
Vážení čtenáři, milí diecezané,
adventem vstupujeme do nového liturgického období, ale současně si 
uvědomujeme, že jako křesťané stojíme před úkolem, jak prožívat náš 
život cyklicky ve třech rovinách. 
Jednou z nich je liturgický rok, druhou občanský rok a pak je zde ještě 
třetí rovina, a tou je školní či akademický rok, který prožíváme různým 
způsobem: jako předmět vzdělávání či jako vzdělavatelé, jako rodiče 
či prarodiče, někdy i jako přátelé, kteří se na vzdělávacím procesu tak 
či onak podílejí.
Do této trojí různě se prolínající doby vstupuje naše Česká biskupská 
konference s tříletým programem duchovní obnovy a přípravy na jubi-
lejní oslavy příchodu našich věrozvěstů na Velkou Moravu, jak si to při-
pomínáme již řadu staletí 5. července každého roku. Velehrad, jako 
místo, se stal nepřehlédnutelným fenoménem našich církevních, ná-
rodních a politických dějin. Nelze popřít jeho duchovní význam v na-
šem životě.
Víra není samozřejmostí, ale je světlem, silou nebo oporou života, dá-
vající smysl našemu konání, naší existenci nejen v existenciální individu-
ální rovině, ale i v životě společnosti, národa i státu. Připomenu jen ně-
kolik dat, která si my jako žijící generace pamatujeme a mohli jsme je 
prožívat a refl ektovat: 1950, 1963, 1968, 1985, 1990... Těm, kterým se ně-
který uvedený rok zdá neznámý, doporučuji: vraťte se k němu, a uvidí-
te, že se Vám mnohé věci současného života ozřejmí. V záři světla víry, 
kterou symbolizuje Velehrad, se chceme zamýšlet nad iniciačními svá-
tostmi, díky kterým jsme křesťany, věřícími v Ježíše Krista, a ctíme Pannu 
Marii, jejíž medailon, později nazývaný Palladiem, si svatá Ludmila při-
nesla do Čech jako dar od svatého Metoděje. Tam, na Velehradě, při-
jala zmíněné svátosti: křest, biřmování a eucharistii; také my chceme 
následující roky těmto svátostem věnovat. Chceme nově rozmýšlet 
náš křesťanský život po první dekádě 21. století, která radikálně změni-
la naši vizi snadné a nekonfl iktní budoucnosti.
Velehrad a jeho dějiny jsou výzvou, jsou programem 
i nadějí. O tom vypráví i útlá knížečka prof. Petra Piťhy 
Svatí Cyril a Metoděj (Velehrad – symbol a úkol). Z od-
kazu Velehradu vyrostla svatá Anežka, jejíž 800. výro-
čí narození si budeme připomínat v roce 2011. K těm-
to květům velehradské víry patří i svatý Jan Nepomuk 
Neumann, který nám připomene život víry v Novém 
světě za oceánem, jenž spolu se starým evropským 
kontinentem vytváří společnou západní civilizaci.
Tříleté období není jen přípravou na oslavy, jak může-
te nahlédnout, ale přináší bohatý program duchov-
ní obnovy, jakési rekolekce, které konají řeholníci a ře-
holnice v klášteřích, kněží a bohoslovci jako důležitou 
součást duchovní formace. Také celá církev v České 
republice, stejně jako naše arcidiecéze, takovou du-
chovní obnovu a refl exi nad životem naší víry potře-
buje. Je to výzva k obnově naší katecheze, ale i doba 
pro formaci nových duchovních povolání, která si 
chceme vyprošovat.
S přáním požehnaného adventu a plodné přípravy 
na vánoční svátky Vám žehná Váš

� Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ 
ARCIDIECÉZE

č. 10 • prosinec 2010 18. 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.

Prosincový kalendářík
 1. 12. Světový den boje proti AIDS
 2. 12. Světový den boje proti otroctví
 3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
 5. 12. Mikulášská sbírka na bohoslovce
 8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu
 10. 12.  Den lidských práv
 11. 12. Mezinárodní den solidarity se ženami a dětmi 

Afriky
 24. 12. Štědrý den
 25. 12. slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
 26. 12. svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
  obnova manželských slibů 
  svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 27. 12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
 28. 12. svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků

V prosinci si rovněž připomínáme několik učitelů církve: 
4. 12. sv. Jana Damašského, 7. 12. sv. Ambrože,
14. 12. sv. Jana od Kříže a 21. 12. sv. Petra Kanisia.
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Adventní stavění
Charakteristickými rysy doby adventní jsou čekání, tě-
šení a přípravy na příchod Spasitele. Můžeme je vtě-
lit do rozjímavého usebrání, ale lze je projevit i jinými 
způsoby. Lidová tradice takový projev našla ve stavění 
betlémů. Pár slov o nich a o jejich hlubokém smyslu pro 
nás napsal P. Pavel Kuneš.

Vstupujeme do adventu. Příchod Pána Ježíše je středem 
zájmu adventní liturgie. Patří do ní nejen postní naladě-
ní, ale také vzpomínka na tisícileté těšení na nového 
Davida. Na dokonalejšího, nenásilného, spravedlivé-
ho, opravdového Božího Pomazaného, Mesiáše, Krista. 
Naši předkové nečekali s vánočním těšením až na ad-
vent, už v létě začali sbírat a sušit nový mech do bet-
lémů a jesliček. Když našli pěkný pařez nebo samorost, 
dřevo natřeli bohatě solí a nechali ho srnkám dokona-
le očistit. A na první neděli adventní poklepal hospo-
dář na krabici s papírovými fi gurkami a zavolal: Pastýři, 
vstávejte, advent začíná! A začalo se stavět. Nejdříve 
prkenná konstrukce, na kozách nebo zavěšená na zdi, 
v ložnici nebo v kuchyni nebo v předsíni – kde bylo více 
místa pro rozvinutí bohatého děje. Na zeď se připevni-
la obloha s dálinou nebo lončaftem, betlémskou kraji-
nou. Ta byla tak romantická a výpravná, že jeden z nej-
slavnějších třebíčských betlémářů, Antonín Čeloud, byl 
při návštěvě Svaté země v roce 1905 skutečnou bet-
lémskou krajinou hluboce zklamán. Naše betlémské 
krajiny nebyly pouze namalované, stavěly se z vět-
ví, samorostů nebo malovaných stromů, keřů i domů. 
S postupujícím adventem se postavili pastýři kolem jes-
kyně, hudebníci a nakonec daráci, darovníci, kteří při-
nášeli jídlo, kolíbku, peřinku nebo pytel mouky. V někte-
rých krajích byly fi gurky kašírované, z chlebového těsta 
a papíru, jinde malované na papíře, jinde vyřezáva-
né. Někde z lipového dřeva, jinde ze smrkového. Tak 
se to dělalo v celých Čechách od poloviny 18. století. 
Betlémy ústeckoorlické jsou jiné než králické, svitavské 
zase jiné než krušnohorské. Ještě dnes se o tom někde 
sami můžete přesvědčit. Ale na Svatou rodinu došlo až 
na Štědrý den. Svaté Děťátko bylo vloženo do betléma 
jako poslední. Jako by celé adventní stavění zobrazo-
valo ta staletí příprav. 
Nakonec Kristus opravdu přišel. Přišel, abychom měli ži-
vot a měli ho v hojnosti. Abychom už nežili jako mrt-
ví a strnulí. Abychom mohli mít úctu k životu těch dru-
hých. Vysvětlil dostatečně, že nemusíme usilovat o to, 

abychom ty druhé předběhli. Oni nejsou naši ne-
přátelé, ale naši spolupracovníci, naši bratři. Judejci 
i Samařané, Češi i Arabové. Zeť i tchán, snacha i tchy-
ně. Náš farář. Vrátný i ředitel. Bezdomovec. Můj muž. 
Moje žena. Naše dítě. Tvoříme Boží rodinu, všichni se 
můžeme hlásit k Pánu Bohu jako ke svému Otci. 
Mnoha lidem, dokonce i křesťanům, dosud přijde za-
těžko na to přistoupit. My se nenechme o tyto výsady 
ochudit.

František Trtílek: 
Předvánoční I.

/Všeho už zanechat a stavět betlém/
Jan Zahradníček

Každý den
vystřihnout z papíru fi gurku,

slepit,
postavit

a radovat se,
že zase je nás víc.

Každý den
nechat se vystřihnout ze všeho,

co překáží nám jít
blíž k jeslím.

Někoho za ruce
s sebou vzít.

A radost nechat znít
společnou písní.

Potom se sejdeme
ve městě Betlémě,

kde malé Dítě úsměvně spí.
ze sbírky (D)otazníky, Sursum 2005

Sv. Cyril a Metoděj – Dědictví je třeba 
nejen chránit, ale i rozmnožit
Nový církevní rok, který začal první nedělí adventní (28. 
listopadu), je prvým ze tří let věnovaných oslavě 1150. 
výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu a přípravě na ni. Dlouhá příprava je na místě, 
protože dané výročí žádá, abychom přemýšleli o řadě 
základních kamenů naší duchovní i národní tradice.
Program vyhlášený ČBK má jasnou ideovou architek-
turu. Jeden z nosných sloupů se týká široce pojatého 
významu slovanské misie. Tím se program otevírá širo-
ké veřejnosti. Druhý je zaměřen více na život víry, čímž 
ovšem není řečeno, že by neměl přesah do života celé 
společnosti. Církev je součástí společnosti a věřící pou-
hou svou existencí a způsobem svého života ovlivňu-
jí její stav.
Prvá ze jmenovaných oblastí má za úkol připome-
nout celý význam cyrilometodějského díla a ukázat, že 
na tomto díle, které patří již dvanácté století k našim dě-
jinám, je třeba i nyní soustavně pracovat. Dědictví, kte-
ré držíme, je třeba nejen chránit, ale i rozmnožit. Svatí 
Cyril a Metoděj jsou zakladateli celé naší, ale i veškeré 
slovanské písemně zaznamenávané kulturnosti. V jejich 
díle jsou také základní kameny našeho právního řádu 
i naší státnosti. Jejich myšlenka o různosti v jednotě spo-
jená s obhajobou slovanského liturgického jazyka je 
nejzazším kořenem sjednocovacích snah, jež právě teď 
prožíváme na jiných úrovních. V těchto vazbách je nut-
né také prohloubit znalost i pochopení Velehradu jako 
místa, které se stalo celosvětovým pojmem a symbo-
lem křesťanské jednoty. Pro základní informaci v těch-

Pražský betlém Jiřího Laina
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na chystaná jako inspirace a pomoc kněžím, rodinám 
i jednotlivým laikům. Půjde o to si promyslet, co jsme při 
křestním slibu vyznali a čeho jsme se zřekli. Dále jde o to 
si uvědomit, že se jedná o naši osobní smlouvu s Bohem. 
Křtem se budeme zabývat i v ostatních údobích roku. 
Bohatství témat je velké: křest jako svátost přechodu 
z biologické omezenosti do života věčného, křest jako 
podíl na Kristově trojím úřadu. Zde právě je prostor pře-
sahu k celku společnosti při úvahách, jak plníme zod-
povědnost spjatou s důstojností křesťana.
Zvláště v pražské arcidiecézi budeme muset skloubit 
přípravu cyrilometodějského výročí s oslavou 800. jubi-
lea narození svaté Anežky Přemyslovny. Nejde o žádné 
oddělené, a tudíž vzájemně si konkurující věci. Svatá 
Anežka stojí jako výrazný příklad plnění křestního slibu 
v jasné linii naší duchovní tradice. Pro informaci o anež-
ských oslavách rovněž vyšla základní informativní bro-
žurka Petra Piťhy Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny 
spjatá s celostátně vyhlášenou výtvarnou soutěží, kte-
rou přichystalo ministerstvo školství.
Mohlo by nás všechny napadnout, že to bude zase 
uchvátaný, akcemi přetížený rok. Není to tak. Zvolená 
témata přirozeně zapadají do liturgického roku a týka-
jí se toho, o čem stejně přemýšlíme. Jistě to bude chtít 
nějaký čas, soustavnost a větší usebranost. Přineseme-li 
je, bude to spíše klidnější rok a přinese nám radost.

prof. PhDr. Petr Piťha

Obě v článku uváděné brožurky lze jednotlivě zakoupit 
např. v Knihkupectví Paulínky v Praze, v síti Karmelitán-
ských knihkupectví nebo při zájmu o větší počet výtisků 
je lze objednat se slevou přímo v Nakladatelství Pous-
tevník (k.poustevnik@seznam.cz).

Neposkvrněné početí
Když 8. prosince 1854 vyhlásil Pius IX. bulou Ineffabilis 
Deus za Bohem zjevené učení, že „Nejblahoslavenější 
Panna Maria byl v prvním okamžiku svého početí je-
dinečným darem milosti a výsadou všemohoucího 
Boha s ohledem na zásluhy Ježíše Krista, Vykupitele lid-
ského pokolení, zachována čistou od každé poskvr-
ny dědičného hříchu“, stvrdil dogmatem pouze to, 
v co bylo věřeno od prvních dob křesťanských. Původ 
svátku je dokázán na křesťanském Východě od 9. sto-
letí, kdy se slavilo 9. prosince početí sv. Anny, matky 
Panny Marie. Koncem téhož století se slaví na Západě 
i v Neapolsku, na Sicílii a také v Irsku, Normandii a Anglii. 
Z Anglie se slavení dostává i do Francie před polovinou 
12. století.
U nás se náznaky svátku nacházejí poprvé v tzv. 
Opatovickém homiliáři, ale skutečně se slaví až za ar-
cibiskupa Arnošta z Pardubic. Snad většího rozvo-
je dosahuje tento mariánský kult na Moravě, kde byl 
podporován koncem 15. věku olomouckým bisku-
pem, františkánem Janem Filipcem, který nechal ke cti 
Nejčistší Panny Marie zbudovat i některé svatyně. 
Rozvoj této slavnosti podpořil Sixtus IV., jenž 1476 zavedl 
slavení pro celou církev.
Od 17. století se zobrazuje Neposkvrněné početí – 
Imakuláta, jako žena oděná sluncem, s měsícem pod 
nohama a s korunou z dvanácti hvězd, jak nám ji popi-
suje Apokalypsa. V této ženě viděli katoličtí teologové 
Marii, jež šlape na hada, symbol hereze. Od roku 1568 

to otázkách vyšla krátká přehledná brožura Petra Piťhy 
Svatí Cyril a Metoděj (Velehrad – symbol a úkol).
Druhá ze jmenovaných oblastí se týká otázek, co svatí 
Cyril a Metoděj přinesli z hlediska víry. Zkratkovitě může-
me říct, že přinesli možnost pochopit křesťanskou zvěst 
nejširším vrstvám. Umožnili nám četbu Písma v našem 
jazyce. (Písmu svatému byl věnován loňský církevní 
rok.) V pochopení víry je třeba vyjít od plného ucho-
pení tří, tzv. iniciačních, svátostí. Každé ze tří let bude 
proto věnováno jedné z nich. Rok, který začíná, je vě-
nován svátosti křtu, následovat bude svátost biřmová-
ní a poté eucharistie – ke každé ze svátostí v příslušném 
roce bude zdůrazněna některá část liturgického roku, 
kdy také bude konána novéna.
V roce křtu se budeme zvláštním – soustředěnějším způ-
sobem v postní době připravovat na velikonoční obno-
vu křestního slibu. Tak bude zaměřena i tištěná nové-

Přípravná modlitba k jubileu 
Bože, tys poslal našim předkům

svaté Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium

slovanským jazykem.
Dej, ať i my přijímáme s radostí

tvé poselství,
řídíme se jím ve svém životě

a na jejich přímluvu ať jsme všichni
spojeni v jednotě víry a lásky.

Amen.
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se konečně stává svátek závazným pro celou latinskou 
církev, roku 1708 je povýšen Klementem XI. na svátek 
zasvěcený.
Právě zobrazení Ženy oděné sluncem, s měsícem pod 
nohama a s korunou z dvanácti hvězd se stává popu-
lární zejména v zemích Koruny české po celé 17. a 18. 
století. V Praze samotné byl Imakulátě věnován sloup 
na dnešním Staroměstském náměstí, jenž byl zbudo-
ván Pražany jako poděkování za ochranu před švéd-
skými vojsky a za ukončení třicetileté války. Zbudován 
byl během roku 1650 vynikajícím sochařem Janem Jiřím 
Bendlem, posvěcen kardinálem Harrachem 13. červ-
na 1652 za účasti českého krále, císaře Ferdinanda III. 
Sloup, který byl považován za symbolický střed Evropy, 
byl necitlivě zničen 3. listopadu 1918.
Mezi další hodnotná zobrazení Neposkvrněné v 18. 
věku je nutno přičíst morový sloup na Hradčanském 
náměstí, postavený mezi léty 1724–36. Neméně slav-
ný Ferdinand Maxmilián Brokoff zde vytesal Imakulátu 
s dalšími světci v podnoží. Opět běží o apokalyptickou 
ženu umístěnou na vrcholu, v dolní partii našli místo mo-
roví a zemští patroni. 
Ze slavných barokních pláten zmiňme obraz téhož 
typu z roku 1740 v kostele sv. Jindřicha od Václava 
Vavřince Reinera, předního malíře vrcholného baroka 
v Čechách. Výběr kvalitní produkce uzavírá pískovco-

vá plastika Neposkvrněné z roku 1758 z ruky Richarda 
J. Prachnera. Objednali ji před svůj chrám sv. Františka 
na Starém Městě křižovníci, kteří stejně jako jezuité, be-
nediktini, karmelitáni a františkáni hájili ještě neprohlá-
šené dogma.
Tento základní, poněkud omezený výběr zpodobení 
Neposkvrněného početí nám může ukázat jak vysokou 
kvalitu výtvarného umění barokní Prahy, tak zejména 
hluboce zakořeněnou mariánskou zbožnost, která se 
ostatně projevovala jak na venkově, tak ve městech 
právě i mariánskými sloupy na náměstích a návsích.

P. PhDr. Marek Pučalík O.Cr.,
asistent na KTF UK, Ústav dějin křesťanského umění

Tříkrálový koncert
Arcidiecézní charita Praha zve 
na tradiční Tříkrálový benefi č-
ní koncert, který se uskuteční 
v předvečer Tří králů (slavnosti 
Zjevení Páně), ve středu 5. led-
na 2011 v 19:00 ve Stavovském 
divadle na Starém Městě praž-
ském (Železná 11). Slavnostní 
koncert se koná pod záštitou 
pražského arcibiskupa Mons. 
Dominika Duky OP, za účas-
ti apoštolského nuncia arcibis-
kupa Diega Causero a pana kardinála Miloslava Vlka. 
V průběhu večera zazní díla Antonia Vivaldiho, Georga 
Friedricha Händela a Arcangela Corelliho v podání 
Českého komorního orchestru. Výtěžek z koncertu pod-
poří Karmelitánskou střední odbornou školu v indickém 
Bídaru a Domov pro seniory Mukařov.
Informace o vstupenkách: Arcidiecézní charita Praha, 
Londýnská 44, 120 00 Praha 2; tel.: 224 246 519 (573), fax 
224 250 985; e-mail: koncert@charita-adopce.cz.

Rorate, coeli desuper...
Jako každý rok i letos vám nabízíme několik možnos-
tí, kde se můžete zúčastnit rorátů, této neodmyslitelné 
součásti adventní liturgie. Srdečně jste zváni do těch-
to kostelů:

Hradčany, katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha

Po–Pá v 5:45
So v 7:00
Ne v 8:00

Břevnov, bazilika sv. Markéty Po–So v 7:00 při mši
Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje Po, Pá ve 12:00 při mši

St, Čt v 8:00 
So v 9:00 při mši

Malá Strana, kostel sv. Tomáše Po–Pá v 6:45 
(kaple sv. Barbory)

Nové Město, kostel sv. Ignáce Po–Pá v 6:05
Ne v 6:50

Smíchov, kostel sv. Václava Po–So v 7:30
Staré Město, kostel sv. Jijlí Út–Pá v 7:00 

(kaple sv. Zdislavy)
Staré Město, kostel sv. Haštala Pá v 7:00
Staré Město, kostel sv. Havla Út, Čt v 7:00
Staré Město, kostel Matky Boží před 
Týnem 

Po, St, So v 7:00 

Stodůlky, Komunitní centrum sv. 
Prokopa

Pá v 6:45

Žižkov, kostel sv. Rocha St v 6:00
Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie

So v 6:00 
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Vánoce v katedrále
Všichni jste srdečně zváni připojit se k oslavám slavnosti 
Kristova narození a dalších svátků spadajících do doby 
vánoční v srdci naší arcidiecéze – v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Hradčanech. Liturgie zde bude 
slavena takto:

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 12. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice (Mons. Jiří Paďour)
 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (0:00): kostel Nejsv. Salvátora (Mons. Tomáš Halík)

Radio Proglas
 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 8. 12. SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE (17:30): katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
 12. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 19. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN (23:00): kostel svatého Ducha, Ostrava-Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)
 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (8:30): kostel svatého Ducha, Ostrava-Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)
 26. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Martin Vévoda)
 8. 12. SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE (17:20): katedrála sv. Petra a Pavla, Brno (Mons. Vojtěch Cikrle) 
  (16:00): přenos pobožnosti u sloupu Neposkvrněné Panny Marie na Španělském náměstí v Římě 

(Benedikt XVI.)
 12. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30) kostel sv. Václava, Ostrava (P. Martin Mališka)
 19. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Pavel Stuška)
 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN (22:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (10:30): kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ostrava-Přívoz (P. Bogdan 

Stępień)
  (12:00): Urbi et Orbi z Vatikánu (Benedikt XVI.)
 26. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY (10:30): kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Ostrava-Přívoz (P. Bogdan 

Stępień)
 31. 12. bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) – první nešpory ze SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE a Te Deum

Změna vyhrazena.

25. 12. – slavnost Narození Páně
 0:00 – mše sv. (arcibiskup Dominik Duka)
 8:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 9:30 – mše sv. (arcibiskup Dominik Duka)
11:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
17:00 – nešpory s kapitulou

26. 12. – svátek Svaté rodiny
 8:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 9:30 – mše sv.
11:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
17:00 – nešpory

27.–30. 12.
 7:00 – mše sv.

31. 12.
 7:00 – mše sv.
16:00 – mše sv. na zakončení roku

(arcibiskup Dominik Duka)

1. 1. – slavnost Matky Boží Panny Marie
 8:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 9:30 – mše sv. (arcibiskup Dominik Duka)
11:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)

Vánoční bohoslužby
Před Vánoci se na Arcibiskupství pražské každoroč-
ně obrací velké množství zájemců o podrobnější pro-
gram slavení vánočních mší v kostelích arcidiecéze. 
Informace o vánočních bohoslužbách v pražské arci-
diecézi budou zveřejněny jako každý rok na interneto-
vých stránkách http://www.apha.cz a v elektronickém 
katalogu arcibiskupství http://katalog.apha.cz
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

1. 12.
2.–4. 12.

 7:00 – 17:00
 7:00 – 18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

6.–9. 12.  7:45 – 18:00 Neposkvrněného početí Panny Marie (Ke Strašnické) Strašnice

28.–31. 12.
1. 1. 2011

 9:00 – 17:00
13:30 – 17:00 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město

Z diáře arcibiskupa Duky
 1. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 2. 12.  Německo, Freising – uvedení nového ředitele Renovabis
 4. 12. 19:30 Praha-Hradčany, Španělský sál Pražského hradu – koncert Spojené organizace neslyšících a sla-

bozrakých (SONS)
 5. 12. 10:00 Praha-Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru – mše sv. 
 7. 12. 10:00 Praha-Nové Město – návštěva Muzea hlavního města Prahy
 8. 12. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s trvalými jáhny
  19:30 Praha-Hradčany, Arcibiskupský palác – setkání s trvalými jáhny a jejich rodinami
 9. 12. 10:00 Beroun-Lochovice – žehnání charitního Azylového domu pro matky s dětmi
  15:00 Praha-Strahov, klášter – vernisáž výstavy
 11. 12.  Chlumek u Luže, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů – mše sv. a otevření poutního kostela 

po generální opravě 
 12. 12. 9:30 Praha-Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem – mše sv.
 14. 12.  Praha-Staré Město, Židovská radnice – ofi ciální setkání s představiteli pražské Židovské obce
 15. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 16. 12. 15:30 Praha-Hradčany, předvánoční setkání se zaměstnanci arcibiskupství
 18. 12. 19:00 Praha-Hradčany, katedrála – Česká mše vánoční J. J. Ryby, účinkují poslanci britského a české-

ho parlamentu
 22. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 24. 12. 24:00 Praha-Hradčany, katedrála – půlnoční mše sv. ze slavnosti Narození Páně
 25. 12. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Narození Páně
 31. 12. 16:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., zakončení občanského roku
  24:00 Svatý Jan pod Skalou, kostel Narození sv. Jana Křtitele – půlnoční mše sv.

Z diáře biskupa Malého
 2. 12. 17:30 Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána – mše sv. 
 5. 12. 9:00 Všeradice, kostel sv. Bartoloměje – mše sv.
 6. 12. 17:00 Pardubice, kostel sv. Jana – přednáška
 8. 12. 10:00 Praha-Nové Město, Vyšší odborná škola publicistiky – vizitace
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., setkání s trvalými jáhny a jejich rodinami
 9. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 11. 12. 9:00 Praha-Strahov, klášter – rekolekce
 12. 12. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. 
 14. 12. 9:30 Roudnice – vikariátní konference
  19:00 Praha-Nové Město, Goethe Institut – přednáška
 15. 12. 10:00 Praha-Nové Město, Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. – vizitace
 16. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 19. 12. 11:00 Veltrusy, kostel Narození sv. Jana Křtitele – mše sv.
 23. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 24. 12. 24:00 Kralupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava – půlnoční mše sv.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.
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 25. 12. 8:00 Velvary, kostel sv. Jiří – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory 
 31. 12. 16:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., zakončení občanského roku

Z diáře biskupa Herbsta
 4. 12. 16:00 Chotouň, kostel sv. Prokopa – mše sv.
 5. 12. 11:00 Praha-Hrnčíře, kostel sv. Prokopa – mše sv.
 6. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 8. 12. 17:30 Praha-Nové Město, kostel sv. Ignáce – mše sv.
 11. 12. 16:00 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – mše sv., 30. výročí přítomnosti Kongregace 

Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánek) v ČR 
 12. 12. 10:30 Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 13. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 19. 12. 11:00 Praha-Řeporyje, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 20. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 23. 12. 15:15 Stará Boleslav, Charitní domov – mše sv.
 24. 12. 16:00 Bříství, kostel Nalezení sv. Kříže – mše sv.
 25. 12. 10:30 Jirny, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 26. 12. 9:00 Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia – mše sv.

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

Mikulášská sbírka na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 5. prosince 2010 se bude ko-
nat Mikulášská sbírka na bohoslovce. V roce 2009 bylo 
vybráno celkem 626 261 Kč a částka byla použita v sou-
ladu se statutem příslušného fondu.
Konkrétně bylo v roce 2009 z fondu poskytnuto:

 ■ Nadaci Arcibiskupský seminář v Praze na krytí pobytu 
bohoslovců v semináři (1 152 054 Kč)

 ■ Arcibiskupskému semináři Univerzity Karlovy příspě-
vek na stravné bohoslovců (93 330 Kč)

 ■ Teologickému konviktu v Olomouci příspěvek 
na úhradu pobytu bohoslovců (30 600 Kč)

 ■ Příspěvek bohoslovcům na Velikonoce a Vánoce 
(18 000 Kč)

Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mikulášská sbírka na bo-
hoslovce a dále Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
(v roce 2009 činil výtěžek obou sbírek celkem 1 221 586 
Kč), individuální dary na bohoslovce ve výši 23 125 Kč, 
dodatečně zaslané sbírky za rok 2008 ve výši 10 590 Kč 
a zůstatek z roku 2008 ve výši 266 146 Kč. Do roku 2010 
byla převedena částka 227 463 Kč.

Za všechny dary upřímné díky!

Personalia
Jmenování čestným prelátem Jeho Svatosti
Papež Benedikt XVI. jmenoval dne 22. 9. 2010 Michaela 
Slavíka, Th.D., generálního vikáře, svým čestným prelá-
tem.

Prohlášení o volbě nového děkana kapituly
Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském 
na svém řádném zasedání konaném dne 1. 11. 2010 
v prostorách Arcibiskupství pražského vzala na vědomí 
rezignaci dosavadního děkana kapituly prof. Václava 

Wolfa, kterou dotyčný s účinností k 19. 10. 2010 předal 
písemně arcibiskupovi pražskému. 
Na tomtéž zasedání byl potřebnou dvoutřetinovou vět-
šinou všech členů kapituly zvolen na příštích pět let 
novým děkanem Kolegiátní kapituly Všech svatých 
na Hradě pražském kanovník Mgr. Jan Kotas, S.L.L., kte-
rý volbu přijal.
Jak vyplývá z ustanovení odst. 4-7) kap. III. platných 
stanov, je děkan po proboštovi druhým statutárním or-
gánem kapituly. V záležitostech kapituly jedná samo-
statně a při výkonu své funkce je zodpovědný kapitule 
a je vázán jejími usneseními.

Ukončení studia
ThDr. Krzysztof Drzazga, administrátor ŘK farnos-
ti Týnec nad Sázavou, úspěšně složil dne 27. 9. 2010 
na Teologické fakultě Univerzity v Opole (Polsko) pře-
depsané zkoušky a obhájil práci vyžadovanou pro dok-
torát teologie v oboru liturgiky. Blahopřejeme.
ThLic. Jan Balík, farář ŘK farnosti u kostela Nepo skvr-
něného početí Panny Marie v Praze-Straš nicích, úspěš-
ně složil na Katolické univerzitě v Ružomberoku (Sloven-
sko) předepsané zkoušky a dne 7. 6. 2010 obhájil práci 
vyžadovanou pro licenciát teologie. Blahopřejeme.

Nová předsedkyně KVPŽŘ
Při plenárním shromáždění Konference vyšších předsta-
vených ženských řeholí v ČR dne 3. 11. 2010 byla zvole-
na nová předsedkyně KVPŽŘ, S. M. Vojtěcha Zikešová 
CImConc, generální před stavená Kongregace ses-
ter Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. 
Františka. Ve funkci vystřídala S. M. Václavu Dudovou 
SCM, provinční představenou České provincie Kon-
gregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
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Rezignace
Prof. ThDr. Václav Wolf s účinností ke dni 19. 10. 2010 
rezignoval na funkci děkana Kolegiátní kapituly Všech 
svatých na Hradě pražském i na kanonikát v této ka-
pitule. Podle kapitoly IV. bodu 10 stanov této kapituly 
nabývá rezignace kapitulára účinnosti jejím podáním.

Úmrtí
P. Kajetán Pavel Sasínek OFMCap., na odpočinku 
v klášteře v Praze na Hradčanech, zemřel dne 1. 11. 
2010 ve věku nedožitých 90 let, v 64. roce své kněžské 
služby. Poslední rozloučení se konalo 6. 11. 2010 v ka-
pucínském kostele Panny Marie Andělské v Praze, po-
hřben byl na hřbitově v Praze-Břevnově. R.I.P.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Jubileář
Výročí svěcení
P. Bernardin Anton Šmid OFM, farní vikář u Panny Marie Sněžné v Praze-Novém Městě 7. 12. 1980 (30 let)
Mgr. Zdeněk Dubský, v jáhenské službě u sv. Ignáce v Praze-Novém Městě 10. 12. 2000 (10 let)
P. Augustin Ladislav Vik SDB, na odpočinku v Praze-Dolních Počernicích 10. 12. 1960 (50 let)
Mgr. Pavel Táborský, farář ve Slaném 19. 12. 1970 (40 let)
ThDr. Jiří Jeřábek, kněz pražské arcidiecéze působící v Itálii 22. 12. 1950 (60 let)

Životní jubilea
Mgr. Jan Gerndt, kanovník, farář v Praze-Uhříněvsi 2. 12. 1955 (55 let)
Mgr. Jan Kotas, S.L.L., kanovník, administrátor v Praze-Kolodějích 2. 12. 1970 (40 let)
ThLic. Michael Špilar, administrátor v Praze-Stodůlkách 8. 12. 1965 (45 let)
Mgr. Jiří Neliba, farář v Kladně 10. 12. 1945 (65 let)
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Praze 10. 12. 1920 (90 let)
Jan Birka, osobní farář, výpomocný duchovní ve Staré Boleslavi 17. 12. 1927 (83 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný duchovní v Praze-Kobylisích 21. 12. 1924 (86 let)
Ing. Mgr. Michal Kimák, administrátor v Zlonicích 22. 12. 1965 (45 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní farář, 
   rektor u Sv. Jana Nepomuckého v Ostředku  23. 12. 1925 (85 let)
Mgr. Petr Koutecký SJ, okrskový vikář, farář v Praze-Zbraslavi 26. 12. 1960 (50 let)
Oldřich Pokorný, na odpočinku ve Staré Boleslavi 26. 12. 1927 (83 let)
P. Krzysztof Tomasz Łabędź CMF, farář u Sv. Matěje v Praze-Dejvicích 29. 12. 1970 (40 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Václav Hušek, kněz královéhradecké diecéze na od-
počinku ve Staré Boleslavi, byl s účinností od 1. 11. 2010 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK 
farnosti Stará Boleslav.
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, prelát, emeritní kanovník, 
byl s účinností od 1. 12. 2010 jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním IV. pražského vikariátu.

Gilbert Antonín Plíšek O.Præm., trvalý jáhen, byl 
na žádost svého řeholního představeného s účinností 
od 1. 11. 2010 ustanoven k jáhenské službě v ŘK farnos-
ti u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Strahov.
P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner O.Præm. byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 11. 2010 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Strahov.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel.: 220 181 754(705), fax: 220 181 373; e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz
 1. 12. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 2. 12. 18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
 4. 12. 9:00 Adventní duchovní obnova pro DS u kostela sv. Vojtěcha; DS
 6. 12. 20:00 přednáška v rámci ČKA Praha 6, P. Prokop Siostronek OSB: Mnišská a benediktinská spiritualita; 

ČKA Praha 6
 8. 12. 9:30 Akademie nejen pro seniory: Adventní duchovní obnova (P. Miloslav Kabrda SDB); PS
 9. 12. 18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
 15. 12. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 16. 12. 18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
 17. 12. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 21. 12. 17:00 ACANT: Česká mše vánoční J. J. Ryby – koncert pro seniory Prahy 6

Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro 
rodinu; ČKA Praha 6 – místní pobočka České křesťanské akademie; MC – Misijní centrum; DS – Duchovní správa 
u kostela sv. Vojtěcha; CCN – Komunita Chemin Neuf.
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Kurz pro služebníky eucharistie
Upozorňujeme na kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eu-
charistickou službou (podávání při mši, donášení eucha-
ristie nemocným a výstav Nejsvětější svátosti). Účastníci 
mají být pro kurz vybráni duchovním správcem (popř. 
řeholním představeným) podle potřeb farnosti (řeholní 
komunity), nikoliv jen podle vlastního přání. Přihlášky jsou 
k dispozici od začátku prosince, a to v Pastoračním stře-
disku, ke stažení na internetu (http://ps.apha.cz) nebo 
mohou být na požádání zaslány poštou nebo e-mailem. 
Čtyři pondělní setkání – 10., 24. a 31. ledna a 14. února 
2011 – se budou konat vždy od 19:00 v Pastoračním stře-
disku v Praze-Dejvicích, Kolejní 4; přihlášku s doporuče-
ním duchovního správce stačí donést na první setkání.

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

studenty)
St 19:00 společenství pro mladé pracující
St 19:00 Art Club (hudba, pantomima, svě-

dectví)
Ne 18:00 mše svatá pro mladé

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 opět 
v pražském Pastoračním středisku v termínu 18. 1. – 8. 3. 

2011. 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. Jarní 
společná příprava na život v manželství bude probíhat 
v termínu 12. 4. – 31. 5. 2011.
Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formuláře na stránkách http://
cpr.apha.cz/snoubenci/

Křesťanská psychologická poradna
Má pracoviště v Praze 6 (Thákurova 3) a v Nymburce 
(Bedřicha Smetany 541/20). Nabízí jednorázovou psy-
chologickou intervenci s případnou možností násled-
ných konzultací nebo s odkazem na specializované 
pracoviště. Zaměřuje se především na osobní, manžel-
ské, pobočka v Nymburce též na výchovné poraden-
ství. Své služby poskytuje zdarma. 
Klienti se předem přihlašují telefonicky: telefon Praha: 
220 181 777, Nymburk: 603 859 626; http://cpr.apha.cz/
poradna/.

Poděkování a pozvání
Na závěr občanského roku bych rád srdečně poděko-
val všem, kteří se v uplynulém roce spolupodíleli na re-
alizaci pastoračních programů Centra pro rodinu.
Zároveň bych chtěl již nyní předběžně nabídnout ně-
které naše programy v příštím roce: Benefi ční Koncert 
pro rodinu ve středu 23. února 2011 v kostele sv. Kříže 
v Praze 1, na kterém zahraje Mgr. Jiří Černý, Sobotu 
pro maminky na téma výchovy dospívajících 5. března 
2011 v pražském Pastoračním středisku a devátou Pouť 
rodin pražské arcidiecéze na Svatou Horu, která je plá-
nována na sobotu 5. června 2011.

Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu

PROGRAMY

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1
email: sekretariat@chemin-neuf.cz; http//www.chemin-neuf.cz
Út  20:00 modlitební setkání (kaple kláštera 

Komunity, Tuchoměřice)
Čt  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 

(kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Ne  10:30 mše svatá se zvláštní katechezí pro 

děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, Čt 12:00 mše sv.
Po, St–Pá 18:30 večerní chvály
Pá  8:00 mše sv.
vánoční bohoslužby sledujte na našich stránkách.
3.–5. 12. Proč se dobrým lidem stávají špatné věci 

aneb Bůh na lavici obžalovaných (víkend 
pro mladé 18–30 let, Tuchoměřice, host 
David Novák)

10.–12. 12. Jak se dostat do Betléma? (víkend pro 
mladé 14–18 let, Tuchoměřice, host 
Etienne De Beaucorp z Francie; v rámci 
víkendu se podíváme do betlémské jes-
kyně i skrze fotky a vyprávění P. Kamila 
Nováka o jeho cestě po Svaté zemi)

27. 12. – 1. 1. Jericho (duchovní obnova pro mladé 18–
30 let, Tuchoměřice)

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
Společenství v Nazaretě
Oko, společenství pro mladé od 18 do 30 let, se schází 
každé pondělí od 19:00. Můžete se těšit na společnou 
modlitbu, povídání na aktuální témata s diskusí, zába-
vu, hry, sport, společné akce, práci pro druhé, jídlo atd.

Škola partnerství
Pro školní rok 2010/2011 jsme pro vás opět připravi-
li kurz, ve kterém bude příležitost se intenzivně zaměřit 
na mnohá témata spojená s partnerskými vztahy a zís-
kat důležité podněty a informace pro váš současný 
a budoucí život. Čerpáme z oblasti psychologie, spiritu-
ality, medicíny atd. Kurz je určen pro páry, které spolu 
chodí jakkoliv dlouhou dobu, i pro jednotlivce (tzv. „sin-
gles“) ve věku od 17 do 30 let. Kurz trvá 4 víkendy a pro-
bíhá v centru Nazaret. První setkání bude 3.–5. prosin-
ce. Více informací na www.praha.signaly.cz

Adventní duchovní obnova
Přijeďte se zastavit, ztišit, a podpořit tak dobré prožití 
doby adventní... Obnova proběhne 10.–12. prosince 
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v centru Nazaret a povede ji P. Kamil Obr z centra živo-
ta mládeže v Rajnochovicích. Přihlašujte se do 6. pro-
since na telefonu 244 910 469 nebo na mailu nazaret@
apha.cz

Světové dny mládeže – Madrid 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference připra-
vuje účast jednotlivých poutníků českých a moravských 
diecézí na Světových dnech mládeže (World Youth Day 
– WYD) 2011. Program WYD bude od 16. do 21. srpna 
2011 v Madridu. Součástí WYD jsou „Dny v diecézích“, 
které se budou konat v různých španělských diecézích 
od 11. do 15. srpna 2011.
Více na http://madrid2011.signaly.cz/

Silvestr 2010
Pokud nevíte, kde strávit silvestra, pak neváhejte a při-
jeďte do Nazareta! Možnost nejen pro jednotlivce, ale 
i pro celá společenství! Začínáme 30. prosince a kon-
číme 2. ledna. Přijeďte poděkovat za uplynulý rok, pro-
sit za ten nastávající, pobavit se s přáteli, poznat nové, 
podílet se na programu..., prostě prožít příjemné chvíle.

Komunitní centrum Matky Terezy
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
tel.: 731 625 970; e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz
 5. 12. 15:15 2. adventní koncert pro děti – Bob 

Fliedr a dětský sbor BOBCI, vstupné 
dobrovolné

 5. 12. 16:30 Mikulášská besídka – vstupné dobro-
volné (pořádá KSK Praha)

 8. 12. 17:00 Pletení košíků z pedigu – závazné při-
hlášení: pleteníkosiku@email.cz, cena 
kurzu 250 Kč

 12. 12. 16:00 3. adventní koncert – vstupné dobro-
volné

 13. 12. 16:00 Adventní rozjímání – přednáška Mons. 
ThLic. Bohumila Koláře v rámci Klubu 
křesťanských seniorů

 16. 12. 19:00 Filmový klub: Slovo (Carl Theodor 
Dreyer, Dánsko 1955), vstup volný

19. 12. 16:00 4. adventní koncert – Musica pro 
Sancta Cecilia – vokální a instrumen-
tální koncert renesanční a barokní 
hudby, vstupné dobrovolné 

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

 ■ Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů 
Pavla Dvořáka Výběr z tvorby. Pravidelný návštěv-
ní den je neděle 9:30–12:00; výstavu, která potrvá 
do 12. prosince, je možné navštívit i ve všední dny 
po předchozí dohodě na tel. 251 610 850.

 ■ Vánoční prodejní výstava obrazů Larissy Ruzyak se 
koná od 16. prosince 2010 do 31. ledna 2011. Celý 
výtěžek z prodeje obrazů bude věnován na pomoc 
dětem s těžkými vadami sluchu a zraku. Návštěvním 
dnem je neděle 9:30–12:00 (nebo i jindy po před-
chozí dohodě na tel. 251 610 850).

 ■ Srdečně vás zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, 
které budou slaveny po celou dobu adventní vždy 
v pátek od 6:45 v Komunitním centru sv. Prokopa. 
Jedná se o pátky 3., 10., 17. a 24. prosince.

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
8. 12. mše sv. ze slavnosti Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu (7:00, 9:00, 
11:00, 17:00 – s hudbou pro trubku a varha-
ny)

21. 12. vernisáž výstavy betlémů, otevřena den-
ně od 10:00 do 16:00 v Mníšecké kapli 
(do 2. 1.) a ve Svatohorském poutním mu-
zeu (do 1. 2.).

22. 12. přinesení betlémského světla (18:00)
24. 12. mše svatá (16:00) – Missa Pastoralis Bohe-

mica „Hej, mistře“ J. J. Ryby, koledy
25. 12. mše svaté v 7:30, 9:00, 11:00, 15:30; nešpo-

ry (16:15); živý betlém se zvířaty u Březnické 
brány, koledy pro děti (14:30)

26. 12. mše svaté v 7:30, 9:00, 11:00, 15:30; vánoční 
koncert (16:30)

31. 12. mše sv. na zakončení občanského roku 
(22:30), po ní projekce shrnující události 
uplynulého roku

1. 1. 2011 mše svaté v 7:30, 9:00, 11:00, 15:30

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

Mše sv. za bezdomovce
V charitním azylovém domě sv. Terezie (Praha 8 – 
Karlín, Pernerova 20) se v úterý 21. prosince v 16:00 
bude konat mše svatá sloužená na úmysl „za přežití 
zimy“ pro bezdomovce. K účasti zveme všechny, kdo 
se spolu s Charitou chtějí pomodlit za ty, kteří nema-
jí domov.

Štědrovečerní večeře pro klienty azylového domu
Tak jako každoročně i letos pořádá Arcidiecézní chari-
ta Praha pro klienty azylového domu sv. Terezie v Praze-
Karlíně slavnostní štědrovečerní večeři. Těm, kteří ne-
mají vlastní domov, nabídneme 24. prosince tradiční 
štědrovečerní menu: hrachovou polévku, bramborový 
salát s pečenou rybou a vánoční pečivo.
Pokud se rozhodnete nám štědrovečerní nabídku vy-
lepšit nebo rozšířit, velmi rádi od vás přijmeme například 
vánoční cukroví nebo cokoliv, co můžeme lidem bez 
domova věnovat jako štědrovečerní dárek (např. věci 
osobní hygieny, oblečení apod.) Se svým darem přijď-
te prosím do azylového domu (Pernerova 20, Praha 8 
– Karlín).

Za veškerou pomoc předem děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2011
Blíží se Tříkrálová sbírka 2011, a proto se Arcidiecézní 
charita Praha obrací na všechny farnosti naší arci-
diecéze s výzvou: uspořádejte ve své farnosti Tříkrá-
lovou sbírku!
V lednu příštího roku se uskuteční již její 11. ročník a lze 
říci, že každým rokem se daří stále většímu počtu far-
ností ji zorganizovat. V mnoha farnostech je prováděna 
s velkým nadšením, které zde pomáhá vytvářet oprav-
dové společenství. Její příprava a průběh je pro mnoho 
lidí příležitostí, aby podle svých možností přispěli na tuto 
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společnou farní aktivitu, která ve farnosti pomůže fi nan-
covat vybraný farní projekt.
Veškeré informace o výsledcích všech předchozích sbí-
rek, o tom, které farnosti se jich zúčastnily, a o organiza-
ci můžete nalézt ve webových stránkách Arcidiecézní 
charity Praha (www.charita-adopce.cz) v rubrice 
„Naše projekty“ a dále v odkazu „Tříkrálová sbírka“. 
Kromě všech výsledků zde naleznete také organizační 
pokyny a potřebné formuláře.
Počátkem prosince bude Arcidiecézní charita Praha 
kontaktovat všechny naše farnosti, aby se dohodl dal-
ší konkrétní postup tam, kde se sbírka bude prová-
dět. Prosíme proto všechny o podporu v organizování 
Tříkrálové sbírky.

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
 1. 12. 18:00 ekumenická bohoslužba (evangelický 

kostel)
 1. 12. 19:30 přednáška P. Mgr. Ivo Prokopa: Církev 

prvních staletí – křesťané jako my? (PC 
sv. Tomáše)

 8. 12. 19:30 večer povídání s režisérem Jiřím 
Strachem (PC sv. Tomáše)

 11. 12. 17:00 adventní koncert – dívčí soubory 
Puellae cantantes a Sirinx z Litoměřic 
(PC sv. Tomáše)

 18. 12. 16:00 Adventní modlitba – duchovní přípra-
va na slavení Kristova narození; tato 
akce se bude konat jen tehdy, bude-li 
o ni zájem (PC sv. Tomáše)

 19. 12. 10:15 vernisáž výstavy Pod dotekem andělů 
– olejomalby a grafi ky Lucie Angelico 
Holíkové; výstava bude otevřena 
do 16. ledna (PC sv. Tomáše) 

 23. 12. 14:30 předání světla z Betléma v dobříš-
ském kostele; od 15:00 do 16:00 bude 
možnost vyzvednout si betlémské svět-
lo v PC sv. Tomáše

 24. 12. 14:30 vánoční bohoslužba pro děti (kostel 
v Dobříši)

 26. 12.  Zpívání u jesliček – společné zpívání ko-
led (15:00–16:00, kostel v Dobříši)

Pozvání na leden 2011
 16. 1. 17:00 přednáška PhDr. ThDr. Radka Me-

zuláníka: Křesťanská výchova dětí v ro-
dině (PC sv. Tomáše)

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel./fax: 220 181 329
e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ zve všechny zájemce na:
• Kreativní dílnu pro ženy – 7. 12. (9:30–12:00) a 8. 12. 

(14:00–16:00) v kanceláři UKŽ, Thákurova 3, Praha 
6. Kreativní setkání budou věnována výrobě drátě-
ných a korálkových vánočních ozdob. Vstup je vol-
ný.

• Společenské odpoledne na téma Kanárské ostrovy 
– Lanzarotte, 15. 12. (14:30–16:30) ve Farním klubu 
u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, 

Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady), přednáší 
RNDr. Ondřej Bartušek.

• Adventní duchovní obnovu pro ženy – v sobotu 
11. 12. (9:00–16:00) ve Farním klubu u Panny Marie 
Sněžné (viz výše). Duchovním průvodcem bude 
P. Vladimír Málek. V případě zájmu o oběd je třeba 
se do 8. 12. přihlásit 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

 ■ 25. 12. bude poutní mše v 10:00 a v 18:00 v kostele 
Narození Páně.

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

 ■ Sváteční hra na zvonkohru zazní o nedělích 5., 12., 
19. a 26. prosince v 15:00.

 ■ Na Boží hod vánoční 25. prosince v 19:00 můžete vy-
slechnout Loretánské vytrubování.

 ■ Od neděle 26. prosince do pátku 31. prosince bu-
dou v odpoledních hodinách krátké produkce vá-
nočních melodií.

 ■ Jesličky budou otevřené od 25. do 30. prosince 
(10:00–17:00) a 31. prosince (10:00–15:00).

K návštěvě poutního místa 
srdečně zvou bratři kapucíni.

Farnost u kostela Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1; tel.: 222 246 243
e-mail: fara.pms@centrum.cz 

Tříkrálový koncert
S předstihem vás srdečně zveme na Tříkrálový kon-
cert, který se uskuteční v neděli 9. ledna 2011 v 16:00 
v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. 
v Praze 1. V podání sboru Gaudium Praha a sbo-
ru ČVUT pod vedením Zdeny Součkové, Vladislava 
Součka a Jana Steyera zazní Liturgická mše Zdeňka 
Pololáníka a Rorando coeli a vánoční písně a koledy 
J. C. Vodňanského.
Výtěžek ze vstupného bude věnován na Tříkrálovou 
sbírku 2010.

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
 5. 12. 17:00 II. adventní koncert – Cantus Amici, 

smíšený sbor pod vedením Lukáše 
Dobrodinského (kostel Sv. rodiny)

 9. 12. 19:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby (veřejná 
generálka) – ACANT, pěvecký sbor stu-
dentů KTF UK (kostel Sv. rodiny)

 10. 12. 10:00 Oslík a ti druzí – divadelní předsta-
vení divadla DNO, v rámci projektu 
„Společně“ pod záštitou MKČR (staci-
onář)

 12. 12. 17:00 III. adventní koncert – tradiční koncert 
pod vedením Jiřího Hoška, pod zášti-
tou ÚMČ Praha 17 (kostel Sv. rodiny)
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 14. 12. 18:00 Vánoční koncert – Musi-Canti pod ve-

dením Zdeňka Klumpara (refektář)
 15. 12. 14:00 Adventní odpoledne – pod záštitou 

Nadačního fondu maltézského kříže 
a Česko-afghánské obchodní komory; 
vstup pouze na pozvánky (refektář)

 16.12. 17:00 Vánoční fl étna a klavír – koncert žáků 
KS Průhon lektorky Zuzany Hrbkové (re-
fektář)

 21. 12. 19:00 IV. adventní koncert – evropské a čes-
ké koledy v podání sboru Kakofon (kos-
tel Sv. rodiny)

 26. 12. 17:00  Modlitba za nemocné – tradiční kon-
cert pod záštitou MČ Praha 17 (kostel 
Sv. rodiny)

1.–31. 12.  Výstava fotografi í Jaroslava Páska – 
denně 10:00–18:00 (refektář)

Kostel Sv. rodiny je vyhřívaný, k dispozici WC. Vstupné 
na všechny akce je dobrovolné. Výtěžek je určen 
na podporu činnosti Domova. 
Domov sv. Karla Boromejského najdete i na face-
booku. Máte-li zájem o informace o akcích nebo o za-
sílání programů mailem, napište na: zora.vondracko-
va@domovrepy.cz, tel: 775 853 537.

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

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v neděli 
19. prosince od 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřadu 
Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smíchov 
(MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Václava) 
pod názvem „Cesta do Betléma“. O zážitcích ze své-
ho putování po Svaté zemi bude vyprávět kardinál 
Miloslav Vlk.
Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti 
zajištěn. Bližší info na adrese http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronic-
kou poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@ 
focolare.cz.
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“

POZVÁNKY, NABÍDKY

Jeden dárek navíc!
Podpořte s námi chudé děti v Ekvádoru a P. Jana Koczyho, který se o ně stará.

Podpora již od 54 Kč!
Více na www.farnostcakovice.wz.cz.

Benefi ční koncerty v kostele 
sv. Karla Boromejského
Srdečně jste zváni k účasti na sérii benefi čních koncer-
tů v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha-
-Malá Strana), jejichž výtěžek bude určen na podporu 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
 6. 12. 2010 18:00 Adventní benefi ční koncert, vystou-

pí posluchači HAMU
 12. 12. 2010 18:00 Adventní benefi ční koncert, vystou-

pí posluchači HAMU
 4. 1. 2011 18:00 Vánoční benefi ční koncert, vystou-

pí sbor sester boromejek Ad lau-
dem Domini

Vstupenky si můžete rezervovat na telefonu 257 197 344, 
604 566 106 nebo mailem na prezentace@nmskb.cz. 
Vstupné je dobrovolné a bude využito pro vybavení 
nově vznikajícího Oddělení paliativní péče v nemocni-
ci. Více na www.nmskb.cz.

Mikulášský lampionový průvod
Občanské sdružení Studánka a církevní MŠ Studánka 
srdečně zvou nejen obyvatele Prahy 4 a 12, přede-
vším však rodiny s dětmi, na tradiční Mikulášský lampi-
onový průvod Kamýkem, který se uskuteční v pondě-
lí 6. prosince. Průvod vychází ze tří míst: v 17:15 od ZŠ 
Angelovova, v 17:30 od kostela Panny Marie Královny 

míru na Lhotce a současně od ZŠ Zárubova. Všechny tři 
proudy se v 18:00 setkají na zahradě církevní Mateřské 
školy Studánka (Ke Kamýku 686). Tam bude připraveno 
občerstvení, tombola a františky pro všechny zúčast-
něné. Živá kapela zahraje adventní a vánoční písně, 
svým vystoupením potěší návštěvníky také děti z CMŠ 
Studánka pod vedením svých učitelek. Na závěr je při-
chystáno ještě překvapení!

I 17-11:
Mohou si rozumět křesťanství a bohatství?
ŘK farnost Strašnice, KDU-ČSL v Praze 10 a Karmelitánské 
nakladatelství vás zvou na besedu v rámci Iniciativy 
17–11. Adventním hostem bude Tomáš Ježek a jeho 
vystoupení nese název Mohou si rozumět křesťanství 
a bohatství?
Beseda se koná mimořádně v úterý, 7. prosince 
od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. Veškeré sluš-
ně položené dotazy jsou ochotně zodpovídány.
Tomáš Ježek je ekonom, politik a vysokoškolský učitel. 
Autor knih Ježkovy voči (soubor článků, glos a rozho-
vorů), Zrození ze zkumavky (svědectví o průběhu čes-
ké privatizace).
Hlavní témata: •Jak se stavějí církve ve svobodné spo-
lečnosti k ekonomickému životu? •Souvislost mezi pra-
vidly správného chování a vládou práva •Naše povin-
nost postarat se o ty, kdo se o sebe sami nepostarají 
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•Peníze jako jedno z pojiv velké (moderní) společnos-
ti •Hmotné bohatství může sloužit společnému dobru 
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie 
Ke Strašnické 10, Praha 10
http://i17-11.farnoststrasnice.cz
e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Pilíře křesťanské spirituality
ŘK farnost v Praze-Lhotce srdečně zve na přednáš-
ku PhLic. Kateřiny Lachmanové, Th.D., na téma Pilíře 
křesťanské spirituality, která se bude konat v rám-
ci Farní akademie v neděli 12. prosince v 16:30 v kos-
tele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, 
Ve Lhotce 36.

Ekologická sekce ČKA
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
na úterý 14. prosince od 17:30 do přízemí kláštera Emauzy 
(Praha 2, Vyšehradská 49) k adventnímu setkání, při němž 
se ve světle poselství o Boží lásce a zájmu o svět chce-
me ohlédnout za dosavadní činností sekce a uvažovat 
o tom, co bychom v budoucnosti mohli a měli dělat.

Kolegium katolických lékařů 
pražské arcidiecéze
srdečně zve na další ze svých večerů: ve středu 15. 
prosince v 18:30 se koná Adventní setkání s Mons. 
prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D. Setkání se uskuteč-
ní v budově III. interní kliniky Všeobecné FN, U nemoc-
nice 1, Praha-Nové Město (bývalá jezuitská kolej s prů-
čelím do Karlova nám.). Případné změny naleznete 
na http://akkl.webpark.cz.

Obrazy Lucie Angelico Holíkové
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů Lucie 
Angelico Holíkové Inspirace k adventu s náboženský-
mi a biblickými motivy. Karmelitánské knihkupectví 
U Sv.Vojtěcha (Kolejní 4, Praha-Dejvice), v jehož pro-
storách je expozice umístěna během celého prosince, 
je otevřeno ve všední dny od 8:30 do 18:00. Kontakt: 
220 181 714, sv.vojtech@kna.cz.

Další číslo Rodinného života
Nové číslo časopisu Rodinný život zvolilo za své ústřed-
ní téma humor v církvi. V rozhovorech vypráví kardinál 
Miloslav Vlk mimo jiné o Božím pochopení pro lidský hu-
mor; loutkář a herec Víťa Marčík o humoru, který je pro-
jevem dobra a prostředníkem nadhledu; Karel Prais, 
zdravotní klaun působící v ostravské nemocnici, o smí-
chu, který léčí; P. Jiří Bardoň, autor humorných příběhů, 
prozradí, s kým a kde se od srdce zasměje.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vzta-
hů se dočtete o potřebě otcovského uznání a nad-
hledu v době dospívání i o ženách, které milují ne-
zdravým a sebedestruktivním způsobem. V souvislosti 
s letošní čtenářskou soutěží Kněz mého života jsou otiš-
těna dvě svědectví. Nechybí hřejivý příběh na dobrou 
noc, voňavý recept pana Nágla, setkání s želvičkou 
Loudalkou, křížovka, soutěže, informace o připravova-
ných akcích. V časopise objevíte praktický předvánoč-
ní dárek, který jistě potěší celou rodinu.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat 
na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 
2, 771 01 Olomouc; tel.: 587 405 250; rodina@arcibol.cz.

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
Jdi svou vlastní cestou
Jak čelit zranění z dětství
(Anselm Grün – Maria-M. Robbenová)
Na základě interpretace čtyř biblických pasáží a ně-
kolika známých pohádek autoři objasňují problema-
tiku vnitřních zranění. Všichni jsme v dětství nějak zra-
ňováni, byť to v dospělosti někdy tak ani nenazýváme 
a byť máme se svými rodiči dobré vztahy. Ježíš je zku-
šeným terapeutem, který dokáže uzdravit i ta nejzávaž-
nější zranění. V každém z nás je totiž Boží dítě, které je 
povoláno na cestu k životu. Tato jistota je jako červená 
nit, která nás bezpečně vede při hledání vlastní životní 
stopy, již bychom chtěli v tomto světě zanechat.

Brož., 200 str., 185 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Buďte světlem!
(Guy Gilbert)
Autor vychází z úryvků evangelia, na které navazu-
je refl exemi a velkým množstvím konkrétních příbě-
hů a příkladů ze života. Knihu ocení čtenáři se zájmem 
o myšlenky a činnost známého kněze a vychovatele 
mládeže, o humanistický křesťanský pohled na problé-
my, jež přináší život.

Brož., 304 str., 355 Kč
Portál, www.portal.cz

Jan Pavel II. v dialogu s mladými
(Jan Balík)
Analýza pastorace mládeže, jak ji praktikoval a do ži-
vota církve uváděl během svého pontifi kátu Jan Pavel 
II. Vychází z pochopení osobnosti papeže a jeho pří-
stupu k mladým lidem. Na tomto základě interpretuje 
Světové dny mládeže, formuluje základní principy jeho 
vztahu k mladým lidem, zaobírá se papežovým příno-
sem pro pastoraci mládeže a pro vznik diecézní pasto-
race mládeže.
Kniha bude vhodným pomocníkem jak pro ty, kteří se 
zabývají studiem osobnosti ctihodného Jana Pavla II., 
tak pro všechny, kteří se věnují práci s mládeží, aktuál-
ní je i proto, že vychází v době příprav XXVI. Světových 
dní mládeže v Madridu 2011.
P. ThLic. Jan Balík stál u zrodu Arcidiecézního centra ži-
vota mládeže – Nazaret a byl jedenáct let zodpověd-
ný za pastoraci mládeže v pražské arcidiecézi. Působil 
též jako tiskový mluvčí a ředitel Sekce pro mládež 
ČBK. V současné době je farářem ve farnosti Praha-
Strašnice. Je členem tvůrčího týmu časopisu IN! a au-
torem řady knih pro mladé a mnoha publikací o pasto-
raci mládeže.

Váz., 160 str., 180 Kč
Nakladatelství Paulínky

www.paulinky.cz
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Svatí na každý den
IV. svazek – říjen, listopad, prosinec
Životopisy svatých nám dávají možnost setkávat se 
s jednotlivými světci, uzavírat s nimi přátelství, růst pod 
jejich ochranou a řídit se jejich příkladem a způsobem 
života. Můžeme se k nim však přiblížit i z jiného úhlu: vní-
mat je všechny v jednom celku. Svatost je pak jakýmsi 
velkým mnohohlasým chórem, jakousi mohutnou sym-
fonií. Připomíná nám, že ke svatosti jsme povoláni všich-
ni, i když každý jiným způsobem. Stejně tak jako sva-
tí, kteří prožívali své povolání a poslání každý po svém. 
Poselství světic a světců v dějinách spásy svým čte-
nářům přináší rozsáhlá reprezentativní publikace Sva-
tí na každý den, jejíž čtvrtá, závěrečná část právě vy-
chází. 
Tým třiceti odborníků (biblistů, historiků, teologů, kunst-
historiků) vedený Antoniem Tarziou vytvořil rozsáhlé dílo 
obsahující informace o 3000 světicích a světcích. Po-
jednání o jednotlivých svatých jsou uspořádána podle 
církevního kalendáře, v českém vydání přednostně po-
dle církevního kalendáře platného v českých a morav-
ských diecézích. Autoři předkládají čtenářům nejen ži-
votopisy svatých, ale i informace o historii jejich kultu 
a jejich významu v dějinách i v současnosti.
Součástí publikace jsou i úvody k jednotlivým měsícům 
a doplňky týkající se kalendáře, atributů svatých, sva-
tých mučedníků, svatých papežů, mariánské úcty. Ne-
chybí ani rejstřík obsahující 3000 jmen spolu se dnem je-
jich svátku a číslem stránky. Text publikace je doplněn 
pěti tisíci reprodukcemi obrazů převzatých z galerií, mu-
zeí, kostelů a mezinárodních archivů fotografi í. Mnohé 
ilustrace jsou uměleckými klenoty a v popiskách k nim 
se čtenáři dozvědí o jejich původu, historii a umístění.

Váz., 543 str., 1140 Kč
Karmelitánské nakladatelství, ww.ikarmel.cz

Kmotra na e-mailu
(Marie Svatošová, Jana Maršíková)
„O prázdninách přišla moje kmotřenka Janička s nápa-
dem: ‘Budeme si mailovat.’ A začala. Deštivé počasí 
nám přálo, stránky přibývaly. Jednoho dne jsem se svě-
řila Janičce, jak ráda bych si takhle povídala i s jinými 
svými kmotřenci... A zase přišla s nápadem: ‘No tak mů-
žeme z toho, o čem si píšeme, udělat knížku a dáš jim ji.’ 
Nasadila mi brouka do hlavy. A pak jsem si dodala od-
vahy a poslala ukázku naší korespondence do Karme-
litánského nakladatelství. Výsledek je tato kniha,“ píše 
autorka Marie Svatošová. Tato publikace je vhodným 
vánočním dárkem pro kmotry i kmotřence.

Brož., 55 str., 79 Kč
Karmelitánské nakladatelství, ww.ikarmel.cz

Temné noci Matky Terezy
(Greg Watts)
Matka Tereza je moderní ikonou a příkladem lidské dob-
roty, empatie a lásky. Jak se však Agnes Bojaxhiu, pros-
tá dívka ze zapadlého kouta východní Evropy, stala tak 
významnou, mezinárodně uznávanou osobností? Au-
tor předkládá barvitý hluboce lidský portrét této inspiru-
jící ženy. Uvádí i četné kritiky, s kterými se Matka Tereza 
setkávala, a dokumentaristicky ukazuje jejich neopráv-
něnost. I přes záporné hlasy přicházející zvenku a přes 
duchovní temnotu, kterou prožívala uvnitř, však pokra-
čovala ve svém díle, které se dotklo velkého množství ži-
votů lidí na celém světě. Zatímco si svět myslel, že Mat-
ka Tereza má horkou linku k Pánu Bohu, ona celou dobu 
bojovala s pocity prázdnoty, vyprahlosti modlitby a od-
mítnutí Bohem. Kniha ukazuje život Matky Terezy tak, jak 
to dosud žádná z knih vydaných v češtině nedělá. Na-
víc přináší velmi originální a málo dostupné fotografi e.

Brož., 191 str., 249 Kč
Karmelitánské nakladatelství, ww.ikarmel.cz

Karol
(DVD)
Film o odvážném otci Karolovi, budoucím papeži Janu Pavlu II., který zaujme svou dokonalou animací. Převážná 
část příběhu se odehrává v Polsku v padesátých letech 20. století, kdy se za dramatických okolností seznámí se 
čtyřmi mladými studenty a společně s nimi prožije obyčejné i důležité okamžiky života. Závěrečná část fi lmu shrnu-
je papežovy cesty za mladými v rámci Světových dnů mládeže.
Film je především o velké důvěře v Boha, do jehož náručí se Jan Pavel II. nebál „skočit“ a k němuž vedl po celý 
svůj pontifi kát všechny věřící, zvláště mladé lidi.

Animovaný fi lm, český dabing, 73 minut, 150 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

CO ZNAMENÁ …

Akademické tituly
K objasnění řady zkratek označujících příslušnost k řádům a kongregacím katolické církve, které jsme uvedli v mi-
nulých číslech Zpravodaje, přidáváme výklad několika zkratek akademických titulů spojených se studiem teolo-
gických věd.
ThDr. = doktor teologie. Před rokem 1990 byl titul ThDr. (před jménem) udělován teologickými fakultami 

v ČR na základě absolvování doktorského studia a obhajoby disertační práce, později byl udělován 
absolventům magisterského studia po absolvování dodatečné rigorózní zkoušky. Tentýž titul z obdo-
bí před rokem 1990 a po roce 1998 tedy označuje různou kvalifi kaci. Dnes už se titul ThDr. neuděluje, 
místo něj se dává tzv. „velký doktorát“ (zkratka Th.D. psaná za jménem).
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ThLic. = licenciát teologie. Nižší akademický gradus před doktorátem, vyšší než magistr. V českém systému 

akademických titulů nemá ekvivalent. Získává se na základě postgraduálního studia, po vykonání 
rigorózní zkoušky a obhajobě licenciátní práce (zpravidla po dvou letech) v průběhu studia k dosa-
žení titulu Th.D. na katolických teologických fakultách, aby se vyhovělo církevním předpisům, které 
stanoví, že před doktorátem má předcházet licenciát. 

Th.D. je titul udělovaný po absolvování doktorského studia a obhajobě disertační práce.
ICLic. popř. JCLic. = licenciát kanonického práva (iuris canonici licentiatus).
ICD popř. JCD = doktor kanonického práva. ICLic. a ICD jsou tituly analogické k předchozím dvěma, zís-

kávané obdobným způsobem v oboru kanonického práva. Lze je získat na fakultách kanonického 
práva, které bývají součástí papežských univerzit. U nás je na žádné škole získat nelze. 

S.S.L. = licenciát Písma svatého (sacrae scripturae licentiatus).
S.L.L. = licenciát posvátné liturgie (sacrae liturgiae licentiatus).
  Tyto dva licenciáty a jim odpovídající doktoráty (S.S.D., S.L.D.) lze získat na církevních univerzitách.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

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

P. František Lízna SJ Exerciční dům TJ
Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín 
558 761 421, 737 930 713
ex.dum.tesin@jesuit.cz

2.–5. 12. Adventní setkání P. Anton Verbovský 
CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora

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

5.–9. 12. Adventní duchovní 
cvičení pro všechny

P. Antonín Klaret 
Dąbrowski OFM ŘKDS Stojanov

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

6–9. 12.
Adventní duchovní 
obnova pro seniory 
a další zájemce

P. Jan Rybář SJ Marianum-
Janské Lázně

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

7.–11. 12.
Ignaciánské exercicie: 
Pociťovat velkou radost 
s Kristem vzkříšeným

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

9.–12. 12. Adventní duchovní 
obnova P. Josef Čupr SJ Exerciční dům 

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

9.–12. 12. Adventní setkání P. Josef Michalčík 
CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora viz výše 

9.–12. 12. Duchovní cvičení pro 
manžele

Mons. Vojtěch 
Šíma ŘKDS Stojanov viz výše

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

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

Maria-Hilf 
ve Zlatých 
Horách

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

17.–19. 12.
Rekolekce pro dívky 
(14 – 18 let): 
Maria v mém životě

P. Roman Macura, 
sr. Vincenta 
Kořínková SCB

Maria-Hilf 
ve Zlatých 
Horách

viz výše 

30. 12. 
2010–
1. 1. 2011

Duchovní cvičení 
formou večeřadla

P. Štěpán Martin 
Filip OP ŘKDS Stojanov viz výše
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Abychom na základě vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid 
a bolest, jež jsou údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých 
lidí, a velkoryse jim pomáhali.

Úmysl misijní
Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství 
a spravedlnosti.

Úmysl národní
Aby světlo adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží 
lid i těm, kteří s obtížemi hledají smysl života.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 13. 12. 2010
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Hrušková. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 4. prosince 1865 zemřel Adolf Kolping, německý katolický kněz, sociální reformátor, zakladatel 
Katolického spolku tovaryšů. Usiloval o proměnu společnosti, jejímž východiskem je 
kvalitní náboženské, sociální a profesní vzdělávání. V ČR působí 28 základních článků 
Kolpingových rodin. (*8. 12. 1813)

 5. prosince 1945 zemřel Mons. Otto Lev Stanovský, katolický kněz, papežský prelát, skladatel řady 
duchovních skladeb; vedoucí představitel tělovýchovné organizace OREL; po vzniku 
ČSR rektor kněžského semináře v Praze; roku 1934 jmenován kanovníkem Metropolitní 
kolegiátní kapituly u Sv. Víta; v době nacistické okupace předseda Katolické charity, 
který poskytoval pomoc ohroženým osobám. V roce 1942 zatčen a uvězněn. (*8. 11. 
1882)

 7. prosince 1965 na II. vatikánském koncilu přečetl arcibiskup Willebrands slavnostní společné prohlášení 
římskokatolické církve a konstantinopolského patriarchy, v němž byly zrušeny vzájemné 
exkomunikace.

 8. prosince 1870 papež Pius IX. prohlásil svatého Josefa, snoubence Panny Marie, patronem a ochráncem 
katolické církve.

 8. prosince 1995 slavnostně zahájeno vysílání první křesťanské rozhlasové stanice v ČR – Radia Proglas – 
z vysílače na Svatém Hostýně za vedení ředitele P. Ing. Martina Holíka.

 13. prosince 1545 slavnostně zahájen tridentský koncil. Probíhal ve třech oddělených zasedáních za 
předsednictví tří papežů – Pavla III., Julia III. a Pia IV. – a účastnilo se jej asi 255 biskupů. 
(Ukončen 4. prosince 1563.)

 16. prosince 1935 papež Pius XI. jmenoval pražského arcibiskupa Karla Kašpara kardinálem.

 31. prosince 1980 papež Jan Pavel II. vyhlásil zvláštním apoštolským listem „Egregiae virtutis“ svaté Cyrila 
a Metoděje za spolupatrony Evropy.

 31. prosince 1995 papež Jan Pavel II. rozhodl, aby se do loretánských litanií přidávala invokace „Královno 
rodin“.

Arnošt Kelnar

Vážení a milí čtenáři,
děkujeme Vám za přízeň a pozornost, kterou jste arcidiecéznímu Zpravodaji v tomto roce vě-
novali, a přejeme a vyprošujeme Vám ničím nerušené ticho adventní přípravy na příchod vtě-
leného Slova, které zní mocněji než hluk světa, na příchod Světla, nad nímž temnota nemá vlá-
du. Kéž do Vánoc vstupujeme jako ti, jejichž uši slyší a oči vidí, jejichž srdce je naplněno radostí 
z Boha, který se z lásky k nám stal malým dítětem.

Vaše redakce


