariat@chemin-neuf.cz; http//www.chemin-neuf.cz
Pravidelná úterní modlitební setkání vedená Komuni-
tou Chemin Neuf probíhají: - v klášteře v Tuchoměřicích 
od 22. ledna od 20:00; - v kostele sv. Bartoloměje, Praha 
1 od 15. ledna od 19:30.

Kurzy Alfa
Kurzy Alfa začnou v tuchoměřické farnosti úvodním se-
tkáním ve čtvrtek 24. ledna od 18:00 do 20:00 v klášte-
ře v Tuchoměřicích.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se sejde-
me ke společné modlitbě ve sboru CČSH v Tuchoměři-
cích ve středu 23. ledna v 18:00. 
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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 
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spo-
lupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím 
(IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravu-
je Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah 
k němu. O malé, osobně laděné zamyšlení nad velký-
mi věcmi nám svěřenými, se s posluchači podělí bra-
tr Lubomír Mlčoch ze Sekulárního františkánského řádu. 
Ing. L. Mlčoch, CSc., je profesorem Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy, a členem Papežské akademie 
společenských věd. Toto ekumenické modlitební se-
tkání se uskuteční v úterý 15. ledna 2013 od 17:30 (před-
pokládaný konec do 18:45) v přízemí kláštera Emauzy, 
Praha 2, Vyšehradská 49.

JNe

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel: 220 516 740 
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
 2. 1.  19:00 Večery u kapucínů. Klasické, jazzové, 

filmové i rockové skladby zahraje sou-
bor Prague Cello Quartet. Benefiční 
večer bude věnován nízkoprahovému 
klubu Vrtule.

 6. 1. 16:00 Tříkrálový koncert u Panny Marie An-
dělské. Na programu bude vánoční 
hudba Evropy a koledy v podání Soci-
etas Musicalis a hostů.

   Vstupné dobrovolné.
  18:00 Během bohoslužby v Loretě v zazní 

pastorely starých českých mistrů v po-
dání Aleny Maršíkové Michálkové, 
Jany Hrbkové a Jiřího Protivy.

 13. 1. 17:45  Svátek Křtu Páně. V kostele Narození 
Páně v pražské Loretě zazní před bo-
hoslužbou Pásmo vánočních pastorel 
a koled a během bohoslužby od 18:00 
pak Pastorella in C od Tomáše Norber-
ta Koutníka „Hej hej, jeden i druhej.“ 

Účinkují Collegium Quod Libitum et 
Columba Lauretana, komorní loretán-
ský orchestr a členové Hradní stráže.

Kapucínský betlém v kostele u Panny Marie Anděl-
ské bude otevřen v termínu od 25. 12. do 6. 1. v čase 
od 10:00 do 17:00. V následujících dnech, od 7. 1. až 
do 2. 2., bude betlém zpřístupněný jen o sobotách 
a nedělích.

Farnost u kostela Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – Nové Město 
tel.: 222 246 243; e-mail: fara.pms@centrum.cz

Tříkrálový koncert
Farnost Panny Marie Sněžné vás srdečně zve v nedě-
li 6. ledna 2013 od 19:00 do kostela Panny Marie Sněž-
né na Tříkrálový koncert. Účinkují: Učitelský smíšený pě-
vecký sbor Tyl a Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha 
pod vedením – Zdeny Součkové, Vladislava Součka 
a Zdeňka Liceka. Klub u Panny Marie Sněžné najdete 
při vstupu do Františkánské zahrady vlevo.
Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2013.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248 
fax: 235 302 720; e-mail: sekretariat@domovrepy.cz 
www.domovrepy.cz; kultura@domovrepy.cz 
tel. 277 003 564, 774 401 337
 6. 1. 17:00  Tříkrálový koncert smíšeného sboru sv. 

Jiří z Vraného nad Vltavou pod vede-
ním Alfonse Limpoucha – kostel sv. Ro-
diny, vstupné dobrovolné. 

 13. 1. 17:00  Komorní smíšený sbor Byzantion pod 
vedením Evy Komárkové, řecko-by-
zantská a slovanská hudba východní 
Evropy a přední Asie – kostel sv. Rodi-
ny, vstupné dobrovolné.

 27. 1. 17:00 Malé i velké slavné maličkosti – prv-
ní koncert z orchestrální řady Archioni 
Plus pod vedením dirigenta, skladatele 
a klavíristy Michala Macourka – kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

POZVáNKy, NABíDKy
TEC + Společné 
setkání s Kristem
TEC (Together Encounter Christ) 
je víkendová rekolekce otevře-
ná pro všechny. Je založena 
na prožívání Velikonočního ta-
jemství ve společenství. Zpro-
středkovává uvedení do ta-
jemství a do osobního vztahu 
s Kristem, je zaměřna na přítom-
ný okamžik. Klade důraz na Pís-
mo, liturgii, doprovázena je ka-
tolickým knězem. 
Nejbližší TEC se koná 8.–10. 2. 
2013 v Praze-Vinoři na faře. 

Přihlášení: Pavla Fabianová, mobil 776712084, mail: 
p.f.2000@seznam.cz; info: www.katolik.cz/TEC 

Ministrantská setkání
V sobotu 12. 1. 2013 jsou zváni mladší kluci (cca od 8 
do 15 let) na ministrantské setkání. Zahájení v kostele 
Panny Marie Královny Míru v Praze-Lhotce v 9:30. Pro-
gram: Nácvik liturgie, mše sv., hry, soutěže, fotbálek... 
S sebou 70 Kč na jídlo, sportovní obuv (do tělocvičny) 
a případně ministrantské oblečení. Ukončení v 16:00.
Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 
let) bude 19.–20. 1. 2013. Zahájení v pátek mší sv. v kos-
tele sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00 (od metra C Budě-
jovická autobusem č. 193, stanice „Kunratická škola“). 
V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svátosti smíření, du-
chovní program, odpoledne fotbálek, film. S sebou 
200 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema, tel.:724 209 774, 
www.ministranti.apha.cz
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POZVáNKy, NABíDKy
I 17-11: Boj proti korupci je 
bojem za spravedlnost
Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL 
Praha 10 & Karmelitánské nakladatelství Vás zvou 
na besedu Iniciativy 17–11. 
Hlavním tématem bude rozbujelá a rafinovaná korup-
ce na úrovni státu, krajů i obcí, která podlamuje důvěru 
lidí v demokracii. Jak lze korupci čelit? A kde může křes-
ťan brát sílu tváří v tvář nátlaku mocných? Mgr. Libor 
Michálek, MPA, je senátor Parlamentu za obvod Praha 
2 a Praha 3. Pracoval jako finanční analytik, byl ředite-
lem Státního fondu životního prostředí. 
Koná se v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, Praha 10, 
u kostela Panny Marie) ve středu 16. 1. 2013 od 19:00. 
Vstup je volný. Kontakty: adresa: Ke Strašnické 10, Pra-
ha 10 – Strašnice, 100 00, web: http://www.i17-11.cz; e-
-mail: iniciativa1711@centrum.cz; videa: www.youtu-
be.com/user/socialninauka

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v týd-
nu modliteb za jednotu křesťanů v neděli 20. 1. 2013 
od 16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu Městské čás-
ti Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – Smíchov (MHD An-
děl, naproti vchodu do kostela sv. Václava) pod ná-
zvem „Jak žijeme”. Život jednotlivých křesťanských církví 
přiblíží jejich zástupci, o ekumenických vztazích a akti-
vitách v Nymburku promluví manželé Čapkovi a dal-
ší hosté. Vstupné dobrovolné, alternativní program pro 
děti zajištěn, změna programu vyhrazena.
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

Pozvání na koncert
Zveme vás na čtvrtek 10. ledna 2013 v 19:30 do barok-
ního refektáře dominikánského kláštera sv. Jiljí (vstup 
Jilská 7a). Lednovým koncertem s názvem „Hudební 

sáňkování” bychom rádi představili Leopolda Mozar-
ta jako skvělého skladatele, obdarovaného nadáním 
a vtipem. Nebude chybět ani promítání. Účinkují Mar-
kéta Cukrová – mezzosoprán, Alena Hönigová – cem-
balo. 
Vstupné 230 Kč / 120 Kč (studenti, důchodci), večerní 
pokladna od 18:30. Rezervace: dominikanska8@op.cz; 
www.dominikanska8.cz; tel.: 721 676 018.

Přednáška o Equádoru
Farnost Lhotka zve na přednášku P. Mgr. Pavla Bud-
ského: „Jak se žije v Equádoru“. Vyprávění o této zemi 
a o českých charitativních projektech se bude konat 
v neděli 13. ledna 2013 v 16:30, v kostele P. Marie Krá-
lovny míru, Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.

Západní Evropa a pravoslaví
Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Centrem Pro 
Oriente Christiano zvou na večer „Oliviér Clément: Zá-
padní Evropa a pravoslaví“ u příležitosti Týdne modli-
teb za jednotu křesťanů. Hosty večera budou zástupci 
z Centra Pro Oriente Christiano (KTF UK) a Ústavu slavis-
tických a východoevropských studií (FF UK). Zazní úryv-
ky z duchovní autobiografie francouzského pravoslav-
ného teologa Olivier Clémenta „Jiné slunce“. Koná se 
16. ledna od 19:15 v knihkupectví Paulínky (Jungmann-
ovo nám. 18, Praha).

Varhanní nešpory u Maltézských rytířů
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ 
pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Je-
ruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní 
hudbu za podpory Městské části Praha 1 v kostele Pan-
ny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé 
Straně koncert duchovní hudby v úterý 15. ledna 2013 
od 17:00. Na programu budou varhanní díla pro varha-
ny a flétnu. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Přemy-
sl Kšica – varhany. Kostelní lavice jsou vytápěné, vstup 
na koncert volný.

OZNáMENí

Chrámovým hudebníkům
Již šestým rokem vydává Společnost pro duchovní 
hudbu (SDH) zpravodaj Psalterium. Mnozí z vás ho zna-
jí. Časopis se zaměřuje na teoretické otázky duchovní 
hudby, umění a kultury, přináší zprávy o dění, recenze, 
pozvánky a ohlasy. Kromě tištěné verze, která vychází 
každé dva měsíce, je dostupný na internetu na adrese 
http://zpravodaj.sdh.cz.
SDH se snaží také prakticky pomáhat zpěvákům sbor-
mistrům, varhaníkům, a proto pořádá každý rok letní 
školu duchovní hudby Convivium – letos bude 10.–18. 
srpna v klášteře ve Vyšším Brodě. Zdá se nám to ale 
málo, jen jednou v roce se sejít, byť je to týden inten-
zivní práce.
Proto bychom se touto cestou chtěli zeptat těch, kdo 
se zabývají duchovní hudbou, zda by uvítali nějakou 
častější podporu – víkendový seminář pro sbormist-
ry a zpěváky, pro varhaníky, hlasové poradenství, vý-
běr repertoiru, poskytnutí not. Využili byste takovou na-

bídku? Prosíme vás, napište o svých zkušenostech pár 
řádek do naší redakce, abychom mohli připravit se-
mináře podle toho, co by vám pomohlo v těžké, ale 
ve výsledku jistě radostné službě. V předposledním čísle 
tohoto roku si můžete přečíst odpověď paní Marie No-
hynkové, sbormistrové ze Staré Boleslavi.
Obracíme se na vás také s prosbou, abyste nám do re-
dakce posílali upozornění na to, co se chystá nebo co 
zajímavého v oblasti duchovní a liturgické hudby pro-
běhlo ve vaší farnosti – ať už je to koncert, festival, se-
minář a podobně. Uvítáme vaše články a fotografie 
na adrese psalterium@sdh.cz (články ve formátu doc 
nebo rtf, obrázky jpg), za které předem děkujeme.
Koncerty duchovní hudby můžete také vkládat přímo 
na internet do Kalendáře akcí na adrese http://res.cla-
ritatis.cz/kalendar-akci.
S přáním všeho dobrého z redakce Psalteria Jarmila 
Štogrová a Jiří Kub.
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OZNáMENí
Zápis do Dětského katedrálního sboru
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze pod záštitou ar-
cibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP vy-
hlašuje zápis do Dětského sboru katedrály sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha v Praze ve dnech 14. a 16. ledna 2013 
od 15:00 do 18:00 ve zkušebně sboru: Vikářská ulička č. 
37 na Pražském hradě, vchod branou k věži Mihulka. 
Přijímáme děti do tří oddělení: předškolní děti (4 až 6 
let), mladší školní děti (1. – 3. třída ZŠ) a hlavní sbor (4. tří-
da ZŠ do 18 let). 
Zájemci o Dětský katedrální sbor nás mohou kontak-
tovat na adrese svatovitskysbor@gmail.com; nebo 
na tel.: 721 054 187. Josef Kšica, ředitel kůru, Miloslava 
Vítková a Jiří Hodina, sbormistři.

Církevní školy v Ječné
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střed-
ní odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší odborná 
škola zdravotnická SŘMR srdečně zvou na Den otevře-
ných dveří, který se uskuteční 16. ledna 2013 od 17:00 
v Ječné 33, Praha 2 – Nové Město. Ve školním roce 
2013/14 se zde otevírají tyto studijní obory:
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II – čtyř-
leté denní studium s maturitou, obor zdravotnický asis-
tent, výuka probíhá dle ŠVP „Praktická sestra“.

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy – čtyřleté 
denní studium s maturitou, obory: sociální činnost a ve-
řejnoprávní činnost.
Vyšší odborná škola zdravotnická SŘMR je určena pro 
absolventy středních škol – obor diplomovaná vše-
obecná sestra, tříletý obor zakončený absolutoriem 
a opravňující užívat titul DiS.
Info: www.skolajecna.cz.

JABOK
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologic-
ká, Centrum dalšího vzdělávání, Salmovská 8, Praha 2 
nabízí vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních služ-
bách, pedagogy i širokou veřejnost:
Akreditované kvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních 
službách (200 hod., od 30. 1 2013), Pedagog volného 
času, (42 hod., od 14. 3. 2013).
Akreditované kurzy dalšího vzdělávání: Specifika práv-
ní ochrany dětí pro pracovníky NNO (17. a 24. 1. 2013), 
Vztah mezi klientem a pomáhajícím (18. 1. 2013), Práce 
s vinou a smířením (24. a 25. 1.), Základy mediace pro 
pomáhající profese (20. 2. 2013).
Kontaktní osoba RNDr., Mgr. Ivana Čihánková, 
tel.: 603 330 793, více informací www.jabok.cz/cdv

DUCHOVNí CVIČENí

12. 1.
Duchovní obnova pro 
mládež hledající své 
životní povolání

bratři pauláni 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

14.–18. 1. Duchovní základ  
věrnosti Kristu P. Josef Tichý SJ Exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín 
GSM: 731 182 112 
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz

20.–23. 1. Duchovní obnova:  
Bůh mluví P, Josef Čunek SJ Exerciční dům Kolín viz výše

28. 1. – 2. 2. Ignaciánské exercicie  
I. týden P. František Lízna SJ Exerciční dům Kolín viz výše

31. 1. – 3. 2. 

Duchovní obnova 
formou práce s biblí 
s Českým katolickým 
biblickým dílem 

P. Petr Chalupa  
a Marie Klašková

Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24 
737 01 Český Těšín 
tel.: 558 761 429, 737 930 713 
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz 
http://www.jesuit.cz

1.–28. 2. Ignaciánské exercicie 
měsíční P. Richard Greisiger SI Matice 

svatohostýnská

Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem 
tel: 573 381 693 – 4 
www.hostyn.cz 
e-mail: matice1@hostyn.cz
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CO NOVÉHO V KNIŽNíM SVěTě

Hlavní společné modlitby
Výběr z hlavních modliteb, to vše doplněno česko-la-
tinským mešním řádem. Malá knížečka se tak hodí pro 
cesty do zahraničí, ale také pro ty, kteří teprve do živo-
ta církve vstupují a potřebují se seznámit s modlitebními 
texty, které všechny její členy spojují.

brož., 48 str., 35 Kč

Rozmluvy s Bohem (3a): 1.-7. týden v mezidobí 
Rozmluvy s Bohem (3b): 8.-13. týden v mezidobí
(F. Fernández-Carvajal)
Další dva díly z ediční řady, která čtenářům poskytu-
je jednu z možností, jak se každý den obracet k Bohu 
s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradi-
cí církve. 

3a: měkká vazba, 504 str., 269 Kč
3b: měkká vazba, 488 str., 269 Kč

Svatý František
(Martin Damian)
Život sv. Františka v obrázkovém převyprávění zachy-
cuje některé momenty z jeho života, například obno-
vení kostelíka v San Damiano, hlásání evangelia na uli-
cích měst, společenství prvních bratří a sv. Klára, setkání 
s vlkem a vytvoření prvního betléma. To vše s důrazem 
na jeho poselství lásky, odpuštění a pokoje mezi lidmi.

Omalovánky s vyprávěním, 16 str., 38 Kč

Deus caritas est - Bůh je láska
(Benedikt XVI.)
První papežova encyklika, která byla překvapivě věno-
vána tématu lásky.

 brož., 64 str., 48 Kč

Rozdělení Československa 1989 - 1992
(Jan Rychlík)
Historik J. Rychlík byl v době rozpadu Československa 
poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pi-
tharta. Díky svému dlouholetému zájmu nejen o slo-
venskou politiku, ale obecněji o otázky národa a na-
cionalismu v moderních evropských dějinách spojuje 
podrobnou znalost složitých jednání s vhledem do pod-
staty česko-slovenského vztahu. Zatímco Češi považo-
vali společný stát za de facto stát český, za naplnění 
představy o české nezávislosti, pro Slováky byl od sa-
mého počátku jen jednou z etap na cestě k dosažení 
samostatnosti.

váz., 432 str., 398 Kč

Můžeš-li udělat radost, musíš
(Libuše Koubská, Jiří Stránský)
Název knížky rozhovorů, ve které novinářka a spisova-
telka Libuše Koubská vyzpovídala spisovatele, scená-
ristu, dramatika, překladatele a novináře, bývalého 
politického vězně a pozdějšího předsedu PEN klu-
bu a autora Zdivočelé země Jiřího Stránského. V kni-

ze skromně vypráví o svém životě a životních postojích, 
o zkušenostech z doby věznění v pracovních táborech, 
i své touze psát a vyjadřovat se ke společenským a kul-
turním otázkám. 

váz., 120 str., 248 Kč

Srdce v ohni Život kněze uprostřed současného světa
(Guy Gilbert)
Jako duchovní působí Guy Gilbert už přes 45 let. Tento 
objemnější svazek zasvětil svému povolání a úvahám 
o svém vztahu k církvi, hierarchii, současným problé-
mům církve, jako jsou pedofilní skandály, otázky celibá-
tu kněží, věnuje se i možnostem uplatnění žen v kněž-
ské službě, svému vztahu k vývoji moderní společnosti, 
kněžské osamocenosti apod. Dělí se s čtenářem o své 
radosti, přání i zklamání. Rozvíjí reflexe protkané krátký-
mi příběhy ze života, jako tomu bylo i v jeho předcho-
zích knihách, odpovídá na otázky. 

brož., 296 str., 345 Kč

Deset tipů pro rodinu
(Rob Parsons)
Přes dvacet let cestuji a naslouchám lidem, kteří mi vy-
právějí o svých rodinách. Lidé po celém světě mi sdělu-
jí, co dodalo jejich rodinám sílu, ale i co je zničilo. Mno-
hokrát po svých přednáškách slýchám - „to jsem měl 
vědět dřív“. Někdo by sestavil zcela jiný seznam, ale já 
tu předkládám svých deset tipů pro život silné rodiny.

brož., 88 str., 119 Kč
Spiritualita pro seniory
(Kateřina Lachmanová) 
Přednáška zazněla pod názvem „Duchovní život senio-
rů co nejpraktičtěji“ v rámci 3. diecézního setkání seni-
orů na biskupství v Ostravě v květnu 2010.

CD, 99 Kč
Brusinky
(Hana Pinknerová )
Z úvah a fejetonů Hany Pinknerové na vás, jako vlahý 
vánek uprostřed výhně dýchne bohatství radosti z oby-
čejného života. V krátkých příbězích od plotny a žehli-
cího prkna autorka objevuje Boží charakter a prožívá 
jeho laskavé jednání. Proč název Brusinky? Stejně jako 
svíčková bez brusinek, tak ani život bez Božích dotyků 
není ono. 

brož., 92 str., 139 Kč
Svatá Jana z Arku
(Louis de Wohl)
Strhující příběh svaté Jany z Arku (1412-1431) je určen 
především starším dětem, ale s chutí si jej přečtou i do-
spělí. Jakkoli jde o románové zpracování, autor léta 
pečlivě studoval historické prameny a je faktografic-
ky věrný. Přitom nesleduje pouze vnější události, které 
Janu proslavily, ale všímá si její lásky k Bohu a k bližní-
mu, z níž všechny její odvážné činy pramení. Každý de-
tail života podivuhodné dívky zní jako radostné svědec-
tví o Boží milosti.

brož., 136 str., 169 Kč

Paulínky
www.paulinky.cz

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz
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PLáN AKCí ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ NA ROK 2013

datum akce pořádá místo

5. 1. Požehnání tříkrálových darů, rozeslání koledníků a Tříkrálový 
průvod s velbloudy

AD Charita  
Sekr.  kardinála

Katedrála, Hradčanské 
nám.

18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů farnosti  

2. 2. Liturgie svátku Uvedení Páně do chrámu a setkání řeholníků sekr. b. Herbsta kostel Všech sv. 
a katedrála

9. 2. Arcidiecézní formační setkání katechetů ADKS Sál Past. střediska

11. 2. Den nemocných farnosti  

16. 2. Arcidiec. pouť snoubenců, rekolekce pro snoubence CPR Vyšehrad

20.–22. 2. Setkání pastoračních asistentů Pastorační stř. Svatá Hora

9. 3. Litugie ke cti sv. Cyrila a Metoděje  
a 1040 let od založení Pražského biskuství Sekr. kardinála Katedrála

15.–17. 3. Tammím Arcibiskupský seminář Arcibiskupský seminář

23. 3. Arcidiecézní setkání mládeže ADCM Praha 8 - Kobylisy

28. 3. Missa Chrismatis Sekr. kardinála Katedrála

15.–17. 4. Národní pouť kněží na Velehrad ČBK Velehrad

21. 4. Setkání nově pokřtěných s arcibiskupem Sekr. kardinála Katedrála + AP

23. 4. sv. Vojtěch, liturgie, oslava 70. let kardinála D. Duky Sekr. kardinála Katedrála

30. 4. sv. Zikmund, liturgie, setkání zvoníků Sekr. kardinála Katedrála

4. 5. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání sekr. b. Herbsta Svatá Hora

15. 5. Vigilie slavnosti sv. Jana Nepomuckého Sekr. kardinála Katedrála

16. 5. sv. Jan Nepomucký, liturgie farnosti  

18. 5. Liturgie přijetí do katechumenátu Sekr. kardinála Katedrála

24. 5. Noc kostelů farnosti  

30. 5. Slavnost Těla a krve Páně a eucharistický průvod farnosti katedrála

1. 6. Arcidiecézní pouť rodin CPR Hrusice

1. 6. Pouť do Orvieta AD Charita Itálie, Orvieto

22. 6. Liturgie kněžského svěcení Sekr. kardinála Katedrála

5. 7. Národní pouť na Velehrad ČBK Velehrad

7. 9. Jáhenské svěcení  Katedrála

22. 9. Pouť ke sv. Ludmile farnost Beroun Tetín

28. 9. Světový den katechetů ADKS Stará Boleslav

28. 9. Slavnost sv. Václava, národní pouť St. Bol. kapitula Stará Boleslav

18.–20. 10. Setkání pastoračních asistentů Pastorační stř. Svatá Hora

18. 10. sv. Lukáš, liturgie, pouť lékařů Vojtěch Eliáš Katedrála

25.–28. 10. XI. celostátní kongres katechetů ADKS Velehrad

2. 11. Liturgie Vzpomínky na všechny věrné zemřelé kapitula Vyšehrad Vyšehrad

7.–10.11. Národní pouť do Izraele  Izrael

13. 11. sv. Anežka, liturgie Sekr. kardinála Katedrála

16. 11. Diecézní setkání ministrantů  Katedrála

17. 11. Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů Sekr. kardinála Katedrála

17. 11. Světový den dopravních nehod farnosti  

22. 11. sv. Cecílie, liturgie, setkání chrámových sborů Sekr. kardinála Katedrála

30. 11. Liturgie přijetí do katechumenátu Sekr. kardinála Katedrála + AP
všechny 

soboty do 
29. 6.

Poutní místo Roku víry  
a sv. Cyrila a Metoděje pro pražskou arcidiecézi farnost Karlín Kostel sv. Cyrila 

a Metoděje, Karlín

Vydáno 4. 12. 2012, změny vyhrazeny!
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Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc leden 2013

Úmysl všeobecný
Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství 
a radostně svědčili o daru víry v něho.

Úmysl misijní
Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vysta-
vena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.

Úmysl národní
Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 1. 2013
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské 
nám. 16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, roz-
šiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: zpravodaj@
apha.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Erika Kroupová. 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.

 7. leden 1948  Katolický kněz-premonstrát Bohumil Vít Tajovský zvolen novým opatem premonstrátského 
kláštera v Želivě. V roce 1947 zastupoval svého předchůdce Bedřicha Vavruška na generální 
řádové kapitule v Římě.

 11. leden 1663 Zemřela Ctihodná Matka Marie Elekta od Ježíše, italská řeholnice Řádu bosých karmelitánek. 
V roce 1656 zakladatelka pražského Karmelu a jeho první pražská převorka. Její ostatky jsou 
uloženy v kostele sv. Benedikta na Hradčanech. (* 28. 1. 1605).

 12. leden 1283 Pražský biskup Tobiáš z Bechyně slavnostně vysvětil gotický kostel sv. Mikuláše na pražské 
Malé Straně. Na jeho místě pak v letech 1703-1756 vznikl barokní chrám. Na stavbě se podí-
leli architekti tří spřízněných generací Dientzenhoferových.

 14. leden 993 Založen břevnovský klášter Řádu benediktinů pražským biskupem Vojtěchem a knížetem Bo-
leslavem II. Pobožným. Byl to první mužský klášter na českém území. V 11. století byl postaven 
v Břevnově první kamenný kostel, později pak gotický. V první polovině 18. stol. prošel kos-
tel barokní přestavbou podle projektu architekta Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána 
 Ignáce.

 14. leden 1343 Po smrti pražského biskupa Jana IV. z Dražic svatovítská kapitula zvolila pražským biskupem 
dosavadního děkana kapituly Arnošta z Pardubic, jemuž se po roce dostalo hodnosti prvního 
arcibiskupa Pražské arcidiecéze.

 17. leden 1953 Zemřel Ignác Stuchlý, katolický kněz-salesián, zakladatel české kongregace salesiánů. V roce 
1925 své působení začíná v italské Perugii, kde v salesiánské komunitě žilo i několik chlapců 
z čech. Dne 28. září 1927 přichází do Fryštáku se sedmi chlapci a třemi salesiány a zde se 
usadili natrvalo. Zasloužil se o vybudování dalších salesiánských ústavů a to v Praze-Koby-
lisích, Brně, Pardubicích a Ostravě. V letech 1935 až 1948 se stal inspektorem samostatné 
české a moravské salesiánské inspektorie. Autor prvního českého knižního životopisu o Donu 
 Boskovi. (* 14. 12. 1869).

 21. leden 1988 Zemřela sestra Vojtěcha Antonie Hasmandová, řeholnice Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. Během 2. světové války pracovala jako ošetřovatelka v nemocnici 
ve Slaném. Po válce se stala ředitelkou dívčí školy v Líšni u Brna. V r. 1950 představenou kláš-
tera v Prachaticích. V době totality v r. 1952 byla odsouzena na 8 let vězení. V roce 1970 taj-
ně zvolena generální představenou kongregace. (* 25. 3. 1914).

 25. leden 1783 Císař Josef II. zrušil všechny kaple, v nichž se nekonaly veřejné bohoslužby.

 31. leden 1888 Zemřel sv. Jan Bosko, italský katolický kněz-salesián, vychovatel, zakladatel řeholní společnos-
ti salesiánů. Dne 8. 12. 1844 založil první oratoř, kde se shromažďovala chudobná a zanedba-
ná mládež. Stal se jim učitelem a založil večerní školu. Dne 18. 12. 1859 úředně vzniká salesián-
ská kongregace a v dubnu 1874 Svatý stolec schvaluje stanovy této společnosti. Dne 5. srpna 
1872 založil ženskou řeholní Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice. Svatořečen 1. dubna 
1934. (* 16. 8. 1815).

Arnošt Kelnar


