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Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím,
kam nás příští rok asi zavede. Máme být
pesimisty nebo optimisty? Vzpomínám
na papeže Wojtylu, který tvrdil, že
křes!an pesimistou být nemůže. Za-
kazuje mu to dokonce sama Bible.
Jsou v ní popsány hrozné skuteč-
nosti. Hned na úvodních strán-
kách popisuje první lidskou ro-
dinu, v níž matka najde svého
syna Abela zabitého jeho vlast-
ním bratrem. Starozákonní cír-
kev prožívá nepředstavitelné
osudy, které opravdu vybízejí
k pesimismu. Ale všimněme si:
situace mohou být sebehroznější,
nakonec to ale vždy dopadne dob-
ře. Izraelský národ prožívá hrozné
porážky, nakonec i vyhoštění z vlas-
ti. Ale nade vším je Boží prozřetel-
nost, Boží láska, která nakonec zvítězí.
Tam, kde byl hřích, se objeví Panna Mari-
a, odpuštění a záchrana. Tam, kde vládla zra-
da a kříž, se objeví vzkříšení. Bůh ponechá lidem
svobodu, ale konečné rozhodnutí si ponechá on sám.
Z potupného kříže vzejde nový život pro celé lidstvo.

Nemá tedy pravdu Jan Pavel II., když hned po svém zvo-
lení za hlavu církve vyzve shromážděné k odvaze? NE-
BOJTE SE, Pánem dějin je Bůh!

Tento papež odvahy a důvěry prožil ve
svém životě vše, co v nás ještě dnes vzbu-

zuje hrůzu. Dvojí 9ábelská ideologie,
války, které si vyžádaly větší počet

zabitých než jakékoli pronásledová-
ní minulých dob. A přece říká „ne-
bojte se“, protože ví, že nade
vším vládne Boží dobrota
a láska.

Nebojme se proto ani my
přijmout z Božích rukou potíže
současné doby. I ty jsou v režii
starostlivého Otce, který ne-
opustí své věrné. Vstupme do
nového církevního roku s odva-
hou, s důvěrou v Boží prozřetel-

nost, která umí nechat padnout
pšeničné zrno do země, aby přine-

slo bohaté klasy. Nebojme se těšit
se na Vánoce, těšit se na svátostné se-

tkání s Ježíšem. Tento Ježíš, uctívaný
jako Pražské Jezulátko zvláště poutníky

z Jižní Ameriky, byl drahý i svaté Terezičce
z Lisieux a svaté Benediktě, patronce Evropy,

protože obě chápaly, že ten Ježíšek, synáček Panny Ma-
rie, chce i svou dětskou bezmocí – jako symbolem – ukázat
svou blízkost nám, kterým se přišel dát jako nejcennější vá-
noční dárek.

Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, emeritní biskup

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www. apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj

Roráty v pražské katedrále
Po celou dobu adventní – od 3. do 24. 12. 2006 – se konají
v chórové kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Pra-
ze již tradičně ranní mše svaté se zpívanými roráty. První ro-
ráty budou v neděli 3. 12. v 8:00. Od úterý do pátku celebru-
jí mše svaté s rorátními zpěvy otcové biskupové. Pondělí až
pátek – od 5:45; Sobota – od 7:00; Neděle – od 8:00.

Rodina – téma nejen vánoční
Rodina – slovo, které na konci kalendářního roku vyslovuje-
me a promýšlíme více než jindy, uvědomujeme si jeho
význam, hledíme do minulosti i do budoucna. V čase Vánoc
intenzivněji myslíme na Marii a Josefa, v oslavě Kristova na-
rození rozjímáme nejen o daru jeho života, ale také o tajem-
ství lidské rodiny, do níž Bůh vstoupil. V neděli během
vánočního oktávu, letos 31. 12., slaví církev svátek svaté Ro-
diny, k němuž tradičně patří obnova manželského slibu…
(pokračování na str. 3).

Vánoční bohoslužby
Před Vánocemi se na Arcibiskupství pražské obrací velké
množství zájemců o informace o slavení vánočních bohoslu-
žeb v kostelích arcidiecéze. Každoročně tyto informace zve-
řejňujeme na internetových stránkách www.apha.cz a v elek-
tronickém katalogu AP web.katalog.apha.cz

Tříkrálová sbírka
Drazí přátelé, milí koledníci, upozorňuji vás všechny, lidi do-
bré vůle, že se opět blíží termín Tříkrálové sbírky v našich
farnostech, která bude probíhat od úterý 2. 1. až do neděle
7. 1. 2007, někde možná i po tomto datu. Prostředky takto zí-
skané podporují sociální programy, v kterých Arcidiecézní
charita Praha pomáhá těm nejpotřebnějším v naší arcidiecézi
(pokračování na str. 5 a 9).

ZPRAVODAJ
S radostí a optimismem do nového církevního roku
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Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
V listopadovém čísle jsme zahájili seriál rozhovorů s okrsko-
vými vikáři vikariátů pražské arcidiecéze, nyní pokračujeme
a představujeme vám II. pražský vikariát. Otázky jsme polo-
žili vikáři P. Mgr. Petru Kouteckému SJ.
� Kolik má II. pražský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
II. pražský vikariát se rozkládá na levém břehu Vltavy
od Zbraslavi na jihu Prahy až po Roztoky u Prahy na severu.
S výjimkou Strahova, Hradčan a Malé Strany, které spadají
pod I. pražský vikariát, zabírá téměř polovinu Prahy a zahrnu-
je i obce a místa ležící mimo hranice hlavního města. Na úze-
mí vikariátu, který tvoří 20 farností s 54 kostely, působí v du-
chovní správě 29 kněží a jeden trvalý jáhen a další diecézní
a řádoví kněží. Jáhni i seminaristé zde mají svá bydliště.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
Proces slučování farností jako přirozeného domova pro jed-
notlivce i společenství žijící z víry v Praze je ve fázi vzdále-
né přípravy a bude, myslím, velmi náročný. Někteří lidé totiž
ve velkoměstě, jakým je Praha, považují dnes klasické územ-
ní dělení na farnosti už jen za formální záležitost. Myslím,
že v nejbližší budoucnosti nemusíme a ani nemůžeme očeká-
vat žádné převratné změny. Důležitá je ale obnova života far-
ností z kořenů naší víry a celkové zkvalitnění života křes!anů.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, myslí-
te, je to způsobeno?
Katolická církev představuje v dnešní společnosti určitě
menšinu. Řekl bych, že religiozita v našem vikariátu je na če-
ské poměry přiměřená a normální. Statisticky je malá, ale
kostely jsou plné. Práce tedy máme dost. Vidím, že tam, kde
je nabídka, lidé přicházejí, nové impul-
sy a pluralita forem jsou vítány, každé-
ho oslovuje něco jiného; je to hodně
osobní, záleží na místním farním spole-
čenství, na panu faráři, zkrátka na osob-
nostech. Jde o to, abychom se snažili
být opravdu světlem, solí a kvasem (ov-
šem ne mimo mísu).
� Jaké kulturní památky, které jsou ve
vaší péči, se na území vikariátu nachá-
zejí? Co starost o ně obnáší?
Církevních kulturních památek, často
spojených s kořeny kultury v naší vlas-
ti, je na území II. pražského vikariátu
mnoho, a to jak nemovitých (např. Le-
vý Hradec, Břevnovský klášter, Zbra-
slav atd.), tak především movitých, je-
jichž význam a hodnota překračují hra-
nice našeho vikariátu i hranice arcidie-
céze. Například letos na jaře Česká
pošta vydala známku s obrazem Mado-
ny zbraslavské. V loňském roce byl ten-
to gotický skvost zapůjčen na výstavu
do Metropolitního muzea v New Yorku,
kde zaslouženě vzbudil obrovský úžas

a obdiv. Dalo by se jistě dlouho mluvit o různých nádherných
památkách, které se nacházejí v našem vikariátu, ale domní-
vám se, že z bezpečnostního hlediska to bohužel není, právě
v dnešní době, vhodné. Péče o kulturní památky na nichž
se podepsala „péče“ komunistické totality vyžaduje dnes
mnoho úsilí, starostí, energie a času a v neposlední řadě i fi-
nančních prostředků na nutné opravy, údržbu a restaurování,
ale i potřebné zabezpečení a ochranu.
� Co pokládáte za specifikum II. pražského vikariátu, čím je vý-
jimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i celkové?
Myslím, že vikariát je hodně umělá jednotka, která by roz-
hodně neměla být sama středem svého zájmu. V mnoha ry-
sech a ukazatelích se náš vikariát podobá jiným, ale má také
svá specifika, jako jsou např. velkoměstská pastorace, sídliš-
tě, vysokoškolské koleje, satelitní městečka, letiště Ruzyně,
tři velké nemocnice, věznice, bezdomovci, Domov Svaté Ro-
diny, Domov sv. Karla Boromejského, Slepecký ústav na Pa-
latě a další. Náš vikariát může přispět církvi především živý-
mi farnostmi a vším tím, co tyto farnosti nabízejí k růstu víry
a lásky a lepší kultury života. A není toho málo.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi a s os-
tatními vikariáty?
Komunikace je velmi důležitá jak mezi farnostmi, tak mezi
vikariáty. Funguje celkem dobře, především na meziosobní
rovině, i když je stále co zlepšovat (např. vzhledem k většímu
využití moderních prostředků elektronické komunikace).
Jsem vděčný svým spolubratřím, kteří jsou všichni velmi vy-
tížení a zaneprázdnění, že si dokážou udělat čas na naše spo-
lečná vikariátní setkání. Každý z nich je obohacením a obda-
rováním pro ostatní.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Pastorační středisko může přispět ke zlepšení naší práce
dlouhodobou přípravou spolupracovníků z řad laiků, včetně
jejich vzdělávání, a výchovou pastoračních pomocníků po-
třebných k obsazení důležitých úkolů a rolí ve farnostech

Sídlo arcibiskupství

kapituly

farnosti

hranice vikariátů

hranice farností
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a jednotlivých společenstvích. Může pomáhat odpovídat a re-
agovat na výzvy a potřeby dnešního života a také pomáhat
orientovat se v nesmírné záplavě informací, aby se naši věří-
cí lépe vyznali jak ve víře, tak ve světě, v němž žijí. Pomohlo
by nám také, kdyby se to, co se už osvědčilo v aktivitách Pas-
toračního střediska, týkalo i jiných programů a kdyby tyto
programy a aktivity nebyly vždycky vázány jen na sídlo to-
hoto střediska, tedy na Dejvice.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí II. praž-
ského vikariátu?
Radosti i bolesti spolu v životě často velmi úzce souvisí.
Stručně bych řekl, že největší radostí i starostí II. pražského
vikariátu je pastorace a evangelizace a vůbec život sám.

Děkujeme za rozhovor (kh)
Statistické údaje
farností celkem: 20
farností spravovaných přímo: 14
farností spravovaných excurrendo: 5
kněží: 29
jáhnů: 1
pastoračních asistentů: 9
kostelů a kaplí: 54
cekem obyvatel: 316 953
z toho římských katolíků: 53 972

Doplnění statistiky
Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme u rozhovoru s vikářem
I. pražského vikariátu neotiskli statistická čísla týkající se da-
ného vikariátu. Za tento nedostatek se Vám redakce velmi
omlouvá. Statistiky budeme pro doplnění informací připojo-
vat ke každému dalšímu rozhovoru. Dnes, vedle dat II. praž-
ského vikariátu, uveřejňujeme dodatečně také data, která
v listopadovém čísle Zpravodaje chyběla:

Statistické údaje – I. pražský vikariát
farností celkem: 17
farností spravovaných přímo: 15
farností spravovaných excurrendo: 2
kněží: 50
jáhnů: 5
pastoračních asistentů: 5
kostelů a kaplí: 48
cekem obyvatel: 44 683
z toho římských katolíků: 10 106

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Slavnost, kterou církev slaví 8. prosince, připomíná dogma
definované papežem Piem IX. 8. 12. 1854 v encyklice Ineffa-
bilis Deus, podle níž „blahoslavená Panna Maria byla od prv-
ního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu vše-
mohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasi-
tele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného
hříchu“. „K tomu, aby Maria byla matkou Spasitele, ,byla od
Boha obdařena dary hodnými tak velkého úkolu‘. Anděl Ga-
briel ji při zvěstování zdraví jako ,milostiplnou‘ (Lk 1,28).
Aby mohla dát svobodný souhlas své víry ke svému vyvole-
ní, které jí bylo oznámeno, bylo třeba, aby byla cele nesena
Boží milostí. … Tento ,jas jedinečné svatosti‘, kterým je Ma-
ria ozdobena ,od prvního okamžiku svého početí‘, dostává
zcela od Krista: ,byla vykoupena vznešenějším způsobem

vzhledem k zásluhám svého Syna‘. Víc než kteroukoli jinou
stvořenou osobu ji Otec v Kristu ,zahrnul z nebe rozmanitý-
mi duchovními dary‘ (Ef 1,3). V něm ji ,vyvolil ještě před
stvořením světa‘, aby byla před ním svatá a neposkvrněná
v lásce (Ef 1,4).“ (Katechismus katolické církve, Kostelní
Vydří: KN, 2002; čl. 490–492) Tuto pravdu církev vždy vy-
znávala, už v prvních staletích se v tomto smyslu vyjadřova-
li sv. Justin, sv. Irenej a Tertulián, později sv. Ambrož, sv. Au-
gustin a sv. Sofronius. „Liturgická oslava Početí Panny Marie
se konala nejprve na Východě, v 9. stol. přešla z Konstantino-
pole do jižní Itálie a na Sicílii. Koncem 11. století zavedl ten-
to svátek ve své diecézi sv. Anselm z Canterbury a v té době
se objevují náznaky této úcty i u nás v tzv. Opatovickém ho-
miliáři. Z Anglie se svátek šířil i jinam. U nás se slaví už ko-
lem roku 1200. V roce 1476 Sixtus IV. rozšířil jeho slavení
pro celou církev.“ (Misál, Kostelní Vydří: KN, 2003, s. 2189)

Poutní mše v kostele zasvěceném Neposkvrněnému Početí
Panny Marie v Praze - Strašnicích proběhne 8. 12. v 18 hodin.

Rodina – téma nejen vánoční
(pokračování ze str. 1)
Rodina, společenství lidí tvořené vzájemnou láskou, spojení,
bez něhož by nebyl život … jak je dnes toto spojení pevné?
Co znamenají rodina a manželství pro mladého člověka, pro
naši společnost, pro církev? Co můžeme udělat pro to, aby
naše rodiny stály na dobrých a pevných základech?

Pár otázek jsme položili Ing. Jiřímu Musilovi, vedoucímu
Centra pro rodinu (CPR), které organizuje a zajiš!uje výchov-
né, vzdělávací a formační programy pro snoubence, manžele
a rodiny, k těmto účelům připravuje potřebné materiály, na-
vazuje a podle potřeby rozvíjí kontakty s církevními i necír-
kevními organizacemi, pracujícími v oblasti péče o rodinu
a manželství, včetně manželských poradců.
� Mohl byste konkretizovat, v čem spočívá péče o rodinu,
kterou CPR poskytuje?
Centrum pro rodinu je zaměřeno na pastoraci rodin a manže-
lů. Rodinná pastorace má své místo především ve farnostech,
ale zkušenost ukazuje, že některé oblasti je výhodnější zabez-
pečit na úrovni diecéze. Od samého počátku v roce 1994 se
věnujeme různým formám příprav snoubenců na život
v manželství. K této oblasti jsme v posledních letech připoji-
li programy pro manžele 21. století, tedy pro ty, kteří vstoupi-
li do manželství v uplynulých pěti letech. Křes!anská psycho-
logická poradna při Centru nabízí bezplatně služby dospělým
klientům s partnerskými i osobními problémy. Dalším širo-
kým celoročním programem je pastorační péče o osamělé
maminky, tedy vdovy, rozvedené a svobodné matky. Pro ro-
diny (úplné i neúplné) organizujeme pravidelně z pověření
arcibiskupa diecézní poutě rodin, na kterých zajiš!ujeme do-
provodný program pro rodiče i děti. V příštím roce se taková-
to pou! uskuteční 2. června na Tetíně. Důležitou oblastí naší
práce je i podávání informací o prorodinných aktivitách
v diecézi i v celé republice. V rodinné pastoraci v současné
době působí kromě diecézních center pro rodinu i různé křes-
!anské občanské iniciativy. Ze středisek Arcibiskupství jsme
byli před deseti lety jedněmi z prvních, kteří začali při své
práci využívat vlastní internetovou prezentaci. V poslední
době spolupracujeme se serverem help.vira.cz, pro který stá-
le častěji odpovídáme na dotazy týkající se rodiny a partner-
ských vztahů. A na příští rok chystáme programy pro matky
na mateřské dovolené a pro rodiče, kteří si chtějí prohloubit
své dovednosti při výchově dětí.



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře pana kardinála

1. 12. 15:30 adorace a mše sv. za povolání,
sv. Ludmila

2. 12. 17:00 přijetí žadatelů do katechume-
nátu, bohoslužba slova, katedrála
18:00 setkání s katechumeny, Sál
kardinála Berana

3. 12. 8:30 mše sv., 1. neděle adventní,
Loreta, klášter kapucínů, Hradčany

6. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
10. 12. 10:30 mše sv. 2. neděle adventní, pas-

torační návštěva, kostel Nejsv. Trojice,
klášter bosých karmelitánů, Slaný

13. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
17. 12. 10:00 mše sv., pastorační návštěva,

kostel sv. Bartoloměje, Kolín

19. 12. 17:30 setkání s novináři, klášter do-
minikánů, Praha 1

20. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
22. 12. 16:00 předání betlémského světla

Pražanům, katedrála
25. 12. 00:00 půlnoční mše sv., kostel

P. Marie Vítězné – Pražské Jezulátko
31. 12. 9:30 mše sv., Svátek sv. Rodiny,

kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlín
16:00 mše sv., konec občanského ro-
ku, katedrála

Z diáře biskupa Malého

1. 12. 18:00 Teplice, ekumenické shromáž-
dění

3. 12. 10:30 sv. Petr (Na Poříčí), mše sv.
6. 12. Vyšší odborná škola publicistiky, vi-

zitace
7. 12. 5:45 roráty, katedrála
8. 12. 17:00 sv. Gabriel, mše sv.
10. 12. 16:00 Jinonice, mše sv.

19:00 Církev bratrská, Soukenická
ul., kázání

12. 12. Zdravotní škola Ječná ul., vizitace

13. 12. 19:30 Hradec Králové, mše sv.,
přednáška pro vysokoškoláky

14. 12. 5:45 roráty, katedrála
16. 12. 10:00 Kosoř, mše sv., svěcení oltáře
17. 12. 11:30 sv. Bartoloměj, mše sv.

18:00 katedrála, adventní koncert
21. 12. 5:45 roráty, katedrála
24. 12. 24:00 sv. Voršila, půlnoční mše sv.
25. 12. 17:00 katedrála, nešpory
26. 12. 9:30 katedrála, mše sv. pro jáhny
31. 12. 9:30 katedrála, mše sv.

Z diáře biskupa Herbsta

1. 12. 17:30 mše sv. na závěr jubilejního
roku Tovaryšstva Ježíšova, kostel sv.
Ignáce, Praha - Nové Město

2. 12. 9:00 farní rekolekce, kostel sv. Vá-
clava, Praha - Smíchov
14:30 mše sv., kostel sv. Václava,
Praha - Smíchov

3. 12. 9:30 mše sv., kostel sv. Ducha, Pra-
ha - Staré Město

5. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
6. 12. 18:00 poutní mše sv., kostel sv. Mi-

kuláše, Praha - Malá Strana
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� Jaký je o vaše služby zájem? Kdo především jich využívá?
Poměrně značný zájem o společné přípravy na život v man-
želství je dán jednak dobrou spoluprací s duchovními v Praze
a jednak specifickou situací v hlavním městě – velká koncen-
trace mladých lidí kolem 30 let věku. Stoupající poptávku po
konzultacích je možné pozorovat i v křes!anské psychologic-
ké poradně, takže ne vždy se daří najít brzký termín. Velký
zájem o programy pro ženy žijící v manželství je dán jistě mi-
mo jiné i větší potřebou žen sdílet se. Těší nás zájem mladých
lidí o naše přednášky o partnerských vztazích na středních
a vyšších školách. Radost nám působí, když se o naše progra-
my zajímají bohoslovci a další studenti teologie, a to jak
v rámci náslechů, tak při psaní diplomových prací. A potom
je to naše mnohaleté působení na internetu, které je z hledis-
ka počtu kontaktů jednou z našich nejvýznamnějších aktivit.
� Jak se ve vaší práci projevuje rozpor mezi vnímáním man-
želství a rodiny církví a sekulární společností?
V naší každodenní praxi se setkáváme s lidmi, jejichž zkuše-
nost s životem v církvi je malá nebo žádná. Například na pří-
pravách na život v manželství tvoří tito lidé mnohdy většinu.
V souladu s papežovými slovy, kterými reagoval v rozhovoru
na téma rodiny, se snažíme o to, aby i tito lidé poznali, že
„křes!anství, katolicismus není nějaká sbírka zákazů, nýbrž
pozitivní volba. … Je tedy důležité ukázat nejdříve, co chce-
me. Pak teprve lze vidět, proč něco nechceme.“ Naši dobro-
volní spolupracovníci žijí v křes!anských rodinách. V progra-
mech Centra se snaží svědčit o tom, že přes všechny krize
a rozpady, hříchy a vzájemné trápení, kterými může rodina
procházet, se ukazuje, že rodina je „skvělý Boží nápad“, kte-
rý stojí za to s Boží pomocí žít.

� Co o současné rodině vypovídají statistiky?
Při pohledu na statistiky je třeba se vyvarovat povrchních zá-
věrů jako „rodina je v krizi“ či „každé druhé manželství se
rozvádí“. Nesmíme opomíjet to pozitivní, co manželství a ro-
dina přinášejí a co podle odborníků budou přinášet i v bu-
doucnu. Ano, ubývá uzavřených sňatků, rodí se méně dětí,
přibývá rozvodů, volných soužití či manželství na zkoušku
a tento trend se nikterak nevyhýbá ani věřícím. Na druhé stra-
ně např. výzkumy ukazují (a naše praxe to potvrzuje), že
u mladých lidí se rodina těší stále velké vážnosti. Odborníci
říkají, že roste nenahraditelnost rodiny jako vztahového
a emočního zázemí jedince, který je vystaven vzrůstajícímu
tlaku stále komplikovanější společnosti. Nároky společnosti
vědění (takto je někdy nazývána současná postindustriální
společnost) tuto funkci rodiny pravděpodobně zásadním způ-
sobem zvýrazní. A nezapomínejme, že přes všechny problé-
my rodina stále zůstává jednou z nejstabilnějších institucí.
� Jak může každý z nás přispět dobrému životu rodin?
Každý čtenář Zpravodaje může určitě přispět modlitbou. Mo-
dlitbou za rodiny ve svém bezprostředním okolí, nejen za ty,
které procházejí viditelnými těžkostmi. Dále bych upozornil
na potřebu vyváženého přístupu k rodině: na jedné straně ne-
vzdávat se křes!anského ideálu a usilovat o něj, na druhé stra-
ně nezatracovat a neopouštět ty, kteří tento ideál nežijí na
100%. A nakonec zkušenost ukazuje, že rodiny si bývají na-
vzájem cennou pomocí. A! už v bezprostředním okolí, v ma-
lých společenstvích, ve farnosti či v různých rodinných sdru-
ženích. Rodina není jenom objektem pastorace, ale je také je-
jím významným subjektem. Snahou našeho Centra pak je,
aby tato činnost rodin měla odborné a formační zázemí.

Děkujeme za rozhovor (kh)

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
3. – 7. 12. 19:00–19:30 sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské nám.) Karlín
18. – 22. 12. 13:00–16:30 sv. Tomáše (u Malostranského nám.) Malá Strana
28. 12. – 1. 1. 9:00–17:45 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město



8. 12. 16:00 jáhenské svěcení, Uherské
Hradiště (u františkánů)

9. 12. 18:30 mše sv., kostel sv. Jakuba Star-
šího, Praha - Kunratice

10. 12. 10:00 mše sv., Slapy
12. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
17. 12. 8:00 mše sv., Benešov

10:30 mše sv. se svěcením zvonů,
kostel sv. Františka z Assisi, Praha -
Chodov

18. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
24. 12. 10:00 mše sv., kostel sv. Antonína,

Praha - Holešovice
16:00 štědrov. mše sv., Skorkov

25. 12. 11:00 mše sv., Boží hod vánoční, Zhoř
26. 12. 10:30 mše sv., svátek sv. Štěpána,

kostel sv. Jakuba Staršího (minorité),
Praha - Staré Město

31. 12. 7:30 mše sv., Třeběšice

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

Tříkrálová sbírka
(pokračování ze str. 1)
Z Tříkrálové sbírky 2007 bude podpo-
řen projekt vybudování Azylového do-
mu pro matky s dětmi a týdenního staci-
onáře pro seniory v Praze -Hlubočepích.
Jako obvykle se mohou dvě třetiny této
sbírky použít na sociální projekty v kaž-
dé farnosti.

Podrobnější informace naleznete na
webových stránkách Arcidiecézní cha-
rity Praha (www.charita-adopce.cz),
případně, pokud se vaše farnost sbírky
již v minulosti účastnila, bude farní ko-
ordinátor osloven zástupcem ADCH
Praha přímo. � Karel Herbst

Plán sbírek na rok 2007
18. února Haléř sv. Petra
4. března Sbírka na charitní činnost

v arcidiecézi
6. dubna Velkopáteční sbírka na

Svatou zemi
13. května Svatojánská sbírka na arci-

diecézi
24. června Svatopetrská sbírka na bo-

hoslovce
23. září Svatováclavská sbírka na

církevní školství
21. října Sbírka na misie
4. listopadu Listopadová sbírka na cha-

ritní činnost v arcidiecézi
2. prosince Mikulášská sbírka na boho-

slovce

Všechny sbírky budou vždy zavčas
i s upřesňujícími informacemi připome-
nuty. Zároveň bude připojena informace
o výnosu téže sbírky v uplynulém roce
(pokud se konala).

Duch. cvičení v Českém Těšíně
Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova
v Českém Těšíně nabízí následující du-
chovní cvičení a obnovy:
� 7.–10. prosince 2006: Víkendová du-
chovní obnova pro všechny – vede
P. J. Adamík SJ
� 14.–17. prosince 2006: Víkendová
duchovní obnova pro všechny – vede
P. J. Adamík SJ
� 4.–10. února 2007: duchovní cvičení
– I. týden: „Poznat hloubku vlastního
hříchu a velikost Božího milosrden-
ství.“ – vede P. F. Lízna SJ
� 22.–25. března 2007: Postní víken-
dová duchovní obnova pro všechny
– vede P. J. Čupr SJ
� 29. března – 1. dubna 2007: Postní
víkendová duchovní obnova pro všech-
ny – vede P. J. Adamík SJ
� 12.–15. dubna 2007: Víkendová du-
chovní obnova pro všechny – vede
P. J. Adamík SJ

Přihlásit se lze na adrese: Exerciční
dům Tovaryšstva Ježíšova, Masarykovy
sady 24, 737 01 Český Těšín, tel.: 737
930 713, 558 761 429, e-mail: ex.dum.
tesin@jesuit.cz

Konference pro zdravotníky
Biskupství brněnské, Fakultní nemocni-
ce Brno, Nemocnice Milosrdných bratří
a Konvent sester alžbětinek v Brně po-
řádají v sobotu 20. ledna 2007 v Besed-
ním domě v Brně konferenci na téma

„Zdravotník – křes!an v dnešní nemoc-
nici IV“. Konference je určena všem
bez rozdílu vyznání.

Program: 8:00 bohoslužba; 9:30 prv-
ní blok přenášek: Léčebný proces v me-
zioborovém pohledu – * P. Dr. Michael
Marsch OP: Uzdravení skrze vědu, ne-
bo skrze víru? * MUDr. Vladislav
Chvála, PhDr. Ludmila Trapková: Léč-
ba psychosomatických poruch v rodině;
diskuse; oběd; 13:30 druhý blok před-
nášek: * Svědomí zdravotníka – * prim.
MUDr. Ivo Černý: Svědomí v denní
medicínské praxi; * Libuše Pankrácová:
Výchova svědomí zdravotní sestry; dis-
kuse; cca 16:00 ukončení konference.
Účastnický poplatek: 350 Kč.

Přihlášky se jménem, datem naroze-
ní (pro získání kreditních bodů), adre-
sou, pracovištěm a funkcí zašlete do
konce roku 2006 na e-mail: krestan.
konference@seznam.cz

Svatomikulášské slavnosti 
na Malé Straně
Římskokatolická farnost u kostela sv.
Tomáše Praha - Malá Strana a společ-
nost Psalterium zvou zejména pražské
zájemce na svatomikulášské slavnosti
na Malé Straně.

5. prosince v 16:15 mikulášská na-
dílka – písničky pro děti a jejich rodiče
zpívá Ztracená kapela; 6. prosince
v 17:00 nešpory, v 18:00 slavná poutní
mše svatá – slavení eucharistie bude
předsedat Mons. Karel Herbst SDB, po-
mocný biskup pražský. Liturgické zpě-
vy provedou Schola Benedicta a Praž-
ský katedrální sbor. Při mši sv. bude
provedeno nové ordinárium s účastí lidu
od Petra Chaloupského.
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Přehled výročí Arcidiecéze pražské v roce 2007
výročí          datum událost

1025 19. 2. 982 sv. Vojtěch zvolen druhým pražským biskupem
725 2. 3. 1282 zemřela sv. Anežka Česká
650 27. 3. 1357 Karel IV. založil kolegiátní kapitulu na hradě Karlštejn, tentýž

den dokončena stavba hradu Karlštejna
770 14. 4. 1237 papež Řehoř IX. povýšil špitální bratrstvo sv. Anežky České na sa-

mostatný řád podle řehole sv. Augustina – první a jediný český řád
1010 23. 4. 997 zavražděn sv. Vojtěch

15 4. 8. 1992 zemřel kardinál František Tomášek
15 1. 9. 1992 zahájilo činnost arcibiskupské gymnázium v Praze

660 2. 9. 1347 arcibiskup Arnošt z Pardubic korunoval Karla IV. a jeho cho!
Blanku – první česká korunovace českého krále

660 3. 9. 1347 Karel IV. založil v Praze na Novém Městě u kostela Panny Marie
Sněžné první český klášter karmelitánů

660 21. 11. 1347 Karel IV. založil v Praze na Novém Městě klášter pro slovanské
benediktiny

20 29. 11. 1987 vyhlášeno Desetiletí duchovní obnovy
30 30. 12. 1977 kardinál František Tomášek jmenován 34. pražským arcib.

665 1342 Karel IV. založil kolegiátní kapitulu Všech svatých
zpracováno podle knihy: Jiří Kettner: Dějiny pražské arcidiecéze v datech



Zakončení roku W. A. Mozarta
u sv. Mikuláše na Malé Straně
Výroční den první zádušní mše za
W. A. Mozarta, která byla sloužena 14.
12. 1791, bude připomenut zádušní mší
ve čtvrtek 14. 12. 2006 v 18:00 v koste-
le sv. Mikuláše na Malé Straně. Slavení
mše svaté bude předsedat Mons. Micha-
el Slavík, generální vikář. Před samot-
nou mší zazní v 17:00 koncertní prove-
dení Mozartova Requiem.

P E R S O N A L I A

Jáhenské svěcení
Philippe Deroo, žijící v duchovním cen-
tru hnutí fokolare ve švýcarském Mon-
tet, který přijal službu lektora i akolyty
a kandidaturu z rukou ženevského bis-
kupa Mons. Genouda a bude určen pro
misie v Africe, obdržel po splnění všech
nutných podmínek dne 5. listopadu
2006 v kapli sv. Jana Křtitele na arcibi-
skupství v Praze z rukou kardinála Mi-
loslava Vlka, arcibiskupa pražského, já-
henské svěcení.

Oznámení ohledně situace
kněze Mgr. Martina Marcinka
Biskup Starokatolické církve v ČR
ThMgr. Dušan Hejbal oznámil kardiná-
lovi Miloslavovi Vlkovi, že Mgr. Mar-
tin Marcinko, kněz arcidiecéze Košice
pobývající na území Arcidiecéze praž-
ské, vstoupil dne 1. září 2006 do Staro-
katolické církve v České republice.

Tímto jednáním se Mgr. Martin Mar-
cinko dopustil deliktu schismatu uvede-
ného v kán. 751 CIC a upadl podle kán.
1364 CIC do samočinného trestu exko-
munikace. ThMgr. Martinu Marcinkovi
je zakázáno v souladu s kán. 1331 CIC
§ 1 konat jakoukoli službu při mši svaté
a ostatních bohoslužbách, udílet svátos-
ti, svátostiny a přijímat svátosti, zastá-
vat jakýkoli církevní úřad, službu, úkol
nebo konat úkony z moci řízení.

Noví kanovníci Kolegiátní
kapituly Nanebevzetí Panny
Marie na hradě Karlštejně
Ing. Mgr. Robert Hanačík byl dne 27.
října 2006 ustanoven, potvrzen a jme-
nován nesídelním kanovníkem sv. Lud-
mily Kolegiátní kapituly Nanebevzetí
Panny Marie na hradě Karlštejně.

Stanisław Góra byl dne 12. listopadu
2006 ustanoven, potvrzen a jmenován
nesídelním kanovníkem sv. Prokopa
Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny
Marie na hradě Karlštejně.

Oba noví karlštejnští kanovníci byli
slavnostně uvedeni do své funkce kardi-
nálem Miloslavem Vlkem, arcibisku-
pem pražským, při mši sv. v neděli 26.
listopadu 2006 v kapli sv. Mikuláše na
hradě Karlštejně.

J u b i l e á ř
Výročí svěcení
Vladimír Valenta, farář v Pečkách 3.

12. 1966 (40 let)
Mgr. Jan Balík, administrátor v Praze -
Strašnicích 4. 12. 1991 (15 let)

ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě 

18. 12. 1937 (69 let)
P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem., prezi-
dent Sdružení Česká katolická charita

21. 12. 1971 (35 let)
Mgr. Ing. Martin Opatrný, trvalý jáhen
a rektor in materialibus u sv. Vojtěcha
v Praze-Dejvicích    21.12.1996 (10 let)
ThLic. Josef Vojtěch Šach, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě 

23. 12. 1961 (45 let)

Životní jubilea
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Praze

10. 12. 1920 (86 let)
Jiří Pištěk, kněz pražské arcidiecéze na
odpočinku 15. 12. 1926 (80 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze - Kobylisích

21. 12. 1924 (82 let)
P. František Florián Štětina OFM, farář
v Postupicích 23. 12. 1925 (81 let)
Mons. ThLic. Karel Pilík, kanovník,
prelát Jeho Svatosti, notář kurie 

24. 12. 1918 (88 let)
Václav Kořínek, kanovník 

25. 12. 1915 (91 let)
Josef Moulík, farář v Úhonicích

27. 12. 1936 (70 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

U s t a n o v e n í
Stanislav Fišer, kanovník Kolegiátní
kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré
Boleslavi, obdržel s účinností od 27. zá-
ří 2006 čestný titul emeritní děkan Ko-
legiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána
ve Staré Boleslavi.
Milan Flodr byl s účinností od 17. října
2006 jmenován a ustanoven odborným
duchovním asistentem Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha - Stodůlky.
P. doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdi-
na DrSc. O.Praem. byl s účinností od
1. listopadu 2006 do 31. října 2011 jme-
nován a ustanoven ochráncem spravedl-

nosti (promotor iustitiae) u Interdiecéz-
ního církevního soudu České provincie
v Praze.
Josef Hřebík Th.D., S.S.L. byl s účin-
ností od 1. listopadu 2006 ustanoven,
potvrzen a jmenován kanovníkem Kole-
giátní kapituly Všech svatých na Hradě
pražském.
P. Antonio Vicente Pérez Caramés
M.Id. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. listopa-
du 2006 do 31. ledna 2007 jmenován
a ustanoven administrátorem Římsko-
katolické farnosti u kostela Narození
Panny Marie Praha - Michle.
P. Petr Jan Semík OP byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. listopadu 2006 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Jiljí Praha -
Staré Město.
Mgr. Václav Soukup byl s účinností od
13. října 2006 uvolněn z funkce admini-
strátora excurrendo in materialibus
Římskokatolické farnosti Zvoleněves.
P. Mgr. Konrád Pavel Ston OFMCap.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. října 2006
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního klášterního kostela Panny
Marie Královny Andělů Praha - Hrad-
čany a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven rektorem kostela
Narození Páně (Loreta) Praha - Hradča-
ny a klášterního kostela Panny Marie
Královny Andělů Praha - Hradčany.
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek
OP byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. listopadu
2006 jmenován a ustanoven farním vi-
kářem Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Jiljí Praha - Staré Město.
Stanislav Zápotocký byl na základě své
žádosti ze dne 6. září 2006 s účinností od
12. září 2006 uvolněn z funkce farního
vikáře Římskokatolické farnosti Kolín.

Ú m r t í
ThDr. Ivo Císař, kněz Arcidiecéze praž-
ské, působící po celou dobu svého kněž-
ského života v Itálii, zemřel v Itálii v září
2005 ve věku nedožitých 78 let, v 54. ro-
ce svého kněžství. Pohřben byl v Itálii.
R.I.P. (Zprávu jsme obdrželi až nyní.)
P. Karel Dománek SJ zemřel dne 25.
října 2006 ve věku 95 let, v 33. roce
svého kněžství. Poslední rozloučení se
konalo 30. října 2006 v kostele sv. Igná-
ce v Praze, pohřben byl na hřbitově
v Praze - Bubenči. R.I.P.
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Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

6. 12. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, adventní duchovní obnova, kte-
rou bude provázet P. Vojtěch Kohut OCD
9. 12. 9:00 Duchovní obnova pro
ŘK farnost sv. Matěje a duchovní sprá-
vu u kostela sv. Vojtěcha, kterou bude
provázet P. Vladimír Málek
13. 12. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
15. 12. 20:00 Modlitba Taizé
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4

Kurz pro služebníky Eucharistie
Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eu-
charistickou službou (podávání při mši,
přinášení Eucharistie nemocným, vysta-
vování Nejsvětější svátosti k adoraci
a její ukládání), se bude konat v Pasto-
račním středisku, Kolejní 4, Praha 6.
Jedná se o čtyři setkání, a to vždy v pon-
dělí: 8. a 15. ledna a 5. a 19. února 2007,
od 19 hodin. Účastníci mají být pro kurz
vybráni duchovním správcem (příp. ře-
holním představeným) podle potřeb far-
nosti (řeholní komunity), nikoli jen po-
dle svého vlastního přání. Mají být biř-
movaní, svobodní nebo žijící v církevně
platném manželství (příp. ovdovělí), ve
farnosti známí jako solidní a nekontro-
verzní osoby.

Přihlášku, kterou je možno si vyžá-
dat poštou, mailem nebo stáhnout na ad-
rese www.apha.cz/formulare.php, si
účastníci přinesou na první setkání (ne-
ní třeba hlásit se předem). Duchovní
správce ji opatří doporučením a hlavně
zatrhne, které ze služeb bude od pověře-
ného potřebovat a kde bude tato služba
vykonávána. Kurz by měli absolvovat
i ti, kdo mají z dávnější doby platné po-
věření a z nějakého důvodu neabsolvo-
vali žádnou přípravu.

Pro laiky z mimopražských farností,
kteří se nemohou kurzu zúčastnit, může
být zorganizována příprava ve spolu-
práci s místním duchovním správcem,
pokud se obrátí na biskupského vikáře
pro pastoraci Mons. Aleše Opatrného,
který má na starosti pověření ke službě
Eucharistii a přípravu těch, kdo mají být
touto službou pověřeni.

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
tel.: 220 181317, e-mail: adks@apha.cz

Arcidiecézní formační den pro
katechety
Katechetické středisko pořádalo 25. 11.
2006 první arcidiecézní formační den
v tomto školním roce, který byl společ-
ný pro katechety arcidiecéze a účastní-
ky prvního ročníku dvouletého kateche-
tického kurzu KTF UK.

Tématem Proces přerodu „dětské“
víry v „dospělou“ účastníky provázeli
a diskutovali s nimi P. Mgr. Tomáš Rou-
le (osobní sekretář arcibiskupa), P. doc.
Dr. Rudolf Smahel, Th.D. SDB (kate-
chetik CMTF UP) a Mons. Ing. Aleš
Opatrný, Th.D. (biskupský vikář a pas-
toralista KTF UK).

Inspekce náboženské výchovy
v církevních školách
I v letošním školním roce bude Kateche-
tické středisko ve spolupráci s příslušný-
mi okrskovými vikáři pokračovat v in-
spekcích na výuce náboženství v církev-
ních školách pražské arcidiecéze.

V loňském roce jsme navštívili cel-
kem dvacet dva vyučujících ve dvou zá-
kladních a sedmi středních školách.
V převážné většině byla konstatována
dobrá úroveň výuky, pestrost metod prá-
ce, často velmi pěkná a nápaditá motiva-
ce. Inspekci potěšila snaha o vedení žá-
ků a studentů k přemýšlení, ke kladení
otázek a k otevřené diskusi i vedení
k uvědoměle žitému křes!anství. Inspek-
ce neshledala žádné závažné nedostatky.

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

Přípravy na manželství
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 23. 1. až 13. 3.
2007 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým
dobrovolných spolupracovníků Centra
tvořený manželskými páry, psycholo-
gem, jáhnem a knězem. Snoubenci,
hlaste se co nejdříve telefonicky nebo
mailem v Centru pro rodinu. Kapacita
kurzu je omezena! Následující termín
společné přípravy je 10. 4. – 29. 5. 2007.

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

O různých formách přípravy na man-
želství pořádané Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky
související s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Adventní rekolekce pro
manželské páry
na téma „Aby se tělo stalo slovem“
bude doprovázet P. ThLic. Pavel Voj-
těch Kohut OCD. Rekolekce se konají
v sobotu 9. 12. od 9:00 do 15:00 ve far-
ním sále a v kostele farnosti Neposkvr-
něného Početí Panny Marie, Praha -
Strašnice, Ke Strašnické 10. Během dne
bude příležitost ke svátosti smíření a na
závěr mše svatá. Občerstvení v poledne
bude zajištěno. Na obnovu je nutné se
přihlásit předem telefonicky nebo mai-
lem, a to nejpozději do 5. 12. 2006.

Seznámení s Biblí
Program je určen pro snoubence a mladé
manžele, kteří mají zájem seznámit se
s Biblí a naučit se základům práce s ní.
Jedná se o tři na sebe navazující setkání,
která směřují k základnímu uvedení do
biblické modlitby. Setkání povede
P. Marian Masařík O.Carm, proběhnou
vždy v pondělí, 15., 22. a 29. 1. 2007, od
19:30 do 21:00 v prostorách Centra,
Thákurova 3, Praha 6. Na akci je nutné
se předem přihlásit v Centru pro rodinu,
kde také získáte bližší informace.

Osamělé maminky
Díky nezištnému dárci se koncem října
mohlo šest maminek z Prahy zúčastnit
víkendové duchovní obnovy pro osamě-
lé maminky v krásném prostředí Exer-
cičního domu v Českém Těšíně. V pro-
sinci bude pro děti osamělých maminek
Mikulášská besídka.

Další z pravidelných sekání osamělých
maminek v novém roce se uskuteční v so-
botu 13. 1. od 14:00 v Komunitním cen-
tru sv. Prokopa v Praze 13 - Nových Bu-
tovicích. Na setkání bude vedle společné
modlitby a sdílení probíhat výtvarná díl-
na – tentokrát háčkování. Účast s dětmi je
po předchozí telefonické dohodě s Cen-
trem pro rodinu možná. Další termíny se-
tkání jsou: 10. 2. a 10. 3. Srdečně zveme
vdovy, rozvedené a svobodné maminky!
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Poděkování a pozvání
Na závěr občanského roku bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se podílejí na pasto-
raci rodin v naší arcidiecézi, všem, kteří
svým životem a prací svědčí, že rodina
a manželství mají i v dnešní době své
místo a jako skutečnosti nám od Boha da-
rované jsou ve své podstatě velmi dobré.

Zároveň bych chtěl již nyní před-
běžně pozvat všechny ty, kterým rodina
není lhostejná, na diecézní pou! rodin,
která se uskuteční v sobotu 2. června
2007 na Tetíně. Jiří Musil

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mládež@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz

� Mše svaté – každou neděli vždy
v 18:00 v kostele sv. Apolináře, každý
čtvrtek vždy v 7:15 v kapli MC
� Adorace před Nejsvětější svátostí –
každé pondělí od 15:30 do 16:00 v kos-
tele sv. Apolináře
� Modlitba za jednotu křesKanů – kaž-
dý čtvrtek vždy v 19:00 v kostele sv.
Apolináře, modlitba večerních chval,
která zahrnuje zpěv žalmů, biblické čte-
ní a rozjímaní spjaté s tématem jednoty
v prvé řadě mezi křes!any, ale také mezi
náboženstvími a lidmi obecně
� Otevřený kostel sv. Apolináře – k za-
stavení, rozjímání, ztišení – každé pon-
dělí od 15:00 do 16:00. Je možné zhléd-
nout nově zrestaurovaný interiér, stálou
expozici výtvarného umění, fotografií,
poezie a prózy. Vystavovatelem může
být každý z nás, kdo by rád představil
svá díla a skrze ně se podělil se svým
pohledem na svět. Pokud máte kolem
sebe někoho, kdo tvoří, oslovte ho
a kontaktujte jej s námi. Kontakt: Kamil
Novák, tel. 774 241 991
� Modlitební setkání – úterý vždy
v 19:30, všem otevřené. Společná mod-
litba chval, díků, přímluv, sdílení se
o životě s Bohem a lidmi kolem nás,…
Modlitební společenství je otevřené
všem bez rozdílů věku, vzdělání či při-
náležitosti k nějaké spiritualitě, hnutí
nebo komunitě. Přítomnost i toho nej-
menšího a nejchudšího z nás je velmi
důležitá pro vytváření společenství, sítě
modlitby, živého chrámu Božího.
� Společenství mládeže – každý čtvrtek
vždy v 19:30. Pro všechny ve věku
17–30 let. Společné večery s různým te-
matickým zaměřením, čas pro budování
přátelství, prohlubování života ve víře

a hledání pravdy o Bohu a o člověku.
(Před tímto setkáním, v 19:00, vás zve-
me do kostela sv. Apolináře k účasti na
modlitbě za jednotu křes!anů.)

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

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

Večery ve středu
Je to nabídka, jak si jednou v měsíci
zpříjemnit večer a pobýt s přáteli. Začí-
náme v 18:30 adorací, následuje kultur-
ní program. Je možné posedět v klubu
a také nabízíme možnost svátosti smíře-
ní a duchovního rozhovoru.

„Večery ve středu“ se konají každou
3. středu v měsíci v areálu františkán-
ského kláštera u Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí 18 ve středu Pra-
hy (stanice metra Můstek).

Tentokrát se Večer ve středu koná
20. 12. na téma „Svátost biřmování“.

Nazaretská víkendovka
O víkendu 1. – 3. 12. 2006 se koná te-
matické setkání „A! žijí duchové“ (Jak
je to s vyvoláváním duchů, okultismem,
horoskopy, vykládáním karet, černou
magií…) pro mládež ve věku 12–16 let.
Zbude čas i na zábavu a popovídání.
Můžeš tu také zažít pěkné mše svaté,
katecheze a modlitby.

Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, je místem ko-
nání akcí Arcidiecézní centrum života
mládeže – Nazaret (Kostelní nám. 16;
Praha - Kunratice). Cesta do Nazareta: Ze
stanice metra C „Kačerov“ autobusem
č. 114 do zastávky „Kunratická škola“.
Nazaret je žlutý dům za kostelem.

Komunita
Chemin
Neuf

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

� Setkání NET FOR GOD se koná
v neděli 3. 12. od 10:30 do 16:00 v Tu-

choměřicích u Prahy v klášteře Komu-
nity Chemin Neuf. Jednodenní duchov-
ní obnova bez omezení věku – všem
otevřené setkání Net for God. Dopoled-
ne začneme nedělní mší svatou, budeme
pokračovat obědem, přednáškou a osob-
ním sdílením ve skupinkách. Přihlášky
na e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz,
tel.: 220 199 441.
� Pracovní sobota v klášteře Komunity
Chemin Neuf v Tuchoměřicích u Prahy
se koná 16. 12. od 9:00. Pro všechny, kdo
si chtějí odpočinout od starostí všedního
dne a unavit se fyzickou prací bez velké
intelektuální námahy, vyřádit se, přiložit
ruku ke společnému dílu, budovat, bou-
rat, vařit, hlídat děti, zažít společenství,
modlit se, pobýt na čerstvém vzduchu.
� JERICHO – Duchovní obnova pro
mládež (18–30 let) se koná od čtvrtka
28. 12. (9:00) do pondělí 1. 1. (14:00)
v Tuchoměřicích u Prahy v klášteře Ko-
munity Chemin Neuf. Zveme vás na ne-
tradičně stráveného silvestra, duchovní
obnovu zaměřenou na rozlišování a hle-
dání Boží vůle, do které bude zařazena
silvestrovská oslava. Čtyři dny ztišení
v modlitbě, provázené přednáškami,
společnými modlitbami, osobním du-
chovním doprovázením a prací. Každo-
denní součástí cvičení je dopolední ti-
cho. Je možné přijet již 27. 12. večer.
Přihlášky na e-mail: mladez@chemin-
neuf.cz, tel.: 224 920 598, 732 775 730.

Křes1anské
centrum –
Jižní Město

Modletická 1401, Praha 11, 
tel.: 774 171 556; e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz

3. 12. 11:00 Oslava 8. narozenin
Křes!anského centra (Klub Na Dně)
4. 12. 9:30 Výroba adventních
věnců pro opozdilce, beseda z cyklu
„Jak na to“ (MC Domeček)
5. 12. 17:00 Mikuláš nadělí dětem
sladké dárky (centrální park u stavby
Komunitního centra Matky Terezy)
11. 12. 9:30 Kosmetika bez škodli-
vin II, beseda z cyklu „Jak na to“ (MC
Domeček)
11. 12. 16:00 Mgr. Pavel Urban:
Advent, přednáška v rámci setkání
Sdružení křes!anských seniorů (Klub
Na Dně)
18. 12. 9:30 Děti a Vánoce (beseda
s psycholožkou), beseda z cyklu „Jak na
to“ (MC Domeček)

8



24. 12. 10:00 Mše svatá – 4. neděle
adventní (kaple)
24. 12. 16:00 Mše svatá – vigilie
Slavnosti Narození Páně (kaple)
25. 12. 10:00 Mše svatá – Slavnost
Narození Páně (kaple)
26. 12. 10:00 Mše svatá – Svátek
sv. Štěpána (kaple)
28. 12. 18:00 Mše svatá – Svátek
sv. Mlá9átek (kaple)
31. 12. 10:00 Mše svatá – Svátek
Svaté Rodiny (kaple)
1. 1. 10:00 Mše svatá – Slavnost
Panny Marie, Matky Boží (kaple)
� Miniškola sportu – každé pondělí od
15:00 pořádá Křes!anský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411
(sraz metro Opatov).
� Bezplatná právní poradna – každou
středu 16:00–18:00 nutno objednat se na
tel.: 774 171 556 (poradna Rada a pomoc).
� Terapeutická poradna – každé úterý
17:00–19:00 nutno objednat se na tel.
605 461 494 (poradna Rada a pomoc,
vchod B).
� Aerobic pro děvčata – každý čtvrtek
od 17:30 pořádá Křes!anský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411 (far-
ní sál, Na Sádce 18, Chodov).
� Klub DIXIE – otvírací doba v novém
školním roce: po – pá 14:00–18:00.
� Klub Na Dně – informace o aktuál-
ním programu na plakátech nebo na
www.kaminek.org/nadne

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha

3. 12. 21:00 Prolínání světů. Pre-
zentace nové knihy Tomáše Halíka s au-
togramiádou (možnost zakoupení knihy
na místě – v sakristii)
5. 12 17:00 Mikulášská nadílka ve
Vinohradské nemocnici. Kontaktní osoba
– Petra Ležáková (petalez@seznam.cz)
7. 12. 19:00 Teologický seminář.
Koná se u sester karmelitek v Jinonické
ul. 22. Kontaktní osoba – Tomáš Jajtner
(tomas.jajtner@seznam.cz)
13. 12. 19:00 Studentský vzdělávací
večer aneb cechy cechům (sakristie).
Kontaktní osoba – Monika Žáková (mo-
nikazakova@seznam.cz)
14. 12. 19:00 Modlitební společen-

ství. Koná se u karmelitek v Jinonické
22. Kontaktní osoba – Darja Blokešová
(darja.blokesova@gmail.com)
20. 12. 19:30 Vánoční koncert Sal-
vátorského sboru (u Nejsv. Salvátora)

Veškeré aktualizace a pravidelný
program (bohoslužby, meditace, jazy-
kové kurzy, sportovní klub a knihovna)
najdete na www.salvator.farnost.cz.

Svatá Hora – 
poutní
místo

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591, 
tel.: 318 429 930, fax: 318 624 744, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, http://
www.svata-hora.cz, http://wap.svhora.cz

8. 12. v 6:00, 7:00, 9:00, 11:00
a 17:00 mše svatá – slavnost Neposkvr-
něného Početí Panny Marie
9. 12. 6:00 roráty
16. 12. 6:00 roráty
21. 12. 15:00 výstava betlémů (koná
se do 7. 1. 2007, 17:00)
23. 12. 6:00 roráty
24. 12. 16:00 štědrovečerní mše
25. 12. 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30
mše svatá – Hod Boží vánoční

16:15 nešpory
26. 12. 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30
mše svatá – svátek sv. Štěpána

16:30 vánoční koncert Sva-
tohorského chrámového sboru
31. 12. 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30
mše svatá – svátek Svaté Rodiny

16:15 nešpory
22:30 mše svatá na začátek

občanského roku
Upozornění: V bazilice probíhají sta-

vební práce (nové topení, elektroinsta-
lace, osvětlení, odvlhčení zdiva, částeč-
ná výměna podlahy, nové lavice), bazi-
lika je uzavřena, pravděpodobně až do
23. 12. 2006. Mše svaté jsou v Pražské
kapli. Děkujeme za pochopení.

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz

2. 12. 16:00 adventní duchovní ob-
nova s MUDr. Maxem Kašparů na téma
„Je čekání promarněný čas?“

16. 12. 17:00 Andělé a hvězdy – se-
tkání s výtvarnou dílnou Zahrada
17. 12. 18:00 Adventní koncert Do-
bříšského kostelního sboru

Všechny uvedené akce se budou ko-
nat v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Arcidiecézní
charita

Londýnská 44, Praha 2, 
tel.: 224 246 519 (73), 
e-mail: praha@charita-adopce.cz
www.charita-adopce.cz

Tříkrálová sbírka 2007
(pokračování ze str. 1)
V lednu 2007 proběhne tradiční Tříkrá-
lová sbírka. Ve dnech 2. – 7. 1. 2007 bu-
dou tříčlenné skupiny koledníků vybírat
finanční prostředky na charitní potřeby
v naší arcidiecézi. Až 60 % z vybrané
částky může farnost (farní charita), kte-
rá v místě sbírku prováděla, dostat zpět
na svůj sociální projekt. Diecézním pro-
jektem (projektem vybraným Arcidie-
cézní charitou Praha k finanční podpoře
z peněz Tříkrálové sbírky) bude vybu-
dování Azylového domu pro matky
s dětmi v tísni a Týdenního stacionáře
pro seniory – v Praze - Hlubočepích (má
být otevřen v polovině roku 2007).

Veškeré informace o provádění Tří-
králové sbírky obdržíte v Arcidiecézní
charitě Praha. Diecézní koordinátor
– Pavel Šimek (603 516 899), koordiná-
tor pro pražské koledníky – Jaroslav
Eliáš (737 282 811) a koordinátor pro
mimopražské koledníky – Stanislav Fi-
ala (737 282 808). Všechny potřebné in-
formace budou dále uvedeny na webo-
vých stránkách ADCH Praha: www.
charita-adopce.cz

Vyzýváme zájemce za všech farnos-
tí, aby se do Tříkrálové sbírky aktivně
zapojili. Je to příležitost nejen k získání
finančních prostředků pro dobrou věc,
ale také ke zviditelnění sociálněcharit-
ních aktivit katolické církve. Ze zkuše-
nosti víme, že sociální práce je vizitkou,
kterou je společnost ochotna vždy
uznat. Tříkrálová sbírka je tak příleži-
tostí oslovit mnoho lidí kolem nás.

V úterý 2. ledna 2007 bude v 16:00
pan kardinál v sále kardinála Berana na
pražském arcibiskupství (Hradčanské
náměstí 16) sloužit mši svatou na zaháje-
ní Tříkrálové sbírky. Zveme všechny ko-
ledníky i jejich rodiče na tuto mši svatou
a na požehnání koledníkům, po němž
bude, jako obvykle, následovat malé po-
hoštění pro všechny zúčastněné.
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Burza oblečení
V pátek 8. 12. 2006 (od 15 do 19 hodin)
a v sobotu 9. 12. (od 10 do 15 hodin)
pořádá Arcidiecézní charita Praha burzu
oblečení (pánského, dámského i dět-
ského). Burza se koná v klášteře augus-
tiniánů – Josefská 8, Praha - Malá Stra-
na (vchod je vedle kostela sv. Tomáše).

Nabízíme zcela nové oblečení ze zá-
sob charitního skladu humanitární po-
moci. Jako svůj příspěvek do burzy s se-
bou prosím nenoste použité oblečení –
nebudeme ho přijímat.

Unie
katolických
žen

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

� Tradiční předvánoční posezení v cu-
krárně Studánka se koná ve středu
13. 12. 2006 v 17:00 v ulici na Zderaze 3.
� Adventní duchovní obnova pro ženy
se koná v sobotu 16. 12. 2006 od 9:00
do 16:00 ve Farním klubu u Panny Ma-
rie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Pra-
ha 1 (vchod z Františkánské zahrady).
Duchovním průvodcem bude P. Josef
Čunek SJ, zakončíme mší svatou. Pro
přihlášené můžeme zajistit oběd v re-
fektáři kláštera. Přihlašujte se na tel.:
220 181 329 (v době naší nepřítomnosti
použijte záznamník) nejpozději do úte-
rý 12. 12. Jinak je možno přijít i bez při-
hlášení. Srdečně zveme všechny ženy.
� Společenské odpoledne na téma Vá-
noční a novoroční Alpy ve středu
20. 12. 2006 od 14:30 do 16:30 ve Far-
ním klubu Pany Marie Sněžné. Přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek.

KřesSanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lékař
(interna, alergologie, gynekologie), psy-
cholog (sebepřijetí a sebehodnocení,
vztahy a komunikace v rodině i v za-
městnání), právník (civilní, církevní prá-
vo), kněz (morální problémy, otázky svě-
domí, duchovní pohovor, problematika
sekt). Umožňuje také kontakt s Poradnou
pro ochranu nenarozeného života a s Po-
radnou domácí hospicové péče. Volat
můžete každé úterý a čtvrtek od 10:00 do
17:00 hod. na tel.: 220 181 329.

Provincie  
kapucínů v ČR, 
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz

Adventní i vánoční čas nabízí další me-
lodie hrané na zvonkohru v Loretě na
Hradčanech.
Neděle 3. 12. 12:00 a 19:00 Písně ze
staročeských rorátů
Středa 6. 12. 16:30 A. Michna
z Otradovic: Všichni Boží vyvolení
Pátek 8. 12. 16:30 České mari-
ánské písně
Neděle 10. 12. 12:00 a 19:00 K. V.
Holan Rovenský: Přijde Kristus, Spasi-
tel náš
Neděle 17. 12. 12:00 a 19:00 Písně ze
staročeských rorátů
Neděle 24. 12. 12:00 J. J. Božan:
Všichni věrní křes!ané
Neděle 25. 12. 15:00 Vánoční pís-
ně a koledy

19:00 Loretánské vánoční
hraní známých koled na zvonkohru
a trubky: A. Michálková, V. Janata, J. Šefl,
J. Kalendy, M. Opatrná, R. Rejšek.
Pondělí 26. 12. 12:00 Vánoční
skladby starých mistrů
Neděle 31. 12. 12:00 a 19:00 B. Ko-
rejs: Na poděkování, dále skladby sta-
rých mistrů

Známé jesličky v klášterním kostele
kapucínů (vedle Lorety) budou pří-
stupny
25. – 30. 12. 2006 od 10:00 do 17:00
31. 12. 2006 od 10:00 do 15:00
1. – 7. 1. 2007 od 10:00 do 17:00
8. 1. – 2. 2. 2007 vždy v sobotu a v ne-
děli od 14:00 do 17:00
K poslechu zvonkohry a k návštěvě jesli-
ček i Lorety srdečně zvou bratři kapucíni.

Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice
www.volny.cz/divadlo.miriam

2. 12. 19:00 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Pozoru-
hodný text Erica-Emmanuela Schmitta
hovoří s laskavým humorem o základ-
ních otázkách lidského života.
10. 12. 15:00 O pyšné noční košilce.
Pohádka pro nejmenší děti o Pyšné noč-

ní košilce Parádyji, která si nechce hrát
s chudou košilkou Bělinkou (na námět
pohádek bratří Čapků).
16. 12. 19:00 PREMIÉRA – Michel
Marc Bouchard: Osiřelé múzy. Hra re-
nomovaného kanadského autora pojed-
nává a čtyřech sourozencích, kteří se po
letech setkají na rodinném statku upro-
střed savany a na pozadí velikonočního
příběhu procházejí křížovou cestou své
minulosti.
17. 12. 15:00 Traxleři – Vánoční
koncert. Účinkují Jiří Traxler, Věra Tra-
xlerová a Petr Traxler.
20. 12. 19:00 Michel Marc Bou-
chard: Osiřelé múzy (viz výše).

rezervace vstupenek: denně 16–21 hod.
na tel.: čísle 604 322 969, 274 818 525
nebo na e-mailu: divadlo.miriam@
volny. cz

Domov sv. Karla
Boromejského

K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz

Domov sv. Karla Boromejského v Praze
- Řepích vás zve do klášterního kostela
sv. Rodiny na cyklus tří adventních kon-
certů a na koncert vánoční:
� I. adventní koncert v neděli 3. 12. od
17:00 – Geshem – vokální soubor, řídí
Marek Šlechta.
� II. adventní koncert v neděli 10. 12.
od 17:00 – hudební kvarteto pod vede-
ním doc. Mgr. J. Hoška, (sólista České-
ho rozhlasu) – varhany, cembalo. Účin-
kuje doc. Mgr. Hošek s přáteli. Koncert
pořádá Úřad městské části Praha 17.
Výtěžky prvních dvou koncertů budou
věnovány na modernizaci vybavení Do-
mova sv. Karla Boromejského.
� III. adventní koncert v neděli 17. 12.
od 17:00 – Musica Pro Sancta Cecilia –
vokálně instrumentální soubor. Výtěžek
koncertu bude věnován na podporu záj-
mových aktivit nevidomých.
� Vánoční koncert v pátek 5. 1. 2007 od
19:00 – účinkují pěvecké sbory Kamará-
di, CAMERATA – sbormistryně Jana
a Veronika Žofákovy, Komorní orchestr
ZUŠ Hronov – Josef Vlach a sólisté.
Z programu: F. X. Brixi – Missa Pastora-
lis, B. Britten – Procession (5 částí),
T. N. Koutník – Pastorella a další…

Na všechny koncerty je vstupné dobro-
volné.
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Další zprávy

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov
(nezisková humanitární organizace, kte-
rá poskytuje materiální pomoc potřeb-
ným občanům u nás i v zahraničí) pořádá
Humanitární sbírku. Sbíráme oblečení
všeho druhu, veškerý textil (i poškozený,
ale čistý!), boty, lůžkoviny, ručníky, utěr-
ky, záclony, péřové a vatové přikrývky,
spacáky, polštáře a deky, použité nádobí,
zbytky látek, vlnu a hračky, vše čisté, za-
balené v krabici či igelitovém pytli. Pro
prodejce textilu (i použitého) možnost
zbavit se neprodejného zboží, potvrzení
o daru po dohodě s dispečinkem možné,
po – út od 8:00 do 16:00, tel.: 224 316 800.

Uvedený materiál vybíráme v úterý
12. 12. 2006 na trase 14:00–14:30 Be-
roun, ulice Karla Čapka u koupaliště;
14:45–15:15 v Králově Dvoře u Tří
zvonků; 15:30–16:00 Beroun, parko-
viště u Delvity; 17:00–17:30 Beroun,
Závodí – vlakové nádraží. Ve středu 13.
12. 2006 na trase 14:30–15:00 Žebrák,
parkoviště za kostelem; 17:00–17:30
Hořovice, pod „Li9ákem“ (parkoviště
kamionů). Nakládá se rovnou do auto-
mobilu.

Všem, kteří přispějí svými dary, pře-
dem DĚKUJEME! Příští sbírku předběž-
ně plánujeme na 27. 3. 2007; www.razdva.
cz/jambor, email: jambor@razdva.cz

Ekologie v rodině
Nezničená příroda je jednou z nejkrás-
nějších věcí na světě. Jak ji zachovat
i pro naše děti? V nejnovějším čísle ča-
sopisu Rodinný život se zabýváme eko-
logií v běžném životě. Nabízíme prak-
tické rady, čím šetřit přírodu při každo-
denním chodu domácnosti, jak u dětí
rozvíjet ekologické myšlení či proč je
živý vánoční stromeček k životnímu
prostředí šetrnější než umělý.

V dalších článcích se čtenáři dozví,
jak přistupovat k problémům vlastních
dětí a vyrovnat se s nenaplněnými před-
stavami o dětech. Přinášíme rozhovor
se známou autorkou psychologických
knih Jiřinou Prekopovou, ve kterém na-
jdete rady, jak vycházet s dětmi v puber-
tě. Nechybějí informace o programech
pro celou rodinu, soutěže pro malé i do-
spělé, křížovka, nabídka zajímavých
knih nebo úsměvné příběhy čtenářů.

Časopis Rodinný život – díky mož-
nosti dárkového předplatného – může
být pěkným překvapením pod stromeč-

kem pro někoho z vašich blízkých, je-
hož se rodinný život v nějaké podobě
dotýká. Předplatné či ukázkové číslo si
můžete objednat na adrese: Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, 
e-mail: rodina @arcibol.cz

Krátká sdělení

� Kostel Panny Marie Královny v Pra-
ze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku
P. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D.,
JC.D. na téma „Kauzy zneplatnění man-
želství u církevního soudu“, která se bu-
de konat v neděli 10. 12. 2006 v 16:30.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail:
ffprg@focolare.cz vás zve na další set-
kání cyklu „Zlatá Praha“, které se bude
konat v neděli 17. 12. 2006 od 16:00 do
18:00 v zasedacím sále úřadu Městské
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 -
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu
do kostela sv. Václava) pod názvem
„Přišel pro každého z nás“. Hudbou do-
provází Jiří Hodina ze skupiny „Marci-

pán“ se svými hosty. Bližší informace na
adrese http://www.focolare.cz/
� Sestry Apoštolátu sv. Františka, Pra-
ha -Dejvice, Proboštská 3, srdečně zvou
na cyklus přednášek P. Jaroslava Brože,
Th.D.: „Pokrm Božího slova ze stolu
církve – výklad nedělních liturgických
textů“ – v pondělí 11. 12. 2006 od 17:30
v kostele sv. Václava, pokračování
8. a 22. 1. 2007.
� Občanské sdružení Studánka a Cír-
kevní MŠ Studánka vás srdečně zvou na
tradiční Mikulášský lampionový prů-
vod s ohňostrojem, který se koná 6. 12.
2006. Lampionové průvody vycházejí
ze tří míst: Kostel Panny Marie, Králov-
ny Míru v 17:30; MŠ Zárubova v 17:30;
ZŠ Angelovova v 17:15. Všechny tři
průvody se sejdou v 18:00 na zahradě
CMŠ Studánka (Ke Kamýku 686), kde
účastníky čeká následující program:
zpívání koled a vánočních písní; krátké
slovo o adventu a Vánocích; tombola
a občerstvení; oheň; ohňostroj. Akce se
koná s laskavou podporou Městské čás-
ti Praha 12 a Magistrátu hl. města Prahy.
Ohňostroj pro vás tentokrát finančně za-
jistili rodiče dětí ze Studánky

Oznámení
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Co nového v knižním světě

Dopisy matce
(Antoine de Saint-Exupéry)
Korespondence z let 1910–1944. 110
dopisů dokumentuje velikou synovskou
lásku, se kterou se svěřoval se svými
city, prožitky, prosbami a názory. Výbor
z dopisů pořídila sama adresátka, která
slavného syna přežila o 28 let.

Váz., 183 str., 219 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Na straně národa
(Bohumil Svoboda)
Kardinál František Tomášek v zápase
s komunistickým režimem. Zkušený
publicista PhDr. Bohumil Svoboda se-
řadil nejdůležitější události z průběhu
26 let působení Františka Tomáška jako
hlavy pražské arcidiecéze a postupně
via facti hlavy celé církve v tehdejším
Československu.
Vychází 4. 12. 2006, Váz., 232 str., 268 Kč

Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Růženec světla (Guy Gilbert)
Meditace inspirované Biblí i všedním
životem. Volné pokračování úspěšného
titulu Setkání s Marií.

Brož., 102 str., 109 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Adventní kalendář
pro bystré hlavy
Za 24 dvířky se ukrývají barevné vá-
noční symboly a biblické verše, které
postupně prozradí tajenku velké hádan-
ky ze soutěže o zajímavé ceny – každý
vyhraje aspoň malý dárek.

A3, 39 Kč 
Samuel, www.samuelcz.com

Z historického kalendáře

1. prosince 1896 – narozena Žofie Lan-
grová, generální představená Kongre-
gace Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského († 10. 5. 1979)
1. prosince 1916 – narozen ThDr. Ale-
xander Heidler, katolický kněz, redak-
tor náboženských pořadů Rádia Svo-
bodná Evropa († 3. 8. 1980)

2. prosince 1416 – Václav IV. povolil
podávání podobojí ve čtyřech kostelích
na Starém Městě, ve třech na Novém
Městě a v jednom na Malé Straně
2. prosince 1886 – narozen Jaroslav
Durych, katolicky orientovaný prozaik,
básník a dramatik († 7. 4. 1962)
3. prosince 1621 – narozen Bohuslav
Balbín, katolický kněz – jezuita, histo-
rik a básník († 29. 11. 1688)
3. prosince 1996 – Svatý otec Jan Pavel
II. jmenoval novými světícími biskupy
dva pražské kněze – Václava Malého
a Jiřího Pa9oura
4. prosince 1886 – narozen Arnošt Hra-
bal, katolický kněz, grafik a ilustrátor
(† 30. 12. 1969)
8. prosince 1841 – v počátek salesián-
ského díla (mladý kněz Jan Bosco se
v Turíně ujímá šestnáctiletého chlapce
Bartolomea)
9. prosince 1846 – papež Pius IX. vydal
encykliku Qui pluribus (O omylech do-
by a obzvláště o iluministické filozofii)
14. prosince 1591 – zemřel sv. Jan od
Kříže, španělský katolický kněz, refor-
mátor karmelitánského řádu, jeho poz-
dější převor (* 24. 6. 1542)
14. prosince 1751 – vysvěcen kostel
sv. Markéty v Praze - Břevnově
17. prosince 1786 – jezuita Josef Do-
brovský (1753–1829), český jazykově-
dec, zakladatel slavistiky a historik, vy-
svěcen na kněze
18. prosince 1751 – zemřel Kilián
Ignác Dienzenhofer, architekt pražské-
ho baroka, autor řady kostelů – kostel
sv. Mikuláše na Malé Straně, kostel
sv. Markéty v Břevnově (* 1. 9. 1689)
20. prosince 1576 – narozen sv. Jan
Sarkander, katolický kněz, mučedník
(† 17. 3. 1621)

22. prosince 1216 – papež Honorius III.
potvrdil dominikánský řád
24. prosince 1796 – poprvé zazněla Če-
ská mše vánoční „Hej, mistře“ učitele
a skladatele Jakuba Jana Ryby v rožmi-
tálském kostele
25. prosince 1491 – narozen sv. Ignác
z Loyoly, španělský katolický kněz, za-
kladatel jezuitského řádu a jeho první
generální představený († 31. 7. 1556)
26. prosince 1751 – narozen Klement
Maria Hofbauer, první český a slovan-
ský redemptorista, generální vikář Kon-
gregace redemptoristů pro zaalpské kra-
je, později svatořečen (* 15. 3. 1820)
27. prosince 1261 – klášter sv. Jakuba
na Starém Městě pražském posvěcen, za
přítomnosti krále Přemysla II., mohuč-
ským arcibiskupem Wernherem
31. prosince 1921 – založena Kongre-
gace sester karmelitek Dítěte Ježíše

Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 12. 2006

Úmysl všeobecný
Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem,
ovlivnil představitele národů, aby uží-
vali síly moudře a zodpovědně.

Úmysl misijní
Aby misionáři ve všech částech světa
prožívali své poslání v radosti a nadše-
ní a tak věrně kráčeli ve stopách Ježíše
Krista.

Úmysl národní
Aby se upevnilo přesvědčení, že jen
manželství založené na nerozlučném
svazku muže a ženy je schopné poskyt-
nout dětem správnou výchovu a po-
třebné rodinné zázemí.

Úmysly apoštolátu modlitby na prosinec
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Vážení a milí čtenáři našeho
Zpravodaje pražské arcidiecéze,
za celou redakci a jménem
všech pracovníků Pastoračního
střediska Vám přejeme a vy-
prošujeme požehnaný adventní
čas, ať je pro Vás čekání 
na toho, který slíbil, že přijde,
a který je nablízku každému 
z nás, naplněno radostí, na-
dějí a pokojem a celý nový rok
ať prožijete ve světle Boží lá-
sky, přátelství a milosrdenství.  
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