
Začíná měsíc listopad a s ním všechno, co k němu patří. Nej-
více si toho užijeme hned na začátku. Hřbitovy se promění
v poutní místa, na silnice vyrazí všichni, i ti, kteří mají po
celý rok auto ve stodole nebo v garáži, a někteří z nich pro
své řidičské dovednosti a mimořádný provoz na silnicích na-
trvalo zakotví tam, kam měli namířeno původně pouze za-
vzpomínat na své předky.

Pro nás katolické křes)any
má začátek listopadu také své
kouzlo. S jistou dávkou hrdosti
si připomeneme, že patříme do
církve, která přesahuje dimenze
toho, co je naší každodenní lid-
skou zkušeností. Možná i pro
nás mají větší význam dušičky
než slavnost Všech svatých, ale
když prožíváme tyto dny, znovu
si uvědomujeme, že tyto dva
svátky jsou vlastně jen jiným
pohledem na velké tajemství
Krista a církve.

Je nám jasné, že zemřeme.
Smrti se zpravidla bojíme jako něčeho, co jsme nikdy neza-
kusili, k čemu jsme jenom přičichli, když někdo z našich
blízkých odešel na věčnost. Zároveň se bojíme, že před Boží
tváří neobstojíme.

Ztotožnit se se slavností Všech svatých nám dá větší práci.
Považujeme se za takzvané normální lidi, pro něž je svatost
na jednu stranu nedostižnou metou, na druhou stranu po ní
ani moc netoužíme, protože svatého si představujeme jako
bytost zpodobněnou sádrovou sochou či barvotiskovým ob-
rázkem. Životopisy svatých si mnohdy pleteme s pohádkami,
a nejsme daleko od pravdy, i když to není vina oněch svatých,
ale spíše jejich životopisců.

Jak jsme překvapeni, když v některém ze svatých obje-
víme rysy normálního člověka! Člověka, který žil na této
zemi, který měl problémy, bolesti i radosti jako my, člověka,
který ale přes to všechno nakonec došel do cíle. Život svatých
je jako film se š)astným koncem. Film možná dramatický, ně-
kdy dokonce až příliš akční, ale přece jenom se š)astným kon-

cem. Slavnost Všech svatých nás však upozorňuje ještě na ji-
nou vlastnost svatosti. Tou je skutečnost, že tato meta není
jen pro hrstku vyvolených, ale pro každého z nás. Stát se sva-
tým není výsadou nemnoha, je to všeobecné povolání všech
křes)anů. Můžeme říci, že je to naše čestná povinnost.

Co spojuje dušičky a slavnost Všech svatých? Co je spo-
lečným jmenovatelem těchto
dvou listopadových dnů? Je to
právě tajemství Krista a církve.
V sekvenci „Dies irae“, která
byla dříve součástí pohřební
mše – Requiem, čteme slova:
„Recordare, Iesu pie, quod sum
causa tuae viae, ne me perdas
illa die.“ Volně přeloženo: „Do-
brý Pane Ježíši, pamatuj na to,
že já jsem důvodem, proč jsi
přišel na svět. Nezavrhni mě
tedy v onen den (soudu).“

Jak velikou hodnotu mám
pro Boha já, můj život! To kvůli
mně přišel! Já jsem součástí

toho „my“ církve, pro něž a pro jehož spásu sestoupil z nebe,
žil náš život a nakonec za nás zemřel a vstal z mrtvých, jak
vyznáváme v krédu. Nyní sedí po pravici Otce a čeká na nás,
protože „v domě jeho Otce je mnoho příbytků“. Nikdy na ne-
beské bráně nebude cedule s nápisem: Obsazeno. Spíše je
tam stále nápis: Volná místa.

Z tohoto vědomí hodnoty vlastního já, z vědomí toho, že
Bůh mě nezná jako součást davu, ale jako jedinečnou a milo-
vanou lidskou bytost, pramení smysl prvních dvou listopado-
vých dní.

Causa viae, slova užitá v nadpisu tohoto zamyšlení, může-
me přeložit jako „důvod cesty“. Přeji vám i sobě, aby důvod
naší cesty na hřbitov o dušičkách, stejně jako důvod cesty do
kostela o slavnosti Všech svatých byl odpovědí na „Causa viae
Christi“, totiž na lásku, s níž vážil Boží Syn cestu mezi nás
hříšníky. Kéž tato jeho cesta nebyla v našem případě nadarmo!

P. Stanislav Přibyl, CSsR
provinciál redemptoristů a farář na Svaté Hoře

K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze.
V příloze naleznete leták Bible pro Argentinu s možností přispět na toto biblické dílo.

ZPRAVODAJ

80 let kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích
V neděli ráno 6. listopadu 1927 vykonal děkan metropolitní
kapituly, světící biskup Dr. Sedlák obřad svěcení právě do-
končeného kostela sv. Vojtěcha a v 11 hodin zde za velké
účasti věřících sloužil první mši sv. pražský arcibiskup Fran-
tišek Kordač. Kostel byl vystavěn jako součást komplexu ar-
cibiskupského semináře a měl v budoucnu sloužit i jako farní
kostel pro rychle rostoucí moderní pražskou čtvr) Dejvice.

(pokračování na str. 3)

Kurz pro lektory
Školení lektorů se koná v sobotu 24. 11. od 9 do 13 hodin
v Pastoračním středisku. Povede je paní Marie Fišerová.
Program je zaměřen na správný přednes biblických textů a na
techniku řeči. K účasti bez předchozího přihlašování jste
srdečně zváni.
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Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
V listopadovém čísle odpovídá na naše otázky, jimiž se vám
snažíme přiblížit život jednotlivých vikariátů pražské arcidie-
céze, okrskový vikář vikariátu Stará Boleslav, P. Mgr. Michal
Procházka.
� Kolik má staroboleslavský vikariát kněží? Jaký počet far-
ností a kostelů mají na starosti?
Ve staroboleslavském vikariátu je po slučování šest farností,
tj. Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem, Čelákovice,
Lysá nad Labem, Nymburk a Stará Boleslav. Ve výše uvede-
ných farnostech je 50 kostelů a věřícím slouží 12 kněží –
mezi nimi i polští misionáři pallotini – a dále jeden jáhen,
o kterého se dělíme spolu s litoměřickou diecézí. Co do poč-
tu kněží patříme mezi největší vikariáty mimo Prahu.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
Slučování farností v našem vikariátu proběhlo asi před dvě-
ma lety a znamenalo sloučení malých farností do jedné velké.
Pro vikariát a konkrétně pro samotné kněze to znamenalo
úlevu hlavně v administrativě, včetně účetnictví a daňových
povinností. V žádném případě se slučování farností neodra-
zilo v duchovním životě věřících a ve službě kněze ve slou-
čených farnostech.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, my-
slíte, je to způsobeno?
V celém vikariátu navštěvuje nedělní bohoslužby cca 1300
obyvatel, což při celkovém počtu asi 100 000 není tak závrat-
né číslo. Je nutné také říci, že jsou zde společenství, která
fungují samostatně a snaží se vytvořit nové oázy, které obo-
hatí nejen je, ale i ty, se kterými
přicházejí do kontaktu. Je vhodné
připomenout, že staroboleslavský
vikariát je staré poutní místo svaté-
ho Václava a Palladia země české.
OdpověQ na tento dotaz nelze zo-
becnit, protože jsou místa ve far-
nostech, která žijí duchovním ži-
votem silně a kde je účast na boho-
službách poměrně hojná, a na dru-
hé straně jsou místa, kde je účast
věřících nízká i na nedělních
mších. Domnívám se, že toto vše-
chno je odrazem jednak minulosti,
ale hlavně i současného konzum-
ního způsobu života, preferování
materiálních hodnot a touhy po
celkovém uvolnění způsobu živo-
ta. Ale do lidského srdce vidí pou-
ze Bůh, takže lidé dokáží někdy
i velmi mile překvapit.
� Jaké kulturní památky, které jsou
ve vaší péči, se na území vikariátu
nacházejí? Co starost o ně obnáší?
Všechny kostely jsou kulturní pa-
mátkou, a přesto každý jinou. Ji-
nak oslovující. Největší kulturní

památky leží v již vzpomínané Staré Boleslavi – mám na my-
sli kostel svatého Václava, kde byl zavražděn kníže Václav;
další velkou památkou je poutní kostel Nanebevzetí Panny
Marie s Palladiem země české. Nemohu nepřipomenout kul-
turní hodnotu zámku v Brandýse nad Labem, který není
v naší péči, ale jehož posledním majitelem byl blahoslavený
Karel I. Rakouský. Starost o kulturní památky je vždy, stejně
jako v celé republice, složitá a chybí finanční prostředky.
� Co pokládáte za specifikum vikariátu Stará Boleslav, čím
je výjimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní
i celkové?
Specifikum vikariátu Stará Boleslav výstižně popsal probošt
Kolegiátní kapituly svatých Kosmy a Damiána, R. D. Mgr.
Vladimír Kelnar:

„Ve Staré Boleslavi stojí dva vítězné symboly křes)anství
v Čechách. Památný chrám sv. Václava se starobylým pod-
zemním kostelem sv. Kosmy a Damiána nad původním hro-
bem sv. Václava, knížecí kostel sv. Klimenta s románskou fre-
skovou výzdobou i velkolepá mariánská svatyně, která se svý-
mi dvěma věžemi zdvihá k nebesům jako ruce k ustavičnému
díku i prosbám, které sem přinášejí srdce poutníků. Vězme, že
toto místo není jen mrtvým pomníkem našeho křes)anství.
V obou chrámech chová Stará Boleslav to, co je a musí nám
i nadále zůstat nejdražším: V tichém podzemí svatováclavské-
ho kostela stopy krve dědičného světce Václava a v mariánské
svatyni Palladium, milostný obraz P. Marie. Těžko bychom
hledali podobné místo v Čechách nebo na Moravě, které by
bylo tak plno tolikerých stop slavné minulosti a pravdy jako
právě Stará Boleslav! Boleslav je duchovním středem země,
je mementem křes)anství v Čechách. Vyžaduje naše zastavení
v čase.“ (Převzato z www.svatovaclavskapout.cz)

Poslední sobotu v měsíci se v kostele Nanebevzetí Panny
Marie konají modlitby za národ. Dalším specifikem může být
i existence fungujících Farních charit, Azylový dům pro
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matky s dětmi sv. Gerarda Maiella, dům pro staré a nemocné
kněze či velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou...
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Komunikaci mezi jednotlivými farnostmi si vytváří věřící
mezi sebou navzájem, hranice obcí nejsou překážkou, pořá-
dají společné výlety a tráví i společnou dovolenou. Setkávají
se ve společenstvích, kde rozvíjí duchovní život a pomáhají
si navzájem i s problémy běžného života.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Chtěl bych nejdříve poděkovat všem členům Pastoračního
střediska za jejich práci. A čím může přispět k usnadnění?
Doplněním toho, co kněží ve svých farnostech nabízejí, a to
jak v tištěné, tak i v elektronické podobě v zaměření na děti,
mládež, střední generaci a seniory – aby se dalo výstižněji
reagovat na potřeby dnešního člověka a pomáhat je naplňo-
vat. Stejně tak propagováním svých nabídek přímo v mimo-
pražských vikariátech.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí staro-
boleslavského vikariátu?
Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Je to hlavně
radost z lidí, a to věřících i nevěřících, kteří ve vzájemné spo-
lupráci konají dobrá díla pro ty druhé.

Děkujeme za rozhovor. kh
Statistické údaje
farností celkem: 6
farností spravovaných přímo: 6
farností spravovaných excurrendo: 0
kněží: 12
jáhnů: 1
pastoračních asistentů: 1
kostelů a kaplí: 50
celkem obyvatel: 99 616
z toho římských katolíků: 16 761
v průměru připadá na 1 kněze 1 524 věřících

80 let kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích
(pokračování ze str. 1)
Velkorysá akce byla vyvrcholením stavebních aktivit arci-
biskupa Kordače, který tak vyřešil dlouhodbé prostorové
problémy semináře i obou teologických fakult (české a ně-
mecké). Seminář i kostel vyprojektoval arcibiskupský sta-
vební rada František Havlena, který též stavbu za 20 milionů
Kč v letech 1925–1927 realizoval.

Kostel byl postaven jako třílodní basilika s kazetovým
stropem, s apsidou směrem na východ. Výtvarné řešení kom-
binovalo prvky románského i tzv. byzantského slohu. Ve
značně zvýšeném presbytáři bylo 150 sedadel pro alumny, ve
20 dubových lavicích mohlo sedět 200 osob, dalších 1100
míst bylo „k stání“. Uprostřed kostela byla betonová kazatel-
na, v bočních lodích 6 menších oltářů. Na levé straně vchodu
bylo umístěno baptisterium, za ním vchod na kruchtu. Dvou-
manuálové varhany s 33 rejstříky dodala firma J. Melzer,
Kutná Hora. Na dvou věžích byly zavěšeny 3 zvony. Du-
chovním správcem kostela byl rektor semináře.

Pohnuté osudy teologických fakult a semináře se promítly
i do osudů kostela. Během německé okupace, kdy byla česká
fakulta zavřena a seminář v roce 1942 vystěhován z Prahy do
Dolních Břežan, se mohly v kostele ještě konat bohoslužby.
Za komunistického režimu už to bylo horší. V roce 1953 celý

objekt zabrala armáda pro svou politickou akademii, teolo-
gická fakulta i seminář byly vystěhovány do Litoměřic a kos-
tel uzavřen. Vnitřní vybavení se podařilo přemístit do jiných
kostelů (lavice do Košíř, zvony na Vinohrady, varhany do
Ústí n. L.). Jak byl prostor kostela využíván, není přesně zná-
mo. V roce 1959 se do celého areálu nastěhovala redakce
mezinárodního komunistického časopisu Otázky míru a soci-
alismu. Od roku 1976 začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce
celého objektu, která byla ukončena až těsně před rokem
1989. Již před ní ale byl kostel upraven na kulturní sál.

Po převratu se navracení objektu pražskému arcibiskupství
protahovalo až do května 1990. Konání bohoslužeb v „kultur-
ním sále“ pokládali mnozí z počátku za provizorium. Díky ne-
únavné snaze duchovního správce P. Aleše Opatrného se však
brzy podařilo vybudovat nejen základní bohoslužebný prostor
(podle návrhu arch. Michala Bořkovce), ale především živé
„svatovojtěšské“ společenství. Jemu již přes 10 let slouží i tr-
valý jáhen Ing. Martin Opatrný. Během působení současného
duchovního správce P. Vladimíra Málka bylo výtvarné řešení
prostoru završeno velkou tapisérií Evy Jelínkové.

Kostel sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích, by) v pozměněné
podobě, žije dál. RNDr.Vladimír Roskovec

Autor článku bude na stejné téma přednášet v rámci oslav ju-
bilea svatovojtěšského kostela v pondělí 5. 11. 2007 v 18:30.
Jste také srdečně zváni na doprovodný program oslav výročí:
6. 11. – mše, 8. 11. – koncert;viz program Pastoračního stře-
diska na str. 8.

Památka sv. Anežky České
Podle některých pramenů uplynulo letos právě 800 let (vedle
roku 1207 se uvádí i letopočty 1205, 1208 či 1211) od naro-
zení dcery krále Přemysla Otakara I., řeholnice, zakladatelky
jediného českého řádu – křižovníků s červenou hvězdou, aba-
tyše kláštera na Františku, následovnice sv. Františka z Assisi
a přítelkyně sv. Kláry, prostřednice smíření a velké přímluv-
kyně za český národ – Anežky České. Před osmnácti roky ji
papež Jan Pavel II. svatořečil, čímž byla potvrzena víra v její
přebývání a přímluvu u Boha, víra žijící již více než sedm
staletí od Anežčiny smrti.

Památku sv. Anežky České, která připadá na 13. listopad,
můžete oslavit i účastí na mši svaté. Tu bude v den památky
v 18 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebro-
vat Mons. Václav Malý. Rovněž jste srdečně zváni do farnos-
ti sv. Anežky České v Praze-Spořilově, kde bude památka
slavena předchozí neděli, tedy 11. listopadu, a to mší
v 7:30 a v 10:30 (pro děti).
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„Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla
se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého
ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její pří-
mluvu veB i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících
a dosáhli slávy věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježí-
še Krista, našeho Pána, neboC on s tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.“

(Modlitba převzata z Denní modlitby církve) 

Představuje se vám Česká biblická společnost
Se jménem České biblické společnosti (ČBS) se setkává kaž-
dý, kdo bere do ruky Bibli v českém ekumenickém překladu.
Jeho vydávání v různých formátech a provedeních je totiž
hlavním posláním České biblické společnosti.

Dále vydáváme křes)anskou literaturu pro dospělé a děti,
poskytujeme vydavatelskou službu církvi a pořádáme sbírky
na podporu činnosti biblických společností. Dovolte, aby-
chom vás s naší současnou činností stručně seznámili.

Bible. Ekumenické překladatelské komise svěřily ČBS
velký poklad, jímž je Český ekumenický překlad Bible. Tento
překlad je unikátní tím, že se na jeho vzniku podíleli odbor-
níci z různých církví, a těší se širokému přijetí téměř všemi
křes)any v naší zemi. S tímto pokladem chceme co nejlépe
hospodařit: snažíme se vydávat Bible v co nejvyšší kvalitě jak
po stránce textu a sazby, tak po stránce provedení. Právě jsme
dokončili novou, ještě přehlednější a čitelnější sazbu a v těch-
to dnech se objevují v naší nabídce Bible v nových vazbách
a provedeních.

Naučná literatura. Kromě Biblí vydáváme také publikace,
které čtenářům pomáhají při studiu Bible. V této kategorii na-
jdete takové knihy, jako je Průvodce Biblí, Český ekumenický
komentář k Novému zákonu, Co nevíš o Bibli nebo nedávno
vydaná encyklopedická publikace ABC Bible. Mezi naučnou li-
teraturu můžeme zařadit také atlasy a mapy, jako např. velký Bi-
blický atlas, Školní biblický atlas nebo Nástěnné biblické mapy.

Dětská literatura. S biblickými příběhy se mohou naše
děti seznamovat od nejútlejšího věku. K dříve vydaným dět-
ským publikacím, jako je Ilustrovaná Bible, Příběhy z Bible
nebo Dětem na dobrou noc, v poslední době přibyly nebo
brzy přibudou další: Vyprávíme dětem o Ježíši, Mimi Bible,
Mimi modlitbičky, Bible v obrázcích.

Teologická literatura. Pro teology máme v nabídce odborné
knihy, jako je hebrejský Starý zákon, řecký Nový zákon, la-
tinská Vulgata, Septuaginta atd. Studentům teologických fa-
kult tuto literaturu poskytujeme s výjimečnou slevou 50 %.

Zahraniční Bible. Nabízíme také Bible v různých světo-
vých jazycích: anglické, německé, francouzské, ruské, ukra-
jinské atd. Jedná se o tituly vydávané zahraničními biblickými
společnostmi, které dle poptávky a přání zákazníků doobjed-
nává naše obchodní oddělení z centrálního skladu v Dánsku.

Žhavá novinka: Audio Bible. Jestliže jsem Český ekume-
nický překlad nazval pokladem, pak dramatizovaná audiona-
hrávka Nového zákona je pokladem číslo dvě. Jedná se o bi-
blický text načtený předními českými umělci, jako jsou
Alfred Strejček, Josef Somr, Ta)jána Medvecká, Bořivoj
Navrátil, Vladimír Brabec, Miroslav Moravec, Jan Vlasák
a další. Celý Nový zákon je k dispozici na jednom DVD nebo
na 17 audio CD a začali jsme vydávat také tematické výběry.
Nedovedu si představit vhodnější dárek k Vánocům než třeba
vánoční výběr Narodil se nám Spasitel.

Dotované projekty. Česká biblická společnost uskutečňuje
nebo podporuje řadu neziskových projektů. Jedním z nich je
Bible ve velkém písmu. Velikost písma a grafické uspořádání
textu jsme podřídili jedinému záměru: vytvořit co nejčitel-
nější text, který by umožňoval číst Bibli lidem, kteří – a) už
z důvodu stáří či nemoci – mají těžkosti při četbě běžných
knih. Doposud je k dispozici Kniha žalmů, v těchto dnech vy-
chází 1. a 2. Mojžíšova. Brzy budou následovat další svazky
Nového zákona. Díky finanční podpoře našich dárců je Kniha
žalmů k dispozici za pouhých 150 Kč (nemluvě o tom, že
v naší prodejně nebo v internetovém obchodu máte ještě
slevu 10 %, a církve dokonce 20 %).

Díky obětavé podpoře církví i jednotlivců můžeme zdarma
nebo za nízké ceny poskytovat Bible organizacím, které slou-
ží dětem a mládeži, seniorům, vězňům nebo bezdomovcům.

O těchto a mnoha dalších projektech se můžete pravidelně
dočíst v našem barevném zpravodaji, který zdarma zasíláme
dvakrát do roka všem zájemcům. Jeho odběr si můžete objed-
nat i vy.

Také vy se můžete stát součástí tohoto díla! Jestliže vás
zaujala činnost ČBS a chtěli byste se na biblickém díle podí-
let i vy, máte hned několik možností: v rámci právě probíha-
jících Dnů Bible můžete podpořit naše projekty svým finanč-
ním darem v rámci sbírky v kostele, můžete požádat o zasí-
lání našeho zpravodaje a podle vašich možností podporovat
biblické dílo jak svými modlitbami, tak finančními dary,
anebo se můžete stát členy celosvětové rodiny klubu Bible
každý měsíc (BKM). Podrobnější informace vám rádi na po-
žádání pošleme.

Děkujeme vám za vaše modlitby a podporu.
Za celý kolektiv pracovníků České biblické společnosti

Mgr. Milan Hlouch

Kontakty na ČBS: Dům Bible, Náhorní 12, 182 00 Praha 8
tel.: 284 693 925; e-mail: cbs@dumbible.cz
Internetový obchod a stránky (připravujeme): www.dumbible.cz
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„Dušičková“ sbírka na Arcidiecézní charitu
Při bohoslužbách v neděli 4. 11. 2007 proběhne v kostelích
pražské arcidiecéze dušičková sbírka na charitní činnost v ar-
cidiecézi. Výtěžek bude odeslán na účet Arcidiecézní charity
Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, číslo účtu 749011 kód
banky 2400, a použit k financování azylových domů pro mat-
ky s dětmi, které Charita provozuje v Brandýse nad Labem
a v Kralupech nad Vltavou. Výtěžek loňské „dušičkové“ sbír-
ky činil 541 987,50 Kč. Děkujeme za vaši podporu.

Podzimní víkendové setkání
Ve dnech 23.–25. 11. 2007 se v prostorách Arcibiskupského
kněžského semináře v Praze uskuteční „Podzimní víkendové
setkání“ seminaristů s mladými muži od 15 let, kteří touží
prožít volný víkend jinak než tradičním vysedáváním u počí-
tače, návštěvou restauračního zařízení nebo diskotéky. 

Vždy) dnešní hektická doba nabízí tak málo příležitostí
k zastavení se, ztišení a především k přemýšlení o sobě! Kým
jsem, jaké je mé místo v dnešním světě a co se ode mě očeká-
vá? Paradoxně lze říci, že odpovědi na uvedené otázky se
zdají být tím jednodušší, čím menší je ochota opravdu a hlu-
boce se nad sebou zamyslet.

Životní filosofie větší části populace, kterou jsme si zvykli
označovat jako „běžnou“, by se stručně dala vyjádřit asi tak-
to: dlouho žít, hodně si při tom užít, nepříjemné a těžké nějak
přežít, příjemné a lehké pěkně prožít, to vše samozřejmě
v materiálním dostatku, zdraví a maximální míře relativní
spokojenosti. Jak líbivé a hlavně jednoduché! Takové pojetí
života lze sice na jedné straně obecně pochopit a snad i zčás-
ti akceptovat, nebo) na něm konec konců není nic bytostně
špatného, ale na straně druhé máme plné právo otřást se hrů-
zou při pomyšlení, že by takto uvažovali například první
křes)ané, hrdinové všech spravedlivých obranných válek ne-
bo odpůrci všech zločinných a totalitních systémů. Zkrátka
a dobře, život každého z nás by neměl mít svůj středobod
v materiálním a sobeckém „já“, případně ve zideologizova-
ném chápání významu zájmena „my“ (pochopitelně myšlené-
ho jako negativní vymezení – „my kontra ti ostatní“), ale (jak
jsme jako křes)ané přesvědčeni) v uvědomění si naprosté je-
dinečnosti života každého z nás a současně i jeho fantastické
začleněnosti do celkového Božího záměru stvoření. To však
především znamená, že každý jednotlivec je sice „neopa-
kovatelný originál“, ale tím i se zcela originální „výbavou“,
a tedy i originálním a neopakovatelným posláním. Uvědomit
si charakter a možnosti oné „výbavy“ a tím i nalézt své místo
v úžasném Božím plánu spásy však vyžaduje poněkud hlubší
zamyšlení, ke kterému ale uprostřed každodenního shonu ne-
lze vždy najít dostatek času a potřebného klidu, a neméně tak
i tvůrčí společenství podobně smýšlejících, v němž je dosta-
tek prostoru nejen k onomu zamyšlení, ale i ke vzájemnému
sdílení a předání zkušeností.

Toho si byli představení pražského semináře dobře vědo-
mi, a proto přišli v roce 2000 se zajímavou iniciativou, která
záhy vyústila v první vzájemné setkání bohoslovců a mladých
mužů na půdě semináře. Toto setkání se těšilo poměrně vel-
kému zájmu všech účastníků a mělo takový úspěch, že se od
té doby uskutečňuje každoročně až doposud bez přerušení.
Dokonce nezůstalo jen u jednoho setkání ročně a k jarnímu
pak přibylo i podzimní setkání. Zájem bývá tradičně velký
a vzhledem k omezené kapacitě semináře musí organizátoři
některé zájemce o účast dokonce odmítnout. Účastníky bý-
vají, jak již bylo naznačeno, mladí muži ze všech koutů repu-

bliky, ale i ze zahraničí (nejčastěji ze Slovenska) – nejmladší
ve věku okolo 15 let, ti nejstarší pak jsou usedlí čtyřicátníci.
Ještě širší však je spektrum osobnostní: účastní se přemýšliví
intelektuálové i nadšení sportovci (což ovšem neznamená, že
se uvedené navzájem vylučuje), introverti i extroverti, mladí
lidé z velkých měst i ze samot, fanoušci hip-hopu i vážné
hudby, zkrátka s trochou nadsázky se zde setkává „krava)ák“
s „motorkářem“, neboli lidé, kteří by se v běžném životě sot-
va kdy potkali, natož spřátelili. A přesto na setkáních v semi-
náři právě takováto přátelství nejsou výjimkou. Lze najít lepší
důkaz toho, že cokoli nás rozděluje, není ničím ve srovnání
s Tím, jenž spojuje...?

A čím jsou ona setkání tak zajímavá, že se jich účastní lidé
tak různí? Náplň vychází především z toho, co již bylo uve-
deno výše: ze snahy poskytnout mladým lidem příležitost
k zastavení se a k přemýšlení o tom, „kdo jsem a kam smě-
řuji“, k prohloubení vztahu s Bohem a v neposlední řadě
i k nalezení cest k odpovědím na otázky, které je v tomto ži-
votním období zajímají. Proto je velký prostor na setkáních
věnován především modlitbě – Denní modlitbě církve, ado-
raci nebo soukromé modlitbě. Dalšími body programu jsou
besedy se zajímavými hosty, kteří mají mladým lidem co říci,
a rovněž vzájemná setkávání v tematicky různě zaměřených
skupinkách „moderovaná“ jednotlivými bohoslovci. Samo-
zřejmostí je každodenní slavení eucharistie. Kromě toho je
dán i dostatečný prostor pro navázání neformálních vztahů
mezi jednotlivými účastníky navzájem a nezřídka i mezi
účastníky a seminaristy. Nezanedbatelnou součástí „nabídky“
je i nepřetržitá možnost svátosti smíření, případně duchov-
ního rozhovoru s některým z představených semináře.

Program je tedy velice pestrý a podle ohlasů účastníků,
které jsou vždy spolehlivým barometrem výsledků snažení
organizátorů, jakousi „zpětnou vazbou“, lze tvrdit, že setkání
jsou potřebná, užitečná a obohacující. Ostatně nejeden z těch,
kteří na ně přijížděli dříve jako účastníci, podílí se dnes na je-
jich organizaci jako bohoslovec... To ovšem neznamená, že
setkání jsou jakousi „náborovou akcí“ pražského semináře,
ale přinejmenším dost výrazně napomáhají mladým lidem na-
črtnout si dokonalejší obraz o semináři a jeho „obyvatelích“.
A kdyby výsledkem našich vzájemných setkávání bylo jen
toto odbourání možných předsudků, jsem přesvědčen, že i tak
by splnila svůj účel. Jan Primus, ArcS Praha
Účast je třeba nahlásit do 14. listopadu 2007 na internetových
stránkách Arcibiskupského semináře (http://www.arcs.cuni.cz/), 
e-mailem: seminariste@arcs.cuni.cz, telefonicky na č. 220 181 404
nebo písemně na adresu: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 
160 00 Praha 6. S sebou: Bibli, spacák, příp. i ministrantské oble-
čení. Začátek setkání je v pátek v 18:00, končí se v neděli obědem.
Pobyt za dobrovolný příspěvek.

Listopadový kalendářík
1. 11. Slavnost Všech svatých
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
6. 11. 80. výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dej-

vicích
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

13. 11. Památka sv. Anežky České, panny
Mezinárodní den nevidomých

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek
Mezinárodní den studentstva

18. 11. (33. neděle v liturgickém mezidobí) Den Bible
25. 11. (34. neděle v liturgickém mezidobí) slavnost Krista Krále
30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře pana kardinála
2. 11. 9:30 Chyšky, Vzpomínka na všech-

ny věrné zemřelé – mše sv.
17:00 Vyšehrad, bazilika sv. Petra
a Pavla, Vzpomínka na všechny věr-
né zemřelé – mše sv.,
18:00 Vyšehrad, Slavín – modlitba
za zemřelé, žehnání hřbitova, přímý
přenos ČT

4. 11. 10:00 Dejvice – mše sv., 80 let po-
svěcení kostela sv. Vojtěcha,

6. 11. 15:00 Malá Strana, kostel sv. Karla –
mše sv. se sestrami boromejkami
19:00 Dejvice – koncert k 80. výročí
kostela sv. Vojtěcha

9. 11. 9:30 Hradčany, vojenský kostel sv.
Jana Nepomuckého – účast na eku-
menické bohoslužbě k uctění památ-
ky válečných veteránů

18. 11. 10:00 Chvaly, kostel sv. Ludmily –
mše sv., žehnání varhan

25. 11. 9:30 katedrála, Ježíše Krista Krále
– mše sv.

Z diáře biskupa Malého
2. 11. 18:00 katedrála – mše sv. s kapitulou
3. 11. Münster – Ackermann-Gemeinde,

přednáška
4. 11. Dortmund – přednáška
7. 11. 14:00 Hloubětín, Muslimské cen-

trum – návštěva
11. 11. 10:00 Tišnov – mše sv.
13. 11. Praha 10, Křes)anské gymnázium –

vizitace
14. 11. 18:00 České Budějovice – mše sv.
28. 11. Praha 1, Dívčí katolická střední škola

– vizitace
30. 11. 18:00 Kolovraty – mše sv.

Z diáře biskupa Herbsta

1. 11. 15:00 Oleška, slavnost Všech sva-
tých – poutní mše sv.

3. 11. 9:00 Praha-Břevnov, kostel sv. Mar-
kéty – mše sv. za opata A. Opaska
18:00 Praha-Staré Město, kostel
Matky Boží před Týnem – mše sv.,
výročí stržení mariánského sloupu

4. 11. 9:15 Sedlec-Prčice – mše sv. s biř-
mováním

10. 11. 17:00 Třebotov – mše sv. s biřmová-
ním, pou) ke sv. Martinovi

11. 11 9:00 Slaný – mše sv.
10:30 Zvoleněves – mše sv., pou) ke
sv. Martinovi

13. 11. 18:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše – mše sv.

18. 11. 10:45 Svaté Pole – mše sv., pou) ke
sv. Alžbětě

19. 11. 18:00 Liberec, kostel sv. Antonína –
mše sv., poté beseda se společenstvím
studentů vysokých škol

21. 11. 9:00 Záběhlice – mše sv.
24. 11. 10:00 Praha, opatství Emauzy – mše

sv., 660 let od založení Emauzského
kláštera

25. 11. 10:00 Milovice – mše sv.

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

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

e-mail: apha@apha.cz

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest
se předpokládá o Velikonocích r. 2009
(nebo i později), budou přijati do kate-
chumenátu při bohoslužbě slova v kated-

rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v so-
botu 1. prosince (v předvečer první ne-
děle adventní) v 17:00. Na bohoslužbu
naváže setkání katechumenů a jejich ru-
čitelů s kardinálem Miloslavem Vlkem,
arcibiskupem pražským, v Sále kardinála
Berana. Uchazeči se svými ručiteli se do-
staví do katedrály nejpozději 15 minut
před začátkem bohoslužby. Každý ucha-
zeč bude mít s sebou vyplněný a duchov-
ním správcem potvrzený katechume-
nátní lístek, který zde při přijetí do kate-
chumenátu odevzdá. Potvrzené lístky se
zašlou zpět farnostem, aby se mohl pro-
vést zápis do Knihy katechumenů.

Není-li pro někoho účast v katedrále
ze závažných důvodů možná, nech) je
přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do ka-
techumenátu v jiném termínu je třeba
předem žádat ordináře.

Zrušení dovolení sloužit mši
sv. v tridentském ritu
S ohledem na motu proprio Summorum
pontificum, které otevírá širší možnosti
přístupu ke mši sv., sloužené podle
Římského misálu vydaného papežem
Janem XXIII. v roce 1962, zrušil kardi-
nál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský,
s účinností od 1. 10. 2007 svůj dekret
č.j. arc/573/06, který dovoloval rekto-
rovi kostela Nanebevzetí Panny Marie
ThDr. Jiřímu Svobodovi JC.D. na zá-
kladě motu proprio Ecclesia Dei sloužit
mši sv. v tridentském ritu.

Sbírka v Den Bible
České katolické biblické dílo založila
Česká biskupská konference v roce
1993 k realizaci biblického apoštolátu.
Biblické dílo pomáhá věřícím lépe po-
rozumět Písmu svatému. Děje se tak
prostřednictvím biblických hodin, ví-
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

29. 10. – 1. 11. 9:00–18:30 sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské nám.) Karlín
5.–9. 11. 13:00–16:30 sv. Tomáše (u Malostranského nám.) Malá Strana

12.–15. 11. 15:00–18:00 sv. Václava (nám. Svatopluka Čecha) Vršovice
19.–22. 11. 10:00–17:00 Nanebevzetí Panny Marie (Strahovské nádv.) Strahov
26.–29. 11. 8:00–18:00 sv. Benedikta (Karmel, Hradčanské nám.) Hradčany

30. 11. – 1. 12. 7:00–18:00
2. 12. 12:00–18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

3.–4. 12. 7:00–18:00

4. 11. 2007 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František Radkovský)
25. 11. 2007 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE: kostel sv. Mořice, Olomouc (P. František Hanáček)

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v listopadu 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:



kendových kurzů, přednášek nebo po-
řadů „Bible v liturgii“, které každý pra-
covní den vysílá radio Proglas.

Činnost Českého katolického biblic-
kého díla je financována ze sbírky
v Den Bible (letos neděle 18. listopadu).
Podle rozhodnutí České biskupské kon-
ference náleží 25 % výnosu této sbírky
Českému katolickému biblickému dílu
a 75 % České biblické společnosti, která
však vyhlašuje každoročně Dny Bible
již v měsíci říjnu.

Za jakoukoli podporu jsme vám
upřímně vděční.

Mons. ThLic. Dominik Duka OP, 
předseda správního výboru ČKBD

Benefiční festival křesSanské
populární hudby – VOX 007
Arcidiecézní centrum pro mládež, Sdru-
žení Pyramida a Vydavatelství Rosa
pořádají v sobotu 10. listopadu 2007 od
14 hodin v Komunitním centru Matky
Terezy (U Modré školy, Praha-Háje) be-
nefiční festival křes)anské populární
hudby VOX 007. Vystoupí zde skupiny
Timothy, Gina, Bezefšeho, Prorock
a další. Tato akce má ekumenický
a evangelizační charakter, a proto bu-
deme rádi, když o ní budete informovat,
pozvete své přátele a podpoříte ji mod-
litbou. Děkujeme.

Bližší informace na http://www.vox.
signaly.cz.

P. Jaroslav Krajl a spolupracovníci

Tříletý kurz chrámové hudby
na Církevní konzervatoři Opava
Dne 10. listopadu 2007 bude v Opavě
zahájen první ročník tříletého kurzu pro
chrámové hudebníky. Zájemci budou
moci studovat ve třech hlavních obo-
rech: hra na varhany, zpěv a řízení
sboru. Kromě toho se budou vzdělávat
v předmětech teoretických, např. hudeb-
ní teorie, gregorianika, liturgická praxe,
dějiny chrámové hudby a další. Kurz bude
mít osm vyučovacích dní, vždy se bude
jednat o soboty. Kurzovné za celý rok
činí 2800 Kč, účast v kurzu není omeze-
na ani věkem, ani hudebním vzděláním.

Přihláška a bližší informace na
http://www.konzervator.cz nebo na tel.
737 465 550.

BcA. Lukáš Kubenka, ostravský
katedrální varhaník a pedagog na CKO

P E R S O N A L I A

Ustanovení
Piotr Henryk ADAMCZYK byl s účin-
ností od 8. září 2007 uvolněn z funkce

samostatného pastoračního asistenta ŘK
farnosti Český Brod a s účinností od té-
hož data byl ustanoven k jáhenské službě
v ŘK farnosti Český Brod.
František BENDA byl s účinností od 1.
října 2007 uvolněn z funkce výpomocné-
ho duchovního ŘK farnosti Ořech. Ostat-
ní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. Regalát Petr BENEŠ OFM byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2007 jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
ŘK farnosti u kostela Panny Marie
Sněžné, Praha-Nové Město.
Alain CLEYSSAC CCN byl se souhla-
sem svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2007 uvolněn
z funkce regionálního představeného
Institutu Chemin Neuf.
František ČISTÝ byl s účinností od 1.
října 2007 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního ŘK farnosti Bystřice
u Benešova a ŘK farnosti Vrchotovy
Janovice. Ostatní ustanovení zůstávají
nadále v platnosti.
P. Mgr. Marek František DRÁBEK
DiS. O.Praem. byl se souhlasem svého
řeholního představeného s účinností od
1. října 2007 jmenován a ustanoven ne-
mocničním kaplanem Nemocnice Milo-
srdných sester sv. Karla Boromejského
na Praze 1. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Pavel HRABA byl s účinností od
1. října 2007 uvolněn z funkce výpo-
mocného duchovního ŘK farnosti Hlu-
boš, ŘK farnosti Jince a ŘK farnosti Pi-
čín. Ostatní ustanovení zůstávají nadále
v platnosti.
ThDr. Jiří HUBER, děkan kapituly,
byl s účinností od 1. října 2007 uvolněn
z funkce administrátora ŘK farnosti
u kostela sv. Jiří, Praha-Hloubětín. Os-
tatní ustanovení zůstávají nadále v plat-
nosti.
P. Ing. František Luděk JUCHEL-
KA, Th.D. OSBM byl s účinností od
1. října 2007 uvolněn z funkce výpo-
mocného duchovního farností Sázava-
Černé Budy, Úžice u Kutné Hory a Ra-
taje nad Sázavou. Ostatní ustanovení
zůstávají nadále v platnosti.
P. Lohel Zdeněk KLINDERA, Th.D.
O.Praem. byl s účinností od 1. října 2007
uvolněn z funkce výpomocného duchov-
ního ŘK farnosti u kostela Nejsvětější
Trojice, Praha-Košíře. Ostatní ustanovení
zůstávají nadále v platnosti.
P. Mgr. Andrzej KOCH CMF byl
s účinností od 15. září 2007 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK

farnosti u kostela sv. Matěje, Praha-Dej-
vice. Ostatní ustanovení zůstávají na-
dále v platnosti.
P. Ing. Josef KOPECKÝ SDB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2007 jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
ŘK duchovní správy u kostela sv. Kříže,
Praha-Nové Město.
P. Mgr. Jan KOTAS S.L.L. byl s účin-
ností od 1. října 2007 uvolněn z funkce
výpomocného duchovního ŘK farnosti
u kostela Povýšení sv. Kříže, Praha-Ko-
loděje. Ostatní ustanovení zůstávají na-
dále v platnosti.
P. Wojciech KUBRAK SAC byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. listopadu 2007 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti
Stará Boleslav.
Jiří KUSÝ byl s účinností od 1. října
2007 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního ŘK farnosti u kostela sv.
Václava, Praha-Nusle. Ostatní ustano-
vení zůstávají nadále v platnosti.
Krzysztof LACH byl s účinností od 1.
října 2007 jmenován a ustanoven admini-
strátorem excurrendo a výpomocným du-
chovním ŘK farnosti Hradešín. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. Lukáš LIPENSKÝ O.Cr. byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2007 jmenován
a ustanoven administrátorem ŘK far-
nosti u kostela sv. Jiří, Praha-Hloubětín
a rektorem filiální kaple Nejsvětější
Trojice v Ďáblicích v ŘK farnosti u kos-
tela sv. Václava, Praha-Prosek. Těmito
ustanoveními se nemění ani neruší os-
tatní ustanovení.
P. Řehoř Vojtěch MAREČEK OFM
byl na základě své rezignace a se sou-
hlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2007 uvolněn
z funkce faráře ŘK farnosti u kostela sv.
Anežky České, Praha-Spořilov a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a usta-
noven administrátorem tamtéž. V ná-
vaznosti na toto ustanovení mu byl udě-
len čestný titul osobní děkan. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Josef MOULÍK byl s účinností od 1.
října 2007 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního farností Svárov
a Úhonice. Ostatní ustanovení zůstávají
nadále v platnosti.
P. Mgr. Kamil Metoděj NOVÁK CCN
byl se souhlasem svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. září 2007
jmenován a ustanoven regionálním
představeným Institutu Chemin Neuf.
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MUDr. Mgr. Vojtěch NOVÁK byl
s účinností od 1. října 2007 uvolněn
z funkce administrátora ŘK farnosti Ke-
blov, administrátora excurrendo farností
Snět a Dolní Kralovice a z funkce výpo-
mocného duchovního těchto farností
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem a výpomoc-
ným duchovním ŘK farnosti Rakovník.
Jan PATA byl s účinností od 1. října 2007
uvolněn z funkce výpomocného duchov-
ního ŘK farnosti Odolena Voda. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Pavel Alois POROCHNAVEC
byl s účinností od 1. října 2007 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti Lysá nad Labem. Ostatní usta-
novení zůstávají nadále v platnosti.
P. Maximilián Roman RYLKO O.Pra-
em. byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. října 2007
jmenován a ustanoven administrátorem
ŘK farnosti Keblov a administrátorem ex-
currendo farností Snět a Dolní Kralovice.
P. ThMgr. Mariusz Józef SIER-
PNIAK MIC byl s účinností od 1. října
2007 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního ŘK farnosti Hrádek. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. Dott. prof. Anastasio Otavio ROG-
GERO OCD byl s účinností od 1. října
2007 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního klášterního kostela Panny
Marie Vítězné a sv. Antonína Padov-
ského (Pražské Jezulátko), Praha-Malá
Strana. Ostatní ustanovení zůstávají na-
dále v platnosti.
Václav SOCHOR byl s účinností od 1.
října 2007 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního ŘK farnosti u kostela
sv. Vojtěcha, Praha-Libeň a ŘK farnosti
u kostela Krista Krále, Praha-Vysočany.
Ostatní ustanovení zůstávají nadále
v platnosti.
Jan SVOBODA byl na základě své re-
zignace s účinností od 1. října 2007
uvolněn z funkce faráře a výpomocného
duchovního ŘK farnosti Rakovník.
P. Mgr. Irenej Robert ŠIKLAR OP
byl s účinností od 1. září 2007 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba,
Praha-Hlubočepy a ŘK farnosti u koste-
la sv. Vavřince, Praha-Jinonice. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Michael ŠPILAR byl na základě
návrhu P. Mgr. Petra Kouteckého SJ,
okrskového vikáře II. Pražského vika-
riátu, s účinností od 1. září 2007 ustano-
ven sekretářem II. pražského vikariátu.
Tímto ustanovením se nemění ani ne-
ruší ostatní ustanovení. S účinností od

1. října 2007 byl také uvolněn z funkce
výpomocného duchovního ŘK farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího, Praha-
-Stodůlky. Ostatní ustanovení zůstávají
nadále v platnosti.
P. František Florián ŠTĚTINA OFM,
osobní farář, byl s účinností od 1. října
2007 uvolněn z funkce výpomocného
duchovního ŘK farností Chotýšany
a Postupice. Ostatní ustanovení zůstá-
vají nadále v platnosti.
P. Dominik Daniel VALER OFM byl
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. října 2007 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘK farnosti u kostela Panny Marie
Sněžné, Praha-Nové Město.
Mgr. Marek VÁCHA, kněz brněnské
diecéze, byl se souhlasem svého diecéz-
ního biskupa s účinností od 15. září
2007 jmenován a ustanoven farním vi-
kářem Římskokatolické akademické
farnosti Praha.
Timotej Pavel VÁCHA O.Praem. byl
na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2007 ustanoven
k jáhenské službě v ŘK farnosti u kostela
Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Strahov.
Mgr. Michal VANĚČEK byl s účin-
ností od 1. října 2007 uvolněn z funkce
výpomocného duchovního ŘK farností
Ondřejov u Prahy, Chocerady a Stříbrná
Skalice. Ostatní ustanovení zůstávají
nadále v platnosti.
Martin VLČEK byl s účinností od 8.
září 2007 uvolněn z funkce samostat-
ného pastoračního asistenta ŘK farnosti
Kolín a s účinností od téhož data byl
ustanoven k jáhenské službě v ŘK far-
nosti Řevnice.
ThLic. Edward WALCZYK byl
s účinností od 1. října 2007 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti u kostela sv. Bartoloměje, Pra-
ha-Kyje. Ostatní ustanovení zůstávají
nadále v platnosti.

Úmrtí

P. Vincenc MRTVÝ SDB, osobní dě-
kan, zemřel 21. září 2007 ve věku 77
let, v 41. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 27. září
2007 v kostele sv. Markéty v Troubkách
nad Bečvou u Přerova, pohřben byl na
místním hřbitově. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
Mgr. Pavel Urban, trvalý jáhen v Praze-
Chodově 12. 11. 1997 (10 let)

Vladimír Filipovič, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě

18. 11. 1957 (50 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát, kanov-
ník 22. 11. 1942 (65 let)

Životní jubilea
P. Mgr. Antonín Nevola SDB, ředitel
a kaplan Salesiánského střediska mlá-
deže 10. 11. 1967 (40 let)
Mgr. Jarmil Klanc, trvalý jáhen v Klad-
ně-Rozdělově 16. 11. 1942 (65 let)
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, ve vý-
službě v Praze 20. 11. 1917 (90 let)
ThLic. Václav Steiner, kněz pražské
arcidiecéze působící mimo arcidiecézi 

20. 11. 1947 (60 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kaplan Jeho
Svatosti, kanovník vyšehradské kapi-
tuly 20. 11. 1925 (82 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

2. 11. 17:30 Rekolekce s P. Józe-
fem Augustynem SJ*
3. 11. 7:45 Rekolekce s P. Józe-
fem Augustynem SJ*
4. 11. 7:30 Rekolekce s P. Józe-
fem Augustynem SJ*
4. 11. 10:00 Koncelebrovaná mše
svatá k 80. výročí posvěcení kostela sv.
Vojtěcha, předsedá kardinál Miloslav
Vlk
4. 11. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy, Mons. Aleš Opatrný
5. 11. 18:30 RNDr. Vladimír Ros-
kovec: Historie kostela sv. Vojtěcha
a Arcibiskupského semináře v Praze
Dejvicích
6. 11. 17:30 Mše svatá – 80. výročí
posvěcení kostela sv. Vojtěcha
6. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství*
7. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
8. 11. 19:00 Koncert u příležitosti
80. výročí posvěcení kostela sv. Vojtě-
cha
10. 11. 9:00 Kurz pro pomocníky
v pastoraci (2/7)*, P. Miloš Szabo
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13. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství*
14. 11. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – P. Mgr. Oldřich Prachař OFM
Conv.: Klášterní kostel sv. Jakuba Star-
šího na Starém Městě
17. 11. 9:00 Univerzita třetího vě-
ku I.*, P. Dr. Vojtěch Eliáš, PhDr. Marek
Matějek, KTF UK
20. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství*
21. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
24. 11. 9:00 Školení lektorů
27. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství*
28. 11. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – P. doc. ThDr. Jiří Skoblík: Po-
krytectví a bezelstnost
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

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
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 22. 1. až 11. 3.
2008 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým
dobrovolných spolupracovníků Centra
tvořený manželskými páry, psycho-
logem, jáhnem a knězem. Snoubenci,
hlaste se co nejdříve telefonicky nebo
mailem v Centru pro rodinu. Kapacita
kurzu je omezena! Následující termín
přípravy je 8. 4. – 27. 5. 2008.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod ve-
dením manželského páru, který má
k této činnosti pověření biskupského vi-
káře pro pastoraci.

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

Adventní rekolekce
pro manželské páry
na téma „Vzhůru, vystupme na Hospo-
dinovu horu (Iz 2,3)“ se uskuteční v so-
botu 1. 12. od 9 do 16 hodin ve farním
sále a v kostele farnosti Neposkvrněné-

ho Početí Panny Marie, Praha-Strašni-
ce, Ke Strašnické 10. Obnovou budou
účastníky doprovázet P. Petr Hruška
z Chebu a manželé Jana a Jindřich Fen-
clovi z Centra pro rodinu plzeňské die-
céze. Během dne bude příležitost ke
svátosti smíření a na závěr mše svatá.
Občerstvení v poledne bude zajištěno.
Na obnovu je nutné se přihlásit předem
telefonicky nebo mailem, a to nejpoz-
ději do 29. 11. 2007.

Maminky v obtížných
životních situacích
Příští sekání maminek (nejen rozvede-
ných, vdov a svobodných) se uskuteční
v sobotu 3. 11. od 14 hodin v Komunit-
ním centru sv. Prokopa v Praze-Nových
Butovicích. Náplní setkání bude výroba
vánočních přání a ozdob. Účast s dětmi
je po předchozí telefonické dohodě
s Centrem pro rodinu možná.

KřesSanská psychologická
poradna
Klienti s osobními i vztahovými problé-
my nech) se přihlašují telefonicky v Cen-
tru na čísle 220 181 777. Věnují se jim
věřící odborníci – psychologové a rodin-
ní poradci. Konzultace jsou zdarma.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� 9.–11. listopadu – Víkend pro mlá-
dež ve věku 18–30 let s názvem „Mod-
litba – pramen a světlo“. PřijeQ i ty na-
čerpat vody živé... Víkend o modlitbě
spojený s hudebním festivalem VOX
007. Cesta do hlubin duchovního ži-
vota. Zkušenosti mystiků. Modlitba ve
společenství – čím nás oslovuje? Místo
konání: klášter Komunity Chemin
Neuf, Tuchoměřice.

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - 
Kunratice, tel.: 244 910 469, 
fax: 244 912 713, e-mail: adcm-pha@
volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz 
� Kavárna U vyhořelé svíčky – zveme
všechny mladé každé pondělí od 15 do

21 hodin do Kavárny – v areálu Křes-
)anské kavárny na Nám. Míru. Stolní
hry, příjemné prostředí, křes)anská
hudba, možnost půjčení knih…
� Večery ve středu – i v tomto školním
roce pořádáme Večery ve středu, opět
na stejném místě v Klubu u P. Marie
Sněžné. Listopadový Večer bude 21. 11.
a hlavním tématem je návštěva kouzel-
níka magistra Kellyho a povídání o Fo-
kusu Praha, spojené s malou výtvarnou
dílnou. Pokračuje cyklus biblických ka-
techezí, hovořit bude P. Jan Böhm na té-
ma „Jak vykládat první kapitoly Bible?“
Začínáme adorací a katechezí v 18:30.
� VOX 007 – letošní ročník křes)an-
ského hudebního festivalu VOX 007
bude na novém místě – v Komunitním
centru Matky Terezy v Praze 11, na sta-
nici metra Háje. Termín 10. 11. 2007 od
14:00. Vystoupí Timothy, John de Jong,
Gina, Boudapsová, Maranatha, Bezef-
šeho, Prorock, Manahem a 3 kapely
v soutěži Nová tvář. Možnost přespání
po předchozí domluvě v ADCM. Další
informace na www.vox.signaly.cz
� XXVII. reprezentační ples ADCM
se koná 24. 11. od 19:00 v sále SOU sta-
vebního v Praze-Hrdlořezích. Ples za-
hájí v 17:30 mší svatou otec biskup
Karel Herbst.
� Víkendovka „Když rozlomil sedmou
peče)…“ pro 12ti až 16tileté se koná
30. 11. až 2. 12. v Nazaretě. Kdy přijde
konec světa? Jak to bude u posledního
soudu? A co na to Nostradamus?

Více informací najdete na www.
praha.signaly.cz

Komunita
Chemin
Neuf

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

� 2.–4. 11. Víkend pro mládež ve věku
13–17 let s názvem „Kdo se bojí, ne-
smí … do boje!“. Letos jsme se rozhodli
s mladými podnikat průzkumné výpra-
vy do nitra Bible, zvláště Starého záko-
na. Tento víkend – Gedeon, Rút. Víkend
plný pohybu, zábavy, poznání, společ-
ných zážitků.
� 9.–11. 11. Víkend pro mládež ve vě-
ku 18–30 let s názvem „Modlitba – pra-
men a světlo“. PřijeQ i ty načerpat vody
živé… Víkend o modlitbě spojený s hu-
debním festivalem VOX 007. Cesta do
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hlubin duchovního života. Zkušenosti
mystiků. Modlitba ve společenství –
čím nás oslovuje?
� 17. 11., 10–18 hodin. Jednodenní
duchovní obnova na téma „Smíření, od-
puštění“. Program duchovní obnovy
bude zahrnovat přednášku, osobní
i společnou modlitbu a sdílení ve sku-
pinkách. K účasti je nutné se přihlásit.
� 25. 11. – 2. 12. Duchovní cvičení po-
dle sv. Ignáce – místo pro rozlišování, zti-
šení se a naslouchání Božímu hlasu.
V tomto termínu jsou již téměř všechna
místa obsazená, už teQ je ale možné hlásit
se na letní termín duchovních cvičení (29.
6. – 6. 7. 2008). K přihlášení je nutný mo-
tivační dopis nebo osobní rozhovor.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

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

� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu „Prokopská
zastavení“ v úterý 20. listopadu 2007 od
18:30 v Komunitním centru sv. Prokopa
na téma Boží oheň. Přednáší P. Vojtěch
Kodet, Th.D. O.Carm.

Komunitní
centrum
Matky Terezy

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

6. 11. 18:00 Koncert: Chlapecký
sbor Wellington School Boys, Choir
a Ukulele Band z Velké Británie
9. 11. 20:00 Večer ve Foyer – Kul-
turní Art Fun Forum, pořádá Křes)an-
ský sportovní klub
10. 11. 14:00 HUDEBNI
FESTIVAL VOX
11. 11. 16:00 Divadlo pro děti: Po-
hádkové nepohádky Josefa Čapka
12. 11. 16:00 Beseda v rámci Sdru-
žení křes)anských seniorů s P. Ing.
Miloslavem Fialou na téma „Křes)an
a současnost“
22. 11. 19:00 Filmový klub: promí-
tání filmu „Jan“, následuje debata za
účasti režiséra Ivo Trajkova. Film byl
oceněn na MFF Circom, Španělsko,

MFF TV festival Nagoya, Japonsko,
komerčně nejúspěšnější program v Čes-
ké televizi v roce 1992.
Od 13. 11. 2007 do 12. 2. 2008 nabí-
zíme kurzy tanečních pro dospělé.
Informace na www.astra-praha.cz nebo
604 808 515 (p. Brožovský)

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
25. 11. 17:00 „Národní parky USA“
– vyprávění z cest manželů Sochoro-
vých (s promítáním)
1. 12. 9:00 duchovní obnova „Jak
číst Písmo svaté s užitkem“, vede P. Mi-
chal Němeček

Unie
katolických
žen

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

� Srdečně vás zveme na další přednáš-
ku v rámci projektu Společenská odpo-
ledne, která se koná ve středu 21. 11.
2007 ve 14:30 v Klubu u P. M. Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1. Téma:
Hory Balkánu (Rumunsko, Bulharsko,
Černá Hora), přednášející RNDr.
Ondřej Bartušek. Přednáška je doprová-
zena promítáním diapozitivů.
� UKŽ vás zve na 12. přednášku z cy-
klu „Ženská spiritualita“ s názvem „Ješ-
tě k tématu ženská spiritualita“, která se
koná ve středu 7. 11. 2007 v 18:00 v bu-
dově Katolické teologické fakulty, Thá-
kurova 3, Praha 6, posluchárna P3,
I. patro vlevo. Přednášet bude Prof.
PhDr. Dr. Tomáš Halík.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Listopadové dny pro vás mohou být roz-
zářeny poslechem loretánských zvonků.
Stroj hraje každý den od 9:00 do 18:00

vždy v celou hodinu píseň Tisíckráte
pozdravujem tebe. Je využívána i druhá
možnost tohoto unikátního stroje z roku
1696, tedy hraní na zvonky pomocí kla-
viatury. Karionisté Radek Rejšek, Alena
Michálková a Vít Janata budou hrát kaž-
dou neděli ve 12:00 a v 19:00 duchovní
písně a skladby psané pro zvonkohru.
Dále tito karionisté rozeznějí zvonky
i 1., 2., 22. a 29. 11. vždy v 16:30. Více
na našich webových stránkách.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
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

� Domov sv. Karla Boromejského vás
zve na recitaci s hudebním doprovodem
„Utrpení Ludmily mučednice“ a „Legen-
da o svatém Václavu“ v neděli 18. 11.
2007 od 16:00 v kostele sv. Rodiny, kte-
rý je součástí Domova. Vystoupí: Václav
Pavlík – recitace, Zdeněk Petráň – varha-
ny, VlaQka Mašková – zpěv. Vstupné do-
brovolné. Výtěžek akce bude věnován na
podporu činnosti Domova sv. K. Boro-
mejského. Kontakt: viz výše a sekretariat
@domovrepy.cz

Další zprávy

Za požehnáním pamětní
desky dr. Noska
Tento významný katolický činitel před-
válečné doby se nyní dočkal pamětní
desky, umístěné na domě v Peckově uli-
ci č. 3, v Praze-Karlíně, kde žil a ze-
mřel. Na desce je nápis: „V tomto domě
žil v létech 1905–1935 JUDr. František
Nosek, františkánský terciář, křes)anský
politik, národohospodář.“ (více na http://
www.apha.cz/pozehnani-pametni-
desky-dr-frantiska-noska/).

V sobotu 6. října 2007 byla za Noska
obětována koncelebrovaná mše sv.
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlí-
ně. Požehnání desky – která je nedaleko
kostela – pak vykonal P. Antonín Klaret
Dabrowski OFM, farář u Panny Marie
Sněžné v Praze.

Celostátní setkání animátorů
seniorských společenství
Královéhradecké diecézní centrum pro
seniory ve spolupráci s Centrem pro ro-
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dinu zve vedoucí, animátory a spolupra-
covníky seniorských společenství čes-
kých a moravských diecézí na Celostát-
ní setkání animátorů seniorských spole-
čenství, které se bude konat v Hradci
Králové v Novém Adalbertinu ve dnech
22.–23. 11. 2007. Cílem setkání je vzá-
jemné sdílení, povzbuzení a obohacení
zvláště v pastorační práci se seniory.

Slavnostní zahajovací mše svatá
v kostele Nanebevzetí Panny Marie za-
čne v 10 hodin, hlavním celebrantem
bude Mons. ThLic. Karel Otčenášek,
PaedDr.h.c., kazatelem Mons. Mgr. Josef
Socha. Mezi přenášejícími se objeví
Mons. ThLic. Dominik Duka OP: „Stáří
v Písmu sv.“; Mons. Ing. Aleš Opatrný,
Th.D.: „Senioři v církvi pastorovaní nebo
pastorující?“; Mons. Josef Suchár: „Seni-
oři a charita“; Mag. Karl Langer: „Pasto-
race seniorů v Rakousku“; Mons. Josef
Kajnek: „Spiritualita stáří“; PaedDr. Ma-
rie Pavlovská, Ph.D.: „Senioři a mladí“.

Kontakt a přihlášky: Biskupství krá-
lovéhradecké – Diecézní centrum pro
seniory, Velké náměstí 35, 500 01 Hra-
dec Králové, tel.: 495 063 661, 495 063
430, mobil: 737 215 328, email: dcs@
diecezehk.cz; http://seniori.diecezehk.cz
(on-line přihláška); Skype: seniori.
diecezehk.cz; uzávěrka přihlášek: 19.
11. 2007; uzávěrka přihlášek ubytování:
7. 11. 2007. za organizační tým
Bc.Veronika Čepelková, DiS., Diecézní

centrum pro seniory Hradec Králové

Diecézní setkání varhaníků
a chrámových hudebníků
Kardinál Miloslav Vlk a Společnost pro
duchovní hudbu zvou u příležitosti osla-
vy svátku sv. Cecilie varhaníky a chrá-
mové hudebníky na diecézní setkání,
které se uskuteční 17. 11. ve farnosti sv.
Ludmily v Praze-Chvalech. Setkání za-
čne v 9:00 v kostele zpívanými laudami,
program bude pokračovat za přítomnos-
ti kardinála Vlka v sále Špejcharu
Chvalské tvrze (1. patro restaurace Le-
genda) prezentací Direktáře pro varha-
níky, který sestavila Interdiecézní litur-
gická komise pražsko-plzeňská, a dis-
kusí o problémech varhanické služby.
Bude též možnost seznámit se s novými
varhanami od firmy Škrábl ze Slovin-
ska. Setkání je zcela otevřené všem,
a proto jsou zváni zájemci i z ostatních
diecézí (spojení MHD ze stanice Černý
most – metro B – jedna stanice autobu-
sy 221, 223, 261, 273, 303, 304, 353,
398 z nástupiště č. 15). Organizátoři
prosí zájemce, aby kvůli organizaci ob-

čerstvení a objednávkám obědů proje-
vili zájem o účast dostatečně předem na
mailové adrese cecilka@sdh.cz

Jaroslav Eliáš

Krátká sdělení
� Přednáška a pódiová diskuze na té-
ma: KřesCan ve velkoměstě – výzva pro
křesCanské muže, se koná v sobotu 1. 12.
2007 ve 14:00 v sále u jezuitů, vchod
z Ječné ulice vedle kostela sv. Ignáce,
Praha 2. Přednášejí lektoři z Mnichova
a Bonnu. Překlad zajištěn. Srdečně zve
Schönstattské hnutí v ČR.
� Dne 29. 11. v 15:00 položí zástupci
Občanské společnosti Karel IV. u příle-
žitosti 629. výročí smrti Karla IV. kytici
k jeho hrobu v královské hrobce na
Pražském hradě. Na tento slavnostní akt
bude navazovat mše svatá, kterou bude
v 15:30 ve Svatováclavské kapli v kate-
drále sv. Víta, Václava a Vojtěcha cele-
brovat kardinál Miloslav Vlk. K účasti
jste srdečně zváni.
� Kostel Panny Marie Královny míru
v Praze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá před-
nášku Ing. Jana Kofroně, sekretáře bis-
kupa Václava Malého, na téma „Zkuše-
nost malého církevního společenství
před rokem 1989 – poselství pro dne-
šek“, která se bude konat v rámci farní
akademie v 16:30 v neděli 4. 11. 2007.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail:
ffprg@focolare.cz, vás zve na další set-
kání cyklu „Zlatá Praha“, které se bude
konat v neděli 18. 11. od 16 do 18 hodin
s názvem „Rájem jednou chtěl bych
jít...“ v zasedacím sále úřadu Městské
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu
do kostela sv. Václava). Bližší infor-
mace na adrese http://www.focolare.cz/
� Zveme na další TEC+, který proběh-
ne v termínu 23.–25. 11. 2007 v Praze-
Vinoři na faře. Program začíná v pátek
v 17:00 a končí v neděli kolem 17:00 po
společně slavené mši svaté. Stravování
je zajištěno na místě. Cena programu je
400 Kč. TEC+ je určen lidem zhruba od
22 let a má za cíl otevřít nové cesty
k uchopení a prožití velikonočního ta-
jemství. Probíhá ve třech dnech nazva-
ných Den umírání, Den vzkříšení a Den
rozeslání. Obvyklé schéma křes)anské
rekolekce částečně nahrazují dramatic-
kými prvky společných prožitků. Sou-
částí programu je modlitba, promluvy,
obřady vycházející z katolické liturgie,

hry, tvořivá činnost a plno překvapení.
Informace a přihlášky: Pavla Fabiano-
vá, mobil 776 712 084, e-mail: p.f.2000
@seznam.cz. Podrobné informace na
http://web.katolik.cz/TEC/
� Knihkupectví U sv. Vojtěcha v Ko-
lejní ulici č. 4, Praha 6, pořádá již ně-
kolik let drobné výstavy výtvarného
umění. V listopadu můžete navštívit
prodejní výstavu grafiky Lucie Holíko-
vé a perokreseb Lýdie Hladíkové. Knih-
kupectví je otevřeno od pondělí do pát-
ku od 8 do 18 hodin.

Co nového v knižním světě

V Boží blízkosti – 
Na minutu s Karlem Herbstem
(Karel Herbst)
Autor čtenářům nabízí sto krátkých las-
kavých zamyšlení nad nejrůznějšími
skutečnostmi lidského života. Vychází
z biblických příběhů a z jednání biblic-
kých postav i samého Boha.

Brož., 112 str., 99 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

V zápasech za Boží věc
(Oto Mádr)
Kniha vychází u příležitosti 90. naroze-
nin významného českého teologa a bo-
jovníka za svobodu myšlení a života
v době komunistické totality. Oto Mádr
zde publikuje především své vzpomín-
ky, doplněné třemi rozhovory. V knize
jsou publikovány také vybrané teo-
logické práce autora.

Váz., 272 str., 288 Kč
Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Karlín
(kolektiv autorů)
Výpravná obrazová publikace věnova-
ná jedné z nejdůležitějších sakrálních
památek druhé poloviny 19. století na
území ČR. Vychází u příležitosti dokon-
čení restaurátorských prací zahájených
po povodni v roce 2002.

Váz., 215 str., 699 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Filip Neri – Nakažlivá radost
(Paul Türks)
V tomto poutavém životopise, čerpají-
cím z velkého množství pramenů, před
námi znovu ožívá plastický obraz tem-
peramentního a vtipného člověka – sv.
Filipa Neriho (1515–1595).

Váz., 183 str., 199 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz
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Mimi Bible
(Sarah Toulminová)
Dvacet biblických příběhů Starého
a Nového zákona pro nejmenší. Celo-
stránkové ilustrace jsou doplněny krát-
kými texty určenými k předčítání dětem
ve věku od 1 do 3 let. 160 str., 292 Kč

ČBS, www.dumbible.cz

ABC Bible
(Mike Beaumont)
Bohatě ilustrovaný průvodce Biblí a je-
jím historickým pozadím. Obsahuje
krátké výkladové a informativní bloky
textu, množství fotografií, map a tabu-
lek, odkazy na další související témata
z celé knihy. Tato kniha je ideální refe-
renční příručkou pro všechny, kdo
chtějí proniknout do bohatého pozadí
a obsahu Bible. 128 str., 392 Kč

ČBS, www.dumbible.cz

Seznamujeme se s Písmem
svatým
(Filippa Castronovová)
Malá praktická brožurka pro ty, kdo
chtějí víc proniknout do světa Bible a ne-
troufají si na tlusté naučné svazky, i pro
ty, kdo s Biblí pravidelně pracují a přiví-
tali by praktický přehled základních in-
formací o neznámější knize na světě.

Brož., 80 str., 85 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Sacramentum caritatis – 
O eucharistii, zdroji a vrcholu
života a poslání církve
(Benedikt XVI.)
Posynodální apoštolská exhortace Sa-
cramentum caritatis (Svátost lásky) po-
jednává o eucharistii jako o tajemství
víry, o jejím liturgickém slavení a úctě.

Brož., 120 str., 75 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Z historického kalendáře

1. listopadu 1197 Vladislav II. ustano-
vil svého kaplana Daniela II. novým
pražským biskupem.
1. listopadu 1952 komunistický soud od-
soudil v Praze 31 osob v procesu s Kato-
lickou akcí; nejvyšší tresty dostali P. Jo-
sef Zvěřina (22 let) a P. Jan Bárta (20 let).

2. listopadu 1622 zemřel Jan Lohelius,
katolický kněz – premonstrát, od r. 1586
opat Strahovského kláštera, od r. 1612
12. pražský arcibiskup, zakladatel kláš-
terní knihovny (* r. l549).
2. listopadu 2002 kardinál Miloslav
Vlk instaloval do funkce probošta Met-
ropolitní kapituly u Sv. Víta biskupa
Václava Malého.
6. listopadu 1872 narozen František Bí-
lek, sochař a grafik, řezbář, architekt.
Umělec výrazné náboženské inspirace
a mystického založení, stoupenec hnutí
Katolické moderny († 13. 10. 1941).
7. listopadu 1937 v Praze-Lhotce po-
svěcen kostel zasvěcený Panně Marii
Královně míru.
8. listopadu 1897 narozen ThDr. Otto
Leo Stanovský, katolický kněz – kapu-
cín, vychovatel dětí následovníka trůnu
arcivévody Ferdinanda d’Este, pracoval
jako ředitel Díla šíření víry, pečoval
o katolické misie († 5. 12. 1945).
9. listopadu 1732 Alfons Maria di Li-
guori (1696–1787) založil ve Scale
u Neapole řád redemptoristů, Kongre-
gaci Nejsvětějšího Vykupitele.
9. listopadu 1947 zemřel Josef Miklík,
katolický kněz – redemptorista, teolog,
autor homilií, církevní spisovatel (* 1. 3.
1886).
10. listopadu 922 tělo sv. Ludmily,
kněžny a mučednice české, z rozkazu
jejího vnuka sv. Václava přeneseno
z Tetína na Pražský hrad a v kostele
sv. Jiří pochováno.
11. listopadu 1992 zahájena výstavba
kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie v Praze-Strašnicích.
13. listopadu 1997 ve Vatikánu zveřej-
něn nový dokument s názvem „Instruk-
ce k některým otázkám spolupráce laiků
při službě kněží“.
14. listopadu 1887 zemřela Marie Mer-
kertová, zakladatelka Kongregace ses-
ter sv. Alžběty, v r. 1859 se stala první
generální představenou (* 21. 9. 1817).
16. listopadu 1947 v katedrále sv. Víta
přijal biskupské svěcení nově jmeno-
vaný litoměřický diecézní biskup Ště-
pán Trochta.
17. listopadu 1997 čeští a moravští bis-
kupové vydali společný list s názvem
„Poselství všem lidem dobré vůle“ k za-

končení Desetiletí duchovní obnovy
národa.
21. listopadu 1347 král Karel IV, zalo-
žil v Praze Na Slovanech neboli
v Emauzích klášter pro slovanské bene-
diktiny, které povolal z Chorvatska.
21. listopadu 1872 zemřel ThDr. Josef
Horčice, katolický kněz, děkan kolegi-
átní kapituly staroboleslavské, infulo-
vaný prelát. (* 25. 3. 1797).
23. listopadu 1612 zemřela Alžběta Jo-
hanna Vestonia, latinská básnířka, po-
chovaná v augustiniánském klášteře sv.
Tomáše na Malé Straně (* 2. 11. 1582).
23. listopadu 1997 slavnostní bohosluž-
bou ve svatovítské katedrále, slavenou
všemi biskupy ČR, ukončeny celoná-
rodní oslavy Svatovojtěšského milénia.
27. listopadu 2002 Ústavní soud ČR
zrušil některá ustanovení zákona čís.
3/2002 Sb. o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a nábožen-
ských společností.
28. listopadu 1367 klášter sv. panny
Kateřiny na Novém Městě pražském,
založený a vystavěný císařem Karlem
IV., posvěcen pražským arcibiskupem
Janem z Jenštejna.
29. listopadu 1987 kardinál František
Tomášek vyhlásil svým pastýřským lis-
tem „Desetiletí duchovní obnovy národa“
jako přípravu na milénium sv. Vojtěcha.
30. listopadu 1367 pražský arcibiskup
Jan Očko z Vlašimi slavnostně vysvětil
kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta na
Pražském hradě za přítomnosti císaře
Karla IV. Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný
Aby měli zákonodárci a vědečtí pra-
covníci ve zdravotnictví hlubokou
úctu k lidskému životu od jeho po-
čátku až k přirozenému ukončení.

Úmysl misijní
Aby na korejském poloostrově rostl
duch usmíření a pokoje.

Úmysl národní
Aby zemřelí došli Božího milosrden-
ství.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
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