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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2008

Před několika lety jsem projížděl naším městem v houkající
sanitce. Nešlo tehdy o mě, já jsem jen seděl vepředu vedle ři-
diče. Vzadu ale ležel můj umírající otec. Byla tam s ním ještě
moje matka a jeden z mých bratrů. Byl to zvláštní zážitek.
Projížděli jsme ulicemi, které jsem velmi dobře znal. Ulice-
mi, kterými jsem mnohokrát předtím jel z mnoha jiných
a všedních důvodů. Nyní jsem ale tuto cestu jako všední ne-
vnímal… Ze sedadla vedle řidiče sa-
nitky jsem vše viděl z úplně ji-
ného úhlu pohledu. Hleděl
jsem oknem dopředu, jak
auta uhýbají naší sanitce stra-
nou a vytvářejí nám tak „čest-
ný“ špalír. Najednou mi při-
šly zcela směšné ty mnohé
reklamní plochy, které mě
bily do očí a slibovaly lev-
nější telefonování, bělejší
zuby, auto s klimatizací nebo
čistoskvoucí prádlo. Vždy0
vzadu v autě umíral můj táta!
Projížděli jsme také kolem několika kostelů, kam nás můj
otec jako děti vodil. A i tyto kostely jsem najednou viděl
zcela jinak. Připadaly mi jako ukazováčky, které ukazují na
jiný rozměr života, než který člověk ve své všednodennosti
vnímá. Když tak na tuto cestu dnes vzpomínám, připadal
jsem si tenkrát jako v nějakém oparu, jakoby ve zpomaleném
filmu, kdy jsem vnímal velmi mnoho drobných věcí a záro-
veň cítil, že jsem součástí něčeho, co mě zcela přesahuje.

Podobné pocity jsem pak míval i při porodech svých dětí,
u nichž jsem byl přítomen. Po jednom z těch porodů jsem po-
tkal svého známého kněze. Ten se mě zúčastněně zeptal: „Jak
ten pohřeb dopadl?“ Jeho přeřeknutí, kdy zaměnil slova po-
rod a pohřeb, jsme se v tu chvíli oba zasmáli. Následně jsem
si ale uvědomil, že porod a smrt mají mnoho společného. Obě
tyto události jsou vyvrcholením jedné etapy života, obě jsou
branou do jeho další a plnější fáze, obě jsou spojeny s nejis-

totou a bolestmi. Henri Nouwen k tomu říká:
„Bolesti umírání jsou porodními bolestmi.

Skrze ně opustíme dělohu světa a ro-
díme se do plnosti Božích dětí.“ Jako

křes0ané máme tu výhodu, že
s apoštolem Pavlem víme,

že „máme-li naději
v Kristu jen pro tento
svět, jsme nejubožejší
ze všech lidí! Avšak

Kristus byl vzkříšen
jako první z těch, kdo

zesnuli. A jako vešla do světa
smrt, tak i zmrtvýchvstání. V Kristu všichni dojdou života“
(srov. 1 Kor 15,17–23).

Všem vám přeji požehnaný „dušičkový“ měsíc, kdy si při-
pomínáme „nebeské narozeniny“ všech našich blízkých ze-
mřelých a kdy tak i více přemýšlíme nad svou smrtí a nad
směřováním svého života.

Mgr. Ignác Mucha, vedoucí pastoračních internetových
projektů, Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko

Listopadový kalendářík
1. 11. slavnost Všech svatých

Den modliteb za všeobecné posvěcení
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Listopadová sbírka na charitu
4. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky

13. 11. památka sv. Anežky České
Mezinárodní den nevidomých

16. 11. 33. neděle liturgického mezidobí – Den Bible
17. 11. státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii

Mezinárodní den studentstva
18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Světový den mnišství
23. 11. slavnost Ježíše Krista Krále
29. 11. přijetí do katechumenátu (katedrála, 16:30)

630 let od smrti Karla IV.
30. 11. 1. neděle adventní

svátek sv. Ondřeje, apoštola
Mikulášská sbírka na bohoslovce

Jak jsem jel v sanitce s umírajícím tátou aneb
Co mají porod a pohřeb společného

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Ve-
likonocích r. 2010 (nebo i později), budou přijati do katechu-
menátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 29. listopadu (v předve-
čer první neděle adventní) v 16:30. Na bohoslužbu naváže se-
tkání katechumenů a jejich ručitelů s kardinálem Miloslavem
Vlkem, arcibiskupem pražským, v Sále kardinála Berana.
Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději
15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude
mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený kate-
chumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu
odevzdá. Potvrzené lístky se zašlou zpět farnostem, aby se
mohl provést zápis do Knihy katechumenů.

Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných důvodů
možná, nech0 je přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do katechu-
menátu v jiném termínu je třeba předem žádat ordináře.



Ze života arcidiecéze

Kolokvium „Svatý Václav a jeho kult“ a výstava
„Svatý Václav – ochránce České země“
Letošek je rokem „osmičkovým“ a svatováclavským – vedle
řady významných výročí si připomínáme i narození knížete
svatého Václava. Ke cti jeho osoby pořádají Arcibiskupství
pražské a Ústav dějin křes0anského umění na Katolické teolo-
gické fakultě UK ve dnech 5.–6. listopadu 2008 kolokvium
„Svatý Václav a jeho kult“, jehož tématem budou dějiny
českého státu a církve a jejich souvislost se svatováclavským
kultem. Arcibiskupství pražské spolu s Národní galerií po-
řádá dále výstavu „Svatý Václav – ochránce České země“,
zahájena bude 19. prosince.

Kolokvia se zúčastní celkem 22
specialistů, kteří zastupují různé vě-
decké disciplíny: historii, teologii, dě-
jiny umění, klasickou filologii, archeo-
logii a numismatiku. Mezi jinými to
budou prof. Jan Royt, prof. Zdeňka
Hledíková či prof. Jiří Kuthan. Kolok-
vium bude rozděleno do několika blo-
ků. První se zaměří na postavu sv. Vá-
clava a nejstarší počátky jeho kultu
(hagiografie) a na české dějiny 10. sto-
letí. Druhý je orientován archeologic-
ky a třetí bude věnován svatováclav-
skému kultu a jeho společenské roli
v průběhu deseti staletí. Většina referá-
tů si bude všímat středověkého období
a řada z nich bude orientována kunst-
historicky, poslední tři přednášky se
budou zabývat novověkou svatovác-
lavskou tematikou z období baroka,
z 19. a ze 20. století. Kolokvium zřej-
mě úplně poprvé od svatováclavského
milénia v roce 1929 shrne dosavadní
výsledky bádání o sv. Václavu, jeho době a jeho kultu v prů-
běhu celých českých dějin. Z kolokvia vyjde v roce 2009
sborník. Podrobný program kolokvia naleznete na www.ktf.
cuni.cz

Výstava „Svatý Václav – ochránce České země“ je uni-
kátní expozicí artefaktů spojených s životem a kultem sva-
tého Václava. Potrvá v prostorách Anežského kláštera
v Praze od 19. prosince 2008 do 8. března 2009. Vystaveno
bude na 80 exponátů, vedle obrazů, soch, liturgických před-
mětů, mincí, grafik a předmětů uměleckého řemesla také nej-
starší svatováclavské památky, jako je kupř. meč sv. Václava,
svatováclavský střevíc nebo svatováclavská přilbice. Vý-
stavu doprovodí katalog s úvodním slovem kardinála Milo-
slava Vlka.

S několika dotazy k těmto tématům jsme se obrátili na PhDr.
Jaroslava Šebka, Ph.D., z Historického ústavu Akademie
věd ČR.
� Jakou souvislost byste jako historik viděl mezi výročími,
která si letos připomínáme: 1100 let od narození sv. Václava,
660 let od založení univerzity a 630 let od úmrtí Karla IV.?
Domnívám se, že mezi všemi zmíněnými událostmi a výročí-
mi existuje vnitřní souvislost, a to nejen proto, že Karel IV.

byl velkým ctitelem svatováclavské tradice. Vnímám ji pře-
devším jako snahu obou těchto výrazných osobností kultivo-
vat naše prostředí a hledat hodnoty převyšující jen úzce ma-
teriální a konzumní pohled na svět. Zvláště v dnešním kultur-
ním a etickém marasmu považuji tyto inspirace z minulosti
za velmi důležitou výzvu i pro nás.
� Co nového na poli vědeckého bádání by mohlo přinést listo-
padové kolokvium a čím bude zajímavá výstava o sv. Václavu?
Připravované kolokvium dává určitě příležitost k doplňování
mozaiky našich znalostí o sv. Václavu a možnost k podnětné-
mu setkání napříč různými vědními odbory, z nichž se utváří
stále větší míra poznání nejen doby, v níž sv. Václav žil, ale
i jeho „druhého života“ ve formě legend a tradic s ním spoje-
ných. Připravovaná výstava bude prezentovat po téměř

osmdesáti letech špičková díla výtvar-
né kultury (poslední velká expozice
byla totiž na Pražském hradě u příleži-
tosti svatováclavských oslav v roce
1929), věnovaná k poctě „věčného če-
ského knížete“. Jedním z velkých mag-
netů bude bezpochyby i vystavení ori-
ginálu mariánského milostného obrazu
– Palladia země české (to nebylo vysta-
veno od roku 1945 – pozn. red.).
� Dvacáté století kult sv. Václava v na-
šich zemích většinou pojímalo negativ-
ně, existuje nějaká pozitivní rezonance
svatováclavského kultu v tomto období?
Myslím, že tvrzení o negativním vní-
mání svatováclavské tradice v minu-
lém století není úplně přesné. Svato-
václavská tradice ovšem sloužila
v 19. i ve 20. století jako projekční
plátno, na které si promítaly různé ná-
zorové skupiny své výklady života na-
šeho národního světce, včetně různě
deformovaných pohledů. Asi nejvíce ji
diskreditovaly pokusy o zneužití ze

strany nacistických úřadů a části proněmeckých kolaborantů
během druhé světové války. Můžeme si však všimnout, že
středem dění v přelomových meznících moderních dějin –
v roce 1968 a nebo 1989 – byl právě prostor kolem svatovác-
lavského pomníku. To ukazuje, že tato tradice dokáže – i pod-
vědomě – oslovovat velkou část národa i přes časovou pro-
past. A bezpochyby zůstane jedním z klíčových identifikač-
ních vzorů pro českou společnost i v budoucnu.

Děkujeme za rozhovor. (ap, kh)

Na výstavu „Svatý Václav – ochránce České země“ můžete
přispět prostřednictvím přiložené složenky nebo bankov-
ním příkazem na účet Arcibiskupství pražského vedeného
u banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Swift code
BACXCZPP, číslo účtu: 45301130/2700, variabilní symbol
988. Prostřednictvím platební karty je také možné přispět
přes internet na http://platby.apha.cz
Váš dar na výstavu je daňově odečitatelnou položkou a my
vám rádi na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.
Pro bližší informace se prosím obra0te na Mgr. Kristinu
Poláčkovou (polackova@apha.cz), 119 02 Praha 1, Hrad-
čanské nám. 16, tel 220 392 120, 602 788 976. 
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Adventní víkendové setkání v arcibiskupském
semináři v Praze
Bohoslovci českých diecézí zvou mladé muže ve věku od 15
let na Adventní víkendové setkání, které se uskuteční ve
dnech 28.–30. 11. 2008 v Arcibiskupském semináři v Praze.

Setkání je určeno všem, kteří hledají svou životní cestu
a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. Mladým mužům na-
bízíme prostor pro modlitbu, ztišení, možnost hovořit o tom,
co prožívají, workshopy a setkání se zajímavými lidmi. Účast
je třeba nahlásit do 21. 11. 2008.

Za Arcibiskupský seminář Filip Foltán

Památka sv. Anežky České
Ve čtvrtek 13. listopadu si připomínáme památku české svě-
tice, řeholnice, představené kláštera na Františku, zaklada-
telky jediného českého řádu – křižovníků s červenou hvěz-
dou, dcery krále Přemysla Otakara I., svaté Anežky České
(* asi 1208, †1282). Všichni jste srdečně zváni připojit se
k jejím přímluvám za náš národ a k poděkování Bohu za tuto
naši přímluvkyni – mše svatá ke cti sv. Anežky se koná v den
památky v 18:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ce-
lebrantem bude P. Ondřej Pávek. kh

Svatá Anežka a Eliška Přemyslovna – zázračný
příběh ze zimy 1317/1318
Tuto zimu trávily všechny tři děti krále Jana Lucemburského
a Elišky Přemyslovny (Markéta, Jitka a Václav) na západoče-
ském hradě Lokti bez matky i otce, protože rodiče odtud od-
jeli už v polovině listopadu do Prahy. Asi někdy na přelomu
roku vážně onemocněl rok a půl starý korunní princ Václav,
budoucí Karel IV. V té době měla Eliška v Praze sen, ve kte-
rém byla neznámým hlasem vybídnuta, aby šla prosit o po-
moc svou pratetu svatou Anežku, nebylo však zřejmé proč.
Anežka podle onoho hlasu nezemřela, nýbrž žije dále na
Františku. Ráno se pak královna vypravila do kláštera klari-
sek a byla k svému velkému překvapení ujištěna, že tam
Anežka skutečně žije. Požádala tedy sestru vrátnou:
„Jdi a řekni jí, že já jsem Eliška, česká královna, dcera krále
Václava, a popros ji mým jménem, aby přišla sem ke mně.“
Načež Eliška viděla, že k ní Anežka opravdu přichází, a po-
žádala ji o pomoc s vysvětlením, že trpí velikou úzkostí
a neví proč. Anežka slíbila, že za ni bude prosit.

Příštího dne dorazil do Prahy posel, který královně ozná-
mil, že její syn na smrt onemocněl, ale s Boží pomocí se náhle
uzdravil. Š0astná Eliška pak bohatě obdarovala pražský kláš-
ter klarisek a dosvědčila, že na Anežčinu přímluvu byl její „je-
diný syn vyrván z jícnu smrti“.

PhDr. Petr Kubín, Ph.D., 
odborný asistent Ústavu dějin křesBanského umění KTF UK

„Dušičková“ sbírka na charitní činnost
v arcidiecézi
Při bohoslužbách v neděli 2. listopadu 2008 proběhne
v kostelích pražské arcidiecéze listopadová sbírka na cha-
ritní činnost v arcidiecézi. V roce 2007 bylo v rámci „du-
šičkové“ sbírky vybráno 594 170,50 Kč. Děkujeme za vaši
podporu.

Se seriálem rozhovorů o církevních školách naší arcidiecéze
tentokrát vstupujeme do prostředí dvou gymnázií – Křes0an-
ského a Arcibiskupského. Na naše otázky odpovídali paní
ředitelka Božena Böhmová a pan ředitel Richard Mašek.

� Představte nám vaši školu. Proč by si studenti měli vybrat
právě ji? Čím je specifická?

� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?

� Musí mít student zajímající se o studium na vaší škole ně-
jaké zvláštní předpoklady (například být křesBan, věřící)?
V čem spočívají přijímací zkoušky?

� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a akti-
vity? Jak je tato nabídka studenty přijímána a využívána?

� Podílí se vaše škola nějakým způsobem na životě církve, je
zapojena do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá působení
vaší školy i širší okolí než jen vaši studenti a jejich rodiny?

� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitele?

Křes:anské gymnázium
� Naše gymnázium bylo založeno s cílem posílit kladné
hodnoty ve vzdělávání a výchově, jak je vneslo křes0anství
do evropské kultury, pro jejíž další rozvoj jsou nezbytné. Po-
skytujeme nadprůměrné všeobecné středoškolské vzdělání.
Připravujeme žáky ke studiu na všech typech vysokých škol,
a to i díky velkému výběru volitelných seminářů. Absolventi
jsou dobře vybaveni ke studiu na VŠ, o čemž svědčí i vysoké
procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách. Klademe dů-
raz na výuku cizích jazyků (Aj, Nj, Fj). Na škole vyučují ro-
dilí mluvčí. Tři roky mají žáci jako povinný předmět latinu.
Jde nám o celkový osobnostní rozvoj žáka (k tomu pomáhají
adaptační výjezdy, ekologické kurzy, branné a lyžařské kur-
zy, sjíždění řek, nácvik komunikačních dovedností, možnost
rozhovoru se školním kaplanem, každoroční příprava na
školní akademii, spolupráce celé školy na projektu Adopce
na dálku, školní časopis Kágéčko a velmi úzká spolupráce
s Křes0anskou pedagogicko-psychologickou poradnou). Bu-
dova školy je světlá a prostorná, stojí v příjemném a zdravém
prostředí staré Hostivaře na březích Botiče, který zde tvoří
meandry, a proto je tato oblast chráněna. Škola je MHD snad-
no dostupná. Další podrobnosti o škole najdete na našich in-
ternetových stránkách www.krestanskegymnazium.cz
� Škola nabízí velké množství aktivit. Již jsem zmínila vý-
jezdy a akademii. Každý týden je školní mše svatá pro zá-
jemce. Nabízíme různé nepovinné kroužky (pěvecký sbor,
sportovní kroužky, dramatický kroužek, kroužek tvůrčího
psaní…). Žáci mohou navštěvovat Klub mladého diváka,
zúčastňují se sportovních soutěží a olympiád (z matematiky,
zeměpisu, jazyků…). Ve škole probíhá při vyučování celá
řada projektů (např. v biologii Krajina za školou, v ZSV pro-
jekt Lidská práva…). Žáci mají svůj vlastní časopis.

Váš Učitel je jeden, Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze
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� Jsme otevřeni všem žákům, kteří mají chu0 naši školu na-
vštěvovat, a0 jsou jakéhokoliv vyznání, nebo jsou tolerantní
ateisté. Musí mít ale takové studijní předpoklady, aby zvládli
výuku na gymnáziu. Na osmileté studium se přijímací zkouš-
ka skládá ze tří písemných částí v pořadí matematika, český
jazyk a literatura, všeobecný přehled znalostí a vědomostí.
Pro školní rok 2009/10 budeme přijímat uchazeče o čtyřleté
studium bez přijímacích zkoušek, pokud bude jejich prů-
měrný prospěch za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí
deváté třídy do 1,5.
� Katolické náboženství je u nás po celou dobu školní do-
cházky povinný předmět. Pokud je žák nevěřící, rozšíří si
tímto způsobem své všeobecné vzdělání o další cenné infor-
mace. Čtyřikrát do roka se žáci zúčastňují celoškolní mše
svaté ve strašnickém kostele. Vše ostatní je formou nabídky.
Každý týden je mše svatá ve školní oratoři, žáci mají možnost
požádat školního kaplana o duchovní rozhovor nebo o svátost
smíření. Spolupracujeme s klášterem v Tuchoměřicích
a s bratry salesiány.
� Z toho, co jsem zatím řekla, myslím jasně vyplývá, že se
naše škola na životě církve podílí. Vždy0 jsme její gymnázi-
um. Žáci jsou z celé Prahy, tedy i z místní farnosti. Všichni
znají otce Kuźniara, byl v loňském roce naším školním kapla-
nem a dále s ním spolupracujeme. Nedaleko školy je Toulcův
dvůr, kde naši žáci rádi vypomáhají. Také se zúčastňujeme
soutěží, které vyhlašuje Praha 15.
� Jaké starosti má ředitelka? Různé. Starosti s budovou, kde
je škola v pronájmu, různé ekonomické starosti. V neposlední
řadě mě mrzí, že každý školní kaplan u nás vydrží tak jeden
rok. Doufám, že s bratry salesiány to bude jiné.

Radostí je hodně: dobře fungující pedagogický sbor, žáci,
kteří vytvářejí společenství a mají mezi sebou hezké vztahy,
umí dobře spolupracovat (školní časopis, akademie…).

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce
Ing. Mgr. Boženě Böhmové. (kh)

Kontakt: Kozinova 1000, 102 00 Praha 10, tel.: 271 751 291,
271 750 632; mail: info@krestanskegymnazium.cz; 
www.krestanskegymnazium.cz

Arcibiskupské gymnázium
� Arcibiskupské gymnázium sídlící v Praze na Vinohradech,
na náměstí Míru, je vedle Křes0anského gymnázia v Hostivaři
jedním ze dvou pražských katolických gymnázií. Zřizovate-
lem obou škol je Arcibiskupství pražské. Arcibiskupské gym-
názium volně navazuje na tradici předválečného Arcibiskup-
ského gymnázia, i když se od něj nutně v mnoha věcech liší.
Loňský školní rok jsme slavili jako jubilejní 15. školní rok
obnoveného Arcibiskupského gymnázia.

Naše osmileté gymnázium navštěvuje téměř 500 žáků a na
vyučování se podílí přes 60 učitelů. Každý rok přijímáme
přes 60 nových primánů, přicházejících z více než 40 základ-
ních škol z Prahy i okolí. A zároveň nás opouští zhruba stejný
počet oktavánů, kteří každoročně, všichni nebo téměř všichni,
pokračují ve studiu na vysokých školách nejrůznějšího zamě-
ření.

Činnost Arcibiskupského gymnázia lze shrnout takto: za-
jiš0uje pro své žáky výrazně nadstandardní středoškolské
vzdělání všeobecného zaměření a zároveň i nadprůměrně

vlídné a motivující vnitřní prostředí, jehož pevnou páteří je
křes0anství.
� Podrobný přehled o výukových i nevýukových aktivitách
Arcibiskupského gymnázia poskytne nejlépe každoročně vy-
dávaná Ročenka AG. Mimo výuku v předepsaném objemu
nabízí škola v sextě až oktávě velké množství volitelných
předmětů (celkem přes 30 „seminářů“), různé kroužky, napří-
klad astronomický (školní budova má na střeše vlastní obser-
vatoř), sportovní kurzy (lyžařské a další), různé exkurze a zá-
jezdy po Čechách i do zahraničí (v minulém školním roce Ně-
mecko, Itálie, Anglie, Francie a také dvě pouti do Santiaga)
a také společenské akce (adventní, vánoční a velikonoční
koncerty, společenský večer, maturitní ples).

Mimo to zajiš0uje škola duchovní program skládající se
především z pravidelných mší, rekolekcí jednotlivých tříd
i učitelů, delších exercicií pro oktávy a také z pravidelných
rozhlasových relací P. Pavla Kuneše. Výběr z těchto relací
sestavovaných pro AG vyšel letos i v knižní podobě.

� Přijímací zkoušky jsou tvořeny třemi testy: český jazyk,
matematika, všeobecný přehled – studijní předpoklady. Žáky,
kteří nebyli přijati, ale získali tolik bodů, že se mohou odvo-
lat, zveme v případě jejich zájmu k ústnímu pohovoru. Stu-
denti, kteří se k nám v páté třídě ZŠ přihlásí, tedy nemusí být
věřící, ale od všech požadujeme kladný postoj ke křes0anství.
� Předmět náboženská nauka je povinný a mají ho v učebním
plánu všichni žáci od primy do oktávy jednu hodinu týdně.
Od vyučování tohoto předmětu, které spočívá ve sdělování
faktů (proto také předmět nese název „nauka“), odlišujeme
činnosti, které předpokládají vnitřní účast každého jednot-
livce (například mše, rekolekce, pou0, různé výběrové před-
nášky). Zatímco náboženská nauka je povinná, ostatní akce
jsou dobrovolné. U dobrovolných věcí kolísá zájem žáků
podle okolností. Ale například při zářijové zahajovací i červ-
nové závěrečné mši svaté pokaždé zaplní naši žáci a případně
jejich rodiče celý kostel svaté Ludmily na náměstí Míru, kde
se tyto mše konají.
� Zapojit se do dění ve farnosti uprostřed velkoměsta není
jednoduché. Náš hlavní příspěvek spočívá v pořádání veřejně
přístupných koncertů u Svaté Ludmily (advent, Velikonoce),
v účasti pěveckého sboru AG na některých středečních mších
u Svaté Ludmily („studentská mše“) nebo při pódiových vy-
stoupeních na náměstí Míru a v účasti a aktivní podpoře
různých sbírek, které tu probíhají (Bílá pastelka, Tříkrálová
sbírka ad.).
� Za radost považuji, když se daří nové věci, které posouvají
školu dopředu. Jednou takovou věcí, která je právě tea „ve
hře“, je nový školní vzdělávací program AG s názvem „Osm
svobodných umění“. U něj se musí v nejbližších měsících
a letech rozhodnout o tom, zda se bude trvale uplatňovat jako
skutečně živý dokument nebo zda všechno hezké zůstane jen
na papíře. Pokud zvítězí první možnost, a v to věřím, bude to
pro mě důvod k velké radosti.

Za rozhovor děkujeme panu řediteli
Ing. Mgr. Richardu Maškovi. (kh)

Kontakt: Korunní 2/586, 120 00 Praha 2, tel: 224 251 877,
222 517 307, mail: gymnazium@arcig.cz; http://www.arcig.cz/
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Bohoslužby v rozhlase 
Katolické mše v listopadu 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ: katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice (Mons. Jiří Paaour)
23. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE: kostel Matky Boží před Týnem, Praha (P. Vladimír Kelnar)

Bohoslužby v televizi NOE
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (10:30): římský hřbitov Verano (kardinál Agostino Vallini)
3. 11. Mše svatá za zemřelé kardinály a biskupy (11:30): Vatikán (Svatý otec)
9. 11. Svátek posvěcení lateránské baziliky (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Stanislav Bindas, CM)

16. 11. 33. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Marián Pospěcha)
22. 11. Biskupské svěcení nového litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta (10:00): katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

(hlavní světitel: kardinál Miloslav Vlk)
23. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
30. 11. 1. neděle adventní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Radek Drobisz)

Kromě toho každou středu v 10:30 přímý přenos z Vatikánu – generální audience u Svatého otce a každou neděli (a také 1. 11.) ve 12:00 
přímý přenos z Vatikánu – modlitba Anděl Páně se Svatým otcem.

Televizi Noe může sledovat každý
Zaskočil vás tento nadpis? Máte chu0 se bránit a říkáte, že vy
ji sledovat nemůžete? A přece říká pravdu. TV Noe může sle-
dovat skutečně každý, kdo si zajistí její příjem. Přinášíme
proto několik informací, jak televize Noe vysílá a jak si lze
její příjem zařídit.

� V Praze a ve středních Čechách je dosud možné vysílání
TV Noe přijímat skrze experimentální pozemní digitální vy-
sílání (DBV-T). V tomto způsobu vysílaní je TV Noe zařa-
zena jen do konce roku 2008, a proto doporučujeme uživate-
lům přejít na některý z dále popsaných způsobů.
� Signál TV Noe je možné přijímat na celém území střední
Evropy skrze parabolickou anténu. Pro zajištění příjmu tedy
potřebujete nějakou soupravu pro příjem satelitního vysílání,
a to ze satelitu ASTRA 3A. Z něho vysílají také další české
programy (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport, Prima). Na TV Noe
sice stačí nejjednodušší satelitní komplet pro příjem volně ší-
řených programů (vysílání TV Noe je nekódované), ale dopo-
ručujeme pořídit si soupravu i na příjem kódovaných kanálů
nebo kombinovaný přijímač na příjem pozemního i satelitní-
ho digitálního vysílání. Také doporučujeme nechat si zařízení
namontovat odborníkem, i když zdatní jedinci jej mohou
zprovoznit sami. A kde takovou soupravu koupíte? Navštivte

prodejny elektro, televizní techniky apod., většina z nich
nabízí i soupravy pro příjem satelitního digitálního vysílání
a také poradí, kdo satelity montuje.
� Uživatelé kabelových televizí určitě sledují TV Noe
v rámci některé poskytované nabídky. Pokud však kabelovka
program TV Noe dosud nenabízí, oslovte ji, aby program do
nabídky zařadila. Jestliže tak neučiní, zřiate si příjem televiz-
ního signálu jiným způsobem. Obdobná situace je u příjmu
skrze tzv. IPTV. Pokud si pořizujete příjem skrze kabelovku
nebo IPTV nově, ptejte se nejdříve, zda je TV Noe v nabídce
zařazena, a teprve pak si službu objednejte. 

Program televize Noe najdete pravidelně každý týden v Naší
rodině, zkrácený program je uveřejněn ve čtrnáctidenní příloze
Katolického týdeníku. Uživatelé TV Noe mohou program na-
jít na Teletextu TV Noe a také na internetu www.tvnoe.cz.
Pokud jste předplatiteli tištěných periodik, která uvádí tele-
vizní program, a chcete, aby tam byl program naší televize
zařazen, oslovte je se svým požadavkem. Pokud vydavatelé
nezaznamenají zájem čtenářů, sami program TV Noe do pře-
hledu nezařadí, i když jsou o to námi pravidelně žádáni.

Za TV Noe Ing. Petr Kudela, zástupce ředitele

V příloze listopadového Zpravodaje naleznete letáček se složen-
kou, jejímž prostřednictvím můžete vysílání TV Noe podpořit.

Stálý eucharistický výstav
DEN ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
St – Pá 12:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Po – Pá (kromě 1. Pá v měs.) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Pá (pouze 1. v měs.) 8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany
St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
Po 15:00 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Út 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně) po mši sv: 
Pá (s pob. k Božímu Mil.)   cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

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

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město
Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje
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Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře pana kardinála
1. 11. 21:00 interview, Doteky víry, přímý

přenos ČRo 1 Radiožurnál
2. 11. 9:30 Chyšky – mše sv., Vzpomín-

ka na všechny věrné zemřelé
16:00 Vyšehrad, bazilika sv. Petra
a Pavla mše sv. – Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé

5. – 6. 11. Praha-Hradčany, Arcibiskup-
ský palác – kolokvium „Svatý Václav
a jeho kult“

9. 11. 11:00 Vojkov, kostel sv. Jakuba –
mše sv., pastorační návštěva

11. 11. 18:00 Hradec Králové, katedrála sv.
Ducha – mše sv. na závěr roku oslav
700 let od založení katedrály

16. 11. 9:00 Dobříš, kostel Nejsv. Trojice
– mše sv., uvedení nového faráře do
funkce 

19. 11. 18:00 Praha, Emauzy – kolokvium
ČKA

22. 11. 10:00 Litoměřice, katedrála sv. Ště-
pána – biskupské svěcení Mons. Jana
Baxanta
18:00 Praha-Strašnice, kostel Nepo-
skvrněného početí Panny Marie –
mše sv., žehnání nových varhan

23. 11. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., Ježíše Krista Krále

29. 11. 16:30 Praha-Hradčany, katedrála –
bohoslužba slova, přijetí do katechu-
menátu
19:00 Praha-Dejvice, Arcibiskup-
ský seminář – setkání s účastníky ví-
kendu na téma „Moje povolání“

Z diáře biskupa Malého
2. 11. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv.
17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv. s kapitulou

4. 11. Praha, Církevní základní škola logo-
pedická Don Bosco – vizitace

7. 11. 16:30 Praha-Vinohrady – sv. Lud-
mila – mše sv. za kněžská a řeholní
povolání

9. 11. 9:30 Lysá n. L., kostel Narození
sv. Jana Křtitele – mše sv.

10. – 11. 11. Kosovo – studijní návštěva
Iustitia et Pax

16. – 17. 11. Dortmund – přednášky pro
podnikatele

22. 11. 10:00 Litoměřice, katedrála sv. Ště-
pána – biskupské svěcení Mons. Jana
Baxanta

25. 11. Praha, Dívčí katolická střední škola –
vizitace

Z diáře biskupa Herbsta
1. 11. 15:00 Bratronice, kostel Všech sva-

tých – poutní mše svatá
2. 11. 9:00 Zvoleněves, kostel sv. Marti-

na – mše sv.
17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
koncelebrovaná mše svatá

4. 11. 15:00 Praha-Malá Strana, kostel sv.
Karla Boromejského – poutní mše sv.

8. 11. 17:30 Praha-Hrdlořezy, budova
SOU stavební – mše sv. při 28. repre-
zentačním plese Arcidiecézního cen-
tra pro mládež

9. 11. 10:00 Praha-Lhotka, kostel Panny
Marie Královny Míru – mše sv., po-
svícení
15:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv.
Petra a Pavla – mše sv. při 1. výročí
úmrtí sestry Akvinely (zakladatelka
Domova svaté Rodiny)

12. 11. 17:00 Pečky – mše sv. v rámci vizi-
tace farnosti

16. 11. 11:00 Petrovice u Sedlčan, kostel
sv. Petra a Pavla – mše sv.

22. 11. 10:00 Litoměřice, katedrála sv. Ště-
pána – biskupské svěcení Mons. Jana
Baxanta
18:00 Praha-Strahov, bazilika Nane-
bevzetí Panny Marie – mše sv. se za-
svěcením

23. 11. 8:30 Bystřice u Benešova, kostel
sv. Šimona a Judy – mše sv.
10:30 Votice, kostel sv. Václava –
mše sv., uvedení nového faráře do
funkce

29. 11. 10:00 Praha-Nové Město, kostel sv.
Kříže – mše sv.

30. 11. 8:30 Lochovice – mše sv. s biřmo-
váním

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

Mikulášská sbírka na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 30. listopadu
2008 proběhne v kostelích arcidiecéze
Mikulášská sbírka na bohoslovce.

V roce 2007 bylo celkem vybráno
498 566 Kč a částka byla použita v sou-
ladu se statutem příslušného fondu,
konkrétně bylo v roce 2007 z fondu po-
skytnuto: � Nadaci Arcibiskupský se-
minář v Praze na krytí pobytu bohoslov-
ců v semináři (poskytnuto 864 000 Kč);
� Arcibiskupskému semináři Univerzity
Karlovy příspěvek na stravné bohoslov-
ců (poskytnuto 117 316 Kč); � Teolo-
gickému konviktu v Olomouci příspě-
vek na úhradu pobytu bohoslovců
(poskytnuto 54 000 Kč); � Příspěvek
bohoslovcům (poskytnuto 20 700 Kč na
Velikonoce a Vánoce); � Příspěvek
KTF UK na jáhenský pastorační rok
(poskytnuto 7320 Kč).

Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mi-
kulášská sbírka na bohoslovce a dále
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
(v roce 2007 činil výtěžek obou sbírek
celkem 1 051 717 Kč), dále nepoužitá
část fondu z roku 2006 ve výši 373 811
Kč a individuální dary na bohoslovce ve
výši 23 217 Kč. Do roku 2008 byla pře-
vedena částka 385 409 Kč.

P E R S O N A L I A

Ukončení studia
ThLic. JUDr. Ing. Marie Kolářová,
kancléřka arcibiskupství pražského,
úspěšně složila na Katolické teologické

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

1.–3. 9. 8:00 – 18:00 sv. Benedikta (Karmel) Hradčany
6.–9. 11. 12:00 – 17:00 Nanebevzetí Panny Marie (Strahovské nádvoří) Strahov

10.–13. 11. 7:45 – 17:30 kaple Panny Marie Andělské (Radimova) Břevnov
21.–22. 11. 8:00 – 18:00

23. 11. 11:00 – 18:00 sv. Václava (Proboštská) Dejvice

1. 12. 7:00 – 16:30
2. 12. 7:00 – 17:00
3. 12. 7:00 – 16:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

4. 12. 7:00 – 18:00
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fakultě UK v Praze předepsané zkoušky
a obhájila práci, vyžadovanou pro udě-
lení doktorátu teologie. Blahopřejeme.

Jmenování nového biskupa
Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons.
Jana Baxanta, generálního vikáře česko-
budějovické diecéze a kněze pražské ar-
cidiecéze, sídelním biskupem v Litomě-
řicích. Jmenování bylo zveřejněno dne
4. října 2008. Biskupská konsekrace je
plánována na 22. listopadu 2008 v kated-
rále v Litoměřicích. Blahopřejeme a vy-
prošujeme Boží pomoc k tomuto poslání.

Nový představený kongregace
klaretiánů
Podle sdělení provinciála polské pro-
vincie Kongregace misionářů synů
Neposkvrněného srdce blahoslavené
Panny Marie (klaretiánů) P. Krzysztofa
Gierata CMF byl s účinností od 1. 10.
2008 pověřen zastupováním polské pro-
vincie kongregace misionářů klaretián-
ských P. Mgr. Tadeusz Mrzyglód CMF,
který je toho času ustanoven jako farní
vikář ŘK farnosti u kostela sv. Matěje,
Praha-Dejvice.

Suspense
P. Přemysl Faměra O.Cr. uzavřel civilní
sňatek. Tím se na něho vztahuje ustano-
vení příslušného kánonu 194 § 1, odst. 3.,
a 1394 § 1 CIC, tzn., že duchovní upadl
do suspense nastupující bez rozhodnutí
představeného a vztahuje se na něj
podle kán. 1333 § 1.1˚ a 1.2˚ CIC zákaz
konat všechny úkony moci ze svátosti
svěcení a všechny úkony z moci řízení.
Dle kán. 694 § 1.2˚ CIC je ipso facto
propuštěn z řeholního společenství Ry-
tířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou.

Ustanovení
P. Václav Altrichter SDB byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 10. 2008 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního
Římskokatolické farnosti (dále ŘKF)
u kostela sv. Martina, Praha-Řepy, a ŘK
duchovní správy u kostela sv. Kříže,
Praha-Nové Město.
P. Jiří Kopejsko O.Cr., velmistr a ge-
nerál Rytířského řádu křižovníků s čer-
venou hvězdou, byl na svou žádost jako
řeholního představeného s účinností od
15. 9. 2008 uvolněn z funkce administ-
rátora ŘKF u kostela sv. Františka
z Assisi, Praha-Staré Město, a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a usta-

noven farním vikářem tamtéž. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. František Marek Míček O.Praem.
byl se souhlasem svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 10. 2008
jmenován a ustanoven kaplanem VOŠ
publicistiky v Praze 1. Tímto ustanove-
ním se nemění ani neruší ostatní ustano-
vení.
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl s účin-
ností od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 jme-
nován a ustanoven obhájcem svazku
(defensor vinculi) u Interdiecézního cír-
kevního soudu České provincie.
P. Jaroslav Ptáček O.Cr. byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 15. 9. 2008 jmenován a ustano-
ven administrátorem ŘKF u kostela sv.
Františka z Assisi, Praha-Staré Město.
P. Mgr. Marek Pučalík O.Cr. byl se
souhlasem svého řeholního předsta-
veného s účinností od 15. 9. 2008 jme-
nován a ustanoven výpomocným du-
chovním ŘKF Unhoš0, ŘKF Hostouň
u Kladna, ŘKF Družec, ŘKF Bu-
deč-Kováry a ŘKF Koleč. Tímto usta-
novením se nemění ani neruší ostatní
ustanovení.
Dagmar Zamazalová byla s účinností
od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 jmeno-
vána a ustanovena administrátorkou in
materialibus ŘK duchovní správy
u kostela sv. Josefa, Praha-Malá Strana.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
Mons. ThDr. Otto Mádr, prelát, apoštol-
ský protonotář, kanovník

22. 11. 1942 (66 let)

Životní jubilea
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpo-
činku v Praze 20. 11. 1917 (91 let)
Jordán Vilém Matausch, trvalý jáhen
pražské arcidiecéze

20. 11. 1943 (65 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kaplan Jeho
Svatosti, kanovník 20. 11. 1925 (83 let)
Mgr. Josef Pecinovský, okrskový vikář,
děkan karlštejnské kapituly

24. 11. 1963 (45 let)
Mons. Karel Herbst SDB, tit. biskup
siccesiánský, pražský pomocný biskup

6. 11. 1943 (65 let)
Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný, trvalý jáhen
pražské arcidiecéze

19. 11. 1958 (50 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: 220 181 373
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
http://ps.apha.cz

4. 11. 19:30 Příprava na život v man-
želství (4/8)*; CPR
5. 11. 9:30 Společenství maminek
s dětmi; DS
5. 11. 19:30 Čteme v listech apoštola
Pavla; Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D.:
Jistota vyvolení; PS
8. 11. 8:30 Rekolekce s Etienem Mi-
chelinem*; KN + PS
10. 11. 20:00 Přednáška v rámci ČKA
Praha 6, doc. RNDr. Vladimír Petkevič:
E. Steinová (Terezie Benedikta od Kříže)
– 10. výročí svatořečení; ČKA Praha 6
11. 11. 19:30 Příprava na život v man-
želství (5/8)*; CPR
12. 11. 9:30 Akademie nejen pro seni-
ory; Mgr. Aleš Pištora: Práce Tiskové-
ho oddělení Arcibiskupství pražského; PS
12. 11. 19:30 Čteme v listech apoštola
Pavla; Ph.Lic Kateřina Lachmanová,
Th.D.: Svatý Pavel jako člověk; PS
14. 11. 16:30 Rekolekce s P. Augusty-
nem*; KN + PS
15. 11. 7:00 Rekolekce s P. Augusty-
nem*; KN + PS
16. 11. 7:00 Rekolekce s P. Augusty-
nem*; KN + PS
18. 11. 19:30 Příprava na život v man-
želství (6/8)*; CPR
19. 11. 9:30 Společenství maminek
s dětmi; DS
25. 11. 19:30 Příprava na život v man-
želství (7/8)*; CPR
26. 11. 9:30 Akademie nejen pro se-
niory; PS
27. 11. 9:00 Konference o mládeži;
ČBK
28. 11. 8:30 Konf. o mládeži; ČBK
6. 12. 9:00 Duchovní obnova pro
farnost sv. Matěje a DS u kostela sv.
Vojtěcha

vstup do místa konání akcí je z Kolejní uli-
ce č. 4; * jen pro přihlášené

PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum
pro rodinu; DS – Duchovní správa u koste-
la sv. Vojtěcha; ČKA – Česká křes0anská
akademie; ČBK – Česká biskupská konfe-
rence; KN – Karmelitánské nakladatelství



Rekolekce s P. Józefem
Augustynem SJ
Karmelitánské nakladatelství ve spolu-
práci s Pastoračním střediskem pořádá
ve dnech 14.–16. 11. 2008 již tradiční
rekolekce P. Józefa Augustyna SJ na
téma Život člověka je zápas.

Některá důležitější témata, kterých se
dotkneme během rekolekce: krása i zra-
nitelnost lidského života; lidský život
máme bránit; i kdybych šel temnotou
rokle, nezaleknu se zla; boj Abraháma
a dalších velikých postav SZ; vítězný
Ježíšův zápas; Neposkvrněná Panna –
znamení definitivního vítězství; náš kaž-
dodenní zápas a naděje na vítězství; roz-
jímání Božího slova – pomoc a ochrana
v našem zápolení. V rekolekci se kromě
přednášek nabízí možnost osobní mod-
litby před Nejsvětější svátostí. Účastníci
mohou klást písemné dotazy nebo vy-
užít nabídky svátosti smíření či duchov-
ního rozhovoru s knězem.

Program bude zahájen v pátek
v 17:30 registrací a v 18:00 slavením
eucharistie. Po zaslání přihlášky dotyč-
nému pošleme podrobnější informace
se složenkou k uhrazení nákladů na re-
kolekci – 150 Kč.

Přihlašujte se nejpozději do 7. listo-
padu 2008 na našich kontaktech.

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

Stručně z Centra
� 30. 9. proběhlo první setkání progra-
mu Máma a táta pro 21. století zaměře-
ného na psychosociální podporu rodičů
v prvních měsících a letech jejich rodi-
čovství, program končí 25. 11., druhý
běh programu Máma a táta pro 21. sto-
letí se uskuteční v termínu 23. 10. – 11. 12.,
více na http://cpr.apha.cz/mata/
� 7. 10. začala podzimní společná pří-
prava na život v manželství
� 11. 10. začal třetí letošní kurz Pro-
gramu efektivního rodičovství krok za
krokem nabízející efektivní přístup
k výchově předškolních a mladších škol-
ních dětí, viz http://cpr.apha.cz/step/

Přípravy na manželství
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 20. 1. až 10. 3.
2009 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, psycholo-
gem, jáhnem a knězem.

Snoubenci, hlaste se co nejdříve tele-
fonicky nebo mailem v Centru pro rodi-
nu. Kapacita kurzu je omezena! Násle-
dující termín přípravy je 7. 4. – 26. 5.
2009.

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/

Osamělé maminky
Duchovní obnova společenství osamě-
lých maminek (rozvedených, vdov, svo-
bodných) bude pokračovat v sobotu
8. 11. 2008 od 14 do cca 17 hodin,
v pražské rezidenci jezuitů, Ječná 2,
Praha 2. Program povede P. Josef Ču-
nek SJ. Na setkání srdečně zveme
všechny maminky žijící v obtížné situa-
ci, také ty, které se setkání osamělých
dosud nezúčastnily. Následující setkání
budou v neděli 7. 12. Mikulášská v Pra-
ze 5 pro předem přihlášené maminky
s dětmi a dále 10. 1. a 7. 2. 2009 pravi-
delná setkání opět u jezuitů od 14:00,
program bude včas upřesněn na strán-
kách http://cpr.apha.cz/osamele/

Lektorský kurz efektivního
rodičovství
V termínech 6. a 13. 12. 2008 a dále
pak 10. 1., 24. 1. a 7. 2. 2009 pořádáme
ve spolupráci s Občanským sdružením
Rodinné centrum Praha kurz pro lek-
tory Programu efektivního rodičovství.
Pětidílný kurz akreditovaný Minister-
stvem školství povedou lektoři z brněn-
ského Centra pro rodinu a sociální péči.
Bližší informace na http://cpr.apha.cz/
lektor/, je možné se ještě přihlásit jako
náhradník.

Křes:anská psychologická
poradna
Klienti s osobními i vztahovými pro-
blémy se přihlašují mailem nebo telefo-
nicky na čísle 220 181 777. Konzultace
vedou věřící odborníci – psychologové
a rodinní poradci. Jednorázové konzul-
tace jsou zdarma. Poradna neposkytuje
dlouhodobé psychoterapeutické služby.
Více na http://cpr.apha.cz/poradna/

Cesta k aktuálním informacím
o našich programech
Mnozí z vás, kdo čerpáte informace
o našich programech ze Zpravodaje
pražské arcidiecéze, si stěžujete, že
v době, kdy dostáváte nové číslo, bý-
vají programy Centra již obsazené. Je
to způsobeno časovým odstupem mezi
uzávěrkou Zpravodaje a jeho vydá-
ním. Aktuální informace lze získat na
našich internetových stránkách, popř.
prostřednictvím hromadně rozesíla-
ných mailových informací, k jejichž
odběru se lze přihlásit v pravém hor-
ním rohu stránky http://cpr.apha.cz. 

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Pondělí – otevřený kostel (15:00–
16:00), adorace (15:30–16:00)
� Pondělí – Sbor Misijního centra
v 18:00
� Úterý – Modlitební setkání v 19:30
� Čtvrtek – Večerní chvály za jednotu
křes0anů v 19:00 v kostele sv. Apolináře
� Čtvrtek – Otevřený seminář „Kráčet
životem s Duchem svatým“ ve čtvrtek
od 19:30 (18–35 let)
� Neděle – 18:00 mše svatá pro mladé
� 4. 11. 20:00 „Má život smysl?“ –
evangelizační večer (koncert sboru Mi-
sijního centra, slovem provází redaktor
Country rádia Karel Sláma a P. Kamil
Novák – v Kavárně sv. Ludmily, Fran-
couzská 1, Praha 2)

Programy farností
a dalších organizací

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz  
� Úterý – Modlitební setkání ve 20:00
v kapli kláštera v Tuchoměřicích
� Čtvrtek – adorace od 18:00, večerní
chvály za jednotu křes0anů v 18:30
v kostele sv. Prokopa ve Středoklukách
� Neděle – mše svatá v 10:30 s kate-
chezí pro děti (kostel sv. Víta, Tucho-
měřice)
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� Liturgie v kostele sv. Víta: ranní
chvály v pondělí v 8:00, ve středu a ve
čtvrtek v 8:30. Mše svatá v pondělí
a čtvrtek ve 12:00, v pátek v 8:00. Ve-
černí chvály v Po, St a Pá od 18:30.
� 23.–30. 11. Exercicie podle sv. Igná-
ce (Tuchoměřice, klášter)

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

� Denní klub pro maminky s dětmi –
každé úterý až pátek od 9:30 do 12:30
Prostor k posezení pro maminky a herna
pro děti. Vstupné 40 Kč, děti zdarma.
V rámci klubu nabízíme půlhodinový
program: každé úterý v 10:30 zpívání
a každou středu v 10:30 cvičení pro dě-
ti. Info. na tel. 731 625 970. Každé pon-
dělí 8:30–11:30 „Denní klub pro děti
bez maminek“ pro děti od 1 roku. Hlí-
dání dětí pro maminky, které si potřebu-
jí vyřídit pochůzky po úřadech, lékaře,
nákupy… Program: hry, dobrá pohoda,
výtvarné hrátky, zpívání, tanečky apod.
Zajiš0uje učitelka MŠ M. Mrázková.
S sebou pitíčko, svačinu. Cena 180 Kč
za dopoledne, platí se při příchodu do
klubu. Přihlášky předem jsou velmi ví-
tané, ale ne povinné. Info: Monika
Mrázková 732 468 648, Romana Krale-
va 731 625 970
� Dramatická dílna pro děti a mládež –
každé pondělí v 17:00 (příležitost pro ama-
térské herce, scénáristy, hudebníky,…)
� Turistický oddíl Lumíci – každé pon-
dělí v 17:00
� Výtvarná dílna pro děti – každou
středu v 15:30
� Nízkoprahový sportovní a turistický
klub – každé pondělí v 16:00; info pro
čtyři předcházející body na tel. 603 256
411 nebo www.kskpraha.org
� Trápí vás problémy, které nemáte
s kým sdílet? Nabízíme možnost pro-
mluvit si a podělit se o své problémy,
zkušenosti a názory ve skupině, dopro-
vázení a pomoc v těžkých životních si-
tuacích i v momentálních vyprahlos-
tech, ve kterých se člověk může cítit
sám. Info na tel. 731 625 970
� Taneční kurzy pro dospělé – od 4. 11.
2008 každé úterý. Začátečníci 18:45–
20:30; pokročilí 20:30–22:15. Info

a přihlášky na tel. 604 808 515 nebo
www.astra-praha.cz
� Setkání klubu Kajman (Klub autorů
Jižního Města) – každé poslední úterý
v měsíci. Info na tel. 272 912 514 (Mgr.
J. Polák)
� Klub křes0anských seniorů se schází
v objektu KCMT každé druhé pondělí
v měsíci k pravidelným přednáškám,
dále pořádáme pravidelné sobotní vy-
cházky a výlety. Info na tel. 272 920
904 (Ing. Decker)
� Anonymní alkoholici – každou stře-
du v 17:30. Info: Miloš (774 964 914)
Eva (604 272 940)

Komunitní centrum Matky Terezy je
otevřeno pro veřejnost v době konání
bohoslužeb a kulturních programů nebo
kdykoli po předchozí domluvě na tel.
čísle 731 625 970.

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
� Farní charita Stodůlky a farnost sv.
Jakuba Staršího si vás dovolují pozvat
na XXVII. setkání nemocných a star-
ších obyvatel JZ města, které se koná
v sobotu 22. 11. od 9:00 v Komunitním
centru sv. Prokopa. Od 9:00 bude slave-
na mše sv., od 10:15 následuje spole-
čenská část setkání; občerstvení zajiště-
no. V případě potřeby a po předchozí
domluvě na tel. 251 618 884,
251 627 400 nabízíme možnost dopravy
na setkání a zpět.
� Srdečně vás zveme do Komunitního
centra sv. Prokopa na prodejní výstavu
obrazů Pavla Dvořáka. Vernisáž se bude
konat 13. 11. v 18:00. Výstava potrvá
do 14. 12. a bude přístupná každou ne-
děli od 9:00 do 12:00 a také ve všední
dny po předchozí telefonické domluvě
(tel. 251 610 850).
� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu „Prokopská
zastavení“, které se bude konat v úterý
18. 11. od 18:30. Na téma Přirozené
plánování rodičovství promluví Karin
a Tomáš Jajtnerovi.
� Luboš Pospíšil v pořadu Slávka Kle-
candra „Třináctého na třináctce“. Chys-
tá se poslední letošní pořad z cyklu kon-
certů Slávka Klecandra, do kterého si

tento východočeský písničkář, kytarista
a lídr skupiny Oboroh zve rozličné hu-
dební hosty. Tentokrát, ve čtvrtek 13.
11. 2008 od 19:00, bude hostem zpěvák
Luboš Pospíšil, známý též ze skupiny
5P či v minulých letech z C&K Vocalu.
Koncert se koná v sále Komunitního
centra, vstupné je dobrovolné. Místa je
možné si rezervovat do 12. 11. na mai-
lové adrese 13na13@centrum.cz

Svatá Hora
– poutní
místo

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591, 
tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, 
http:// www.svata-hora.cz
16. 11. 9:00 Mši svatou přenáší
Radio Proglas
23. 11. 13:00–15:30 Adorace před
Nejsvětější svátostí
30. 11. – 4. 12. Exercicie Arcidie-
cézní charity Praha

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
5. 11 19:00 „Teologická škola“
s P. Michalem Němečkem na téma „Lis-
ty sv. Pavla“ (Pastorační centrum)
6. 11. 18:00 mše doprovázená ro-
ckovou hudbou (kostel Nejsvětější Tro-
jice v Dobříši)
16. 11. 14:00 mše ke cti sv. Huberta
(kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši)
19. 11. 19:00 „Teologická škola“
s P. Michalem Němečkem na téma „Lis-
ty sv. Pavla“ (Pastorační centrum)
23. 11. 10:15 vernisáž prodejní be-
nefiční výstavy „Andělé dětskýma oči-
ma“. Výstava potrvá do 16. 1. 2009
(Pastorační centrum)
26. 11. 19:30 Mezilidská komuni-
kace a média (jak zacházet s informace-
mi v médiích) – přednáška RNDr. Jose-
fa Musila, Ph.D. (Pastorační centrum)
29. 11. 9:00 duchovní obnova pro
seniory (Pastorační centrum)
7. 12. 17:00 adventní koncert sou-
boru Codex temporis (kostel Nejsvětěj-
ší Trojice v Dobříši)

9



Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
zve všechny zájemce na
� Přednášku z cyklu Ženská spirituali-
ta: Stupně víry – rozdílná či společná
cesta žen a mužů, středa 12. 11. 2008 od
18:00, přednáší: Dr. Vojtěch Eliáš.
Přednáška se uskuteční v budově Kato-
lické teologické fakulty, Thákurova 3,
Praha 6, v I. patře, v učebně P3.
� Společenské odpoledne na téma Jižní
Afrika – sever + Lesotho, středa 19. 11.
2008, 14:30–16:30 ve Farním klubu Pan-
ny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí
18, Praha 1 (vchod z Františkánské za-
hrady), přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Listopad je měsíc převážně pochmurný,
i přesto je možno slyšet jasné zvuky
zvonků pražské Lorety: 1., 13. a 29. lis-
topadu v 16:45. O nedělích 2., 9., 16.
a 23. listopadu vždy ve 12:00 a 19:00.
Od 1. neděle adventní se mění ustálené
časy sváteční zvonkohry. V neděli se
zvonky rozezní vždy v 15:00 a 19:00.
Ve všední dny, pokud na ně připadne li-
turgická slavnost či svátek, to bude
v 17:00. Duchovní písně na historickou
zvonkohru hrají karionisté Radek Rej-
šek, Alena Michálková a Vít Janata.

K návštěvě Lorety i k poslechu zvonků
zvou bratři kapucíni

ŘK farnost
u kostelů
sv. Mikuláše
a sv. Václava

Vršovické náměstí 84/6, 
101 00 Praha 10, tel.: 271 742 523

Srdečně vás zveme
� na setkání, které je určeno věřícím
nad 30 let, kteří žijí osaměle a ještě hle-
dají své životní povolání. Setkání se bu-
de konat 27. 11. 2008 od 19:00 hodin na
faře ve Vršovicích a povede ho P. Sta-
nisław Góra.

� na mši svatou s Mozartovým Requ-
iem do kostela sv. Václava. Zazní v ne-
děli 2. 11. 2008 v 17:00 v podání sboru
Cantores Pragenses s orchestrem a só-
listy, dirigent Tomáš Čechal.

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
9. 11. 16:00 koncert Musica pro
Sancta Cecilia – vokálně instrumentální
soubor interpretuje skladby z období re-
nesance a baroka (kostel sv. Rodiny)
16. 11. 16:00 koncert Projasnění –
ze skladeb Václava Hálka (kostel sv.
Rodiny)
20. 11. 10:00 Stacionář; Hudební
vystoupení (Mateřská školka Juarézova)
23. 11. 16:00 folkový koncert Pís-
ničky ze srdce nejedné emoce aneb Dur-
mančiny bylinky – Romana Cikrajová,
Zdeněk Sedlář (refektář)
26. 11. 19:00 koncert Letem světem
na východ – Sbor IMBUS, lidová hudba
česká i mezinárodní (kostel sv. Rodiny)
28. 11. 15:00 Čtyřlístek – vernisáž
výstavy fotografií Ely Marie Hřebíko-
vé, Jany Syrové, Zdeňka Ondráška
a Vladimíra Leitnera (refektář)
30. 11. 17:00 I. adventní koncert
(kostel sv. Rodiny)
Během listopadu vystoupí v pokojích ne-
chodících pacientů hudební uskupení
Two Voices a Musica Pro Sancta Cecilia.

Česká
křes=anská
akademie

klášter Emauzy, Vyšehradská 49,
128 00, Praha 2,  tel: 224 917 210
e-mail: cka@omadeg.cz,
www.omadeg.cz/cka
11. 11. 17:30 Ekologická sekce,
doc. Martin Braniš (Přírodovědecká fa-
kulta UK): Znečistěné prostředí, příze-
mí kláštera Emauzy
14. 11. 17:00 Psychoterapeutická
sekce, MUDr. Ilona Burdová: Přínos
křesBanství v léčbě duševních poruch,
v Salesiánském středisku, Kobyliské
nám., Praha 8
18. 11. 15:30 Historická sekce, prof.
Jan Royt: Kostel sv. Jiljí – prohlídka kos-
tela s přednáškou, Praha 1, Husova ul.

22. 11. 9:45 Ekologická sekce,
Tradiční listopadové setkání Ekologic-
ké sekce ČKA s dalšími zájemci o křes-
0anský přístup k životnímu prostředí,
Obec křes0anů, Praha 7, Na Špejcharu 3

Další zprávy
Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí
3. listopadu uplyne 90 let od smutné
události, která se odehrála o první ne-
děli po vzniku nového státu – Českoslo-
venské republiky: Pražané vracející se
z protihabsburské demonstrace na Bílé
Hoře tehdy strhli barokní mariánský
sloup na Staroměstském náměstí, socha
Panny Marie, dílo známého sochaře
Jana Jiřího Bendla, byla roztříštěna.
Sloup byl sice v roce 1650 postaven
jako projev díků za záchranu Prahy při
obléhání Švédy za třicetileté války, lidé
ho ale vnímali jako symbol habsburské
rekatolizace země.

U příležitosti tohoto výročí vydala
historická společnost Starý Velehrad
v květnu tohoto roku publikaci
„PRAHA, Mariánský sloup na Staro-
městském náměstí“, obsahující řadu do-
bových vyobrazení sloupu na rytinách
a fotografiích. Publikace byla v květnu
požehnána při mši sv. v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie na Strahově opa-
tem strahovského kláštera P. M. Po-
jezdným O.Praem., čestným předsedou
Společnosti pro obnovu mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí. Tato
společnost usiluje od svého založení
v roce 1990 o obnovu tohoto díla, které
bylo projevem úcty a důvěry našich
předků k Panně Marii.

V den výročí, 3. 11. 2008, bude u zá-
kladního kamene sloupu na Staroměst-
ském náměstí kladení květin (10:00),
vzpomínková pobožnost (16:30), dále
slavnostní koncert a projevy (17:00),
růženec (17:40) a mše sv. (18:00) – vše
u Panny Marie před Týnem a nakonec
průvod k obnovené soše Panny Marie se
závěrečnou mariánskou pobožností
(19:00, u bočního vchodu do Týnského
chrámu z Celetné ulice). K účasti jste
všichni srdečně zváni!

Zmiňovanou publikaci lze ze cenu
100 Kč + poštovné objednat na e-mailo-
vé adrese mariansky.sloup@post.cz

Krátká sdělení
� Kostel Panny Marie Královny v Pra-
ze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku
Akademického sochaře Jana Bradny na
téma „Mariánský sloup – 90 let od jeho
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stržení“, která se bude konat v rámci
Farní akademie v neděli 9. 11. 2008
v 16:30.
� Schönstattské hnutí v ČR vás srdeč-
ně zve na přednášku a pódiovou diskuzi
na téma: „Svatý Pavel – vzor pro mo-
derního křes0anského muže?“, která se
koná v sobotu 22. 11. 2008 ve 14:00,
v přednáškovém sále kostela sv. Barto-
loměje, Bartolomějská 9a, Praha 1.
Přednáší L. M. Schroedter, lektor
z Bonnu. Překlad zajištěn.
� 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 setkání cyklu „Zlatá Praha“, které
se bude konat 17. 11. 2008 od 16:00 do
18:00 pod názvem „Všichni pražští sva-
tí“ v zasedacím sále úřadu Městské čás-
ti Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smí-
chov (MHD Anděl, naproti vchodu do
kostela sv. Václava). Bližší informace
na adrese http://www.focolare.cz/
� V rámci svatováclavského roku se 23.
11. 2008 v bazilice sv. Václava ve Staré
Boleslavi koná mše svatá u příležitosti
poutní slavnosti sv. Klimenta (od 18:00).
� Kolegium katolických lékařů praž-
ské arcidiecéze vás srdečně zve na před-
nášku MUDr. Prokopa Remeše na téma
Sekty. Přednáška proběhne 26. 11. 2008
v Sále prof. Josefa Charváta III. interní
kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2
(vchod ze dvora, 1. patro naproti scho-
dům), začátek v 18:30.
� Příznivci modlitby ve stylu Taizé
jsou srdečně zváni na Slavnost světla –
uskuteční se v pátek 21. 11. 2008 ve
20:00 v kostele sv. Václava v Praze-
-Vršovicích. Tato modlitba je přípravou
na Evropské setkání mladých v Bruselu,
na které zvou bratři z Taizé. Více o set-
kání na www.taize.fr

Oznámení
Oblečení pro koledníky
Tříkrálové sbírky
Chráněná dílna Charita Strážnice nabízí
oblečení pro koledníky Tříkrálové sbírky!

Typ 1: bílé plátno, 260 Kč; Typ 2:
s barevným lesklým pláštěm a pelerin-
kou na hlavu (různá barevná provede-
ní), 305 Kč; Typ 3: lesklá látka v růz-
ných barvách, 220 Kč. Velikost 120,
140 a 160. V letošním roce dle potřeb
koledníků zařazujeme i „brašnu na cu-
kříky“, 45 Kč. Vybraný typ si můžete
objednat na adrese středisko.ave@sez-
nam.cz, nebo na tel.: 518 333 207,
739 524 381 (L. Múčková). Nabídka je

zařazena i v našem internetovém obcho-
dě – dětský textil: www.straznice.chari-
ta.cz. Objednávky zasílejte co nejdříve!
Zároveň nabízíme šití obalů na kancio-
nály z pevného koženkového materiálu
s křížkem, cena 25 Kč za kus.

Z jiných diecézí
Krkonošské horské středisko
Eljon
nabízí možnost účastnit se těchto pro-
gramů:
� Pohádky z Krakonošova hospodář-
ství (7.–9. 11.) – vede Mgr. A. Erleba-
chová; víkendový pobyt pro rodiče
a 4–6 leté děti s programem
� Duchovní obnova pro manželské pá-
ry (14.–17. 11.) – vede P. Jiří Šlégr,
přednášky, prostor pro klid, rozjímání,
modlitbu, společné mše svaté
� Adventní víkend ticha (28.–30. 11.)
– vede P. Jiří Šlégr

Info a přihlášky: Středisko Eljon,
543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel.+fax.:
499 523 852, mob.: 732 580 154
(Po–Pá: 8–14 hodin); info@eljon.cz;
www.eljon.cz

Co nového v knižním světě
Proměň svůj strach
Cesta k nové chuti do života
(Anselm Grün)
Publikace z pera u nás velmi oblíbeného
a čteného autora, tentokrát o strachu ve
všech možných podobách: o strachu
z nového, o tom, který ochromuje,
o strachu ze zesměšnění, z neznámého
v nás, ze zranění, z osamění, o strachu
o naše vztahy, o sebe, o to, že ztratíme
pevnou půdu pod nohama, o strachu
z Boha, že nejsme dost dobří, z budouc-
nosti, z Ježíšovy smrti a vzkříšení…
A co nám známý benediktinský mnich
radí? Nechá se inspirovat a fascinovat
Ježíšovým postojem ke strachu. A nad
vším zní biblické „Neboj se!“.

Brož., 136 str., 182 Kč
Nakl. Paulínky, www.paulinky.cz

Staň se sám sebou
Jak najít v životě svůj směr
(Michel Salamolard)
Francouzský katolický kněz se v knize
obrací na věřící – křes0any, buddhisty
a vyznavače dalších východních du-
chovních směrů a náboženství – stejně
jako na ateisty a snaží se je vést k tomu,
aby heslo „Poznej sám sebe a staň se
sám sebou“ pochopili a uvedli do vlast-
ního života. Ukazuje (formou rozho-
vorů se čtenářem, příklady z vlastní

dlouholeté praxe i pomocí popsaných
cvičení pro jednotlivce a skupiny), jak
se postupně zbavit nánosů na naší sku-
tečné podstatě. Jen tak odhalíme, kým
jsme, kudy v životě jít a co představuje
naše životní štěstí.

Brož., 200 str., 198 Kč
Nakl. Paulínky, www.paulinky.cz

Apoštol Pavel s Alešem Opatrným
(Aleš Opatrný)
Autor nabízí „malou ochutnávku“, která
má vzbudit hlad po důkladnější četbě
apoštolových listů, jež jsou v mnohém
ohledu aplikací evangelia na náš každo-
denní život. Uspořádal své úvahy do os-
mi tematických celků, jež se týkají hlav-
ních apoštolových témat (evangelium,
víra, modlitba, vzkříšení, Duch svatý
pro člověka, Boží věrnost, Ježíš Kristus,
křes0an v Ježíši Kristu).

Váz., 89 str., 109 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

365 dní s otcem Piem
(Z dopisů P. Pia vybral a sestavil Gian-
luigi Pasquale)
Výběr úryvků z dopisů patera Pia nabí-
zí čtenářům možnost prožít jeden rok
v doprovodu tohoto charismatického
a oblíbeného duchovního vůdce. Je to
pozvání k bohatě prostřenému stolu
moudrosti shůry, která je aktuální a živá
i po desetiletích, protože se dotýká věcí
nejpodstatnějších. Více než konkrétní-
mi radami však otec Pio promlouvá
opravdovostí a ryzostí svého života –
neustále nás přivádí před Boží tvář, do
Boží přítomnosti, v níž je sám „jako do-
ma“.

Váz., 405 str., 279 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Dějiny křes:anství pro mládež
(Franco Cardini)
Komplexní, jedinečná, přehledná publi-
kace je pohledem na středozemní, ev-
ropskou a světovou civilizaci, tedy na ta
místa, kam církev během staletí přinesla
Kristovo učení. Nabízí tak průřez ději-
nami křes0anství od jeho počátků až po
současnost. Vybrané kapitoly z těchto
dějin přinášejí nejen základní informa-
ce, ale rovněž hlubší vhled do proble-
matiky dané historické etapy. Každá
z kapitol obsahuje část souhrnnou, te-
matické texty, chronologické přehledy,
mapky, obrázky a fotografie. 68 histo-
rických map, 210 barevných ilustrací,
přehledné informativní texty, chronolo-
gické přehledy.

Váz., 95 str., 299 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz



Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje,
rozšiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail:
arcizpravodaj@seznam.cz, tel.: 220 181 705, fax: 220 181 373. Odpovědná redaktorka
Mgr. Kristina Hrušková. Texty jsou redakčně upraveny. Sazba: Vyšehrad, spol. s r. o.,
Víta Nejedlého 15, 130 00 Praha 3. Tiskne: Fokus spol. s r. o. Vychází 10 x do roka. Regis-
trace: MK ČR E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 10 Kč.

Evangelium podle svatého lotra
(Guy Gilbert)
Východiskem každé kapitoly je úryvek
z evangelia, od kterého se odvíjejí úva-
hy známého vychovatele delikventní
mládeže, názory na současné události,
podněty k rozjímání a utvoření život-
ních postojů a zkušenosti z jeho vycho-
vatelské činnosti mezi narušenou mlá-
deží. Brož., 296 str., 345 Kč

Portál, www.portal.cz

Karel Herbst
(Karolína Peroutková)
Rozhovor se světícím biskupem pražské
arcidiecéze, který po odnětí státního
souhlasu k výkonu duchovenské čin-
nosti pracoval za totality jako čistič vý-
kladních skříní a tajně pracoval s mlá-
deží, se netýká jen minulosti…

Brož., 152 str., 199 Kč
Portál, www.portal.cz

Dva tisíce let dějin církve
(Roland Fröhlich)
Kniha, která právě vychází ve 2. vydání,
se vyznačuje řadou kladů. Především
podává stručný, ale zároveň vše pod-
statné obsahující přehled dějin katolic-
ké církve až do konce 20. století. Přitom
je psána s pozoruhodnou objektivitou,
doloženou i přímou citací základních
pramenů, přičemž vychází ze současné-
ho stavu vědeckého bádání. Navíc se
jejímu autorovi podařilo vyložit složi-
tou teologickou problematiku jasně
a přístupně všem, kdo dosáhli v otáz-
kách křes0anství alespoň základní orien-
tace. Proto přijde obzvláště vhod stu-
dentům všech odvětví humanitních věd.

Váz., 304 str., 298 Kč
Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Z historického kalendář

2. listopadu 998 začal se poprvé připo-
mínat Den památky zesnulých – „Du-
šičky“, původně svátek benediktinů.
2. listopadu 1713 položen základní ká-
men ke sloupu Nejsvětější Trojice na
Malostranském náměstí v Praze.
3. listopadu 2003 v den výročí stržení
mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí posvětil kardinál Miloslav Vlk
repliku sochy Panny Marie u Týnského
chrámu.

11. listopadu 1588 narozen Martin
Středa, katolický kněz-jezuita, rektor
pražské univerzity, provinciál jezuitské-
ho řádu († 26. 8. 1649).
12. listopadu 1783 císař Josef II. zrušil
klášter servitů u Sv. Michala na Starém
Městě pražském.
12. listopadu 1993 zemřel František Mi-
kulášek, katolický kněz-jezuita, ředitel
Mariánské družiny. Redigoval časopis
„Dorost“, v roce 1968 byl šéfredaktorem
Katolických novin (* 24. 4. 1913).
15. listopadu 1278 svatovítská kolegiát-
ní kapitula zvolila Tobiáše z Bechyně 25.
pražským arcibiskupem (1278–1296).
15. listopadu 1908 narozen Leopold Ji-
ří Maria Veselý, katolický kněz-domini-
kán. V roce 1946 převor kláštera u Sv.
Jiljí v Praze, od r. 1968 působil na uni-
verzitě v Miláně a v Angelicu v Římě.
Autor odborných publikací († 31. 8.
2004).
16. listopadu 1678 pražský novoměst-
ský magistrát objednal u sochaře Jana
Jiřího Bendla kamennou jezdeckou so-
chu sv. Václava, která pak byla postave-
na na dnešním Václavském náměstí.
17. listopadu 1888 narozen Antonín
Ludvík Stříž, katolický kněz, spirituál
kněžského semináře v Praze, spisovatel
a překladatel. Sídelní kanovník kolegi-
átní kapituly vyšehradské. V letech
1928–1941 redaktor časopisu „Vinice
Páně“, vydavatel sborníků „Studium“,
„Dobré dílo“, „Nova et vetera“ († 6. 8.
1960).
19. listopadu 1868 narozen Cyril Anto-
nín Straka, katolický kněz-premonstrát.
V letech 1906–1927 klášterní knihov-
ník. Zkatalogizoval celou Strahovskou
knihovnu a tím ji zpřístupnil veřejnosti.
V roce 1920 se stal převorem. Zabýval
se literárními dějinami, církevní historií
a uměleckými památkami. Napsal dílko
o přenesení ostatků sv. Norberta do Pra-
hy. Člen Královské české společnosti
nauk. († 17. 9. 1927).
21. listopadu 1868 založena Kongrega-
ce Dcer Božské Lásky matkou Františ-
kou Lechnerovou ve Vídni.
25. listopadu 1888 na Vinohradech po-
ložen základní kámen ke kostelu sv.
Ludmily.
27. listopadu 1983 začal platit Kodex
církevního práva.

28. listopadu 1998 v Lidicích slavnost-
ně otevřeno nové Ekumenické středisko
sociálních, kulturních a duchovních slu-
žeb OAZA.
29. listopadu 1378 na Pražském hradě
zemřel Karel IV., český král, autor a ini-
ciátor prací oboru práva, historie, hagio-
grafie a morálky. Roku 1348 založil če-
skou univerzitu, je autorem václavské
legendy „Historia nova de sancto Wen-
ceslao“ a vlastního životopisu „Vita Ca-
roli“ (* 14. 5. 1316).
29. listopadu 1688 zemřel Bohuslav
Balbín, katolický kněz-jezuita, spisova-
tel, učitel na českých a moravských je-
zuitských kolejích, vlastenecký barokní
historik. Sbíral materiál pro své ency-
klopedické dílo „Rozmanitosti země če-
ské“. V Klatově napsal proslulou „Obra-
nu jazyka českého“ (* 3. 12. 1621).
29. listopadu 1858 narozen František
Xaver Dvořák, katolický kněz a teolog,
básník, v roce 1884 kaplan u Nejsvětěj-
ší Trojice na Novém Městě pražském,
od roku 1885 katecheta na Vyšší dívčí
škole v Praze. Představitel hnutí „Kato-
lické moderny“, spoluzakladatel „Jed-
noty katolického duchovenstva“. Autor
„Mravouky katolické“, „Stručné apolo-
getiky katolické“, následovaly sbírky
„Meditace“, „Modlitby básníkovy“
„Sursum corda“ a další († 22. 11. 1939).
29. listopadu 1998 Novou bulou pape-
že Jana Pavla II. „Incarnationis mysteri-
um“ (Tajemství vtělení) zahájen třetí
rok přípravy na Velké jubileum roku
2000. Arnošt Kelnar
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby svědectví lásky svatých upevnilo
křes0any v úctě k Bohu a bližním
a v napodobování Krista, který přišel,
aby sloužil a ne, aby se mu sloužilo.

Úmysl misijní
Aby křes0anská společenství v Asii,
rozjímající o Kristu, nalézala vhodný
způsob, jak ho hlásat lidu kontinentu
s tak bohatou kulturou a spiritualitou.

Úmysl národní
A0 v Božím lidu roste vnímavost ke
svátosti pomazání nemocných, aby tak
nikdo nezemřel nesmířen s Bohem.


