
Pokus o fejeton o smrti
Jak peníz tiše položený slepci  
jsi tu můj podzime 
jak peníz tiše položený slepci  
jste tady vy dny mé. 
(František Halas, Podzim, 1936)

Že bych prý měl zase jednou napsat úvodník pro Zpravodaj. A mám zase psát o Dušičkách, což už mi zadavatelé 
jednou uložili (viz Zpravodaj 9/2005, pozn. red.) a nemohou si to pamatovat. Tedy o tomtéž, ale zase trochu jinak. 
Máme věci posmrtného života uchovávat ve svém srdci a plodně se k nim vracet po vzoru Matky Pána Ježíše, kte-
rá je matkou i nám.
Zase se blíží ony dny, kdy se výklady obchodů, okna a zápraží některých domů rozsvítí pomocí šklebících se dýní 
(pokud tam už nezáří vánoční stromečky) a televizní stanice přinesou některý z řady hororů s názvem Halloween I, 
II, III či IV. Slavení původně už předkřesťanského svátku Halloween se veřejnosti zúžilo. A přitom je to úžasná mož-
nost znovu a více si uvědomit, promyslet a promodlit ono velké propojení, jednotu všeho (communio sanctorum). 
Hallow je staré anglické slovo znamenající „svatý“. Staří Keltové vytušili a oslavovali stržení bariéry mezi mrtvými a ži-
vými. V těchto dnech zvláště se naplno roztočí kruh vzájemné pomoci propojující oba světy, ten náš viditelný a zá-
světí. My se do tohoto kruhu pomoci můžeme zapojit a snažíme se pomáhat modlitbou a skutky lásky našim zemře-
lým a sami doufáme, že nám bude pomoženo z této pokladnice společenství svatých vyrovnat dluhy, které sami 
máme v lásce. Pro Boha není nikdo mrtvý, Bůh je Bohem živých.
Jako církev jsme společenství osob, které se (minimálně jednou, ale spíš dvakrát ročně) výslovně zaměřují na sku-
tečnost vlastní smrti, která jistě přijde. Každý z nás si je více či méně vědom, jak před myšlenkami na svou konečnost 
uniká, a to i tehdy, když se na ni snaží připravovat. Neplánovanou, ale skutečně účinnou přípravou bývá každá ne-
moc a bolest, které s sebou nesou nutnost upustit, alespoň dočasně, od svých plánů a nechat život tam venku bě-
žet beze mě a přitom zjistit, že „to jde i beze mě“. V tom pro nás může spočívat také možnost, jak nemoc pozitiv-
ně zúročit; je to cvičení přípravy na smrt. Smrt dává lidskému životu rámec, rámec bytí nám dává uvědomit si bytí 
samo. Toho, čeho mám spoustu, si nevážím, ale jsem 
schopen si uvědomit cenu toho, o čem vím, že mi 
ubývá. Můžeme samozřejmě zůstat ve svém uvažová-
ní o smrti polovičatí: uznáváme, že každý musí zemřít, 
ale nějak se nám daří odsouvat vlastní smrt do neurči-
té budoucnosti. Napadá mě, jak jsem v angličtině měl 
potíž pochopit, co je tzv. předpřítomný čas – děj v mi-
nulosti, který má následky v přítomnosti. V tomto smys-
lu by smrt pro nás byla něčím v budoucnosti, co bude 
mít následky někdy v ještě vzdálenější budoucnos-
ti, takový čas pobudoucí – souvisí to snad se slovem 
pobuda? Pokud bych svou budoucnost považoval 
za neustále se prodlužující do nekonečna a vytěsnil 
myšlenku konečnosti vlastního pozemského bytí, ztratil 
bych jakýkoliv smysl pro naléhavost a zodpovědnost.
Bůh touží a pracuje na tom, aby všichni a všechno 
bylo jedno, a všechny nás táhne k sobě, nás skrze své 
svaté a naše zemřelé skrze nás. Svatí nám pomohou 
dobře využít darovaný čas. Neboť náš čas je jako po-
míjivý stín, není možno odložit svůj skon, protože je zpe-
četěn, a nazpět nepřijde nikdo (Mdr 2,5).

P. Tomáš Roule
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Listopadový kalendářík
  1. 11. slavnost Všech svatých
 1.–8. 11. možnost získání odpustků
  2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
  7. 11. Listopadová sbírka na charitu
  9. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
  11. 11. Den proti drogám
  13. 11. památka sv. Anežky České  

(mše sv. v katedrále v 18:00)
  Mezinárodní den nevidomých
  14. 11. Den Bible
  Den vězněných spisovatelů
  17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, státní 

svátek
  Mezinárodní den studentstva
  18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
  21. 11. slavnost Ježíše Krista Krále 
  památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
  25. 11. Mezinárodní den proti násilí na ženách
  27. 11. přijetí do katechumenátu (katedrála, 16:30)
  28. 11. 1. neděle adventní, cyklus A
  30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
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Památka zemřelých na Vyšehradě
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě zve na tradiční slavení „Vzpomínky 
na všechny věrné zemřelé“ na Vyšehradě. Mši svatou 
celebruje Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, 
v úterý 2. listopadu v 16:30 ve vyšehradské bazilice sv. 
apoštolů Petra a Pavla. Následovat bude pobožnost 
za zemřelé na vyšehradském Slavíně.

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpoklá-
dá o Velikonocích 2012 (nebo i později), budou přijati 
do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude 

konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v před-
večer první neděle adventní – v sobotu 27. listopadu 
v 16:30. Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů 
a jejich ručitelů s Mons. Dominikem Dukou OP, arcibis-
kupem pražským, v Sále kardinála Berana.
Uchazeči se svými ručiteli nechť se dostaví do kated-
rály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby. 
Každý uchazeč má mít s sebou vyplněný a duchovním 
správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde 
při přijetí do katechumenátu odevzdá. Potvrzené líst-
ky se zašlou zpět farnostem, aby se mohl provést zápis 
do Knihy katechumenů. 
Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných dů-
vodů možná, nechť je přijat ve farnosti. Avšak o přije-
tí do katechumenátu v jiném termínu je třeba předem 
žádat ordináře.

Projekt DMS pomáhá s obnovou baziliky 
ve Staré Boleslavi i v roce 2010
I v letošním roce je možno přispět na obnovu starobylé 
baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi formou dárcov-
ských sms ve tvaru: DMS VACLAV na tel. číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč, z toho na obnovu baziliky přispě-
jete 27 Kč. Nově je možno aktivovat tzv. roční podpo-
ru ve tvaru DMS ROK VACLAV, opět na čísle 87 777. 
Takto přispějete automaticky každý měsíc jednou DMS 
na tento projekt. Podpora prostřednictvím DMS je pro-
dloužena i na rok 2011. Sbírku pořádá Kolegiátní ka-
pitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi spolu 
s Fórem Dárců ČR.
V roce 2009 jsme touto cestou díky vám vybra-
li 41 642 Kč. Tyto prostředky byly použity na restau-
rování historické umělecké mříže, která je umístěna 
ve Vrábské kapli baziliky nedaleko místa mučednické 
smrti sv. Václava. Letos bychom ze získaných prostřed-
ků rádi podpořili restaurování samotného místa umuče-
ní sv. Václava.
Nadále pokračuje také obnova areálu baziliky v rámci 
pravidelných pracovních brigád, které s podporou far-
nosti Matky Boží před Týnem pořádá Staroboleslavská 
kapitula. Děkujeme všem dobrodincům a poutníkům, 
kteří se snaží podpořit toto poutní místo.
Je třeba zmínit také finanční podporu prostřednictvím 
grantů: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo vnitra ČR 
(Dobrovolnický grant), Středočeský kraj i město Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav. Úsporné škrty se letos proje-
vily velmi výrazně i v těchto dotačních titulech. Přesto 
doufáme, že toto místo nevymizí ze zřetele všem, kdo 
mohou pomoci s obnovou poutního místa, které v roce 
2009 navštívil osobně papež Benedikt XVI.
Všechny poutníky, přátele a dobrodince také zveme 
k obnovené poutní slavnosti sv. Klimenta 23. listopadu 
2010 v 18:00 do starobylého kapitulního kostelíka v sou-
sedství baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi.
Kontakt a další informace: Kolegiátní kapitula sv. Kos-
my a Damiána ve Staré Boleslavi; tel: 222 318 186, 
602 457 200; dkc@cmail.cz, www.tyn.cz, www.darcov-
skasms.cz, www.darujspravne.cz; bankovní spojení pro 
podporu obnovy baziliky sv. Václava: 67610006/2700 
UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Štěpán Filipec,  
pastorační asistent ŘK farnosti Matky Boží před Týnem 

a koordinátor dobrovolnické činnosti ve Staré Boleslavi
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jí setkání kontinentální a lokální. To budou nejvíce mé 
úkoly v Evropě i v dalších částech světa. Proto budu 
hodně pobývat v Římě.

 ■ Zaujala vás v poslední době nějaká kniha či pořad?
V poslední době mě zaujalo několik knih: Petr Hahne: 
Konec legrace, Fareed Zakaria: Budoucnost svo-
body, Meinhard Miegel, Stefanie Wahl: Das Ende 
des Individualismus: Die Kultur des Westens zerstört 
sich selbst. A pak hlavně kniha Johna Micklethwaita 
a Adriana Wooldridga: God Is Back: How the Global 
Revival of Faith Is Changing the World (viz podrobnou 
recenzi doc. Mezřického v časopise Babylon).

 ■ Je o vás známo, že v rámci své služby jste vždy hod-
ně cestoval a stále se často pohybujete po celém svě-
tě. Je nějaké místo, na které byste se rád podíval „jen 
tak“? A myslíte, že se vám to podaří?
Cestování jsem nasycen. Po světě se ale pohybovat 
musím v souvislosti se setkáními, o kterých jsem se zmí-
nil výše. Rád bych se podíval do Číny, věřím, že se to 
podaří.

 ■ Můžete prozradit něco ze svých plánů do příštích 
měsíců? Je něco, nač se obzvláště těšíte?
V příštích měsících se budu většinou zdržovat v Římě, 
v lednu je plánovaná cesta do Brazílie, v únoru znovu 
Řím, v květnu a v červnu třikrát Afrika atd. Nudit se tedy 
určitě nebudu...

Děkujeme za rozhovor a přejeme šťastné cesty! (kh)

Foto: G. Heidler

Nudit se určitě nebudu...

26. listopadu uplyne 16 let ode dne, kdy papež Jan Pa-
vel II. jmenoval našeho emeritního arcibiskupa Milosla-
va Vlka kardinálem. U příležitosti připomínky této vý-
znamné události jsme požádali pana kardinála Vlka 
o krátký rozhovor.

 ■ Pane kardinále, změnil se váš život od dubna, kdy 
jste předal arcibiskupský úřad svému nástupci, nějak 
zásadně? Jsou věci, na které jste dřív neměl čas a teď 
máte? Dá se vůbec o emeritním arcibiskupovi říci, že je 
„na odpočinku“? Jako arcibiskup jste nyní „v důcho-
du“, ale zůstáváte kardinálem katolické církve – co 
tato služba obnáší, jaké z ní pro vás plynou povinnosti?
V tomto dotazu je obsaženo více otázek... Když se ten, 
kdo je veřejně činný ve společnosti nebo v církvi, stane 
důchodcem, změní se jeho život zásadně. Především 
v jistém smyslu „odejde“ z veřejné sféry, to znamená, 
že se neobjevuje v určitých souvislostech na veřejnos-
ti, nereprezentuje určitou sféru jako dříve, pozornost se 
„soustřeďuje“ na někoho jiného a takový důchodce se 
může cítit „vyloučen“, opomíjen, zapomenut. Je to nor-
mální proces, je to nutný proces – vědomě uvolňovat 
prostor pro nástupce, pro jinou „orientaci“, jiné myšlen-
ky, jiné pojetí a akcenty. Lidé z té oblasti se musejí nově 
orientovat. Takže „změna života“ pro emeritního bisku-
pa je určitý komplexní proces, není to jen otázka vět-
šího nebo menšího množství práce. Je to spíše otázka 
psychologická a duchovní, totiž „umění ztrácet“. Když 
mi kdysi komunistický režim vzal státní souhlas a stal 
jsem se dělníkem, zažil jsem důležitou duchovní pří-
pravu na svou současnou situaci: učil jsem se ztrácet. 
Emeritní biskup se učí žít Ježíšovo slovo: „... Když udělá-
te všechno, co jste měli udělat, řekněte – jsme služební-
ci neužiteční, všechno, co jsme měli vykonat, jsme vy-
konali!“ (srov. Lk 17,10). Tedy v otázce „více či méně 
práce“ je podstatné, že programy nyní přijímám a vy-
tvářím sám.
Do důchodu se jde z funkce arcibiskupa. Stal jsem se 
emeritním. „Kardinál“ není vlastně funkce, ale titul, kte-
rý nemusí být vždy bezprostředně spojen s funkcí arci-
biskupa. Z tohoto „titulu“ se do důchodu neodchází. 
Tato služba znamená být členem zvláštního poradní-
ho sboru papeže, který on svolává dle svého uváže-
ní. Po II. vatikánském koncilu, kdy byla obnovena syno-
dální „cesta“ v církvi, jsou kardinálové méně svoláváni, 
protože řada aktuálních otázek se řeší na celocírkev-
ních synodách, které jsou reprezentativnější. Sboru kar-
dinálů zůstává úkol v období mezi smrtí papeže a vol-
bou nového papeže řídit spolu s ostatními kardinály 
celou církev. A samozřejmě po smrti papeže zvolit no-
vého.

 ■ Je v současnosti nějaké téma, třeba z oblasti du-
chovní či sociální, kterým se více zabýváte či které 
vám obzvláště leží na srdci?
Od doby, kdy jsem se stal biskupem, jsem se zúčastnil 
různých světových setkání biskupů, přátel Díla Mariina, 
Hnutí fokoláre, a to setkání biskupů katolických i z růz-
ných církví. Po smrti moderátora těchto skupin cášského 
biskupa Klause Hemmerleho v roce 1994 jsem převzal 
tuto úlohu. A nyní se budu více věnovat této činnosti, 
zvláště když se vedle centrálních setkání v Římě rozvíje-
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„Cantate Dominum canticum novum“
V pondělí 22. listopadu si církev připomíná římskou mu-
čednici ze 3. století svatou Cecílii, patronku chrámo-
vé hudby, hudebníků, výrobců hudebních nástrojů, 
pěvců, varhanářů... Při této příležitosti jsme požádali 
MgA. Josefa Kšicu, ředitele kůru svatovítské katedrály 
a dómského varhaníka, aby o varhanách, o liturgické 
hudbě a o hudebním životě katedrály napsal článek. 
Ten předkládáme i jako pozvání do katedrály, „prvního 
chrámu a srdce naší arcidiecéze“, v němž má krásná 
hudba dlouhou a slavnou tradici a trvalé místo.
Ano, zpívejte Hospodinu píseň novou – nepřetržitý zpěv 
naší modlitby, to je od počátku Božího slova neustálá 
výzva pro nás křesťany. Chvála Boží, která se v Izraeli 
uskutečnila již při záchraně u Rákosového moře, kdy 
Mojžíš zazpíval: „Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi 
vznešený.“ Přes Mariino Magnificat ke svaté Cecílii až 
do dnešních dnů. 
Zbožná žena svatá Cecílie, patronka hudebníků, in-
spirovala od nepaměti řadu vynikajících skladatelů 
a chrámových muzikantů. V 1. antifoně v Laudes zpí-
vá sv. Cecílie: „Ať se moje srdce stane neposkvrněným, 
abych neztroskotala...“ V Praze, v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, se před několika lety 22. listopa-
du slavily latinské chorální nešpory k poctě této svaté 
mučednice. Byla provedena Mše k sv. Cecílii od var-
haníka katedrály prof. Antonína Jandy, který na začát-
ku 30. let minulého století navrhl dispozici romantických 
Mölzerových varhan. Prof. Janda měl na svatovítském 
kůru celou řadu slavných předchůdců. Za všech ny 
jmenujme barokní mistry F. X. Brixiho a J. A. Sehlinga. 
Od narození kapelníka J. A. Sehlinga, toužimského ro-
dáka, letos uplynulo 300 let. V září letošního roku Pražský 
katedrální sbor provedl jeho Missu Domine, exaudi vo-
cem meam. O slavnosti svatého Václava zazněla 
Brixiho Missa integra. Emeritní varhaník katedrály, pan 
Otto Novák, oslavil 2. března své 80. narozeniny a v ne-
děli 7. března v katedrále doprovodil svojí impozantní 
hrou bohoslužbu při provedení Jandovy Staroslověnské 
mše, za spoluúčinkování strahovského chrámového 
sboru a Pražského katedrálního sboru. V tomtéž měsí-
ci podnikli Pražský katedrální sbor, sólisté a orchestr tur-
né po španělských „vyprodaných“ katedrálách..., kde 
provedli na deseti koncertech Mozartovo Requiem, 
Korunovační mši, Haydnovu Nelsonmesse a Zelenkovy 
Litanie Salus infirmorum. Turné bylo úspěšné a navázalo 
svým způsobem na vrchol minulého roku, kdy ve svato-
vítské katedrále při návštěvě Svatého otce Benedikta 
XVI., za účasti řeholních společenství, choralisté z celé 
republiky a ciziny s Pražským katedrálním sborem pro-
vedli slavnostní latinské Nešpory. Vedl je sám Svatý 
otec s naší biskupskou reprezentací za účasti hostů z ci-
ziny. Nešpory přenášela naše i francouzská katolická te-
levize. 
Liturgický i hudební život v pražské katedrále dostal vy-
datný impuls s příchodem nového arcibiskupa Domini-
ka Duky. Rýsuje se realizace 1. ročníku Mezinárodního 
varhanního festivalu, stavba nových pětimanuálových 
koncertních varhan na západním chóru katedrály.
Od roku 2004 Pražský katedrální sbor každou druhou 
neděli zpívá v 17:00 české zpívané nešpory. Každou 
poslední neděli v měsíci bývají kapitulní latinské nešpo-
ry. Zpěváci nešpor, choralisté, přinášejí nezištně velké 

osobní oběti, protože častokrát musejí dojíždět z vel-
kých vzdáleností.
Chceme-li si připomenout vrcholy hudebního živo-
ta v pražské katedrále, vzpomeneme zvláště koncert 
k oslavě 75. narozenin kardinála Miloslava Vlka, mši 
sv. za W. A. Mozarta za účasti diplomatického sboru, 
kterou celebroval pan kardinál Vlk, nebo provedení 
Ebenova díla Missa cum populo při oslavě autorových 
nedožitých 80. narozenin. Pan kardinál vyzdvihl du-
chovní dimenzi Ebenova díla a jeho světový přínos pro 
naši církev. V katedrále byly v minulosti provedeny mše 
Miloše Boka, Luboše Sluky a dalších soudobých autorů.
V roce 2011 se chystá premiéra nové mše Vojtěcha 
Mojžíše. Každým rokem přijíždějí hostovat při liturgiích 
špičkové smíšené, studentské a chlapecké katedrální 
sbory z celého světa. V příštím roce bude v Praze, bě-
hem Mezinárodní konference konané 21. listopadu, se-
tkání chrámových sborů pražské arcidiecéze pod zá-
štitou pana arcibiskupa Dominika Duky. Připravuje se 
cyklus „Katedrálních koncertů“, které jenom potvrdí 
duchovní výlučnost tohoto mimořádného místa v na-
šich křesťanských a národních dějinách, kdy všichni 
společně cítíme, že největší hodnoty se v historii vytvoři-
ly a dodnes uskutečňují v pokojném dialogu a smyslupl-
né spolupráci. Svatý otec Benedikt XVI. řekl v minulosti 
v jedné promluvě věnované svaté Cecílii: „Kdo odmítá 
to minulé, odnímá tomuto novému jeho podstatu. Ale 
kdo by zůstal jen v tom minulém, zpochybnil by jeho 
nevyčerpatelnost, která dosahuje až do konce věků 
a nad ně do hymnu věčnosti.“

MgA. Josef Kšica
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Z BISKUPSKýCH DIáŘů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

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

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. 11.  9:30 – 18:00 sv. Václava (Proboštská) Dejvice

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha

 7. 11. 32. neděle v mezidobí (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora (P. Stanislav Přibyl CSsR)
 21. 11. slavnost Ježíše Krista Krále (9:00): katedrála sv. Ducha, Hradec Králové (Mons. František Hladký)
 28. 11. 1. neděle adventní (9:00): bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov (P. Prokop Siostrzonek)

Radio Proglas
 7. 11. 32. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 14. 11. 33. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 21. 11. slavnost Ježíše Krista Krále (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 28. 11. 1. neděle adventní (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 1. 11. slavnost všech svatých (15:00): hřbitov Verano, Řím (kard. Agostino Vallini)
 7. 11. 32. neděle v mezidobí (10:00): Barcelona (Benedikt XVI.)
 9. 11. národní pouť do Říma (15:00): bazilika Santa Maria Maggiore, Řím
 11. 11. národní pouť do Říma (10:30): bazilika sv. Jana v Lateránu, Řím
 14. 11. 33. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Stanislav Matyáš)
 20. 11. mše sv. se jmenováním nových kardinálů (10:30): nám. sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 21. 11. slavnost Ježíše Krista Krále (10:30): Křtiny, zakončení Velkého křtinského jubilea (Mons. Vojtěch Cikrle) 
 28. 11. 1. neděle adventní (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.

Z diáře arcibiskupa Duky
1. 11. 18:00 Praha-Hradčany, kostel Všech svatých na Pražském hradě – mše sv., slavnost Všech svatých
2. 11. 16:30 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv., Vzpomínka na všechny věrné zemřelé + 

požehnání hřbitova, přímý přenos ČT
4. 11. 15:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – mše sv. a nešpory, setkání se zaměstnanci 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
  19:30 Praha-Staré Město, dominikánský klášter u Sv. Jiljí – prezentace knihy prof. Jaroslava Meda 

o postavení katolíků za 2. republiky „Literární život ve stínu Mnichova (1938–1938)“
5. 11. 9:45 Praha-Hradčany, Arcibiskupství, Sál kardinála Berana – účast na konferenci  

„Slova Benedikta XVI. rok poté“ 
7. 11. 10:00 Praha-Dejvice, kostel sv. Vojtěcha – mše sv., posvícení
8.–12.11.  Itálie, Řím – národní pouť na poděkování za papežskou návštěvu
13. 11. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., sv. Anežka
14. 11. 17:00 Německo, Řezno, katedrála – mše sv., výročí sv. Alberta Velikého
15.-16. 11.  Švýcarsko, Univerzita Fribourg – převzetí čestného doktorátu
17. 11 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. za oběti totalit
19. 11. 18:00 Praha-Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem – mše sv. za Tychona Brahe
20. 11. 17:00 Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje – mše sv. s biřmováním
21. 11. 9:30 Praha-Malá Strana, kostel sv. Tomáše – mše sv. s biřmováním
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23. 11. 19:00 Praha-Nové Město, Žofín – koncert Jaroslava Svěceného
24. 11. 18:00 Praha-Hradčany, jízdárna Pražského hradu – zahájení výstavy obrazů Karla Škréty
27. 11. 16:30 Praha-Hradčany, katedrála – obřad přijetí do katechumenátu
  17:30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství, Sál kardinála Berana – setkání s katechumeny
28. 11. 9:30 Nové Strašecí – mše sv. s žehnáním adventních věnců 
29. 11. 17:00 Karlštejn – zádušní mše sv. za Karla IV.

Z diáře biskupa Malého
2. 11. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, koncelebrace 

kapituly
3.–12. 11.  Irák – návštěva křesťanů v Iráku (Iustitia et Pax)
16. 11.  Řevnice, kostel sv. Mořice – mše sv. + vikariátní konference
21. 11. 10:00 Praha-Jižní Město, Komunitní centrum Matky Terezy – mše sv. 
  17:00 ekumenická bohoslužba tamtéž
24.–26. 11.  Belgie, Brusel – plenární zasedání COMECE
28. 11. 11:00 Sedlec-Prčice, kostel sv. Jeronýma – mše sv. s biřmováním
28. 11. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

Z diáře biskupa Herbsta
2. 11. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, koncelebrace 

kapituly
5. 11. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv.
7. 11. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
8.–12. 11.  Itálie, Řím – národní pouť na poděkování za papežskou návštěvu
14. 11. 8:00 Praha-Řepy, kostel sv. Martina – mše sv., sv. Martin
21. 11. 10:00 Zvoleněves, kostel sv. Martina – mše sv., slavnost Ježíše Krista Krále
28. 11. 9:30 Stochov, kostel sv. Václava – mše sv.
  10:45 Tuchlovice, kostel sv. Havla – 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

Ustanovení tribunálu
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, ustanovil 
svým dekretem ze dne 15. září 2010 na dobu do 14. září 
2013 tribunál pro vyšetření žádostí o papežskou dispens 
ke zrušení manželského svazku ve prospěch víry v pří-
padech spadajících do Arcidiecéze pražské. Úkolem 
tribunálu je zjištění potřebných faktů, aby bylo možno 
s bezpečným svědomím předkládat Svatému otci žá-
dosti o udělení dispense. Tribunál byl ustanoven ve slo-
žení: Mgr. Pavel Trefný – instruktor, JCLic. Mgr. Miloš 
Szabo – obhájce manželského svazku, Bc. Markéta 
Jungová – notářka, Bc. Michaela Jungová – notářka.

Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
Při bohoslužbách v neděli 7. listopadu 2010 se bude ko-
nat dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecé-
zi. V roce 2009 bylo vybráno celkem 601 274 Kč a pro-
středky byly poskytnuty Arcidiecézní charitě Praha. 
Za všechny příspěvky upřímně děkujeme.

Personalia

Volba probošta Kolegiátní kapituly 
Všech svatých na Hradě pražském
Na mimořádném zasedání Kolegiátní kapituly Všech 
svatých na Hradě pražském konaném dne 20. září 2010 
byl prof. Dr. Albert-Peter Rethmann zvolen proboštem 
kapituly na dobu pěti let. Nově zvoleného probošta týž 
den potvrdil arcibiskup pražský podle kán. 509 § 1.

Úmrtí
ThDr. Gustav Čejka, emeritní děkan vyšehradské kapi-
tuly, zemřel dne 6. října 2010 ve věku 83 let, v 60. roce 
své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 19. říj-
na v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 
v Praze, pohřben byl do kapitulní hrobky na vyšehrad-
ském hřbitově v Praze. R.I.P.
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Jubileář
Životní jubilea
P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., na odpočinku v Praze 6. 11. 1923 (87 let)
Mgr. Ing. Jan Dlouhý, farář v Mníšku pod Brdy 8. 11. 1950 (60 let)
Mgr. Stanislav Glac, administrátor v Hostivici 13. 11. 1975 (35 let)
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpočinku v Praze 20. 11. 1917 (93 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kaplan Jeho Svatosti, emeritní kanovník vyšehradský 20. 11. 1925 (85 let)
ThDr. František Hašek, kněz královéhradecké diecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi 25. 11. 1915 (95 let)
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, superior v klášteře Emauzy 30. 11. 1940 (70 let)

Výročí svěcení
P. Jan Ihnát SDB, farní vikář v Praze-Bohnicích 1. 11. 1985 (25 let)
P. Werner Rösch SDB, na odpočinku v Praze-Kobylisích 2. 11. 1985 (25 let)
Ing. Václav Dvořák, výpomocný duchovní 3. 11. 1985 (25 let)
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Praze 19. 11. 1950 (60 let)
P. Jan Zemánek CSsR, na odpočinku ve Staré Boleslavi 20. 11. 1949 (61 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát, apoštolský protonotář, vyšehradský kanovník 22. 11. 1942 (68 let)
Ing. Alois Maceška, v jáhenské službě v Úvalech 26. 11. 2005  (5 let)
Ing. Jan Pečený, v jáhenské službě v Úvalech 26. 11. 2005  (5 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Mgr. Pavel Budský byl s účinností od 1. 10. 2010 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnosti 
u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady, 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustano-
ven rektorem kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Dolní 
Chabry.
PhDr. Radim Cigánek byl s účinností od 11. 9. 2010 usta-
noven k jáhenské službě v ŘK farnosti u kostela Panny 
Marie Královny míru, Praha-Lhotka. 
P. Alain Cleyssac CCN byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 10. 2010 jmenován 
a ustanoven administrátorem ŘK farnosti Tuchoměřice 
a výpomocným duchovním ŘK farnosti u kostela sv. 
Apolináře, Praha-Nové Město. 
ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel byl s účinností od 15. 8. 
2010 uvolněn z funkce administrátora in spiritualibus ŘK 
farnosti Benátky nad Jizerou a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven administrátorem tamtéž. 
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. 11. 2010 jmeno-
ván a ustanoven kaplanem Katolické teologické fakul-
ty Univerzity Karlovy. Tímto ustanovením se nemění ani 
neruší ostatní ustanovení. 
Mons. Mgr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského 
exarchátu, byl s účinností od 13. 9. 2010 jmenován 
a ustanoven sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly 
Všech svatých na Hradě pražském.
Miloslav  Kabrda  SDB byl se souhlasem svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 10. 2010 jmeno-
ván a ustanoven spirituálem Arcibiskupského seminá-
ře v Praze. 
P. Mgr. František Marek Míček O.Præm. byl s účinností 
od 1. 9. 2010 uvolněn z funkce kaplana Vyšší odborné 
školy publicistiky, Praha-Nové Město. Tímto se nemění 
ani neruší ostatní ustanovení. 
Mgr. Jaroslav Miškovský byl s účinností od 1. 10. 2010 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela 
sv. Prokopa, Praha-Žižkov. Tímto se nemění ani neruší 
ostatní ustanovení. 
Mgr.  Ondřej  Mrzílek byl s účinností od 5. 9. 2010 
ustanoven k jáhenské službě v ŘK farnosti Beroun, 

v Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Vinohradech 
a v Zá kladní škole sv. Voršily v Praze-Novém Městě. 
P. Mgr. Kamil Metoděj Novák CCN byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 10. 2010 
uvolněn z funkce administrátora excurrendo ŘK farnosti 
Tuchoměřice a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven výpomocným duchovním tamtéž. 
P. Michael  František  Pometlo OFM byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 11. 2010 
uvolněn z funkce výpomocného duchovního ŘK far-
nosti u kostela Panny Marie Sněžné, Praha-Nové Město. 
Mgr. Michal  Procházka byl s účinností od 15. 8. 2010 
uvolněn z funkce administrátora excurrendo in ma-
terialibus ŘK farnosti Benátky nad Jizerou. Jeho ostat-
ní ustanovení zůstávají nadále v platnosti. S účinností 
od 1. 9. 2010 byl pak jmenován a ustanoven poutním 
referentem v Arcidiecézi pražské. Tímto ustanovením se 
nemění ani neruší ostatní ustanovení. 
P. Mgr. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného s účinnos-
tí od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2013 jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním ŘK farnosti u kostela 
sv. Václava, Praha-Smíchov, a ŘK farnosti u kostela 
sv. Filipa a Jakuba, Praha-Hlubočepy. 
P. Jakub František Sadílek OFM byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 11. 2010 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Panny 
Marie Sněžné, Praha-Nové Město, a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven výpomocným du-
chovním tamtéž. 
Martin Sklenář byl s účinností od 11. 9. 2010 ustanoven 
k jáhenské službě v ŘK farnosti Kolín. 
MUDr.  Jiří  Slabý byl s účinností od 1. 10. 2010 uvol-
něn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady, a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním tamtéž. 
Mgr. Karel Soukal byl se souhlasem Apoštolského exar-
chy s účinností od 1. 9. 2010 jmenován a ustanoven 
kaplanem Vyšší odborné školy publicistiky, Praha-Nové 
Město. 
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P. Bernardin Anton Šmid OFM byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 11. 2010 do 31. 
10. 2013 jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK far-
nosti u kostela Panny Marie Sněžné, Praha-Nové Město. 
Ing.  Zdenek Wasserbauer,  Th.D., byl s účinností od 1. 
10. 2010 uvolněn z funkce spirituála Arcibiskupského 
semináře v Praze a z funkce kaplana Katolické teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy a s účinností od téhož 
data do 30. 9. 2017 byl jmenován a ustanoven farářem 
ŘK farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-
Vinohrady. Jeho ustanovení spirituálem zasvěcených 
panen Arcidiecéze pražské zůstává nadále v plat-
nosti. Od 1. 10. 2010 byl jmenován a ustanoven výpo-
mocným duchovním ŘK farnosti u kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně, Praha-Vinohrady, a s účinností od 1. 10. 
2010 do 31. 12. 2014 byl jmenován členem vikariátní 
rady III. pražského vikariátu. Těmito ustanoveními se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
Dagmar  Zamazalová  byla s účinností od 1. 10. 2010 
jmenována a ustanovena administrátorkou in materi-
alibus ŘK duchovní správy u kostela sv. Josefa, Praha-
Malá Strana. 
Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., Michael Slavík, Th.D., 
generální vikář,  P.  Ing.  Vojtěch  Ondřej  Soudský  OP, 
Ing.  Karel  Štícha  a  Ing.  Peter  Turoci  byli s účinností 
od 24. 9. 2010 na dobu pěti let jmenováni a ustanoveni 
členy ekonomické rady Arcidiecéze pražské. 

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754(705) 
fax: 220 181 373, mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz
2. 11.  19:30 Příprava na život v manželství (4/8)*; 

CPR
3. 11.  10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
4. 11.  18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
5. 11.  18:00 Milovat sám sebe – rekolekce*; 

P. Józef Augustyn SJ; PS + KN
6. 11.  7:45 Milovat sám sebe – rekolekce*; 

P. Józef Augustyn SJ; PS + KN
9. 11.  19:30 Příprava na život v manželství (5/8)*; 

CPR
10. 11.  9:30 Akademie nejen pro seniory*; výlet 

po Praze; PS
11. 11.  8:30 Konference PRO památky*; 

mezioborová konference Institutu 
pro památky a kulturu, o.p.s.; www.
propamatky.cz  

11. 11.  18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
13. 11.  8:00 Formační katechetický den; ADKS
16. 11.  19:30 Příprava na život v manželství (6/8)*; 

CPR
17. 11.  10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
18. 11.  18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
19. 11.  20:00 Modlitba Taizé; DS
20. 11.  14:00 Festival VOX 010; http://www.vox.

signaly.cz/festival.php; ADCM
23. 11.  19:30 Příprava na život v manželství (7/8)*; 

CPR
24. 11.  9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
25. 11.  18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
27. 11.  9:00 Kurz Pomoc v pastoraci (3/7)*; PS
29. 11. 20:00 přednáška v rámci ČKA Praha 6 – 

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.: 
Podmaněná planeta

30. 11.  19:30 Příprava na život v manželství (8/8)*; 
CPR

PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS – Duchov-
ní správa u kostela sv. Vojtěcha; ČKA Praha 6 – místní pobočka Čes-
ké křesťanské akademie; ADCM – Arcidiecézní centrum pro mládež; 
CCN – Komunita Chemin Neuf; MC – Misijní centrum; KN – Karmelitán-
ské nakl.; * jen pro přihlášené; za změny programů organizovaných ji-
ným subjektem než PS neodpovídáme. Vstup do místa konání akcí je 
z Kolejní ulice č. 4.

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

Školení lektorů příprav na manželství
Asociace center pro rodinu ve spolupráci s Občanským 
sdružením Rodinné centrum Praha pořádá školení lek-
torů příprav na život v manželství v Praze 9, Kardašovská 
671/13, v pátek 5. listopadu od 16:00 do 19:00 a v sobo-
tu 6. listopadu od 9:00 do 16:00 pod názvem Práce se 
snoubenci. Seminář je určen jak pro ty, kdo se podílejí 
na přípravách na manželství, tak pro ty, kteří o zapoje-
ní do této práce teprve uvažují.
Program tvoří páteční přednáška MUDr. Halky Korcové 
na téma Rodinný systém a následná diskuse a sobot-
ní dílna nad obtížnými tématy příprav na manželství 
(připravuje Ing. Marie Macounová a další pracovníci 
Rodinného centra Praha).
Podrobné informace včetně programu s časovým roz-
vrhem a kontakty k zasílání přihlášek najdete na http://
cpr.apha.cz/skoleni/

Společná příprava na život v manželství
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v praž-
ském Pastoračním středisku v termínu 18. ledna. – 8. 
března 2011. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 
a mají informační a zážitkovou část. Na přípravě se po-
dílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvoře-
ný manželskými páry, psychologem, jáhnem a kně-
zem. Jarní příprava proběhne 12. dubna – 31. května. 
Na kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem, tele-
fonicky nebo přes formuláře na stránkách http://cpr.
apha.cz/snoubenci/

Program efektivního rodičovství krok za krokem 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spo-
lupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum 
Praha pořádá osvědčený program, který pomáhá ro-
dičům s výchovou (nejen) předškolních a mladších 
školních dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, 
případové studie, techniku hraní rolí s praktickým ná-
cvikem a mnohé další. 
Nejbližší kurz se koná v sále kostela sv. Václava, 
Čechovo nám., Praha-Vršovice, o sobotách 6. 11., 
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PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
20. 11. a 4. 12. 2010 vždy od 9 do 17 hodin. Účastnický 
poplatek je 900 Kč za osobu nebo 1500 Kč za manžel-
ský pár. Lektorkami kurzu jsou Mgr. Simona Rakoušová 
a Mgr. Vlasta Hamalová. Bližší informace a přihlašovací 
kontakty na http://cpr.apha.cz/step/

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 27. listopadu se uskuteční ve Farním klu-
bu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1, adventní duchovní obnova pro manželské 
páry. Obnovu povede Mons. Karel Herbst. Předběžný 
časový rozvrh je 9 až 16 hodin. Manželé se přihlašují 
telefonicky či mailem nebo formulářem na stránkách 
Centra http://cpr.apha.cz/advent/

Společenství osamělých maminek
Každý první pátek počínaje 2. listopadem se budou 
osamělé maminky scházet na faře ve Vyšehradské 
ul. (rohový dům). Setkají se vždy v 17:00 v kostele 
Nejsvětější Trojice v Trojické ul., Praha 2 (pod Karlovým 
náměstím). Po mši sv., od cca 17:45, bude program 
probíhat na faře.

Zveme všechny osamělé matky i ty, které sice žijí v man-
želství, ale ocitly se v těžké životní situaci. Přijďte s námi 
vytvořit společenství a navzájem se podpořit modlit-
bou, sdílením starostí. Kontakt: http://osamele-matky.
webnode.cz/

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2 
tel./fax: 224 920 598, 774 241 990 
e-mail: mail@misie.cz, http://www.misie.cz
Po 15:00–16:00 otevřený kostel sv. Apolináře
Po 15:30–16:00 adorace v kostele sv. Apolináře
Po 19:00 Společenství Nikodém (pro mladé 

studenty)
Út 19:30 hudební skupina chval, Mládež 

Chemin Neuf
St 19:00 společenství pro mladé pracující
St 19:00 Art Club (hudba, pantomima, 

svědectví)
Ne 18:00 mše svatá pro mladé

PROGRAMy

Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice 
tel: 244 910 469, fax: 244 912 713 
e-mail: adcm-pha@volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 6. listopadu v 19:00 se bude konat tradiční 
Arcidiecézní ples mládeže. Srdečně zveme všechny, 
kdo mají rádi dobrou zábavu a tanec. Pozor,  změna 
místa! Ples tentokrát proběhne v krásných prostorách 
Kulturního centra Novodvorská v Praze 4 (zastávka au-
tobusu „Sídliště Novodvorská“).

„Ďábelské bonbóny, dnes zdarma!“
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku v termínu 
12.–14. listopadu v ADCŽM Nazaret. Jak se projevuje zlý 
duch? Jak nám ďábel může ublížit? Co je cílem ďáb-
la? Je něco špatného na věštění, kartářství, léčitelství? 
Budeme se zamýšlet nad těmito i mnoha dalšími otáz-
kami. Začínáme v pátek večeří v 19:00, končíme v ne-
děli ve 14:00. Cena 250 Kč. Hlaste se na 244 910 469 
nebo na mailu nazaret@apha.cz

VOX – křesťanský hudební festival
Letos se koná již 7. ročník benefičního festivalu křesťan-
ské hudby VOX 010! Hudba prezentovaná na festiva-
lu může být povzbuzením ve víře, inspirací a vyjádře-
ním svobody projevu v církvi. Letos vystoupí hudební 
skupiny Tretí deň, Oboroh, Gospel limited, Loyola, !ON, 
Michael a Wessani.
Kdy a kde? 20. listopadu od 14:00 do 22:00 v Pastorač-
ním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (spojení Metro „A“ Dej-
vická). Více informací na www.vox.signaly.cz

Víkend pro nezadané svobodné bezdětné katolíky
ve věku 28–40 let, kteří hledají svůj protějšek, se koná 
19.–21. listopadu v centru Nazaret. Příjezd v pátek 
od 18:00, začínáme večeří v 19:30 a skončíme v neděli 
po obědě. Cena pobytu je 550 Kč. Hlaste se na mailu: 
spolecne70@volny.cz. Bližší informace jsou v kalendáři 
akcí na www.praha.signaly.cz

Škola partnerství
Pro školní rok 2010/2011 jsme pro vás opět připravi-
li kurz, ve kterém bude příležitost se intenzivně zaměřit 
na mnohá témata spojená s partnerskými vztahy a zís-
kat důležité podněty a informace pro váš současný 
a budoucí život. Čerpáme z oblasti psychologie, spiri-
tuality, medicíny atd. Kurz je určen pro páry, které spo-
lu chodí jakkoliv dlouhou dobu, i pro jednotlivce (tzv. 
„singles“) ve věku od 17 do 30 let. Kurz trvá 4 víkendy 
a probíhá v centru Nazaret. Více informací na www.
praha.signaly.cz

Adventní duchovní obnova
Přijeďte se zastavit, ztišit, a podpořit tak dobré prožití 
doby adventní... Duchovní obnova proběhne 10.–12. 
prosince v centru Nazaret a povede ji P. Kamil Novák 
z komunity Chemin Neuf. Přihlašujte se do 6. prosin-
ce na telefonu 244 910 469 nebo na mailu nazaret@
apha.cz

Společenství v Nazaretě
Oko, společenství pro mladé od 18 do 30 let, se schází 
každé pondělí od 19:00. Můžete se těšit na společnou 
modlitbu, povídání na aktuální témata s diskusí, zába-
vu, hry, sport, společné akce, práci pro druhé, jídlo atd.
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PROGRAMy
Světové dny mládeže – Madrid 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference připra-
vuje účast jednotlivých poutníků českých a morav-
ských diecézí na Světových dnech mládeže (World 
youth Day – WyD) 2011. Program WyD bude od 16. 
do 21. srpna 2011 v Madridu. Součástí WyD jsou „Dny 
v diecézích“, které se budou konat v různých španěl-
ských diecézích od 11. do 15. srpna 2011. Více informa-
cí (nejen o přihlašování) najdete na http://madrid2011.
signaly.cz/

Bohoslovci Arcibiskupského 
semináře v Praze
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 111 
e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz, http://www.arcs.cuni.cz

Adventní TAMMÍM 2010 – duchovní 
obnova pro mladé muže
Arcibiskupský seminář v Praze již tradičně dvakrát 
v roce pořádá duchovní obnovu pro mladé muže 
od 15 let s názvem TAMMÍM. Toto hebrejské slovo může-
me do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, 
naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina 
by měla být úkolem pro každého křesťana. K tomu se 

snažíme přispět i my nabízeným setkáním s bohoslovci, 
s představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se 
také snaží objevovat svoji mužskou spiritualitu.
TAMMÍM je možností prožít víkend v modlitbě, ztiše-
ní, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry 
mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. 
Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společen-
ské hry, kvalitní film, dobrá nálada a setkání se zajíma-
vými hosty. Vytváříme tak prostor i pro hledání životní 
cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízí-
me i možnost duchovního rozhovoru, příp. svátosti smí-
ření. Je to taky velká příležitost poznat nové věřící ka-
marády a přátele.
Rádi zveme mladé muže na letošní adventní TAMMÍM, 
který se uskuteční 26. 11. (od 18:00) až 28. 11. (do 14:00) 
v Arcibiskupském semináři (Thákurova 3, Praha 6, Metro 
A – konečná Dejvická). Můžete prožít začátek adventu 
s dobrými lidmi v příjemném prostředí a dobře začít pří-
pravu na slavení příchodu našeho Pána na svět. Počet 
míst je omezený, proto se, pokud máte zájem, přihlas-
te co nejdříve!
Příspěvek na obnovu je dobrovolný dle individuálních 
finančních možností, informace a závazné přihlášky 
na tammim@signaly.cz; www.tammim.spolco.cz

Za bohoslovce Jozef Gumenický

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
Út 20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Ne 10:30 mše svatá se zvláštní katechezí pro děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice) 
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, Čt 12:00 mše sv.
Po, St–Pá 18:30 večerní chvály
Pá 8:00 mše sv.
6.–13. 11.  Duchovní cvičení (podle sv. Ignáce, Tuchoměřice)
12.–13. 11.  Sportecristo (sportovně-duchovní program, Kokořínsko)

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
 8. 11. 16:00 Křesťanská politika v Evropě – přednáška PhDr. Jaroslava Šebka v rámci Klubu křesťanských 

seniorů
  17:00 Pletení košíků z pedigu – závazné přihlášení: pleteníkosiku@email.cz, cena kurzu 250 Kč
 13. 11. 9:00–17:00 Mezinárodní včelařská konference – podrobné info: www.n-vcelari.cz 
 18. 11. 19:00 Filmový klub – promítání filmu s následnou debatou, vstup volný
 28. 11. 16:00 1. adventní koncert – vstupné dobrovolné

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

Třináctého na třináctce se zahraničním hostem
Letošní poslední pokračování koncertů z cyklu Tři-
náctého na třináctce, do kterého si východočeský pís-
ničkář a frontman skupiny Oboroh Slávek Klecandr zve 
rozličné hudebníky, bude velkým nejen hudebním, ale 
i duchovním požitkem. Hostem večera bude britský pís-
ničkář John de Jong s doprovodnou kapelou.
Jemná a klidná hudba s hlubokými texty, to je jeho 
svět. Svou kariéru zpěváka a textaře začal John v ev-

ropských klubech a kavárnách. Jako originální hráč 
na akustickou kytaru s jedinečnou příchutí blues, folku 
a klasických stylů inspirovaných prvky Erica Claptona, 
Paula Simona a Jamese Taylora se stal brzy žáda-
ným interpretem. V Čechách již vystupoval, např. 
na Charismatické konferenci či festivalu VOX. Toto je 
jeho jediné letošní vystoupení v Praze, proto doporuču-
jeme rezervovat si místa, a to do páteční půlnoci 12. lis-
topadu na adrese 13na13@centrum.cz
Koncert se koná v sobotu 13. listopadu od 19:00 ho-
din v KC sv. Prokopa na Slunečním náměstí v pražských 
Nových Butovicích (metro Hůrka), vstupné je dobrovol-
né (doporučené 150 Kč) a vstup bezbariérový. Tento 
večer finančně podpořila Nadace Život umělce. Více 
na www.trinactnatrinact.blog.cz
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PROGRAMy
Dny dobrých zpráv
Srdečně vás zveme na třetí ročník festivalu Dny dob-
rých zpráv, který bude probíhat od pondělí 1. do so-
boty 6. listopadu 2010. Vystoupení gospelového sou-
boru Touch of gospel, které se bude konat 6. listopadu 
od 19:00, se uskuteční v KC sv. Prokopa.
Program v ostatních dnech festivalu a další informace 
naleznete na www.dnydobrychzprav.cz

Obrazy Pavla Dvořáka
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů Pavla 
Dvořáka Výběr z tvorby. Bude zahájena vernisáží 
ve čtvrtek 11. listopadu v 18:00 a potrvá do 12. pro-

since. Pravidelný návštěvní den: neděle 9:30–12:00. 
Výstavu je možné navštívit i ve všední dny po předcho-
zí dohodě na tel. 251 610 850.

Prokopská zastavení
ŘK farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křesťanský 
sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zastavení 
na téma Putování po Rusku – od Kaliningradu po Sibiř. 
Večerem, v jehož průběhu budou promítány fotogra-
fie z cest po Rusku, bude provázet P. Josef Ptáček. 
Přednáška se koná v úterý 30. listopadu od 18:30 v KC 
sv. Prokopa. Vstup bezbariérový.

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram, 261 80 Příbram II – 591; tel.: 318 429 930; fax: 318 429 934 
e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz
 2. 11. mše sv. (17:00), Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, Mozartovo Requiem v podání Svatohorského 

chrámového sboru; po mši svaté následuje pobožnost v Dušičkové kapli
  mše sv. se konají také v 7:00, 9:00 a 11:00
 7. 11. mše sv. (9:00), přenos ČRo2 Praha
 13. 11. nešpory (18:00)
 21. 11. mše sv. v 7:30, 9:00 – přenáší Radio Proglas, 11:00 a 15:30
  adorace Nejsvětější Svátosti (12:00–15:30)
  Slavnostní svatocecilské nešpory – Svatohorský chrámový sbor, dvoje varhany (16:15)

Nové vánoční CD Svatohorského chrámového sboru
V polovině listopadu vyjde další CD Svatohorského chrámového sboru, tentokrát s vánoční a tříkrálovou hudbou. 
Nahrávka je uvedena zvukem svatohorských zvonů, kromě skladeb J. J. Ryby, F. X. Brixiho, K. Břízy, R. Rejška a dal-
ších autorů, z nichž některé jsou nahrány poprvé, obsahuje CD též vánoční biblická čtení v podání dlouholetého 
svatohorského faráře P. Stanislava Přibyla, dnes generálního vikáře litoměřické diecéze. 
CD si můžete objednat na adrese matice@svata-hora.cz nebo zakoupit po 15. listopadu ve Svatohorském pout-
ním muzeu.

Pastorační centrum sv. Tomáše 
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš; tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz; http://www.farnostdobris.cz

 7. 11. 14:00 Svatohubertská bohoslužba, za myslivce, lesníky a živou přírodu (kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš)
 9. 11. 19:30 přednáška P. Jana Houkala, Th.D.: Úcta k posvátným předmětům? (PC)
 21. 11. 10:15 Můj patron – vernisáž výstavy dětských prací (PC)
 24. 11. 19:30 přednáška Mgr. Libora Gottfrieda: Turínské plátno – padělek nebo nejvzácnější relikvie? (PC)
 30. 11. 6:30 mše sv. se zpěvy rorátů (kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš)
Pozvání na prosinec
 1. 12. 18:00 ekumenická bohoslužba (evangelický kostel)
 1. 12. 19:30 přednáška P. Mgr. Ivo Prokopa: Církev prvních staletí – křesťané jako my? (PC)
 8. 12. 19:30 večer povídání s režisérem Jiřím Strachem (PC)

Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy 128 00; Praha 2; tel.: 224 917 210 
e-mail: cka@omadeg.cz; http://www.omadeg.cz/cka; www.krestanskaakademie.cz

•	Ekologická sekce
 9. 11. 17:30 Ing. Martina Pásková, Ph.D., (MŽP ČR): Geoparky (přízemí kláštera Emauzy)

•	Uměnovědná sekce 
 11. 11. 16:00 Prof. Jan Royt: Kostel sv. Havla na Starém Městě – prohlídka kostela s výkladem (Havelská ul.)

•	Kolegium katolických lékařů 
 24. 11. 18:30 Prof. Dr. J. Dolista SDB: Dignitas personae očima teologa a filosofa (budova III. interní kliniky VFN, 

U nemocnice 1, Praha 2, bývalá jesuitská kolej s průčelím do Karlova náměstí)

•	Právní sekce
 29. 11. 17:00 JCLic. Vojtěch Kunčár, soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské: 

Vady manželského souhlasu a jejich aplikace v kanonickém soudním řízení 
(Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 220, 2. poschodí)
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Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, Praha 2; tel.: 224 246 519(73) 
e-mail: praha@charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz

Pozvánka na setkání se sestrou 
Christinou Misquith z Indie
„Setkání se sestrou Christinou je nezapomenutelnou 
zkušeností,“ shodují se všichni charitní pracovníci, kteří 
měli příležitost navštívit indický Bídar, kde sestra působí 
a kde Charita pomáhá v oblasti vzdělávání a v podpo-
ře drobného podnikání. Sestra Christina zasvětila svůj ži-
vot pomoci chudým a její nadšení pro práci je doslova 
nakažlivé. Na přelomu října a listopadu navštíví Českou 
republiku.
Arcidiecézní charita Praha vás zve na setkání se sest-
rou Christinou:

 ■ v pondělí 1. listopadu v 18:30 v centru Farní charity 
Kyje-Černý most, Maňákova 754, Praha 9)

 ■ ve středu 3. listopadu v 19:00 v Duchovním centru při 
ŘK farnosti Brno-Lesná (Nezvalova 13, Brno-Lesná), 
v 18:00 mše sv. Těšíme se na setkání s vámi!

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel./fax: 220 181 329 
e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ zve všechny zájemce na Společenské odpoledne 
na téma: Kanárské ostrovy – Tenerife, ve středu 24. lis-
topadu od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu U Panny 
Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí, Praha 1 (vchod 
z Františkánské zahrady), přednáší RNDr. Ondřej Bar-
tušek.

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

 ■ Od 1. 11. 2010 dochází ke změně otevírací doby: 
pražská Loreta je otevřena denně od 9:30 do 12:15 
a od 13:00 do 16:00.

 ■ Pravidelné mše sv. jsou slaveny v sobotu v 7:30 
v Loretánské kapli a v neděli v 18:00 v kostele 
Narození Páně.

 ■ Sváteční hru na zvonkohru je možno vyslechnout 
o nedělích 7., 14., 21. a 28. listopadu v 15:00 a 17:00.

K návštěvě Lorety i k poslechu zvonků  
srdečně zvou bratři kapucíni.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 – Řepy; tel: 235 301 238 
fax: 235 302 720; http://www.domovrepy.cz 
http://www.boromejky.cz
 4. 11. 15:30 Navzdory podzimu – koncert sbo-

ru Život 90; s humorem a neutuchající 
energií světem české hudby (refektář)

 9. 11. 14:30 Two Voices pro klienty Domova (jídel-
na ve 2. patře + pokoje)

 16. 11. 15:30 J. S. Bach: Goldbergovské variace – 
klavírista František Jirka provází diváky 
světoznámou skladbou nejen tóny, ale 
i slovem; přijďte se dozvědět o hudbě 
to, co možná nevíte (refektář)

 19. 11. 10:00 Divadlo bez hranic: Africká pohád-
ka – Člověk v ohni, v rámci projektu 

Společně pod záštitou Ministerstva kul-
tury ČR (stacionář)

 24. 11. 10:00 K čemu je slunce, když není den – zhu-
debněná poesie dětí z terezínského 
ghetta; účinkují Eva Horká a Daniel 
Dobiáš (stacionář)

 28. 11. 17:00 Pražský komorní sbor: 1. adventní kon-
cert (kostel Sv. rodiny)

 30. 11. 18:00 Adventní koncert Hornického sboru 
Kladno; diriguje prof. JUDr. Ing. Roman 
Makarius, CSc; koná se pod záštitou 
Nadačního fondu maltézského kříže 
a Česko-afghánské obchodní komory; 
vstupné dobrovolné, možnost zakou-
pení sponzorské vstupenky za 300 Kč 
(kostel Sv. rodiny)

Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce je dob-
rovolné. Výtěžek je určen na podporu činnosti Domo-
va. Domov sv. Karla Boromejského najdete i na face-
booku. Máte-li zájem o informace o akcích nebo 
zasílání programů mailem, napište na zora.vondracko-
va@domovrepy.cz; tel: 775 853 537.

Cena Makropulos  
pro Domov sv. Karla Boromejského
V pátek 1. října, na Mezinárodní den seniorů, obdržel 
Domov od ministra zdravotnictví Leoše Hegera cenu 
Makropulos. Název ceny je inspirován hořkou hrou Karla 
Čapka o lidské touze po dlouhém životě. Její poselství 
chápeme tak, že nestačí jen přidat životu léta, ale i po-
starat se o podmínky, v nichž může být stáří prožíváno 
klidně a pokojně. Cena se od roku 2005 uděluje jednou 
ročně institucím nebo projektům, které pomáhají měnit 
stereotypy v přístupu k seniorům. Ocenění je poděko-
váním všem, kteří se významně podílejí na prodlouže-
ní lidského života a přispívají k jeho kvalitě. Ministerstvo 
zdravotnictví chce tímto vyznamenáním ocenit zaříze-
ní pro seniory, která se snaží dobře propojovat zdravot-
ní i sociální péči a kde se starým a nemocným lidem 
dostává odborného a přitom laskavého lidského přístu-
pu a úcty.
Domov sv. Karla Boromejského je zdravotnické a so-
ciální zařízení. Od roku 2006 zajišťuje péči o více než 
sto věkem pokročilých a nemocných lidí, z nichž větši-
na potřebuje péči zdravotní, ošetřovatelskou i sociální. 
Laskavý a ochotný personál pro ně také zabezpeču-
je řadu aktivizačních, duševních i duchovních podně-
tů a činností.

Hnutí fokoláre
Fokoláre Praha, Karmelitská 29, 118 00 Praha 1 
tel.: 257 534 739; fax/zázn.: 257 534 738 
e-mail: ffprg@focolare.cz; http://www.focolare.cz

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v neděli 
21. listopadu od 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřadu 
Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smíchov 
(MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Václava) 
pod názvem „Člověk a příroda“. Jeho hostem bude 
Doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D., z Přírodovědecké fa-
kulty UK v Praze.



13

PROGRAMy
Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti 
zajištěn. Bližší info na adrese http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně mailem, mů-
žete se obrátit na adresu zlata.praha@focolare.cz
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-

nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“

Benefiční koncert Farní charity Starý Knín
Farní charita Starý Knín, středisko U sv. Vojtěcha v Pra-
ze 6, vás srdečně zve na benefiční koncert, který se 
bude konat v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 
ve středu 3. listopadu od 19:00. Záštitu nad koncertem 
převzal biskup Mons. Karel Herbst SDB. Na koncertu vy-
stoupí členové Pražského filharmonického sboru.

B. A. Wiedermann
Ve čtvrtek 4. listopadu, v předvečer 59. výročí úmr-
tí B. A. Wiedermanna, bude od 15:00 u jeho hrobu 
na vyšehradském hřbitově setkání za účasti probošta 
Vyšehradské kapituly P. Antonína Doležala, od 15:30 
následuje koncert v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla. 
Na programu: F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Ropek, C. 
Franck, F.-A. Guilmant. Účinkuje Jan Morávek – bary-
ton, Jan Kalfus – varhany. Koncert se uskuteční za pod-
pory MČ Praha 2, vstup volný. Jste srdečně zváni!

Foersterova Missa solemnis
Missu solemnis Antona Foerstera v podání chrámo-
vého sboru Cantus Amici pod taktovkou Lukáše 
Dobrodinského můžete vyslechnout v neděli 7. listo-
padu v 9:00, kdy zazní při mši svaté v bazilice sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě (varhanní doprovod Josef 
Lecian), nebo o slavnosti Ježíše Krista Krále 21. listo-
padu při mši svaté v kostele Neposkvrněného početí 
Panny Marie v Praze-Strašnicích, která začíná v 18:00 
(varhanní doprovod Marie Zahrádková). K poslechu 
i k účasti na slavení liturgie jste srdečně zváni.

Setkání ministrantů
Setkání mladších ministrantů (cca od 8 do 14 let) se 
koná v sobotu 13. listopadu v Kosově Hoře u Sedlčan. 
Zahájení v 9:30 v kostele. Nácvik liturgie, mše sv., hry, 
fotbálek... S sebou sportovní a případně ministrantské 
oblečení (obuv do tělocvičny), 60 Kč. Ukončení okolo 
16:00. Bližší info na: http://ministranti.apha.cz/
Setkání starších ministrantů (kluci od 15 do cca 25 let) 
se uskuteční ve dnech 19. a 20. listopadu v Počepicích 
u Sedlčan. Zahájení v pátek večer, ukončení v sobo-
tu pozdě večer. Mše sv., nácvik liturgie, zajímavá du-
chovní témata, příležitost ke svátostí smíření, společen-
ské hry, film, fotbálek... Příležitost setkat se s ostatními 
ministranty, prohloubit duchovní život, možnost lépe 
pochopit a poznat liturgii. S sebou sportovní a případ-
ně ministrantské oblečení, spacák, karimatku, 150 Kč 
jako příspěvek na jídlo. Bližší info na: http://ministranti.
apha.cz/

Řád augustiniánů – historie a současnost
ŘK farnost v Praze-Lhotce srdečně zve na přednáš-
ku P. Juana Provecho OSA na téma Řád augustiniánů – 

historie a současnost, která se bude konat v rámci Farní 
akademie v neděli 14. listopadu v 16:30 v kostele Panny 
Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36.

Dny otevřených dveří
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., 
Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší 
odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltéz-
ských rytířů si vás dovolují pozvat na Dny otevřených 
dveří které se konají 4. a 22. listopadu 2010, 1. prosin-
ce 2010 a 11. ledna 2011 vždy od 17:00 v Ječné ulici 33, 
Praha 2. Další informace na: www.skolajecna.cz

I 17-11: 
Ekonomie, etika, egoismus a empatie
ŘK farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství vás 
zvou na besedu v rámci Iniciativy 17–11. Hostem listo-
padového setkání bude Tomáš Sedláček, téma veče-
ra zní Ekonomie, etika, egoismus a empatie. Beseda 
se koná ve čtvrtek 18. listopadu od 19:00 v Divadle 
Miriam. Vstup je volný. Veškeré slušně položené dota-
zy jsou ochotně zodpovídány. Večerem provází Pavel 
Mareš. Změna programu vyhrazena!
Tomáš Sedláček je ekonom, hlavní makroekonomický 
stratég jedné velké české banky, ekonomický porad-
ce exprezidenta Havla. Jeho články a blogy lze najít 
v Hospodářských novinách a na serveru Aktuálně.cz. 
Je autorem knihy Ekonomie dobra a zla: po stopách 
lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi.
Hlavní  témata: •Bible, ekonomie a etika •Co je mo-
torem ekonomické aktivity? Egoismus, nebo empa-
tie? •Ekonomie, právo a dnešní teorie mravních citů 
•Společné dobro, subsidiarita, solidarita, participace 
očima ekonoma •Křehká květina sociální spravedlnosti 
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie, 
Ke Strašnické 10, Praha 10;
http://i17-11.farnoststrasnice.cz; e-mail: iniciativa1711@
centrum.cz; tel.: 721 285 237.

Koncert u Sv. Kateřiny
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Rytířský řád 
křižovníků, Městská část Praha 2 a Společnost pro du-
chovní hudbu pořádají ve středu 24. listopadu v 15:30 
koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocni-
ce Praha 2 u příležitosti svátku patronky tohoto kos-
tela. Na programu budou skladby pro sbor a varha-
ny. Účinkuje Collegium Strahoviense pod vedením 
Vladimíra Roubala. Projekt probíhá za podpory Městské 
části Praha 2. Všichni jste srdečně zváni. Vstup je volný. 
Od 16:30 následuje poutní mše sv. za účasti velmistra 
řádu Jiřího Kopejska O.Cr. a za doprovodu strahovské-
ho chrámového sboru.

POZVáNKy, NABÍDKy
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Hic sunt (Domini) canes  
– doprovodný program výstavy
Jako doprovodný program výstavy Hic sunt (Domini) 
canes v klášteře dominikánů v Jilské 7A, Praha-Staré 
Město, se každou druhou sobotu, vždy od 10 a 14 ho-
din, konají komentované prohlídky kláštera a koste-
la sv. Jiljí. Na výstavu i k prohlídkám jste srdečně zváni. 
Kontakt: 725 435 455; vystava@cortuum.cz; www.vysta-
va-dominikani.cz

Pouť důvěry do Rotterdamu
Pro ty, kteří se chtějí nabít do nového roku 2011, je tu 
Pouť důvěry – Evropské setkání Taizé v Rotterdamu. 
Prožijte tak trochu jiný silvestr! Odjezd z Písku 27. prosin-
ce 2010, návrat tamtéž 2. ledna 2011. Pro ty, kdo se při-
hlásí do 30. října, je tu mimořádná cena: 1 500 Kč za do-
pravu a 55 Euro pro pořadatele Poutě důvěry (zahrnuje 
ubytování, stravu a vstup). Do 30. listopadu je cena 
2 500 Kč + 55 Euro.
Každoročně se několik tisíc mladých ve věku 17 až 35 let 
setkává v atmosféře Taizé v některém evropském měs-
tě, letos je jím nizozemské přístavní město Rotterdam. 
Těmto setkáním se říká „pouť důvěry“.
Ještě nikdy jsi neputovala? Ještě nikdy jsi nebyl v Taizé? 
Nevadí, nebudeš na to sám, prožijeme pouť společně. 
Zúčastnit se pouti důvěry v Rotterdamu znamená strávit 
5 dnů s desetitisíci mladých lidí z celé Evropy i odjinud, 
zažít živé společenství hledajících na cestě životem, při-
jmout pohostinnost rodin, objevovat kulturu jiného ná-
roda a hledat možnosti, jak přispět přinášením pokoje, 
modlit se společnými zpěvy a tichem, nasloucháním, 
otevřít se kráse společenství s Bohem, poznat světlo na-
děje těch, kteří chtějí žít jinak, smysluplně, žít evangeli-
um uprostřed dnešního světa, prohloubit svou víru.
Více na www.reload2010.freepage.cz 
nebo reload@volny.cz

Tomas van Zavrel, jáhen ŘK farnosti Tábor

TEC+ 3.–5. prosince v Praze-Vinoři
TEC+ je určen lidem zhruba od 23 let a má za cíl otevřít 
nové cesty k uchopení a prožití velikonočního tajem-
ství. Probíhá ve třech dnech nazvaných Den umírání, 
Den vzkříšení a Den rozeslání. Součástí programu je mše 
svatá, modlitba, promluvy, obřady vycházející z kato-
lické liturgie, hry, tvořivá činnost a plno překvapení. 
Zveme tedy další TEC+, který proběhne v termínu 3.–5. 
prosince na faře v Praze-Vinoři. Program začíná v pá-
tek v 17:00 a končí v neděli kolem 17. hodiny po spo-
lečně slavené mši svaté. Stravování je zajištěno na mís-
tě. Cena programu je 450 Kč. 
Informace a přihlášky: Pavla Fabianová 
tel.: 312 310 070, 776 712 084; mail: p.f.2000@seznam.cz, 
podrobné informace na http://web.katolik.cz/TEC/

Smrt není konec
Co nastane po smrti?
(Anselm Grün)
Kniha o tom, co můžeme v okamžiku smrti a po smrti 
očekávat. Autor vychází z pohledu psychologie a filo-
sofie a pak se soustředí na biblické obrazy smrti a věč-
ného života a na to, jak se k dané problematice staví 
teologie. Krok za krokem nás vede k závěru, že ve vzta-
hu ke smrti můžeme žít v naději a s nadějí také umírat.

Brož., 136 str., 145 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Nejraději měl úterky
Všední život Jana Pavla II.
(Mieczysław Mokrzycki, Brigida Grysiak)
Kniha vzpomínek druhého osobního sekretáře Jana 
Pavla II. přináší zajímavosti z papežova každodenního 
života, zejména z posledních let jeho pozemské pouti 
tak, abychom více pochopili jeho lidskost i svatost.

Váz., 160 str., 180 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Pozitivní výchova sourozenců v rodině 
(Jan Čapek, Markéta Čapková)
Kniha je souhrnem zkušeností autorů z Kurzů efektivní-
ho rodičovství, v nichž oba působí jako lektoři, a záro-
veň přináší rodičům cenné výchovné podněty. Autoři 
na základě teoretických východisek sourozeneckých 
konstelací a konkrétních příkladů ze života poskytují ro-
dičům podněty pro výchovu. Vycházejí z teorie, prak-
tických příkladů a kazuistik tréninku Efektivní rodičovství 
krok za krokem a zároveň představují postupy pozitivní 
výchovy ve smyslu výchovného působení podle Jiřiny 
Prekopové, výchovy, která je založena na vztahu lásky 
mezi rodičem a dítětem, na účinném řešení problémo-
vých situací vycházejícím ze vzájemného respektová-
ní rodičů a dítěte. V jednotlivých kapitolách autoři na-
příklad uvádějí základní důvody, proč děti zlobí, a jak 
zlobení předcházet nebo jak řešit sourozenecké spory.
Jan Čapek je psycholog, kouč a lektor manažer-
ských, komunikačních a prodejních dovedností. Je 
dlouholetým spolupracovníkem Centra pro rodi-
nu při Arcibiskupství pražském. Působí jako terapeut 

Poděkování
Vážení čtenáři,
v březnovém čísle Zpravodaje jsme vás jménem 
Informačního střediska Mikuláš, o.p.s., požáda-
li o podporu pěstounských rodin, které se starají 
o děti bez vlastních rodin. Ředitelka této neziskové 
organizace Eva Flossmannová vám tímto děkuje 
za pomoc, protože i díky vašim finančním příspěv-
kům byla vybrána částka 11 259 Kč. Pět náhrad-
ních rodin použilo peníze na školní potřeby, obuv 
pro děti nebo na vybavení dětského pokoje.
Veřejná sbírka pro pěstounské rodiny pokraču-
je a Informační středisko Mikuláš, o.p.s., v součas-
né době shání podporu pro rodinu Lepšíkových 
z obce Bílý Potok na Liberecku, které letošní zápla-
vy poničily dům. Lepšíkovi, kteří mají v pěstounské 
péči mentálně handicapovanou Kačenku, shání fi-
nanční prostředky na rekonstrukci podlah, na nový 
nábytek a vybavení domácnosti. Této rodině ve fi-
nanční tísni můžete přispět zasláním libovolné část-
ky na konto veřejné sbírky č. ú.: 231033897/0300, 
variabilní symbol 201010. Za jakoukoliv formu vaší 
podpory upřímné díky!

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Ackermann-Gemeinde přijme jednatele(ku)
Sdružení Ackermann-Gemeinde, o.s., vyhlašuje výběrové řízení na místo jednatele(ky) sdružení.
Požadavky: Schopnost samostatné práce; orientace v neziskovém prostředí a schopnost tvorby projektů v oblas-
ti česko-německých vztahů; orientace v církevním prostředí a všeobecný politický přehled; výborná znalost ně-
meckého a českého jazyka; ochota k občasné práci o víkendech a k účasti na služebních cestách. Vysokoškol-
ské vzdělání je výhodou.
Místem výkonu práce je Praha. Nabídky včetně životopisu zasílejte písemně na adresu: Sdružení Ackermann-
-Gemeinde, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, nebo v elektronické podobě na adresu: sag@omadeg.cz. Termín 
uzávěrky pro příjem nabídek je 15. listopad 2010. Předpokládaný nástup od 1. ledna 2011. Bližší informace o sdru-
žení: www.sag-praha.com

OZNáMENÍ

3.–6. 11. Exercicie pro varhaníky 
a chrámové hudebníky

P. Christian M. 
Pšenička O.Praem.

Exerciční dům 
Svatá Hora

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram 2 
www.svata-hora.cz (formulář Přihlášky)

3.–7. 11. Ignaciánské exercicie pro 
studenty P. Jan Regner SJ Exerciční dům TJ

Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín 
558 761 421, 737 930 713 
ex.dum.tesin@jesuit.cz

9.–13. 11.
Ignaciánské exercicie: 
Pociťovat zranění srdce 
s Ježíšem zraňovaným

P. František Lízna SJ Matice 
svatohostýnská

Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, tel: 573 381 693-4 
www.hostyn.cz; matice@hostyn.cz

12.–14. 11. Víkend Být jezuitou dnes P. Jan Adamík SJ Exerciční dům 
Kolín

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

16.–20. 11. Příprava na advent P. Jan Chromeček Matice 
svatohostýnská viz výše

28. 11. – 2. 12. Ignaciánské exercicie pro 
všechny

P. Stanislav 
Peroutka SJ ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad 
tel.: 572 571 420, 572 571 531 
velehrad@stojanov.cz; www.stojanov.cz

30. 11. – 4. 12. Adventní duchovní obnova P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům 
Kolín viz výše

2.–5. 12.
Duchovní obnova pro 
všechny: Poznat, milovat 
a následovat Ježíše Krista

P. František Lízna SJ Exerciční dům TJ viz výše

6.–9. 12. Adventní duchovní obnova 
pro seniory a další zájemce P. Jan Rybář SJ Marianum,  

Janské Lázně

Biskupství královéhradecké 
Diecézní centrum pro seniory 
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové 
tel.: 495 063 661, 737 215 328 
dcs@diecezehk.cz

9.–12. 12.
Adventní obnova pro dívky 
(18–30 let): Život Marie 
z Nazareta a život můj

P. Mikuláš Oto 
Buzický OP, 
sr. Vincenta 
Kořínková SCB

Maria-Hilf 
ve Zlatých Horách

Vincenta Kořínková, Palkovická 
524 738 01 Frýdek-Místek; 723 477 525 
vincenta@boromejky.cz

v Křesťanské psychologické poradně v Nymburce, za-
bývá se manželským, rodinným a výchovným poraden-
stvím. Markéta Čapková je speciální pedagožka, vě-
nuje se kurzům pro maminky s předškolními dětmi. Jan 
a Markéta Čapkovi jsou od roku 2006 lektory Kurzu efek-
tivního rodičovství. Oba prošli výcvikem Terapie pev-
ným objetím u Jiřiny Prekopové. Mají spolu čtyři děti.

Brož., 120 str., 169 Kč
Portál, www.portal.cz

Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny
(Petr Piťha)
Dětem určené vyprávění o sv. Anežce České, které má 
přiblížit „snad vůbec nejušlechtilejší ženskou postavu 
našich národních dějin“, koncipoval autor jako „pře-
vyprávění“ příběhu, nikoli vědeckou práci, dbal však 
na to, aby Anežčina tvář nebyla zkreslená a nepravdi-

vá. Vznik drobné knížečky je spojen s výtvarnou soutěží 
k Anežčinu narození, a proto se snaží probouzet fanta-
zii malých čtenářů, uvádět je do představy doby, v níž 
Anežka žila, a poskytovat tak dětem inspiraci pro vý-
tvarné ztvárnění života naší patronky.
Brož., 64 str., 35 Kč; Poustevník, k.poustevnik@seznam.cz

Celostátní  výtvarnou  soutěž „Přemyslovna sv. Anež-
ka Česká a její doba“ vyhlásilo ministerstvo školství, vý-
tvarné práce mají ukázat, jak děti vnímají tuto posta-
vu v celém bohatství její osobnosti. Zároveň má soutěž 
upozornit na bohatství české kulturní tradice a přispět 
k posílení vztahu k vlastní zemi. Zadání výtvarné soutě-
že má za úkol proniknout ke smyslu a významu života 
Anežky Přemyslovny, která ve své době ovlivnila mno-
hé oblasti života. Více informací o soutěži naleznete 
na www.msmt.cz/ministerstvo/ v odkazu Aktuality.
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby oběti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky podpo-
ře křesťanského společenství a v moci našeho zachraňujícího Boha sílu 
k radikální změně života.

Úmysl misijní
Aby se misijní činnost církví v Latinské Americe v duchu výzvy svých bis-
kupů rozšířila na celý kontinent a stala se součástí celosvětového misijní-
ho poslání Božího lidu.

Úmysl národní
Za stálé překonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúčast 
na všech bolestech našich blízkých i vzdálených bratří a sester.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 12. 11. 2010
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16,  119  02  Praha  1,  obsah  připravuje,  rozšiřuje 
a  objednávky  přijímá  Pastorační  středisko,  Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz,  tel.: 220 181 754. Odpovědná  redak-
torka Mgr. Kristina Hrušková. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

CMF Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis – Kongregace misionářů, synů 
Neposkvrněného srdce blahoslavené Panny Marie (klaretiáni)

de ND Sorores Scholarum Pauperum a Domina Nostra – Kongregace školských sester de Notre Dame (= Naší Paní)
ISch Schönstatt-Patres (kněží Schönstattského hnutí)
ISSM Institute of the Schoenstatt Sisters of Mary – Sekulární institut Schönstattské sestry Mariiny
SCB Congregatio Virginum Sororum Misericordiae S. Caroli Borromei – Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského (boromejky)
SCSC Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucis – Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže (křížové sestry)
SSJ Societas sororum Jesu – Společnost sester Ježíšových
OM Ordo Minimorum – Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly (pauláni)
O.Melit. Ordo Equester Joannitarum seu Melitensium – Rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského na Rhodu 

a Maltě, Suverénní řád maltézských rytířů (maltézští rytíři, známí též jako johanité, špitálníci, svatojánští rytíři, 
hospitalité sv. Jana, řád sv. Jana)

  2. listopadu 1735  zemřel Šimon Brixi, varhaník, skladatel a kantor, otec Františka Xavera Brixiho. Nejprve působil 
jako hudebník v univerzitním chrámu Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském, 
dále jako varhaník a regenschori v kostele sv. Martina ve Zdi. Jeho skladby vycházely 
z pozdního baroka, především vídeňského typu. (*28. 10. 1693)

  3. listopadu 1695  hrabě František Antonín Špork založil Řád svatého Huberta. Řád je rytířský, myslivecký, světský, 
uznávající křesťanské principy života; je zřizovatelem Hospitální nadace, která usiluje prospět 
chudým a potřebným lidem, zvelebovat myslivecké památky a podporovat všechny druhy 
umění, které jsou spjaty s myslivostí.

  4. listopadu 1975  zemřel PhDr. et ThDr. František Dvorník, katolický kněz, historik a byzantolog, papežský prelát; 
rytíř Francouzské čestné legie, doktor několika univerzit, profesor církevních dějin na KTF UK; 
spoluzakladatel Slovanského ústavu v Praze a zakladatel vědecké revue „Byzantinoslavica“. 
Přednášel na univerzitě v Cambridgi, na Harvardu, kde se stal řádným profesorem, za 
2. světové války v Paříži. Roku 1947 byl dopisujícím členem Britské akademie věd. (*14. 8. 1893)

  9. listopadu 1995  po slavnostní bohoslužbě ve svatováclavské kapli pražské katedrály oficiálně zahájeno 
působení Schönstattských otců v ČR. Toto hnutí je zaměřeno na mravní a duchovní obnovu 
jednotlivců. Zakladatelem hnutí je německý katolický kněz Peter Joseph Kentenich (1885–
1968).

 22. listopadu 1835  narozen Josef Mocker, český architekt a restaurátor, jeden z nejvýznamnějších představitelů 
neogotiky. Podílel se na dostavbě svatovítské katedrály, vybudoval kostely sv. Ludmily 
na Vinohradech a sv. Prokopa na Žižkově ad. Návrhář církevního mobiliáře; autor odborných 
pojednání; nositel papežského Řádu sv. Řehoře a čestného kříže „Pro ecclesiae et Pontifice“; 
člen České akademie věd a umění; předseda Křesťanské akademie. (†15. 11. 1899)

 26. listopadu 1965  papež Pavel VI. v apoštolském listu „Praga urbs“ prohlásil sv. Vojtěcha za hlavního patrona 
pražské arcidiecéze.

 27. listopadu 1950  před komunistickým státním soudem v Praze zahájen druhý monstrproces proti skupině devíti 
vysokých představitelů katolické církve (St. Zela, J. Opasek, B. Jarolímek, J. Čihák, O. Švec, 
J. Kulač, A. Mandl, J. Boukal, V. Mrtvý). Ukončen byl 2. prosince.

Arnošt Kelnar


