
Jak je to s duší člověka doopravdy?
Dušičky, dušičky... ani nevím, proč se mi neustále dokola vrací po-
hádkový obraz vodníků lákajících k jezeru a do jezera neopatrné 
lidi, aby pak do svých hrníčků ukryli dušičky těch, co jejich hlasů po-
slechli a vydali se – i přes časté varování svých příbuzných a přátel 
– vstříc nebezpečným dobrodružstvím. 
Ta baladická forma osudů nejedné lidské duše i přes úsměvnost ne-
brání tomu, abychom si kladli otázku, jak je to s duší člověka do-
opravdy. A to nejen s duší člověka již zemřelého, ale především 
toho, který se ke smrti teprve blíží. Čili každého z nás, kdo v tuto chvíli 
ještě můžeme použít svoje smysly k tomu, abychom tyto řádky vidě-
li, tato slova četli či slyšeli.
Když lidé ještě na počátku 20. století odjížděli za prací do Ameriky, 
často to pro rodinu, zůstávající na evropském kontinentu, znamena-
lo přijmout skutečnost, že už se pravděpodobně nikdy za života spo-
lu nepotkají. Pokud se otec od rodiny rozhodl pro tento krok dočas-
ně, s cílem vrátit se s majetkem za několik let zpět domů, přinášelo 
s sebou toto rozhodnutí také ten důsledek, že komunikace s man-
želkou i dětmi bude mnoho let v jiné rovině než hmotné a smyslo-
vé. Pošta přes oceán trvala někdy měsíc, jindy víc, občas nedorazi-
la vůbec. Nezbývalo, než být se svými nejbližšími jinak. Myšlenkami, 
pocity, vzpomínkami. Propojení životů nekončilo, jen se více než 
předtím aplikovalo propojení duší... Rozhovor s blízkými se vedl jinak 
než slovy a jeho forma byla vložena do rozměrů, které nelze vyjádřit žádnou metrickou soustavou.
Jsou lidé, kteří od nás odešli branou smrti za hranici pozemského života, vypluli z přístavů našich domovů a do-
časně, na dobu několika let, než my sami se vydáme za nimi, se nám vzdálili. Naše komunikace s nimi už nejde 
vyjádřit dotekem, pohledem, slovy ani objetím. Duše však mohou komunikovat dál. Být spojeny a propoje-
ny poutem, jemuž se říká láska. Ústředna, která na-
pojuje všechny účastníky této komunikace, je pak 
logicky mimo geografi cké i mimo jakékoli hmotné 
parametry. Skrze modlitbu, nasměrovanou k Bohu, 
se můžeme i my svou duší spojit i s těmi dušemi, kte-
ré už u Boha čekají možná jen na to, zda je někdo 
má rád a chce jim pomoct.
Jsou duše uvězněné nikoli ve světě vodníků a vil, 
ale v důsledcích svých vlastních hříchů. Očistec 
není jen stav pasivního očišťování, ale především 
stav očekávání na aktivní proces lásky těch, kteří 
chtějí být se svými blízkými propojeni i po jejich od-
chodu z pozemského života. 
Dušičky, dušičky... Opět po roce se nám vrátily dny, 
kdy nám zapálené svíčky na hrobech a vyzdobe-
né hřbitovy budou klást otázky, čemu a jak vlast-
ně věříme. „... ve společenství svatých, v odpuště-
ní hříchů a v život věčný. Amen...“

JCLic. Mgr. Miloš Szabo,
farář u Sv. Prokopa na Žižkově

ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ 
ARCIDIECÉZE

č. 9 • listopad 2011 19. ročník

K d i spoz ic i  též  na s t ránkách Pas to račn ího s t řed i ska h t tp ://ps .apha.cz  v  rubr ice  Zpravodaj  p ražské arc id iecéze.

Listopadový kalendářík
 1. 11. slavnost Všech svatých
 1.–8. 11. možnost získání odpustků
 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 6. 11. Listopadová sbírka na charitu
 9. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
 11. 11. Den boje proti drogám
 12. 11. pouť ke sv. Anežce České (katedrála, 10:00)
 13. 11. Den Bible
 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek
  Mezinárodní den studentstva
  ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů 

a koncert (katedrála, 18:00)
 18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
 20. 11. slavnost Ježíše Krista Krále 
 21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
  mše sv. ke cti sv. Cecilie a Arcidiecézní setkání 

chrámových sborů (katedrála, 18:00)
 25. 11. Mezinárodní den proti násilí na ženách
 26. 11. přijetí do katechumenátu (katedrála, 16:30)
 27. 11. 1. neděle adventní, cyklus B
 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
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Nový nuncius pro 
Českou republiku
Papež Benedikt XVI. dne 
15. září 2011 jmenoval 
nového apoštolského 
nun cia pro Českou re-
publiku Mons. Giuseppe 
Lean zu, titulárního arci-
biskupa lilibejského.
Mons. Giuseppe Leanza 
se narodil 2. ledna 
1943 v italském městě 

Cesarò. Na kněze byl vysvěcen 17. července 1966 a in-
kardinován do diecéze Patti. V roce 1970 začal studo-
vat na Papežské církevní akademii v Římě. V roce 1972 
získal doktorát z kanonického práva a vstoupil do di-
plomatických služeb Svatého stolce. Následně působil 
na nunciaturách v Paraguayi, Ugandě a USA. Od roku 
1984 pracoval v Sekci pro vztahy se státy na Státním se-
kretariátu papežské kurie.
22. září 1990 přijal z rukou kardinála Casaroliho biskup-
ské svěcení a byl jmenován titulárním arcibiskupem li-
libejským. 3. července 1990 se stal apoštolským nunci-
em na Haiti. 4. června 1991 byl jmenován apoštolským 
nunciem v Zambii a Malawi. 29. dubna 1999 byl jme-
nován apoštolským nunciem pro Bosnu a Hercegovinu 
a 15. května 2002 rovněž pro Slovinsko a Makedonii. 
Od 22. února 2003 pak působil jako apoštolský nuncius 
v Bulharsku a od 22. února 2008 v Irsku. 15. září 2011 ho 
Svatý otec jmenoval apoštolským nunciem pro Českou 
republiku.

Všichni svatí u Všech svatých
Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském 
srdečně zve všechny věřící do kapitulního kostela na 
poutní slavnost Všech svatých – v úterý 1. listopadu 
v 17:00 bude pontifi kální mši svatou spolu s kapitulou 
a poutníky slavit Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup 
pražský. V liturgii zazní Missa Prima in F Františka X. 
Thuriho, na varhany zahraje osobně F. X. Thuri, zpěv 
pražských sborů povede E. Juran.

Vzpomínka na věrné zemřelé 
na Vyšehradě
Ve středu 2. listopadu – v den Vzpomínky na všech-
ny věrné zemřelé – v 17:00 bude v bazilice sv. Petra 
a Pavla na pražském Vyšehradě arcibiskup pražský 
Dominik Duka OP celebrovat mši svatou, po jejímž 
skončení bude následovat pobožnost na vyšehrad-
ském hřbitově. K účasti na mši a na společné modlitbě 
jste srdečně zváni.

17. listopad
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas 
český, ve spolupráci s mezinárodním projektem Mene 
Tekel srdečně zve k ekumenické modlitbě za oběti tota-
litních režimů a k slavnostnímu udílení Svatováclavských 
medailí u příležitosti oslavy státního svátku Dne boje za 
svobodu a demokracii (17. listopadu v 18:00 v pražské 
katedrále). V rámci programu zazní koncertní provede-
ní Mozartova Requiem.

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpoklá-
dá o Velikonocích roku 2013 (nebo i později), budou 
přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se 
bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v sobotu 26. listopadu (v předvečer první neděle ad-
ventní) v 16:30. 
Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů a jejich 
ručitelů s Mons. Dominikem Dukou OP, arcibiskupem 
pražským, v Sále kardinála Berana.
Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nej-
později 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý 
uchazeč nechť má s sebou vyplněný a duchovním 
správcem potvrzený katechumenátní 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 dů-
vodů možná, nechť je přijat ve farnosti. Avšak o přije-
tí do katechumenátu v jiném termínu je třeba předem 
žádat ordináře.

Giuseppe Leanza

Rok svaté Anežky České
Po celý rok 2011 slavíme 800. výročí narození ochránkyně naší vlasti a přímluvkyně za 
náš národ svaté Anežky České. V listopadu, kdy si připomínáme významná data spoje-
ná s Anežkou (12. listopadu 1989 byla Janem Pavlem II. svatořečena, na 13. listopad při-
padá v českém církevním kalendáři její památka a nelze zapomínat ani na události 17. 
listopadu 1989, které jsou s Anežkou a její přímluvou nerozlučně spjaty), oslavy svatoa-
nežského roku vrcholí:

10. 11.  19:00 Chudého a poníženého Krista následuješ – slavnostní prezen-
tace moderní čtenářské edice křižovníka J. F. Beckovského 
„Milá choť nebeského miláčka blahoslavená Anežka panna“ 
z roku 1701; edici uvede Dr. Miloš Sládek, hudební doprovod 
Michael Pospíšil a Ritornello (Muzeum Karlova mostu)

12. 11.  10:00 Arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka OP zve 
do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke slavení eucha-
ristie u příležitosti výročí Anežčiny kanonizace; hlavním cele-
brantem a kazatelem bude papežský legát kardinál Joachim 
Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem. Bohoslužbu bude pře-
nášet Česká televize.
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Přehled uskutečněných akcí k Roku svaté Anežky České
20. 1. výročí narození, mše sv. v kostele sv. Františka u Karlova mostu (velmistr řádu 

P. Jiří Kopejsko O.Cr.)
20. 1. Česká pošta vydala dvanáctikorunovou známku s motivem sv. Anežky
23. 1. pontifi kální mše svatá ke cti sv. Anežky v kostele sv. Františka (velmistr řádu 

P. Jiří Kopejsko O.Cr.)
28. 1. – 15. 4. pátky se sv. Anežkou – mše sv. s rozjímáním a pobožností v kostele sv. Františka 

(P. Jaroslav Ptáček O.Cr.)
2. 3.  ofi ciální zahájení Roku sv. Anežky – pontifi kální mše sv. při příležitosti úmrtí sv. 

Anežky v kostele sv. Františka (Mons. Dominik Duka OP)
23. 3.  Osobnost – vlast – hodnoty, konference v Hradci Králové pořádaná Katedrou 

kulturních a náboženských studií PaedF Univerzity Hradec Králové 
1. 4.  mše svatá v Anežském klášteře (Mons. Dominik Duka OP)
10.–11. 6. pouť ke sv. Anežce České, Doksany
11. 6. poutní mše sv. ve výroční den obláčky sv. Anežky, Doksany (Mons. Jan Baxant)
20. 7. instalace sochy sv. Anežky v Senátu PČR; sochu, kterou požehnal arcibiskup 

Dominik Duka, zapůjčili žáci Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích, instalována 
bude do 20. července 2012

17. 8. v Galerii Hollar zahájena výstava Sv. Anežka Česká prezentující grafi ky našich předních současných 
výtvarníků; výstava, kterou uspořádali Miroslav Kudrna a Jaroslav Šerých, trvala do 11. září 2011

11. 9.  koncert Ad honorem S. Agnetis v rámci festivalu duchovní hudby Svatováclavské slavnosti
8. 10. konference Anežka Česká – světice a služebnice pořádaná Diecézním teologickým institutem 

Biskupství královéhradeckého v Červeném Kostelci
27. 10. Píseň sestry Anežky a bratra Františka – oratorium hudebního skladatele Petra Fialy zaznělo ve svato-

vítské katedrále

12. 11. – 2. 12.   Výstava prací dětí z ČR a SR Sv. Anežka Česká – genius českého učitele, zahájení v 15:00 
ve Strahovském klášteře, výstava bude otevřena kromě pondělí denně od 9 do 18  hodin.

22.–24. 11.   Sv. Anežka Česká a velké ženy její doby – mezinárodní vědecká konference (viz níže) 
 25. 11. 2011 – 25. 3. 2012 výstava Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice (klášter sv. Anežky v Praze Na Františku, 

Národní galerie)
2. 12.  11:00 mše sv. pro Stonožku, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude pražský arcibiskup 

Dominik Duka OP sloužit mši sv., poté se v arcibiskupském paláci setká s výherci soutěže
25. 3. 2012  18:00 Svatoanežský koncert v chrámu sv. Mikuláše na Malostranském nám. k zakončení výsta-

vy Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice
   Při příležitosti této výstavy připravila Galerie Crux ve spolupráci s prof. Petrem Piťhou sé-

rii dvanácti edukativních plakátů na téma život a odkaz sv. Anežky. Více na www.gale-
riecrux.cz

úterý 22. listopadu
 8:30 registrace účastníků
 9:00 slavnostní zahájení, úvodní slovo 

(ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan KTF UK 
v Praze; Mons. ThLic. Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský; prof. RNDr. Václav 
Hampl, DrSc., rektor UK v Praze

dopolední zasedání – vedoucí sekce Jan Royt 
 9:30 – 10:05 Jiří Kuthan: Sv. Anežka Česká a velké ženy 

její doby
10:05 – 10:25 Petr Piťha: Úcta sv. Anežky dnes
10:25 – 10:45 Milada Říhová / Tomáš Zima: Infi rmitas, 

charitas, caritas. Ideové a duchovní zdro-
je v životě Anežky Přemyslovny

10:45 – 11:05 Kornélia Takacz Kolářová: Sv. Markéta 
Uherská a klášter dominikánek na Zaječím 
ostrově na Dunaji

11:05 – 11:35 diskuse
11:35 – 13:00 přestávka na oběd

odpolední zasedání – vedoucí sekce Jiří Kuthan
13:00 – 13:20 Eva Schlotheuber: Armut, Demut und 

Klausur ...
13:20 – 13:40 Christian-Frederik Felskau: Die Hospi tal-

bruderschaft
13:40 – 14:00 Johanes Neuhardt: Die Reliquie der hl. 

Agnes von Böhmen 
14:00 – 14:20 přestávka na kávu
14:20 – 14:40 Maria Prokopp: Die hl. Agnes von Simone 

Martini am Fresko... 
14:40 – 15:00 Boguslaw Czechowicz: Anna ducissa fi lia 

regis Bohemiae hic sepulta... 
15:00 – 15:20 Romuald Kaczmarek: „beatae virginis 

imago parvula“ ... Przyczynek do ikono-
grafi i

15:20 – 15:50 slavnostní přednáška (kard. Miloslav Vlk: 
Svatá Anežka na začátku nové doby)

15:50 – 16:20 diskuse
19:00 setkání účastníků konference v Muzeu 

Karlova mostu

„Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby“
Ve dnech 22. až 24. listopadu pořádají Katolická teologická fakulta UK v Praze – Ústav dějin křesťanského umě-
ní, Arcibiskupství pražské, Národní galerie v Praze, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Rytířský řád křižovníků s červenou 
hvězdou a Unie katolických žen mezinárodní vědeckou konferenci Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby.
Program, na nějž jste srdečně zváni a který proběhne v prostorách Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6 – 
Dejvice), bude následující:
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středa 23. listopadu
dopolední zasedání – vedoucí sekce Zdeněk Beneš
 9:00 – 9:20 Kateřina Sládková: Anna Slezská a její fun-

dace
 9:20 – 9:40 Hana Pátková: Špitální bratrstvo sv. 

Anežky
 9:40 – 10:00 Ludmila Pospíšilová: Anežka a její boj o ře-

holi
10:00 – 10:20 přestávka na kávu
10:20 – 10:40 Petr Kubín: Anežčina posmrtná pouť za 

svatozáří
10:40 – 11:00 Marta Lucie Cinciálová: Prvky ženské spiri-

tuality v listech sv. Kláry Anežce České
11:00 – 11:30 diskuse 
11:30 – 13:00 přestávka na oběd
odpolední zasedání – vedoucí sekce Petr Kubín
13:00 – 13:20 Jan Royt: Příspěvek k ikonografi i sv. Anežky 

České
13:20 – 13:40 Helena Soukupová: Anežčin stavební 

a duchovní počin – klášter Na Františku
13:40 – 14:00 Markéta Jarošová: Klášterní kostely mino-

ritů a klarisek ve Vratislavi
14:00 – 14:20 diskuse
14:20 – 14:40 přestávka na kávu

14:40 – 15:00 Jaroslav Med: Literární refl exe svatosti
15:00 – 15:20 David Tomíček: Nehet sv. Anežky
15:20 – 15:50 diskuse

čtvrtek 24. listopadu
dopolední zasedání – vedoucí sekce Pavel Preiss
 9:00 – 9:20 Tomáš Valeš: Sv. Anežka Česká u F. A. 

Maulbertsche na Hradišti sv. Hypolita
 9:20 – 9:40 Miloš Sládek: Beckovského Milá choť ne-

beského miláčka (1701)
 9:40 – 10:00 Petra Oulíková: Barokní kult sv. Anežky 

České
10:00 – 10:20 Marek Pučalík: Neznámé plány J. B. 

Matheye pro křižovnické Agnesianum
10:20 – 10:40 Robert Hugo: Úcta k zemským světicím 

v české barokní hudbě
10:40 – 11:00 Pavla Machalíková: Sv. Anežka Čes ká 

v umění 19. století
11:00 – 11:30 diskuse
11:30 – 12:00 závěrečné shrnutí konference
12:00 – 14:00 přestávka na oběd
18:00 vernisáž výstavy Svatá Anežka Česká – 

princezna a řeholnice (Anežský  klášter)

Varhaník z Emauz
V listopadu – měsíci svaté Cecilie, patronky hudební-
ků – uplyne šedesát let od smrti významného, ale laic-
ké veřejnosti neprávem málo známého nejen praž-
ského varhaníka B. A. Wiedermanna. Požádali jsme 
paní Irenu Chřibkovou, titulární varhanici v bazilice sv. 
Jakuba Staršího na Starém Městě pražském, kde B. A. 
Wiedermann rovněž působil, o článek, jímž chceme 
alespoň trochu zmírnit dnešní neznalost tohoto výjimeč-
ného hudebníka, který v naší diecézi žil a tvořil.
Bedřich Antonín Wiedermann je nejvýraznější osobností 
české varhanní školy první poloviny 20. století. Pocházel 
z rozvětvené učitelské rodiny, jejíž členové působili 
v různých moravských obcích jako výborní hudebníci. 
Láska k hudbě byla u Wiedermannů rodinnou tradicí. 
Strýc Osvald vedl hudební život na Litovelsku a v Nákle, 
matka Františka pocházela ze známé hudebnické rodi-
ny Krajsů v Lulči u Vyškova, otec Antonín učil v Kostelci 
na Hané, Dědicích, Hodoníně, Ivanovicích na Hané 
a v Lulči. Byl všestranným hudebníkem a horlivým orga-
nizátorem hudebního života.
Bedřich se narodil 10. listopadu 1883 v Ivanovicích na 
Hané. Otec si brzy všiml jeho nadání a začal ho učit 

zpěvu, hře na housle a na klavír. V pěti letech za-
čal hrát i na varhany a improvizovat. V roce 1895 se 
Wiedermannovi přestěhovali do Prahy a Bedřich se stal 
žákem klasického gymnázia v Žitné ulici, kde ho děje-
pis a zeměpis učil Alois Jirásek. Na gymnáziu se při ho-
dinách nepovinného zpěvu sešel i se svým budoucím 
profesorem varhanní hry Josefem Kličkou. Po maturitě 
v roce 1903 Wiedermann krátce pracoval jako berní 
úředník v Kroměříži. Volba povolání nebyla pro něj jis-
tě lehká. Být tenkrát profesionálním hudebníkem zna-
menalo mít nejistou existenci. V roce 1904 se rozhodl 
pro studium teologie v Olomouci. Věděl, že předsta-
vení olomouckého semináře přejí hudbě. Často hrál 
na veřejných koncertech na klavír, zpíval ve sboru, hrál 
v kvartetu a zabýval se studiem staré hudby. Vynikl 
i jako zastupující varhaník a dirigent na dómě. Nakonec 
láska k hudbě zvítězila a Wiedermann v posledním roč-
níku v únoru 1908 vystoupil ze semináře. Hned v březnu 
začal studovat na varhanním oddělení pražské konzer-
vatoře, které absolvoval za necelého půldruhého roku. 
Poté byl přijat do výběrového skladatelského ročníku 
k Vítězslavu Novákovi. Po několika měsících, zřejmě z fi -
nančních důvodů, studium ukončil a začal pracovat 
jako dómský varhaník v Brně na Petrově. Ani ne za rok 
(1. 2. 1911) se stal varhaníkem v benediktinském opat-
ství v pražských Emauzích, kam jej povolal opat Alban 
Schachleiter na uvolněné místo po známém varhaní-
kovi Maxu Springerovi. Při každodenním zpěvu grego-
riánského chorálu a hodinek Wiedermann mnichy mi-
strovsky doprovázel. Díky bohatě disponovanému 
nástroji se naplno rozvinula jeho virtuozita, improvizační 
schopnosti a skladatelská práce. Záhy vznikly „emauz-
ské hodinky“, což byly koncerty před bohoslužbami 
nebo po nich, na kterých Wiedermann hrál nejrůzněj-
ší varhanní literaturu. Získaly značnou oblibu a položily 
základ jeho proslulosti. Koncem října 1917 Wiedermann 
Emauzy opustil a stal se ředitelem kůru v kostele sv. 
Cyrila a Metoděje v Karlíně. Zároveň tři roky působil 
jako violista v České fi lharmonii. Jeho emauzské kon-
certy však trvaly nadále, prakticky až do doby, kdy byl 
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kostel za druhé světové války uzavřen. Roku 1919 skon-
čil své působení i na karlínském kůru a věnoval se vý-
lučně činnosti koncertní, skladatelské a pedagogické. 
Firma Tuček (ve spolupráci s fi rmou H. Voit z Durlachu- 
-Karlsruhe) postavila roku 1912 v Obecním domě v Pra-
ze nové koncertní varhany, které od začátku vzbuzova-
ly Wiedermannův zájem. Teprve však v listopadu 1919 
schválila městská rada jeho návrh na zavedení ne-
dělních varhanních matiné. První se konalo 25. ledna 
1920 a mělo velký úspěch. Koncerty plnily celých tři-
náct let důležitou úlohu v pražském hudebním životě. 
Jejich programy podávaly dokonalý přehled o světo-
vé varhanní tvorbě. Vedle toho koncertoval v celém 
tehdejším Československu. Kritika oceňovala dokona-
lou techniku, citlivou hudebnost a neobyčejný smysl 
pro stavbu a barvitou registraci. Svou mistrovskou hrou 
upozornil na varhany jako na koncertní nástroj. Bohužel 
i přes rozsáhlou spolupráci s Českým rozhlasem se do-
chovalo jen několik spíše bezvýznamných záznamů 
jeho interpretačního umění. Jeho časté zahraniční zá-
jezdy (Anglie, Německo, USA, Švédsko, Belgie) byly vel-
kou propagací české varhanní školy. Byl uznávaným 
poradcem při stavbě a kolaudaci nových varhan.
Na konci třicátých let probíhaly úpravy interiéru kostela 
sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Tehdejší před-
stavený kláštera P. Alfons Vojtěch Lhotský se rozho-
dl pořídit i nové varhany. Wiedermann, který zde čas-
to koncertoval, vypracoval dispoziční návrh nástroje 
a kutnohorská fi rma Jana Tučka provedla v roce 1941 
přestavbu varhan. Výsledkem byly velké třímanuálové 
elektropneumatické varhany se 75 rejstříky a velkým roz-
sahem klaviatur. Romantická dispozice nástroje vynika-
la pestrým výběrem sólových hlasů v základních stopo-
vých polohách 16’-8’-4’. Na podzim tam Wiedermann 
zahájil nedělní varhanní půlhodinky, které v podstatě tr-
vají až dodnes. Nástroj sám však neunikl dalším přestav-
bám, které tak neumožnily zachovat Tučkovy koncertní 
varhany spojené s Wiedermannovým jménem.
Wiedermann byl také velmi oblíbeným pedagogem. 
Od března 1917 vyučoval na pražské konzervatoři. 
V roce 1919 se stal jejím řádným profesorem varhan-
ní hry a setrval zde až do roku 1944. Poté byl jmenován 
na dva roky profesorem mistrovské školy a od roku 1946 
učil varhanní hru na nově vzniklé Akademii múzických 

umění. Vychoval řadu varhaníků, z nichž jmenujme ales-
poň Jana Krajse, Václava Trojana, Alexandra Moyzese, 
Jána Cikkera, Josefa Černockého, Bedřicha Janáčka, 
Jiřího Ropka, Milana Šlechtu a Jiřího Reinbergera. Se 
svými studenty trávil volný čas ve Velkých Opatovicích, 
kam často zajížděl. Zde se setkával se sochařem Karlem 
Otáhalem, který je autorem Wiedermannova reliéfu na 
opatovickém zámku i jeho busty na vyšehradském hřbi-
tově. Ta se bohužel dochovala již jen na fotkách, proto-
že před nedávnem ji zcela zničili vandalové.
Je pozoruhodné, že při bohaté koncertní a pedago-
gické činnosti Wiedermann soustavně komponoval. 
Mezi přibližně 350 skladbami najdeme mše, písně du-
chovní i světské, sbory, kantáty, instrumentální a klavír-
ní díla a 85 varhanních skladeb. Wiedermannův sklada-
telský styl lze charakterizovat jako pozdně romantický. 
U varhanních děl můžeme sledovat autorovu snahu 
o novou nástrojovou stylizaci, při častém užití tradičních 
forem i oblibě církevních tónin. Najdeme však i řadu 
skladeb drobnějšího charakteru, které jsou vyjádřením 
autorových nálad. 
Asi od roku 1948 byl Wiedermann nemocen, 5. listopa-
du 1951 zemřel. V den jeho šedesátých osmých na-
rozenin se po pietním shromáždění v Rudolfi nu kona-
lo poslední rozloučení v bazilice sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě, kde byl Wiedermann uložen do rodinné 
hrobky.
Wiedermannův život i jeho dílo bylo spjato s církevním 
prostředím natolik, že po smrti v totalitním režimu upadl 
téměř v zapomnění. Rukopisy i opisy obětavého přítele 
a vydavatele Josefa Miloty z Třebechovic pod Orebem 
byly uloženy ve sbírkách Českého muzea hudby nebo 
v soukromém vlastnictví. Tiskem vyšel jen malý zlomek, 
a to díky jeho žákům Dr. Reinbergerovi a Dr. Ropkovi. 
Až v letech 2007 a 2010 z iniciativy varhaníka Josefa 
Popelky vydal Český rozhlas ve čtyřech svazcích 
Wiedermannovy varhanní skladby. V roce 2005 hu-
dební nakladatelství ROSA vydalo CD s písňovou a var-
hanní tvorbou (I. Chřibková – varhany, P. Vykopalová 
– mez zosoprán).
Ještě za svého života, v říjnu 1947, mu jeho rodné 
město Ivanovice na Hané udělilo čestné občanství. 
Jedna z ulic v Praze-Stodůlkách nese již několik let 
Wiedermannovo jméno. 

Irena Chřibková

Setkání chrámových sborů pražské arcidiecéze
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, zve všechny chrámové sbory pražské arcidiecéze na pondělí 21. listo-
padu 2011 (předvečer svátku sv. Cecílie) do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kdy zde bude v 18:00 
celebrovat pontifi kální mši sv. za účasti pařížského arcibiskupa kardinála André Vingt-Trois. Při mši bude provede-
na Lužanská mše D dur Antonína Dvořáka ve verzi s orchestrem (vyd. Supraphon).

Program zkoušek a setkání:
neděle 20. listopadu
18:00  zkouška pražských chrámových sborů 

(Mladotův dům, Vikářská ul. 37 – podél 
katedrály, vchod k Prašné věži-Mihulce 
a ihned vpravo, sál v 1. patře)

pondělí 21. listopadu
14:00 příjezd sborů na Hradčanské náměstí 

k Arcibiskupskému paláci
15:00 zkouška s orchestrem v katedrále

18:00 provedení Dvořákovy mše v katedrále při 
pontifi kální mši sv., provedení řídí dómský 
regenschori Josef Kšica

po mši sv. setkání chrámových sborů s arcibisku-
pem Mons. Dominikem Dukou OP v repre-
zentačních prostorách Arcibiskupského 
paláce

Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu:
josefksica@centrum.cz; na základě přihlášky obdržíte 
studijní předlohu Dvořákovy mše.
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Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

6. – 9. 11. 12:00 – 17:00 Nanebevzetí Panny Marie (Strahovské nádvoří) Strahov

10. – 11. 11.
12. – 13. 11.

 7:45 – 17:30
12:30 – 17:00 kaple Panny Marie Andělské (Radimova) Břevnov

15. 11. 12:00 – 16:30 sv. Matěje (U Matěje) Dejvice

20. 11. 10:30 – 18:00 sv. Václava (Proboštská) Dejvice

Ohlédnutí za Světovým dnem 
mládeže 2011 v Madridu
V srpnu jsme po několikaměsíčních přípravách vyrazi-
li s více jak dvěma sty mladých lidí z pražské arcidiecé-
ze a více jak třemi tisíci mladých z celé republiky na 
Světový den mládeže do Madridu. Jak celou událost 
prožívali, si můžete přečíst v příspěvku jedné z účastnic:
„Před odjezdem na tuto dalekou pouť jsme byli napl-
něni očekáváním, obavami a nadějí. V den odjezdu 
jsme se shromáždili ke společnému slavení eucharistie 
a vzájemně jsme si vyprošovali Boží požehnání na pouť, 
která nás čekala. Postupně jsme se naskládali do au-
tobusů a vyrazili na cestu. Mezizastávku jsme prožili ve 
Francii v téměř pohádkovém městečku Annecy, spo-
jeném se životem a působením sv. Františka Saleského.
Další den jsme už byli na předprogramu ve španělské 
Tarragoně, kde jsme spolu s místními farníky, věnující-
mi nám svůj čas a péči, strávili šest dní. Během poby-
tu v Tarragoně jsme navštívili také Barcelonu, kde jsme 
slavili eucharistii s mladými křesťany ubytovanými na 
předprogram v Katalánsku.
V Madridu jsme měli možnost účastnit se českých i me-
zinárodních programů. Český program zahrnoval do-

polední katechezi biskupů, mši svatou, společnou 
modlitbu, sdílení se v malých skupinkách apod. V od-
poledních hodinách jsme se zúčastňovali společných 
setkání se Svatým otcem. Tato setkání vyvrcholila noč-
ní vigilií na Cuatro Vientos, při které se strhla obrovská 
bouřka a vichřice. V této chvíli Bůh zapůsobil. Když jsme 
se všichni ztišili ke společné modlitbě, déšť a vítr ustaly 
a celou noc už nezapršelo.
Během pouti jsme prožívali chvíle radostné i nároč-
né, možná i bolestné. Pán k nám promlouval po celou 
dobu naší pouti. Byl v radostech, ale i starostech a bo-
lestech. Byl v úsměvu, ve vzájemné pomoci, ve sdílení 
se navzájem. Odpovídal na naše otázky a tužby naše-
ho srdce skrze situace a promluvy Svatého otce, skr-
ze katecheze našich biskupů, ale také v naší modlitbě. 
Z této cesty jsme přijeli naplněni Boží přítomností, zku-
šenostmi a silou držet se Krista. Abychom nezapomně-
li, co pro nás během těchto dní bylo oslovující a co se 
nás dotklo, vydaly Paulínky knihu ‘Pevně se držet víry’, 
která mapuje nejdůležitější okamžiky Světového dne 
mládeže v Madridu. A za to jim velmi děkujeme.“

Radka Ranšová ve spolupráci s Arcidiecézním 
centrem pro mládež

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 6. 11.  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Mořice, Olomouc (P. František Hanáček)
 20. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora (P. Stanislav Přibyl)

Radio Proglas
 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (18:00): ze studia Radia Proglas (P. Martin Holík)
 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (18:00): kostel Sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)
 6. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
 13. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 20. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora (P. Stanislav Přibyl)
 27. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (12:00): z kaple TV Noe, Ostrava (P. Leoš Ryška SDB)
 6. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): premonstrátské opatství v Želivě (Ignác Bronislav Kramár O.Praem., 

opat želivský) – svatohubertská mše sv.
 13. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Miroslav Suchomel)
 18. – 20. 11. přenosy z apoštolské cesty Svatého otce po Beninu
 20. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (9:00): Coton, Benin (Benedikt XVI.)
 27. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.
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Z ACT CURIAE

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

Z diáře arcibiskupa Duky
1. 11. 12:00 Praha, Strahovský klášter – Adenauer Fórum 2011
  18:00 Praha-Hradčany, kostel Všech svatých na Hradě pražském – mše sv.
  19:30 Praha, stadion pražské Slávie v Edenu – zápas Ligy mistrů
2. 11. 17:00  Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv. + požehnání hřbitova
3. 11. 21:00 Praha-Josefov, Španělská synagoga, kostel sv. Ducha – koncert Světlo 

porozumění (Židé – křesťané)
4. 11. 15:00 Praha-Motolský hřbitov – odhalení pamětních desek obětem komunismu
  16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za duchovní povolání
5. 11. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – Arcidiecézní setkání ministrantů
6. 11. 8:30 Kladno-Rozdělov – mše sv., výročí 20 let od úmrtí biskupa Lebedy
7. 11. 18:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – instalace sošky Panny Marie Třiceti tří
9. 11. 19:30 Praha-Staré Město, klášter sv. Jiljí – kolokvium Tradice českých překladů Tomášova díla a jeho 

význam pro současnost
10. 11. 9:30 Praha, nová budova Národního muzea – celostátní fi nanční konference Dopady reforem na 

hospodaření obcí a měst
12. 11. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., výročí kanonizace sv. Anežky České
  15:00 Praha, Strahovský klášter – zahájení výstavy o sv. Anežce
13. 11. 11:00 Praha-Nebušice, kostel sv. Cyrila a Metoděje – mše sv., posvícení
15. 11. 18:00 Dobřichovice, Křižovnické nám. – žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého
17. 11. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická modlitba a koncert za oběti totalitních režimů
18. 11. 20:00 Praha, atrium VŠE – předávání ceny Česká hlava
20. 11. 13:00 Praha- Bohnice – návštěva Psychiatrické léčebny
  15:30 tamtéž, kostel sv. Václava – mše sv. + požehnání vitráží
21. 11. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., předvečer sv. Cecílie, celebruje kardinál André Vingt-Trois
22. 11. 9:00 Praha-Dejvice, KTF UK – zahájení Mezinárodní vědecké konference o sv. Anežce
23. 11.  Praha-Staré Město, klášter sv. Jiljí – prezentace knihy rozhovorů s arcibiskupem Dukou
24. 11. 17:00 Praha-Staré Město, Anežský klášter – zahájení výstavy o sv. Anežce
26. 11. 16:30 Praha-Hradčany, katedrála – obřad přijetí do katechumenátu
27. 11. 10:00 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – mše sv.
29. 11. 9:00 České Budějovice, Teologická fakulta – kolokvium Tomášovo dílo jako vzor vztahu fi losofi e 

a teologie
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., rekviem za císaře Karla IV.

Z diáře biskupa Malého
2. 11. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kapitulou
6. 11. 9:00 Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice – mše sv.
8. 11.  Praha-Nové Město, Střední zdravotnická škola Jana Pavla II. – vizitace
10. 11.  Praha, MŠ Studánka (Lhotka) a MŠ Srdíčko (Stodůlky) – vizitace
12. 11. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
13. 11. 15:00  Tožice, kostel sv. Martina – mše sv. + žehnání varhan
15. 11. 8:30 Zbečno, kostel sv. Martina – mše sv. + vikariátní konference
18.–27. 11.  Súdán, Iustitia et Pax – návštěva na podporu křesťanů

Z diáře biskupa Herbsta
Rekonvalescence pana biskupa Herbsta, kterou si vyžádal jeho nedávný úraz, nadále trvá, 
proto se další program pana biskupa bude odvíjet od jeho aktuálního zdravotního stavu. 
Děkujeme vám, milí čtenáři, za vaše modlitby a prosíme, abyste v nich vytrvali.

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

Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
Při bohoslužbách v neděli 6. listopadu proběhne du-
šičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 
2010 bylo vybráno celkem 578 147 Kč. Za vaše dary 
upřímné díky!

Personalia
Volba provinciální představené
S. M. Baptista Vlasta Nožková OSF byla dne 1. 8. 2011 
zvolena provinciální představenou Školských sester sv. 
Františka.
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Opatská benedikce
P. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr. byl dne 20. 6. 2011 
jmenován 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu 
křižovníků s červenou hvězdou. Opatskou benedikci 
mu udělil pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP 
ve středu 14. 9. 2011 v hlavním řádovém kostele sv. 
Františka z Assisi v Praze u Karlova mostu.

Ukončení studia
Dr. Ondřej Salvet, administrátor ŘK farnosti u koste-
la Povýšení sv. Kříže, Praha-Koloděje, po předchozím 
úspěšném složení předepsaných zkoušek obhájil na 
univerzitě v Bambergu disertační práci v oboru funda-
mentální teologie a byl promován doktorem posvátné 
teologie. Blahopřejeme.

Ustanovení
Mgr. JCLic. Pavel Andrš, kněz litoměřické diecéze, byl se 
souhlasem svého diecézního biskupa s účinností od 1. 10. 
2011 na dobu pěti let, tj. do 30. 9. 2016, jmenován a usta-
noven soudcem Metropolitního církevního soudu AP.
Ing. Josef Bernard, trvalý jáhen, byl s účinností od 1. 10. 
2011 uvolněn z funkce administrátora in materialibus ŘK 
farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař.
P. Petr Blecha OCD byl se souhlasem svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 10. 2011 jmenován 
a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti Dobříš.
Mgr. Martin Brousil, kněz českobudějovické diecéze, 
byl se souhlasem svého diecézního biskupa s účinností 
od 1. 10. 2011 jmenován a ustanoven administrátorem 
ŘK farnosti Roudnice nad Labem.
PhDr. Radim Cigánek byl s účinností od 1. 9. 2011 jme-
nován a ustanoven kaplanem Svatojánské koleje – 
VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou.
ThDr. Krzysztof Drzazga byl s účinností od 1. 10. 2011 uvol-
něn na vlastní žádost z funkce administrátora ŘK farnos-
ti Dobříš, administrátora excurrendo ŘK farnosti Svaté 
Pole a výpomocného duchovního uvedených farností 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven 
administrátorem ŘK farnosti Žebrák.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. 10. 2011 uvolněn 
z funkce kaplana Katolické teologické fakulty UK.
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., trvalý jáhen, byl 
s účinností od 1. 10. 2011 ustanoven k jáhenské službě 
pro Katolickou teologickou fakultu UK.
MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák byl s účinností od 
1. 10. 2011 na dobu pěti let jmenován okrskovým viká-
řem vikariátu Rakovník.

Mgr. Jan Pata byl s účinností od 1. 10. 2011 uvolněn 
z funkce administrátora in spiritualibus ŘK farnosti u kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař, a s účinnos-
tí od téhož data byl jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním téže farnosti.
Ján Petrovič obdržel s účinností od 1. 10. 2011 čestný ti-
tul osobní děkan.
JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponichtera byl s účinností od 
1. 10. 2011 uvolněn z funkce faráře a výpomocného 
duchovního ŘK farnosti Žebrák a z funkce člena vika-
riátní rady vikariátu Beroun a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven farářem ŘK farnosti u koste-
la Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař.
P. Jan Regner SJ byl se souhlasem svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 10. 2011 jmenován a usta-
noven kaplanem Katolické teologické fakulty UK.
P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO byl se souhlasem své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 10. 2011 
jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti 
Dobříš a administrátorem excurrendo ŘK farnosti Svaté 
Pole.
Mgr. Mikuláš Uličný byl s účinností od 1. 10. 2011 uvol-
něn z funkce administrátora a výpomocného duchov-
ního ŘK farnosti Roudnice nad Labem a s účinností od 
téhož data bylo změněno jeho ustanovení administrá-
torem excurrendo ŘK farnosti Budyně nad Ohří na usta-
novení sídelní.
P. Mgr. Petr Zelinka SDB byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 10. 2011 uvolněn z já-
henské služby v ŘK farnosti u kostela sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše, Praha-Kobylisy, a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven farním vikářem tamtéž.
Pavel Žák, kněz plzeňské diecéze, byl s účinností od 1. 
9. 2011 jmenován a ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘK farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího, Praha-
Zbraslav.

Úmrtí
P. Jan Pospíšil SJ zemřel dne 15. září 2011 ve věku nedo-
žitých 91 let, v 61. roce své kněžské služby. Poslední roz-
loučení se konalo 23. září v kostele sv. Ignáce v Praze, 
pohřben byl na vyšehradském hřbitově. R.I.P.

František Čistý, osobní děkan na odpočinku, zemřel 
dne 9. října 2011 ve věku nedožitých 78 let, v 51. roce 
své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 17. říj-
na v kostele sv. Mikuláše v Jincích, pohřben byl na míst-
ním hřbitově. Zesnulý byl členem CCC. R.I.P.

Jubileář
Výročí svěcení
ThLic. Antoni Kośmidek, administrátor v Bystřici u Benešova 3. 11. 1996 (15 let)
P. Jan Zemánek CSsR, na odpočinku ve Staré Boleslavi 20. 11. 1949 (62 let)
Životní jubilea
P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., na odpočinku v Praze 6. 11. 1923 (88 let)
doc. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D., soudce Metropolitního církevního soudu AP 18. 11. 1966 (45 let)
Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda, farní vikář v Praze-Smíchově 19. 11. 1971 (40 let)
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpočinku v Praze 20. 11. 1917 (94 let)
ThDr. František Hašek, kněz královéhradecké diecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi 25. 11. 1915 (96 let)
Mgr. Ing. Martin Opatrný, trvalý jáhen u Sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích 29. 11. 1946 (65 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705)
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 1. 11. 19:30 Příprava na manželství (4/8)*; CPR
 7. 11. 20:00 ČKA Praha 6; DS
 8. 11. 19:30 Příprava na manželství (5/8)*; CPR
 9. 11. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 9. 11. 19:30 Modlitba za diecézi; PS:
 10. 11. 19:00! Singles; PS (pozor, změna času!)
 11. 11. 18:00 rekolekce s P. Augustynem: Jak zachá-

zet se světem vlastních emocí a jak se 
s emocemi modlit*; PS

 15. 11. 19:30 Příprava na manželství (6/8)*; CPR
 19. 11. 15:00 Divadelní představení Lakomec, Marie 

Fišerová a soubor Polná, DS
 22. 11. 9:00 KTF UK: konference Sv. Anežka Česká 

a velké ženy její doby, také 23. a 24. 11. 
se začíná v 9:00

 22. 11. 19:30 Příprava na manželství (7/8)*; CPR
 25. 11. 20:00 Slavnost světla – modlitba se zpěvy 

z Taizé, je zároveň přípravou na evrop-
ské setkání mladých v Berlíně; DS

 26. 11. 14:00 Vox 011; ADCM
 29. 11. 19:30 Příprava na manželství (8/8)*; CPR
 30. 11. 17:30 Mše sv. k 20. výročí založení Pasto-

račního střediska; PS
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; PS 
– Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS 
– Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; ADCM – 
Arcidiecézní centrum pro mládež; ČKA – místní pobočka 
České kř. akademie; * – jen pro přihlášené. Za změny pro-
gramů organizovaných jiným subjektem než PS neodpo-
vídáme.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel: 220 181 777
e-mail: cpr@apha.cz; http://cpr.apha.cz 
Program efektivního rodičovství krok za krokem
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve 
spolupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum 
Praha pořádá program, který pomáhá rodičům s vý-
chovou předškolních a mladších školních dětí.
Nejbližší kurz: Kulturní a mateřské centrum Barrandov 
(Werichova 981, Praha 5, konečná tramvaje 12 a 14 – 
Sídliště Barrandov)
Termíny setkání: soboty 12. a 26. 11. a 10. 12. vždy od 
9:00 do 17:00
Lektorky: Mgr. Vlasta Hamalová a Mgr. Simona 
Rakoušová
Cena: 1300 Kč/osobu, zahrnuje též tištěný materiál 
a výukové DVD
Přihlášky: v KMC Barrandov, tel.: 605 471 840, info@km-
cbarrandov.cz

O jednotlivých kurzech též na http://rodinnecentrum.
cz/STEP/. Program nabízíme farnostem a společen-
stvím rodin. Již pátým rokem na tento projekt přispívá 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 3. prosince se v Komunitním centru sv. Prokopa 
v Praze 5 – Nových Butovicích (metro B – Hůrka) usku-
teční adventní duchovní obnova pro manželské páry. 
Obnovu povede P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, farář 
u Sv. Víta, Václava a  Vojtěcha. Předběžný časový roz-
vrh je od 9 do 16 hodin. Během dne bude příležitost ke 
svátosti smíření. Na závěr od 15:00 počítáme se mší sv. 
Polední občerstvení bude zajištěno. Příspěvek na ná-
jem prostor a občerstvení je 200 Kč na pár.
Manželé se přihlašují telefonicky či mailem nebo formu-
lářem na stránkách Centra http://cpr.apha.cz/advent/

Přípravy na manželství
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční opět 
v pražském Pastoračním středisku v termínu 17. 1. – 6. 3. 
2012. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený man-
želskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Pár 
snoubenců přispívá na provozní náklady kurzu částkou 
500 Kč. Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formulář na stránkách http://
cpr.apha.cz/snoubenci/. Jarní kurz proběhne v termí-
nu 10. 4. – 29. 5. 2012.

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, St–Pá 7:45 ranní chvály v kapli fary
Út 18:00 Abeceda víry
Út 19:30 modlitební setkání v duchu Charis ma-

tické obnovy
Út 20:30 společenství Třicet plus (pro třicátníky 

a starší)
St 17:00 Art Club (evangelizační skupina zamě-

řená na pantomimu a divadlo)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů
Čt 19:00 společenství Nikodém (pro mladé stu-

denty)
Čt 19:00 společenství pro mladé pracující
Ne 16:00 společenství pro dospívající (od 16 let)
Ne 17:00 hudební skupina chval
Ne 18:00 mše sv. pro mladé (kostel sv. Apolináře, 

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

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

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 5. listopadu v 19:00 se bude konat tradiční 
Arcidiecézní ples mládeže. Srdečně zveme všechny, 

kdo mají rádi dobrou zábavu a tanec. Čeká nás bo-
hatá tombola, profesionální předtančení, škola tance, 
taneční soutěž, občerstvení a půlnoční překvapení. 

PROGRAMY
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K tanci hraje kapela Dlouhá noc. Cena za vstupenku je 
180 Kč. Pozor: Ples proběhne opět v příjemných prosto-
rách kulturního centra Novodvorská v Praze 4 (zastáv-
ka autobusu „Sídliště Novodvorská“). Na ples není tře-
ba se předem hlásit, vstupenky je možné zakoupit na 
místě.
Více informací na www-praha.signaly.cz

Víkendovka pro náctileté 
– „Pane, nauč nás modlit se!“
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku v termínu 
11.–13. 11., která se koná v centru Nazaret. Jak se nej-
lépe modlit? Co je vlastně modlitba? Může modlitba 
něco změnit? Přijďte se nejenom zamyslet nad mod-
litbou, ale především se s námi modlit, a to např. i tan-
cem.
Část programu je připravena zvlášť pro mladší a zvlášť 
pro starší. Začátek v pátek v 19:00, konec v neděli oko-
lo 14. hodiny. S sebou spacák a 250 Kč.
Hlaste se předem na 244 910 469 nebo na nazaret@
apha.cz 

Benefi ční festival křesťanské hudby VOX 011 
26. listopadu od 14:00 do 22:00 se v Pastoračním stře-
disku (Kolejní 4, Praha 6, Metro A – Dejvická) koná již 
8. ročník benefi čního festivalu křesťanské hudby VOX! 
Celý festival se nese v křesťanském duchu. Na jeho pří-
pravě se podílí více křesťanských církví. Je to akce, kte-
rá má mimo jiné i evangelizační charakter, takže se 
nebojte přijít a vzít s sebou i kamarády. Hudba prezen-
tovaná na festivalu může být povzbuzením ve víře a in-
spirací.
Letos vystoupí hudební skupiny: eSPé, Michael, Nové 
Měchy, Simona Martausová, Runaway my son, Eliata. 
V rámci festivalu probíhá od 1. října do 11. listopadu 
2011 soutěž pro začínající kapely. Kapely můžete pod-
pořit formou SMS zprávy s kódem vybraného interpreta.
Více informací na www.vox.signaly.cz

Škola partnerství 2011/2012 
10.–11. prosince začíná nový běh ročního kurzu Školy 
partnerství. Je určen pro všechny mladé lidi ve věku 17–
30 let, kteří se chtějí připravit na partnerský vztah nebo 
chtějí svůj stávající partnerský vztah prohloubit. V kur-
zu čerpáme z oblasti psychologie, spirituality, medicí-
ny, zkušeností apod. Kurz trvá čtyři víkendy a probíhá 
v centru Nazaret. Začínáme vždy v pátek v 19:15, kon-
číme v neděli po obědě. Zajištěno je ubytování i strava. 
Cena za jeden víkend záleží na vás a vašich fi nančních 
možnostech (250 až 350 Kč).
Přihlášku se jménem, věkem, adresou, mobilním číslem 
a mailem pošlete na adresu mladez@apha.cz. Více in-
formací o kurzu na www.praha.signaly.cz

Silvestr v Nazaretě
Srdečně vás zveme strávit silvestra v Nazaretě! Možnost 
nejen pro jednotlivce, ale i pro celá společenství! 
Začínáme 30. prosince 2011 a končíme 1. ledna 2012. 
Přijeďte poděkovat za uplynulý rok, prosit za ten nastá-
vající, pobavit se s přáteli, poznat nové lidi, podílet se 
na programu... prostě prožít příjemné chvíle. Program 
je určen pro mladé lidi od 12 do 25 let.

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

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

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

Podzimní TAMMÍM 2011
Ahoj přátelé!
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok du-
chovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let), kte-
rá nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme 
do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, na-
prostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina 
by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se 
snažíme přispět i my skrze toto setkání.
Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bo-
hoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevní-
ky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji muž-
skou spiritualitu – svůj vztah k Hospodinu.
TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslou-
chání, společných rozhovorech o hledání a prožívání 
víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. 
Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společen-
ské hry, zajímaví hosté...
Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a pro-
hloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i mož-
nost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. 
Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamará-
dy a přátele.
S radostí Tě zveme na letošní podzimní TAMMÍM, který 
se uskuteční ve dnech 18. až 20. listopadu 2011.

Za Tammím Tým Jiří Zeman, seminarista

Místo konání: Arcibiskupský seminář, Thákurova 
3, Praha 6 (Metro A – Dejvická)

Termín: příjezd 18. 11. od 15:30 do 17:50; 
odjezd 20. 11. po 14. hodině

Cena: příspěvek dle tvých fi nančních 
možností

Info a přihlášky: www.arcs.cuni.cz;
www.tammim.spolco.cz

Uzávěrka přihlášek: 14. 11. 2011 ve 23:59

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

Komunity, Tuchoměřice)



11

PROGRAMY
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 

(kostel sv. Víta, Tucho měřice)
Ne 10:30 mše sv. s katechezí pro děti (kostel 

sv. Víta, Tuchoměřice) 
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, St, Čt 12:00 mše sv.
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá 8:00 mše sv. 

18.–20. 11. Kristus, vítěz nad temnotou: esoterika, okul-
tismus – co já s tím? (duchovní obnova pro mladé, 14–
30 let, v klášteře v Tuchoměřicích, přednáší P. Pavol 
Poláček). Zveme dospívající 14–18 let i dospělé 18–30 
let, obě skupiny budou mít oddělený program. Téma: 
Esoterika, okultismus; jak se orientovat v duchovním 
světě; jak rozlišit, zda je duchovní zkušenost pravá; kte-
rá zázračná uzdravení pocházejí od Krista; osvobození 
a cesta ven; Kristus jako ochránce, jistá cesta, bezpeč-
ný přístav a pevný hrad.

27. 11. – 4. 12. Duchovní cvičení podle sv. Ignáce v kláš-
teře Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích, pro lidi 
starší 18ti let. Ignaciánská duchovní cvičení v tichu jsou 
ideálním místem pro rozlišování, ztišení a naslouchá-
ní Božímu hlasu. Jejich součástí je osobní a společná 
modlitba, přednášky, osobní duchovní doprovázení. 
Cílem je zastavení a přebývání s Bohem, naslouchání 
jeho hlasu spojené s duchovním rozlišováním. Nedílnou 
součástí cvičení jsou čtyři časy osobní modlitby denně.

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
Oboroh hostem Třináctého na třináctce
Letošní poslední díl koncertního cyklu Třináctého 
na třináctce, do kterého si východočeský písničkář 
a frontman skupiny Oboroh Slávek Klecandr zve rozlič-
né hudebníky, se koná v neděli 13. listopadu od 19:30 
v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí 
v pražských Nových Butovicích (metro Hůrka). Hostem 
večera bude hostitelova domovská skupina Oboroh, 
která poprvé v Praze představí své zatím poslední al-
bum s jednoduchým názvem Žalmy III. Vstupné je dob-
rovolné a vstup bezbariérový. Večer fi nančně podpoři-
lo Ministerstvo kultury, Nadace Život umělce a Nadace 
Českého hudebního fondu a MČ Praha 13. 
Doporučujeme rezervovat si místa do 12. listopadu na 
13na13@centrum.cz. Více informací najdete na www.
trinactnatrinact.blog.cz

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
 1. 11. slavnost Všech svatých, mše svaté v 7:00, 9:00, 

11:00 a 17:00
 2. 11. památka Všech věrných zemřelých, při mši sva-

té v 17:00 zazní Requiem P. Šmolíka (premiéra)
 12. 11. zpívané latinské chorální nešpory; nácvik 

v 16:00

 20. 11. slavnost Ježíše Krista Krále, při mši svaté v 9:00 
zazní mešní proprium J. Břízy; od 12:00 do 15:30 
adorace; v 16:15 slavnostní Svatocecilské ne-
špory

 21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeru za lé-
mě, při mši svaté v 17:00 zazní skladby pro trub-
ku a varhany ad. Radka Rejška

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
Pozvání na listopad 
do 14. 11.  potrvá výstava kreseb Romany Rotter-

ové Záznamy (PC sv. Tomáše)
20. 11. 10:00 vernisáž výstavy Miro Pogran – mono-

typie (PC sv. Tomáše)
23. 11. 19:30 přednáškové setkání s P. Miroslavem 

Zdíkem Jordánkem na téma Afghá-
nistán očima vojenského kaplana (PC 
sv. Tomáše)

Výhled na prosinec
7. 12. 19:30 večer s hostem Tomášem Sedláčkem, 

autorem knihy Ekonomie dobra a zla 
(PC sv. Tomáše)

YMCA – Živá rodina
občanské sdružení, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
tel.: 224 872 421; e-mail: zr@ymca.cz

Zimní pobyt
Zveme vás ke společnému prožití několika adventních 
dní v Krkonoších. Program se koná od 8. do 11. 12. 2011 
v Domě Setkání v Albeřicích. Pobyt navazuje na oblí-
bené tábory rodin na Pavlátově louce. Přes den bude-
me lyžovat, pro děti bude k dispozici lyžařský instruktor, 
večer bude zajištěn program zaměřený na rodinnou 
a manželskou problematiku.
Cena polopenze: dospělý a děti od 11 let: 1200 Kč (čle-
nové YMCA ŽR 1100 Kč), děti od 3 do 10 let: 1100 Kč 
(členové 1000 Kč), děti do 3 let bez nároku na lůžko 
a stravu: 150 Kč.
Info o objektu na www.setkani.org, info o pobytu: Ivana 
Nováková, tel.: 602 654 578, nebo sekretariát Živé rodi-
ny, tel.: 224 872 421, zr@ymca.cz

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel./fax: 220 181 329; e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ zve všechny zájemce na společenské odpoled-
ne na téma: Turecko II – Egejská riviéra, ve středu 16. 
listopadu od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu u Panny 
Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 
(vchod z Františkánské zahrady), 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
www.kapucini.cz; www.veceryukapucinu.cz

 ■ Pravidelné mše sv. jsou na tomto poutním místě slou-
ženy v sobotu v 7:30 v nazaretském domku a v nedě-
li v 18:00 v kostele Narození Páně.
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 ■ Každou neděli v 15:00 a v 19:00 jste zváni také k po-

slechu loretánské zvonkohry, skladby hrají místní ka-
rionisté. 

 ■ Do 21. 11. v ambitu Lorety probíhá výstava Petr Váňa 
– Sochy. Jana Bergerová – Grafi ka.

 ■ V sobotu 12. 11. se od 19:00 v kostele Panny Marie 
Andělské uskuteční koncert duchovní hudby v po-
dání Alikvotního sboru Spektrum a bratislavského 
sboru Tempus.

 ■ Ve středu 7. 12. jste od 19:00 zváni do kláštera na 
benefi ci Večery u kapucínů, během které vystou-
pí písničkářka Eva Henychová. Přispět můžete na 
Mateřskou školku pro sluchově postižené Holečkova.

K návštěvě poutního místa 
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
 1.–30. 11.  dětské ilustrace Ondřeje Zahradníčka 

– výstava grafi ky; vstup volný (refektář)
 10. 11. 19:00 církevní sbor Sveti Djordje z Bosny 

a Hercegoviny společně se sborem 
Carmina Vocum; skladby všech hudeb-
ních období od renesance po součas-

nou českou i světovou autorskou sbo-
rovou tvorbu a úpravy lidových písní; 
vstupné dobrovolné (kostel Sv. ro diny)

 14. 11. 13:00 přednáška prim. MUDr. Martina Fučíka 
z Gemini oční kliniky Průhonice věno-
vaná šedému zákalu; vstup volný (re-
fektář)

 20. 11. 16:00 housle a klavír v podání japonské hous-
listky Sayaky Itakury a japonské klavíris-
tky Yuuky Fukuzawy; vstupné dobrovol-
né (refektář)

 27. 11. 17:00 1. adventní koncert – Tajemství 
Japonska v provedení Věry Eretové 
a souboru japonských hudebníků; pod 
záštitou Nadačního fondu Maltézského 
kříže; vstupné 250 Kč (kostel Sv. rodiny)

 4. 12. 17:00 2. adventní koncert – benefi ční kon-
cert vokálního akapelového soubo-
ru Geshem – duchovní, harmonická, 
niterná exprese; vstupné dobrovolné 
(kostel Sv. rodiny)

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Do-
mova se mohou přihlásit na e-mailu:
kultura@domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Pobožnost za znovupostavení 
Mariánského sloupu
Srdečně vás zveme na mariánskou pobožnost za zno-
vupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském ná-
městí. Ve čtvrtek 3. listopadu, kdy uplyne 93 let od jeho 
stržení, se sejdeme ke společnému programu: v 17:30 
modlitba posvátného růžence v chrámu Matky Boží 
před Týnem, od 18:00 slavnostní mše sv. tamtéž – hlav-
ním celebrantem bude P. Michael Pojezdný O.Praem., 
strahovský opat. Těšíme se na vás!

Arcidiecézní setkání pro ministranty
V sobotu 5. listopadu se uskuteční v Praze Arcidiecézní 
setkání pro ministranty. Zahájení bude v 9:30 v budo-
vě Arcibiskupského paláce, vyvrcholení mší sv. v 15:00 
v katedrále, kterou bude celebrovat Mons. Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský. Srdečně zváni jsou pře-
devším ministranti (kluci cca od 6 do 30 let), pro které 
je program koncipován. Rádi bychom při tomto setká-
ní pamatovali v modlitbě především na nová kněžská 
a řeholní povolání. 
Více na www.ministranti.apha.cz

Benedikt Hudema, zodp. za péči o ministranty v AP

Ekologie – hodnoty a priority
tak zní téma besedy s Mgr. Ing. Štefanem Šrobárem, 
CSc., konané v úterý 8. listopadu od 17:30 v přízemí 
kláštera Emauzy v Praze 2, Vyšehradská 49. K účasti sr-
dečně zve Ekologická sekce České křesťanské akade-
mie.

„Dominikánská 8“
Ve čtvrtek 10. listopadu od 19:30 jste srdečně zváni do 
barokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí 

(Jilská 7a, Praha 1) na hudební večer v rámci progra-
mových cyklů nazvaných „Dominikánská 8“.
Program: Bůh je náš hrad, Klávesová zpracování žalmu 
46, Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Hans 
Leo Hassler, Alena Hönigová – cembalo, virginal.
Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti důchodci); předplat-
né na všechny čtyři koncerty hudebního cyklu 690 
Kč/360 Kč (studenti důchodci); večerní pokladna od 
18:30. Rezervace online na dominikanska8@op.cz, tel. 
721 676 018.
„Dominikánská 8“ je místem vzdělávání a kultury při 
klášteře u Sv. Jiljí v Praze. Každý čtvrtek je věnován jed-
nomu z programových cyklů: Příběhy křesťanství u nás 
ve 20. století (spolu s KTF UK v Praze); Mezníky v dějinách 
klášterů (spolu s PaedF UK v Praze a CMS Akademie 
věd ČR); Hudební večery; Literární večery – debaty 
nad knihou.

Světový den modliteb za 
pronásledované křesťany
ŘK farnost u kostela sv. Tomáše na Malé Straně a Hnutí 
Křesťan a práce zvou na modlitební setkání v koste-
le sv. Tomáše (Josefská ul., Praha-Malá Strana), kte-
ré se koná v neděli 13. listopadu od 14:30. Na progra-
mu je křížová cesta za trpící bratry a sestry a Korunka 
k Božímu milosrdenství.

I 17-11: Druhý vatikánský koncil, 
katolíci a lidská práva 
ŘK farnost Strašnice, Karmelitánské nakladatel-
ství a KDU-ČSL Praha 10 vás zvou na besedu v rám-
ci Iniciativy 17–11. Listopadovým hostem bude Tomáš 
Machula a jeho vystoupení nese název Druhý vatikán-
ský koncil, katolíci a lidská práva.
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Přednáška s následnou besedou se koná ve středu 16. 
listopadu od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. 
(Změna programu vyhrazena.)Veškeré slušně polože-
né dotazy jsou ochotně zodpovídány. Večerem pro-
vází Pavel Mareš. 
Doc. Tomáš Machula je děkan Teologické fakulty 
Jihočeské univerzity, fi losof, publicista, dominikánský 
terciář, bloger na www.Lidovky.cz 
Hlavní témata: • Svoboda náboženského vyznání 
v současnosti a minulosti • Zápas o lidská a nábožen-
ská práva po druhé světové válce • Rétorika pape-
žů před koncilem • Význam tolerance, křesťanské misie 
a mezináboženského dialogu • Kontinuita církevní na-
uky o náboženské svobodě
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie,
Ke Strašnické 10, Praha 10;
http://i17-11.farnoststrasnice.cz;
e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Zlatá Praha – „V zdravém 
těle zdravý duch“
„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.“
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v nedě-
li 20. listopadu od 16 do 18 hodin v zasedacím sále 
úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 
– Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava) pod názvem „V zdravém těle zdravý duch“. 
Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti za-
jištěn. Bližší informace na adrese http://www.focolare.
cz. Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronic-
kou poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@
focolare.cz
Hnutí fokoláre: Fokoláre Praha, Karmelitská 29; 118 00 
Praha 1; tel.: 257 534 739; ffprg@focolare.cz

Arcibiskup Duka navštíví PL Bohnice 
V neděli 20. listopadu – o slavnosti Ježíše Krista Krále 
– navštíví arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP 
Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Pan arcibiskup při-
jal pozvání ředitele MUDr. Martina Hollého k setkání se 
zaměstnanci a pacienty léčebny. Při té příležitosti se se-
známí s činností ekumenického týmu spirituální péče, 
který od května 2009 v Psychiatrické léčebně koordinu-
je jáhen Jaromír Odrobiňák. 
V 15:30 bude v ústavním kostele sv. Václava Mons. 
Duka slavit mši sv. a poté posvětí kapli Ducha svaté-
ho, která byla v kostele nově zřízena a opatřena vitrá-
žemi výtvarníka Oldřicha Seluckého. K účasti jste srdeč-
ně zváni.

Kolegium katolických lékařů 
pražské arcidiecéze
srdečně zve na další ze svých večerů: 23. listopa-
du pronese prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., přednášku na 
téma Svatá Anežka Česká. Přednášky se konají v bu-
dově III. interní kliniky Všeobecné FN, U nemocnice 1, 

Praha-Nové Město (bývalá jezuitská kolej s průčelím do 
Karlova nám.) vždy ve středu v 18:30. Případné změny 
naleznete na www.akkl.webpark.cz

Koncert v kostele sv. Kateřiny
Ve čtvrtek 24. listopadu v 15:30 pořádají Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze, Rytířský řád křižovníků, 
MČ Praha 2 a Společnost pro duchovní hudbu kon-
cert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické 
a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 
Praha 2. Koncert se koná u příležitosti svátku patronky 
kostela. Na programu budou skladby G. F. Händela, 
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta, L. Janáčka 
a F. Bendy. Účinkuje Barbora Polášková – mezzosop-
rán, Žofi e Vokálková – fl étna a Drahomíra Matznerová 
– varhany. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2.
Všichni jsou srdečně zváni. Vstup je volný. 
Poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny bude 25. listopa-
du v 16:30, hlavním celebrantem bude emeritní velmis-
tr P. Jiří Kopejsko O.Cr.

Motus Christi
„Každý pro svoje spojení s Kristem je povolán k životu“ 
(1 Kor 15,22b). Motus Christi je pojmenování pro du-
chovní cvičení, která připravují Misionáři Identes v Michli 
pro mladé lidi (orientačně 18–30 let). Jsou zaměřena 
na osobní konverzi a vztah s božskými Osobami.
Každá, i „nepatrná“ zkušenost s božskými Osobami dělá 
člověka vnímavějším na Boží vůli a nejinak je tomu i při 
Motus Christi. Zejména vás mladší, kteří vnímáte a proží-
váte naléhavý hlas svého ducha i otázku životního po-
volání, srdečně zveme k dvoudennímu Motus Christi.
Koná se od pátku 25. do neděle 27. listopadu na faře 
v Praze 4 – Michli (Baarova 52/23). Stravování a noc-
leh budou zajištěny, spacák a karimatku s sebou. Cena 
100 Kč na den. Kontakt: P. Antonín Lukeš, M.Id., an-
toninlukes@yahoo.es; tel.: 241 485 428, 728 791 472, 
721 080 740.

Adventní ctnosti: trpělivost a naděje
V neděli 27. listopadu v 16:30 jste srdečně zváni k vy-
slechnutí přednášky na téma Adventní ctnosti: trpěli-
vost a naděje, která se koná v rámci Farní akademie 
v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, 
Ve Lhotce 36. Přednášející bude PhLic. Kateřina 
Lachmanová, Th.D., z Katolické teologické fakulty UK 
v Praze.

Nad evangeliem podle Lukáše
Nakladatelství Paulínky zve na prezentaci knihy Nad 
evangeliem podle Lukáše. Po ukončení prezenta-
ce bude možné knihu zakoupit s 15% slevou. Knihu 
a Lukášovo evangelium v knihkupectví Paulínky 
(Jungmannovo nám. 18) představí P. Jaroslav Brož, 
Th.D., S.S.L., a to 29. listopadu od 19:00.

Ohlédnutí za SDM Madrid 2011
Vrátit se k Madridu s knížkou v ruce
V nakladatelství Paulínky vyšla koncem října knížka 
Pevně se držet víry, která formou kroniky mapuje nejdů-
ležitější okamžiky Světového dne mládeže v Madridu. 
Publikace obsahuje slova papeže Benedikta XVI. adre-
sovaná mladým lidem a texty katechezí českých a mo-
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ravských biskupů. Knihu doplňují svědectví mladých 
lidí, texty jsou oživeny černobílými fotografi emi a ba-
revnou přílohou. 
Knihu (230 stran textu a 16 stran barevné přílohy) připra-
vily Sekce pro mládež ČBK, signaly.cz a Asociace křes-
ťanských sdružení mládeže, o. s. Cena v distribuční síti 
je 199 Kč; dotovaná cena pro mladé lidi 95 Kč. Možnost 
objednání: www. paulinky.cz; http://madrid.jdem.cz/

Světový den mládeže v Madridu na DVD 
ADV studio, Sekce pro mládež ČBK a AKSM připravily 
dokumentární fi lm o pouti mladých z ČR do Madridu na 
XXVI. Světový den mládeže. 45minutový fi lm je k dostá-
ní na diecézních centrech pro mládež za 50 Kč. Lze ho 
objednat i na: http://madrid.jdem.cz/

Výstava obrazů a ilustrací 
Markéty Laštuvkové
Knihkupectví U Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, 
160 00 Praha 6; tel: 220 181 714) vás sr-
dečně zve na výstavu obrazů a ilustra-
cí Markéty Laštuvkové, která je otevře-
na do konce listopadu ve všední dny 
8:30–18:00.

Časopis IN! – nejlepší 
kamarádka v dospívání
Dívčí časopis IN! je křesťanskou protiváhou bulvárních 
časopisů pro dospívající děvčata. V každém čísle na-
jdou děvčata stránky o víře i rozhovory se zajímavými 
lidmi, články o vztazích, dívčích problémech, hudbě, 

kultuře nebo módě. O všech tématech píše IN! z křes-
ťanského úhlu pohledu. Čtenářky tak mohou porov-
nat názory komerčních dívčích časopisů a formulovat 
si svůj vlastní názor. 
IN! pomáhá děvčatům obstát v rozhovorech s nevěřící-
mi kamarádkami, snadněji obhájit názor na problema-
tické otázky dnešní doby, jako je např. předmanželský 
sex, tolerance k nemorálnímu jednání a deformova-
ným vztahům v rodinách.
S časopisem IN! spolupracují kněží s velkou praxí v práci 
s mládeží, psychologové a pedagogové, ale nechybí 
ani články od čtenářek samotných. 
K časopisu se vyjádřil i pomocný biskup pražský Mons. 
Karel Herbst, který má pro mládež veliké porozumění: 
„Časopis IN! vytváří spolehlivou kamarádku děvčatům 
od 10 do 15 let. Zároveň se mu dostává velice pozitiv-
ních ohlasů ze strany rodičů i vychovatelů. Doporučuji 
tento časopis pozornosti všech vychovatelů, kteří mají 
zájem předávat děvčatům hodnoty postavené na 
křesťanství.“
IN! není jen časopis. Redakce organizuje každý rok 
Setkání čtenářek a program pro mládež na Velehradě 
– Dny lidí dobré vůle. Nabízí webový IN!-shop (www.
in.cz) s možností zakoupit oblíbená trička, mikiny a dal-
ší zboží.
Časopis lze podpořit prostřednictvím Nadačního fondu 
na účtu České spořitelny 141497399/800. Nejlepší pod-
porou časopisu je ale předplatit ho děvčatům, pro kte-
rá vychází.
Vydavatelství Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad 
Nisou; tel. 775 598 604; objednavky@in.cz; www.in.cz

Helena Filcíková

OZNÁMENÍ

Nový program bohoslužeb 
ŘKF Praha-Vyšehrad
Nový program bohoslužeb, na nějž touto cestou upo-
zorňujeme, platí od pondělí 31. 10. 2011.
Ne 8:30-8:50 svátost smíření (bazilika)
 9:00 farní mše sv. (bazilika)
 10:00 setkání u kávy (farní sál)
Po 18:00 mše sv. (rotunda)
Út 18:00 mše sv. (rotunda)
St 18:00 mše sv. (rotunda)
Čt 18:00 mše sv. (bazilika)
 18:45-19:30 adorace a svátost smíření (bazilika)
Pá 18:00 mše sv. (rotunda)
So 8:00 mše sv. (rotunda)

AP hledá dobrovolné fotografy
Sekretariát arcibiskupa hledá dobrovolné fotografy, 
kteří by měli zájem čas od času pořídit pro Arcibiskupství 
pražské fotografi e z významných akcí pořádaných ar-
cibiskupstvím. Odměnou bude volný přístup na zají-
mavé akce, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné. 
Zájemci nechť se hlásí u Mgr. Aleše Pištory (sekretariát 
arcibiskupa, pistora@apha.cz, 220 392 117).

Výběrové řízení: pokladní-průvodce
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na mís-
to pokladní-průvodce.
Požadavky: SŠ vzdělání; zkušenost s prací s fi nanční ho-
tovostí; základy práce na PC; komunikační znalost ale-
spoň jednoho světového jazyka; trestní a morální bez-
úhonnost.

Možný nástup: 1. ledna 2012.
Strukturovaný životopis posílejte do 15. listopadu 2011 
na adresu: Arcibiskupství pražské,
Augustína Vaňková, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 
1; nebo e-mailem: vankova@apha.cz

Dny otevřených dveří
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., 
Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší 
odborná škola zdravotnická Suverénního řádu mal-
tézských rytířů si vás dovolují pozvat na Dny otevře-
ných dveří, které se konají 7. a 22. listopadu, 1. prosin-
ce 2011 a 18. ledna 2012 vždy od 17:00 v Ječné ulici 
33, Praha 2.
Další informace naleznete na: www.skolajecna.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

6.–12. 11. Exercicie pro 
kněze I. 

Mons. Ladislav 
Hučko

Exerciční dům Svatá 
Hora

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram e-mailem: 
ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním 
formuláře na http://www.svata-hora.cz

12. 11.
Jednodenní 
duchovní obnova 
pro mládež hledající 
své životní povolání

P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32, tel.: 541 239 264
dc-vranov@katolik.cz
www.dc-vranov.katolik.cz

15.–19. 11.
Ignaciánské 
exercicie: Pociťovat 
zranění

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

23.– 27. 11.
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

25.–27. 11. Adventní exercicie 
pro tři generace 

Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy

Klášterní 1, 463 62 Hejnice
tel.: 482 360 235; mcdo@mcdo.cz
www.mcdo.cz

25.–27. 11.
Adventní duchovní 
obnova pro všechny 
s adventním bděním

Pavel Kilian (trvalý 
jáhen)

Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly viz výše

27. 11. – 1. 12. Adventní duchovní 
cvičení pro všechny

P. Antonín 
Dąbrowski OFM ŘKDS Stojanov viz výše

27. 11. – 1.12. 
Exercicie 
Arcidiecézní charity 
Praha

P. Vojtěch Eliáš Exerciční dům Svatá 
Hora viz výše

1.–4. 12. Ignaciánské 
exercicie – II. týden P. František Lízna SJ Exerciční dům 

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

2.–4. 12.
Duchovní cvičení 
pro laiky, past. 
asistenty a akolyty

P. Michal Pořízek ŘKDS Stojanov viz výše

8.–11. 12.
Připrav své srdce 
i cestu Pánu 
(adventní obnova 
pro dívky 18–30 let)

P. Roman Janáč 
CSsR, Vincenta 
Kořínková SCB

Maria Hilf ve Zlatých 
Horách

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

16.–18. 12.
Jakou cenu má 
můj život (adventní 
obnova pro dívky 
14–18 let)

P. Roman Macura, 
Vincenta Kořínková 
SCB

Ostravská 453, Frýdlant 
nad Ostravicí S. M. Vincenta Kořínková, viz výše

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 fi lo-
sofi e a pak se soustředí na biblické obrazy smrti a věč-
ného života a na to, jak se k dané problematice staví 
teologie. Skrze množství obrazů a jejich interpretaci nás 
krok za krokem vede k závěru, že ve vztahu ke smrti mů-
žeme žít v naději a s nadějí také umírat.

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

Svatá Anežka Česká
Omalovánka s příběhem královské dcery, která se roz-
hodla pro život v chudobě a ve službě nemocným.

Brož., 16 str., 35 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Evangelium podle Marie
(Georgette Blaquierová)
Kniha svěžích meditací nad biblickými texty o Panně 
Marii, která se snaží biblické poselství aktualizovat pro 
každodenní život současného člověka. Vznikla na zá-
kladě exercicií pro laiky, a proto je použitelná pro osob-
ní či skupinové exercicie s Matkou Boží. 

Brož., 166 str., 149 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Za východní církve, aby rostlo poznání a uznání jejich úctyhodné tradice 
jako duchovního pokladu pro celou církev.

Úmysl misijní
Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu kráčet cestou smíření a spra-
vedlnosti.

Úmysl národní
Za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo zane-
dbali naplňování tak závazného daru, jakým je přijetí a rozvíjení Božího 
života ve svátosti křtu, a to jak sami u sebe, tak vůči těm, za které nese-
me spoluodpovědnost.

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

 2. listopadu 1766 piaristé začali vyučovat na koleji v Panské ulici na pražském Starém Městě.

 4. listopadu 1946 papež Pius XII. jmenoval Josefa Berana pražským arcibiskupem. Biskupské svěcení přijal ve 
svatovítské katedrále 8. prosince 1946.

 5. listopadu 1991 zemřel Mons. Jan Lebeda, katolický kněz, odborný publicista. Nejdříve působil jako kaplan 
v Kolíně a pak v Praze u Sv. Štěpána. V letech 1943–1951 byl spirituálem kněžského semináře 
v Praze, potom administrátorem v Řevničově a v Kladně-Rozdělově. Od roku 1968 adminis-
trátor ve Staré Boleslavi a zde téhož roku jmenován kanovníkem kolegiátní kapituly starobo-
leslavské. Odtud byl roku 1980 povolán do metropolitní kapituly svatovítské, kde byl 1. 5. 1987 
jmenován proboštem. V září 1986 se ujal funkce generálního vikáře. 19. května 1988 jmeno-
ván světícím biskupem pražské arcidiecéze. (* 23. 4. 1913)

 6. listopadu 1991 papež Jan Pavel II. udělil strahovskému opatskému chrámu Nanebevzetí Panny Marie titul 
„bazilika minor“.

 13. listopadu 1946 v Praze zahájen první manifestační sjezd osvobozených politických vězňů z řad českých kně-
ží, jakož i kněží domácího a zahraničního odboje. Umučených kněží bylo vzpomenuto smu-
teční bohoslužbou v chrámu Matky Boží před Týnem.

 22. listopadu 1551 v Římě zveřejněn list sv. Ignáce z Loyly císaři Ferdinandovi I., který se týkal potřeby založení je-
zuitské koleje v Praze a budoucí misie Tovaryšstva Ježíšova v českém království.

 23. listopadu 1991 pražský arcibiskup Miloslav Vlk předal titul Mons., který Svatý otec propůjčil třem kněžím praž-
ské arcidiecéze, a to Dr. Oto Mádrovi, Dr. Jiřímu Reinsbergovi a Vladimíru Vyhlídkovi. Čestný 
titul za věrné služby církvi propůjčil Svatý otec dlouholetému zaměstnanci Arcibiskupství praž-
ského Josefu Bláhovi.

 27. listopadu 1321 zemřela Kunhuta Přemyslovna, řeholnice kláštera v Praze na Františku. Později zvolena aba-
tyší kláštera benediktinek u Sv. Jiří na Pražském hradě. (* roku 1265)

 28. listopadu 1911 narozen Václav Renč, katolický spisovatel, dramatik, literární a divadelní kritik, autor knih pro 
děti, autor rozhlasových her. († 30. 4. 1973)

 29. listopadu 1781 zvláštním patentem zrušil císař Josef II. všechny kláštery, které se nezabývaly vyučovací, vě-
deckou nebo charitativní činností.

Arnošt Kelnar

Vážení čtenáři,
redakce Zpravodaje se na Vás obrací s prosbou o spolupráci. Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám, 
v nichž církev i skrze média působí, a v reakci na stále nové výzvy usilujeme o zlepšení obsahu i formy toho-
to periodika pražské arcidiecéze. Abychom mohli lépe plnit své poslání, bylo by pro nás velkou pomocí znát 
Váš názor. Proto budeme vděční, když nám své poznámky, připomínky a návrhy týkající se Zpravodaje za-
šlete buď mailem na arcizpravodaj@seznam.cz, nebo na adresu Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 
Praha 6 – Dejvice.

Cenné pro nás budou zejména odpovědi na tyto otázky: •Čtete Zpravodaj se zájmem? Proč ano, proč 
ne? •Které informace v něm nejvíce vyhledáváte? •Považujete stávající rubriky za přínosné? •Co vám ve 
Zpravodaji chybí? •Jak se vám líbí jeho grafi cká podoba? Orientujete se ve Zpravodaji dobře?

Za již zaslané reakce upřímně děkujeme!


