
Kéž má Ježíš místo v našem životě, 
kde může žít a dorůstat do mužné zralosti
Blíží se doba Vánoc. Pro mne osobně je obrazem Vánoc rodina 
sedící u stolu v přátelském rozhovoru. Dům je naplněn ovzduším 
lásky a porozumění. V pozadí stojí stromeček, který má u ko-
řenů betlém s Jezulátkem v jesličkách, a okolo jsou připrave-
né dárky. Na stole stojí rozsvícená svíčka. Cítím teplo domova.
Nosím v sobě pochybnost. Na prvním stupni Základní školy jsem 
pochopil, že dárky nepřináší Ježíšek. Tak se to říká, ale přitom 
jsou za tím lidé, rodiče a blízcí. Vždyť i já sahám do peněženky 
a kupuji dárky. Není to celé jen krásně vymyšlený příběh, který 
představuje naši touhu po lásce? Kde se mohu setkat s tím ži-
vým Ježíšem Kristem, svým Pánem? 
V červenci jsem vstoupil do armády, od té doby jsem mezi vo-
jáky. Silným zážitkem bylo vidět, jak vojáci oceňují, že je vní-
mám jinak než jejich velitelé. Já je nevnímám základně jako 
výkonný prvek v jednotce, ale jako lidi. Lidi se svým životním pří-
během, s radostmi a starostmi. Chci s nimi sdílet životní osudy, jít 
spolu s nimi životem.
Setkal jsem se s touhou po porozumění, lásce, po otevřeném 
srdci a uchu. Po lidské blízkosti. Myslím, že to máme všichni 
stejné. A zde je místo pro Ježíška, pro živého Ježíše Krista. Sem 
může přijít ta vtělená láska, Bůh mezi námi. Zde jsou připravené 
jesličky. Ale jak má ta láska přijít?
Je to poslání křesťanů, následovníků Ježíše Krista. My máme být svědky Boží lásky ve světě. „Nežiji já, ale žije 
ve mně Kristus.“ Příchod Božího Syna se uskutečňuje skrze jeho bratry a sestry, jeho sourozence. A zde se se-
tkávám s živým Kristem, se svým Pánem. Je to krásné, protože to není ta postavička ležící v jesličkách, ale je 
to živá osoba. 
Byl jsem nedávno v kostele na bohoslužbě, seděl 
jsem v lavici a tam jsem potkal kněze, který znal 
Ježíše Krista. Bylo na něm vidět, jak se opravdově 
a osobně modlí. Pán Ježíš Kristus byl v jeho životě 
přítomen. 
Obrazem Vánoc je také člověk, který přijal Ježíše 
Krista – v jeho životě má Ježíš pevné místo. A to Je-
zulátko roste. Je s tím dotyčným všude v jeho ži-
votě, dospívá a prožívá s ním životní chvíle. A také 
jeho život ovlivňuje. Je to duch lásky, ten člověk 
více a více přijímá životní postoje svého Pána Je-
žíše Krista. A tak je vzkříšený Pán mezi námi. Potká-
váme ho.
Přeji vám požehnané svátky vánoční a mnoho se-
tkání s živým Pánem skrze setkání s lidmi okolo nás. 
Kéž má Ježíš místo v našem životě, kde může žít 
a dorůstat do mužné zralosti.

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

prvotního hříchu (mše sv. v katedrále v 18:00)
 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 sv. Štěpána, prvomučedníka
 27. 12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
 28. 12. svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
 30. 12. svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
  obnova manželských slibů

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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Tříkrálový koncert
Arcidiecézní charita Praha zve na 
tradiční Tříkrálový benefi ční kon-
cert, který se uskuteční v před-
večer Tří králů (slavnosti Zjevení 
Páně), ve čtvrtek 5. ledna 2012 
v 19:00 ve Stavovském divadle na 
Starém Městě pražském (Železná 
11). V průběhu večera zazní 
Chvála koled (Benjamin Britten), 
výběr z Carmina Burana (Carl 
Orff), Koncert pro dvoje hous-
le d moll BWV 1043 (J. S. Bach), 
Smyčcová serenáda E dur op. 22 
(Antonín Dvořák).
Podrobnější informace na 
http://www.praha.charita.cz

Staročeské roráty
Český národ má jedinečným způsobem rozvinuté ad-
ventní zpěvy, kterým říkáme roráty.
Za svůj název vděčí roráty nebo též roramina úvodním 
slovům adventního mešního formuláře votivní mše sva-
té ke cti Panny Marie: Rorate, coeli, desuper, et nubes 
pluant iustum – Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak ska-
ne spása – je jeden z možných překladů, který nám na-
bízí náš Kancionál.
Právě v něm nacházíme necelých třicet adventních 
písní, které jsou však dnes již pouhým stručným výbě-
rem původně velmi detailně propracovaného soubo-
ru zpěvů, pro které je typické střídání chorálního zpě-
vu a menzurálních písní, které komentují téma citované 
v chorálu.
Zmiňovaný mešní formulář Rorate se užíval a zpíval již za 
doby pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Roráty mají ale své kořeny až v bohoslužebné praxi hu-
sitské, která se postarala o převedení gregoriánského 
chorálu do češtiny, jak nám to dokládá český rukopis 
z první poloviny 15. století zvaný Jistebnický kancionál. 
V utrakvistických bohoslužbách je patrný návrat k lati-
ně, ale již ve druhé třetině 16. století nastal díky rorátům 
návrat k chorálu s českým textem. Tento český chorál 
byl prokládán písněmi samozřejmě opět s českým tex-
tem. Zdrojem těchto nápěvů byly jak latinské duchovní 
písně 15. a 16. století, tak i nápěvy světské opatřené du-
chovními texty (například Elško milá, srdečná).
V polovině 16. století redaktoři kancionálů vybíra-
li vhodné písně mezi český chorál citující onen formu-
lář Rorate. Tyto výběry adventních zpěvů byly zapiso-
vány buď v graduálech, anebo ve zvláštních knihách 
zvaných rorátníky. Redakce těchto písní ať v graduá-
lech či rorátnících nebyla ovšem všude zcela jednot-
ná. Nejrozšířenější byla verze rorátů v rukopisech krá-
lovéhradeckých, která je shodná s rukopisy univerzitní 
knihovny pražské.
Známé, nicméně odlišné, jsou též sestavy táborská 
a rakovnická. Tyto rorátníky jsou vybaveny nápaditý-
mi iluminacemi.
Zpěv rorátů u nás kvetl především zásluhou literátských 
bratrstev. Jejich zrušení Josefem II. a likvidace jejich hu-
debních materiálů způsobily veliké škody. O obnovení 
tradice rorátních zpěvů se pokusil Jan František Pospíšil 
v Hradci Králové, který roku 1823 vydal celý soubor zpě-

vů roráte. Mnohé nápěvy ovšem nesou vliv dobově po-
jatého romantického přepracování. Další pokus o ob-
novu rorátní tradice přinesl Dobroslav Orel v Českém 
kancionálu v roce 1921. Významně očistil rorátní melo-
die od pozdějších úprav, ale zpěvy výrazně zkrátil a od-
stranil mnohé chorály, čímž porušil původní logickou 
strukturu rorátů, pro které je typické právě ono střídání 
chorálu a písně a jejich myšlenková návaznost.
Roráty dnes, i když se ve většině farností zpívají v té 
zjednodušené formě, patří k nejhodnotnějším písním 
celého liturgického roku. Jsou důsledně biblické a je na 
nich vidět rovnováha mezi obsahem (to, o čem pojed-
návají) a formou (jakými výrazovými prostředky je toho 
dosaženo).
K potěšení všech milovníků rorátů přispívá i nové CD 
s názvem Adventus Domini, které natočil soubor Schola 
Gregoriana Pragensis a které právě v těchto dnech vy-
chází. Nahrávka je díky autentické či poučené inter-
pretaci návratem k původnímu výrazu zpěvu našich 
předků a odstraňuje nepůvodní romantický způsob 
provedení, donedávna u nás běžný.
Kéž nás letošní zpěv rorátů více přiblíží k atmosféře oče-
kávání příchodu našeho Pána.

P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný

Stavovské divadlo



3

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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 například 
do těchto kostelů:

24. 12. – Štědrý den
 7:00 mše sv. s roráty (v kostele Všech svatých, 

Jiřské náměstí)
24:00 půlnoční mše sv. (arcibiskup Duka)
25. 12. – slavnost Narození Páně
 9:30 mše sv. (arcibiskup Duka)
11:15 mše sv. (v kostele Všech svatých, 

Jiřské náměstí)
17:00 nešpory
26. 12. – svátek sv. Štěpána 
 9:30 mše sv. 
30. 12. – svátek Svaté rodiny 
 7:00 mše sv.
18:00 mše sv.
31. 12. – zakončení občanského roku
 7:00 mše sv. 
16:00 mše sv. s děkovnou pobožností 

(arcibiskup Duka)
1. 1. 2012 – slavnost Matky Boží, Panny Marie
 9:30 mše sv. (arcibiskup Duka)
11:15 mše sv. (v kostele Všech svatých, 

Jiřské náměstí)
5. 1. 2012
 7:00 mše sv.
15:00 bohoslužba slova s požehnáním tříkrálových 

darů (arcibiskup Duka)
6. 1. 2012 – slavnost Zjevení Páně
 7:00 mše sv.
18:00 mše sv.
V ostatní dny jsou bohoslužby podle pravidelného po-
řádku. Jesličky jsou vystaveny do svátku Křtu Páně 
8. 1. 2012.

Vánoce v katedrále
Všichni jste srdečně zváni připojit se k oslavám slav-
nosti 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:

Hradčany, katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha 

Po–Pá v 5:45
Ne v 8:00

Hradčany, 
kostel Všech svatých So v 7:00

Břevnov, bazilika sv. Markéty Po–So v 7:00

Karlín, kostel sv. Cyrila 
a Metoděje 

Po, St, Pá ve 12:00 při mši
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. Jiljí Út, Pá v 7:00 
(kaple sv. Zdislavy)

Staré Město, kostel sv. Haštala Út, Pá v 7:00

Vinohrady, kostel sv. Ludmily Út, Čt v 6:10

Staré Město, kostel sv. Havla 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 

Stará Boleslav, kostel sv. 
Klimenta Čt v 6:30

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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Byl schopen hledět za obzor vlastní rodiny
Dne 22. října 2011 jsme se v Týnském chrámě za účas-
ti široké rodiny a mnoha věrných přátel z Čech i Evropy 
rozloučili s naším tatínkem. Slavnostní obřad celebroval 
kardinál Miloslav Vlk, rodinný přítel z šedesátých let. Při 
vzpomínce na zemřelého se snažil zachytit jeho portrét 
a dobře ho vystihnul: „Jiří Kaplan nebyl razantním líd-
rem, ale dovedl vytvářet prostor pro druhé a vtahovat 
je do společenství.“ Mohu říci, že tak nějak to skutečně 
bylo. Už jako malá jsem měla ráda večery, kdy u nás 
bývaly návštěvy dlouho do noci a my děti jsme poslou-
chaly za dveřmi. V roce 1968, v krátkém ovzduší svobo-
dy, byly k našim otevřeným dveřím přitahovány různé 
duchovní proudy. Setkávali se tu křesťané propuštění 
z komunistického vězení, katoličtí aktivisté Díla koncil-
ní obnovy, první členové hnutí Fokoláre, mezi nimi i stu-
dent Míla Vlk, později italští studenti z Communione e li-
berazione a první návštěvy z Taizé. Maminka otevírala 
dveře dokořán, jako velká rodina jsme totiž užívali ne-
obvyklé dobrodiní velkého bytu. Ale za tím vším, jako jis-
tící pilíř, byl táta. Trochu usměrňoval, po nocích překlá-
dal, vařil i přebaloval, klidnil i utěšoval, málokdy trestal. 
Nejšťastnější byl, když mohl hrát svůj violový part s přá-
teli ve smyčcovém kvartetu. Vychovával nás v době 
tvrdé normalizace k hrdosti, že není nutné se pokořo-

vat, i když to pak něco stojí. O jeho rozhodnutí zapo-
jit se do podzemních struktur se nemluvilo, ale vědě-

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 4. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): katedrála sv. Petra a Pavla, Brno (Mons. Jiří Mikulášek)
 18. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice (Mons. Jiří Paďour)
 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (9:00): kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. Zdenek 

Wasserbauer)
 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA (9:00): kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František Radkovský)

Radio Proglas
 4. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod 

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 8. 12. SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE (18:00): ze studia Radia Proglas (P. Martin Holík)
 11. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 18. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN (21:30): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod 

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod 

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 27. 12. SVÁTEK SV. JANA (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 28. 12. SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK BETLÉMSKÝCH (18:00): kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)
 30. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY (18:00): kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice-Čtyři Dvory

Televize Noe
 4. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Lanškroun (P. Zbigniew Czendlik)
 8. 12. SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE (16:00): pobožnost u Mariánského sloupu na 

Španělském náměstí v Římě za účasti Benedikta XVI.
 11. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Radim Kuchař)
 18. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN (22:00): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)
 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ  (12:00): Urbi et Orbi (Benedikt XVI.)

(18:00): kostel sv. Josefa, Ostrava (P. František Blaha SDB)
 31. 12. (18:00): první nešpory ze slavnosti MATKY BOŽÍ PANNY MARIE a Te Deum, bazilika sv. Petra, Vatikán 

(s Benediktem XVI.)
Změna vyhrazena.

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

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

1.–3. 12.
4. 12.

 7:00 – 18:00
11:30 – 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.–30. 12.
31. 12.

 9:00 – 17:00
 9:00 – 15:00 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město

Z diáře arcibiskupa Duky
 1. 12. 14:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – mše sv. a setkání s dobrodinci
  19:30 Praha-Hradčany, Španělský sál Pražského hradu – koncert Spojené 

organizace neslyšících a slabozrakých (SONS)
 2. 12. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. pro děti – stonožkové hnutí
  16:00 Praha-Hradčany, katedrála – adventní koncert Hradní stráže, 93. výročí 

založení
 4. 12. 9:30 Praha-Staré Město, Chrám Matky Boží před Týnem – mše sv.
  18:00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – adventní koncert
 5.–7. 12.  Řím, generální audience u papeže Benedikta XVI.
 8. 12. 16:00 Praha-Dejvice – mše sv., fakultní pouť KTF UK
  18:00 Staroměstské náměstí – charitativní koncert na podporu Somálska
 11. 12. 11:00 Praha-Bílá Hora, kostel Panny Marie Vítězné – mše sv. u sester benediktinek
 12. 12.  Nový Dvůr, klášter trapistů – opatská benedikce
 13. 12. 18:30 Praha-Nové Butovice, Komunitní centrum sv. Prokopa – promítání fi lmu Guyanská Diana
 14. 12. 17:00 Praha-Nové Město, knihkupectví Neoluxor na Václavském nám. – autogramiáda knihy rozhovorů 

Dominik Duka – Tradice, která je výzvou
  19:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – adventní setkání s armádou
 15. 12. 7:30 Praha, Parlament – adventní snídaně v Parlamentu
  18:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – adventní setkání s diplomatickým sborem
 16. 12. 10:00 Praha-Hradčany, Rothmayerův sál Pražského hradu – vernisáž trvalé expozice Svatovítského 

pokladu
 18. 12. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s představením apoštolského nuncia Božímu lidu 
 20. 12. 15:30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – předvánoční setkání se zaměstnanci Arcibiskupství
 21. 12. 19:00 Praha-Hradčany, katedrála – koncert, Česká mše vánoční J. J. Ryby
 25. 12. 0:00  Praha-Hradčany, katedrála – půlnoční mše sv.
  9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Narození Páně
 31. 12. 16:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na poděkování, závěr občanského roku

li jsme, že překládá i jiné věci než odbornou literaturu. 
Byla to pravděpodobně chůze na hraně, s důvěrou, že 
rodinu s deseti dětmi nebudou perzekuovat. Když byl 
v září 1979 spolu s ostatními vzat do vazby, kde strávil tři 
měsíce za „maření státního dozoru nad církvemi“, zažili 
jsme obrovskou vlnu solidarity. 
Při každodenní starosti s výchovou a uživením tolika 
dětí byl táta schopen hledět ještě dál za obzor vlast-
ní rodiny, chodila za ním řada lidí pro radu a povzbu-
zení. Tato schopnost překračovat hranice byla to, co 
ho uchvátilo na bratru Rogerovi, zakladateli ekumenic-
ké komunity v Taizé. Přeložil řadu jeho deníků a dalších 
textů. Osobně se setkali až při návštěvě bratra Rogera 
v Československu v roce 1981. V té době se již každý 
pátek u Kaplanů scházeli mladí lidé k modlitbě v du-

chu Taizé a v letních týdnech se setkávali na šumav-
ské chalupě. Tato setkání formovala mladé křesťany 
a svým dílem přispěla k pádu režimu.
Na závěr slavnosti rozloučení vyjádřil bratr Alois, nástup-
ce bratra Rogera, úctu a silné vzájemné pouto k Jiřímu, 
který naplnil svůj život k Boží slávě

Martina Hošková

Jiří Kaplan se narodil 2. srpna 1925 v Užhorodě. Vystu-
doval Matematicko-fyzikální fakultu UK. V roce 1950 se 
oženil, se ženou Marií pak měli 10 dětí, dočkal se i 33 
vnoučat a 9 pravnoučat. Pracoval v Ústředí vědecko-
technických a ekonomických informací, překládal od-
borné texty. Po roce 1989 krátce pracoval v ÚDV, pře-
kládal pro Karmelitánské nakladatelství.
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

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 4. prosince 2011 proběhne 
Mikulášská sbírka, jejíž výtěžek je určen na podporu bo-
hoslovců. V roce 2010 bylo celkem vybráno 648 665 Kč 
a částka byla použita v souladu se statutem příslušného 
fondu. Konkrétně bylo v roce 2010 z fondu poskytnuto:

 ■ 1 147 769 Kč Nadaci Arcibiskupský seminář v Praze 
na krytí pobytu bohoslovců v semináři

 ■ 49 910 Kč Arcibiskupskému semináři Univerzity Karlovy 
jako příspěvek na stravné bohoslovců

 ■ 9 000 Kč jako příspěvek bohoslovcům na Veli konoce
Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mikulášská sbírka na 
bohoslovce a dále Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
(v roce 2010 činil výtěžek obou sbírek celkem 1 198 803 
Kč), individuální dary na bohoslovce ve výši 11 100 Kč 
a zůstatek z roku 2009 ve výši 227 463 Kč. Do roku 2011 
byla převedena částka 236 687 Kč.

Za všechny vaše dary upřímné díky!

Tříkrálová sbírka
Milí spolubratři, bratři a sestry, 
jménem Arcidiecézní charity vás chci upozornit, že se 
opět blíží Tříkrálová sbírka. V pražské arcidiecézi pro-
běhne od 2. do 10. ledna 2012. Prosíme a vybízíme 
k součinnosti všechny lidi dobré vůle v našich farnos-
tech, kteří se budou po Novém roce opět na této sbír-
ce podílet. Pan arcibiskup požehná v Praze kolední-

kům ve čtvrtek 5. ledna 2012. Zveme všechny koledníky 
a organizátory z pražské arcidiecéze.

Program na čtvrtek 5. 1. 2012:
14:00  občerstvení pro koledníky (Arcibiskupství, Sál 

kardinála Berana)
15:00  bohoslužba slova pro koledníky a požehnání 

koledníkům (katedrála)
15:45  vyslání koledníků (z Arcibiskupského paláce, 

následně Tři králové na velbloudech vyjedou 
průvodem k Loretě) 

Týž den v 19:00 pořádá Arcidiecézní charita Praha ve 
Stavovském divadle v Praze Tříkrálový benefi ční koncert 
na podporu diecézních záměrů Tříkrálové sbírky (po-
drobnější informace na http://www.praha.charita.cz)

Diecézní záměry na využití vykoledovaných peněz 
z Tříkrálové sbírky 2012:

 ■ Podporovaný charitní projekt v pražské arcidiecézi: 
Charitní domov pro seniory v Mukařově

 ■ Podporovaný charitní projekt v zahraničí: Odstranění 
podvýživy matek a dětí v Africe

Všem koledníkům přejeme úspěšné koledování, ať 
moc nemrzne a ať jsou si vědomi, že pomáhají nejpo-
třebnějším. Děkujeme každému za pomoc při organi-
zaci Tříkrálové sbírky a těšíme se na setkání při tříkrálo-
vém požehnání. 

+ Karel Herbst

Z ACT CURIAE

Z diáře biskupa Malého
 4. 12. 10:00 Slapy, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv. 
 6. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – roráty
 7. 12. 19:30 Praha-Staré Město, klášter dominikánů u Sv. Jiljí – přednáška 
 11. 12. 9:00 Neratovice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.
 13. 12. 10:00 Praha-Nové Město, Vyšší odborná škola publicistiky – vizitace
 14. 12. 15:00 Praha-Holešovice, pečovatelské centrum Praha 7 (U Studánky) – přednáška 

a setkání se seniory
 15. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – roráty
  16:00 Telč, Pedagogická fakulta – přednáška
 18. 12. 9:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Ducha – mše sv.
 20. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – roráty 
 24. 12. 24:00 Praha-Smíchov, kostel sv. Václava – půlnoční mše sv.
 25. 12. 10:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 26. 12. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s trvalými jáhny 
 31. 12. 16:00 Praha-Hradčany, katedrála – děkovná bohoslužba

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 12. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 3. 12. 16:00 Ředhošť, kostel sv. Jiljí – mše sv.
 4. 12. 10:00 České Budějovice-Čtyři Dvory, kostel sv. Vojtěcha – mše sv.
 11. 12. 7:00 Ostředek, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše sv.
 18. 12. 11:00 Soběšín, kostel sv. Michaela Archanděla – mše sv.
 24. 12. 16:00 Skorkov, kostel sv. Jana Křtitele – mše sv.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Personalia
Jmenování čestným prelátem Jeho Svatosti
Papež Benedikt XVI. jmenoval dne 8. 9. 2011 Mons. 
doc. Ing. Aleše Opatrného, Th.D., biskupského vikáře, 
svým čestným prelátem. Blahopřejeme.

Jmenování kaplanem Jeho Svatosti
Papež Benedikt XVI. jmenoval dne 8. 9. 2011 
Mgr. Vladimíra Málka, zodpovědného za rozvoj du-
chovní a pastorační péče ve vztahu k zahraničí a ko-
ordinaci této péče poskytované cizincům, svým kapla-
nem. Blahopřejeme.

Ukončení studia
ThDr. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK, úspěšně 
složil na Katolické univerzitě v Ružomberoku (Slovensko) 
zkoušky předepsané pro doktorandské studium a ob-

hájil disertační práci a dne 28. 6. 2011 byl promován 
doktorem teologie. Blahopřejeme. 
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D., administrátor ŘK 
farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, Praha-Chodov, 
úspěšně složil na Papežské salesiánské univerzitě v Římě 
předepsané zkoušky a obhájil práci, vyžadovanou pro 
doktorát teologie v oboru katechetiky, a dne 28. 9. 
2011 byl promován doktorem teologie. Blahopřejeme.

Úmrtí
P. Petr Koutecký SJ, farář v Praze-Zbraslavi a okrskový 
vikář II. pražského vikariátu, zemřel dne 26. října 2011 
ve věku nedožitých 51 let, v 24. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo 4. listopadu v koste-
le sv. Jakuba Staršího v Praze-Zbraslavi, pohřben byl na 
Olšanských hřbitovech v Praze. R.I.P.

Ustanovení
Mgr. Jan Böhm byl s účinností od 13. 9. 2011 jmenován 
a ustanoven vojenským kaplanem v Armádě ČR.
P. Francis Hoa Dang CSsR byl se souhlasem svého řehol-
ního představeného s účinností od 15. 10. 2011 zproš-
těn pověření duchovní péčí o vietnamsky hovořící ko-
munitu v AP a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven moderátorem duchovní péče o vietnam-
sky hovořící komunitu AP.
P. Vít Mariusz Marciniec OSA byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 10. 2011 jmeno-
ván a ustanoven kaplanem Mateřské školy a základní 
školy sv. Augustina v Praze-Krči.
Mgr. Jan Pata byl s účinností od 15. 10. 2011 jmenován 
a ustanoven rektorem kostela Narození Panny Marie, 

Praha-Záběhlice, v ŘK farnosti u kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele, Praha-Hostivař.
MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák byl s účinností od 1. 
10. 2011 jmenován a ustanoven diecézním ředitelem 
Papežských misijních děl.
Ján Petrovič byl s účinností od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2014 
jmenován členem vikariátní rady vikariátu Rakovník 
a s účinností od 1. 10. 2011 jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním ŘK farnosti Zbečno.
JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponichtera byl s účinností od 
1. 10. 2011 do 31. 12. 2014 jmenován členem vikariát-
ní rady III. pražského vikariátu a s účinností od 1. 10. 
2011 jmenován a ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘK farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-
-Hostivař.

Jubileář
Výročí svěcení
ThDr. Jan Balík, kněz pražské arcidiecéze, ředitel sekce pro mládež ČBK 14. 12. 1991  (20 let)
P. Ing. Miloslav Fiala O.Præm., na odpočinku v Praze 21. 12. 1971  (40 let)
Mgr. Ing. Martin Opatrný, trvalý jáhen u Sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích 21. 12. 1996  (15 let)
ThDr. Jiří Jeřábek, kněz pražské arcidiecéze působící v Itálii 22. 12. 1950  (61 let)
Mons. ThLic. Josef Vojtěch Šach, prelát Jeho Svatosti, kněz pr. arc. působící v Kanadě 23. 12. 1961  (50 let)

Životní jubilea
P. ThMgr. Ryszard Wojciechowski MIC, administrátor u Sv. Vojtěcha v Praze-Novém Městě 1. 12. 1966  (45 let)
Jan Birka, osobní farář, výpomocný duchovní ve Staré Boleslavi 17. 12. 1927  (84 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný duchovní v Praze-Kobylisích 21. 12. 1924  (87 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní farář, rektor kostela sv. Jana Nepom. v Ostředku 23. 12. 1925  (86 let)
Josef Moulík, farář v Úhonicích 27. 12. 1936  (75 let)
Mgr. Jaromír Odrobiňák, trvalý jáhen, v jáhenské službě v Psych. léčebně v Praze-Bohnicích 30. 12. 1966  (45 let)
P. Augustin Otakar Šváček OFMCap., rektor u P. M. Královny andělů v Praze-Hradčanech 30. 12. 1936  (75 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705); e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz
 8. 12. 19:00 Singles; PS
 10. 12. 9:00 adventní duchovní obnova; P. Michal Němeček; DS
 14. 12. 9:30 Akademie nejen pro seniory, adventní duchovní obnova; PS
 14. 12. 19:30 Modlitba za diecézi; PS
 16. 12. 20:00 modlitba Taizé; DS
 20. 12. 15:00 vánoční koncert sboru ACANT; PS ve spolupráci s MČ Prahy 6
 24. 12. 16:00 koledy (pro děti); DS
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Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * 
jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – 
Centrum pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. 
Vojtěcha, Praha-Dejvice.

Kurz pro služebníky eucharistie
Upozorňujeme na kurz pro ty, kdo mají být pověře-
ni eucharistickou službou (podávání při mši, doná-
šení eucharistie nemocným a výstav Nejsvětější svá-
tosti). Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním 
správcem (popř. řeholním představeným) podle po-
třeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle vlast-
ního přání. Přihlášky jsou k dispozici od začátku prosin-
ce, a to v Pastoračním středisku, ke stažení na internetu 
(http://ps.apha.cz) nebo mohou být na požádání za-
slány poštou nebo e-mailem. Čtyři pondělní setkání – 
9., 16., 23. a 30. ledna 2012 – se budou konat vždy od 
19:30 v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích (vstup 
z Kolejní 4); přihlášku s doporučením duchovního správ-
ce stačí donést na první setkání.

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

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 3. prosince se uskuteční v Komunitním cen-
tru sv. Prokopa v Praze 5 – Nových Butovicích (metro 
B – Hůrka) adventní duchovní obnova pro manželské 
páry. Obnovu povede P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, fa-
rář u sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Předběžný časový 
rozvrh je 9 až 16 hodin. Během dne bude příležitost ke 
svátosti smíření. Na závěr od 15:00 počítáme se mší sva-
tou. Polední občerstvení bude zajištěno. Příspěvek na 
nájem prostor a občerstvení je 200 Kč na pár. 
Manželé se přihlašují telefonicky či mailem 
nebo formulářem na stránkách Centra 
http://cpr.apha.cz/advent/

Škola lásky podle Jiřiny Prekopové
V sobotu 7. ledna 2012 se v Komunitním centrum sv. 
Prokopa v Praze 5 – Nových Butovicích (metro B – 
Hůrka) uskuteční celodenní výcvik pro rodiče, kteří již 
absolvovali základní kurz Efektivního rodičovství.
Na programu budou témata: Konfl ikty mezi manželi 
a jejich řešení, Emoční konfrontace a empatie, Pozitivní 
rodičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny 
a Terapie pevným objetím.
Lektorem programu bude Mgr. Ing. Jan Čapek, tera-
peut a výcvikový lektor Terapie pevným objetím po-
dle Jiřiny Prekopové, lektor kurzu Efektivního rodičovství 
a Škola lásky v rodině, působící v Křesťanské psycho-
logické poradně Nymburk (http://jancapek.webnode.
cz). Účastnický poplatek: 750 Kč za osobu nebo 1200 Kč 
za manželský pár.
O jednotlivých kurzech Programu efektivního rodičov-
ství na http://rodinnecentrum.cz/STEP/. Program nabí-
zíme farnostem a společenstvím rodin.

Přípravy na manželství
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční opět 
v pražském Pastoračním středisku v termínu 17. 1. – 6. 3. 
2012. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají 

informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený man-
želskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Pár 
snoubenců přispívá na provozní náklady kurzu částkou 
500 Kč. 
Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, tele-
fonicky nebo přes formulář na stránkách http://cpr.
apha.cz/snoubenci/.
Jarní kurz proběhne v termínu 10. 4. – 29. 5. 2012.

Poděkování a pozvání
Na závěr občanského roku bych rád srdečně po-
děkoval všem, kdo se v uplynulém roce spolupodí-
leli na realizaci pastoračních programů Centra pro 
rodinu při Arcibiskupství pražském.

Zároveň bych chtěl již nyní předběžně nabídnout 
některé naše programy v příštím roce:

 ■ Čtvrtá Pouť snoubenců pražské arcidiecéze 
se uskuteční v sobotu 11. února 2012 na praž-
ském Vyšehradě. Součástí programu je celo-
denní rekolekce pro snoubence s Mons. Alešem 
Opatrným, Th.D., na kterou je možno se přihla-
šovat v Centru pro rodinu již nyní. Poutní mše sv. 
bude v bazilice sv. Petra a Pavla od 15:30. Pouť 
snoubenců bezprostředně předchází celostátní 
kampani Národní týden manželství, www.tyden-
manzelstvi.cz, jehož motto bude „Rozumíme si? 
Cesty k lepší komunikaci v manželství“.

 ■ Jubilejní desátá Pouť rodin pražské arcidiecé-
ze je plánována na sobotu 19. května 2012 na 
Skalku v Mníšku pod Brdy. Poutní mši sv. bude ce-
lebrovat otec arcibiskup Mons. Dominik Duka. 

Ing. Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 774 241 990
e-mail: sekretariat.mladezeccn@gmail.com
http://www.misie.cz

Po 17:00 hudební skupina chval
Po, St–Pá 7:45 ranní chvály v kapli fary
Út 18:00 Abeceda víry
Út 19:30 modlitební setkání
Út 20:30 společenství Třicet plus (pro třicátníky 

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

zaměřená na pantomimu a divadlo)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 

(kromě 22. a 29. 12.)
Čt 19:00 společenství Nikodém (pro mladé 

studenty)
Čt 19:00 společenství pro mladé pracující
Ne 16:00 společenství pro dospívající (od 16 let)
Ne 18:00 mše sv. pro mladé (kostel sv. Apolináře, 

Praha-Nové Město)
Informace o jednotlivých společenstvích: sekretariat.
mladezeccn@gmail.com
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Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice
tel: 244 910 469, fax: 244 912 713
e-mail: adcm.ph@gmail.com; http:// www.praha.signaly.cz

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

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

Za Sekci pro mládež ČBK P. ThDr. Jan Balík

Taneční víkend
Máte-li rádi tanec, dobrou společnost, zábavu a chce-
te-li strávit víkend mezi křesťany, neváhejte se zúčastnit 
dalšího tanečního víkendu. Tentokrát se uskuteční ve 
dnech 13.–15. ledna 2012 v pražském centru Nazaret 
a je určen pro mladé lidi od 25 do 35 let. 
Hlaste se předem na tel.: 244 910 469 nebo na mailu 
 nazaret@apha.cz

Víkendovka pro náctileté – „Jsem, kdo jsem“
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku v termínu 
27.–29. ledna 2012, která se koná v centru Nazaret. Papež 
Benedikt XVI. říká „... jsem, kdo jsem. ... Nechci ze sebe 
dělat něco, co nejsem.“ Ale jak je to s námi? Je lehké být 
sám sebou? A kdo vlastně jsem? A co mi může pomoci 
lépe poznat sám sebe? Začátek v pátek v 19:00, konec 
v neděli okolo 14. hodiny. S sebou spacák a 250 Kč.
Hlaste se předem na tel.: 244 910 469 nebo na mailu 
nazaret@apha.cz

Víkend pro nezadané 9.–11. 12. 2011
Víkend je určen všem svobodným, bezdětným, neza-
daným katolíkům ve věku 28–41 let, kteří hledají svůj 
protějšek. Jednou z podmínek je účast na celém víken-
du – neb jedině tak vznikne prostor pro bližší seznámení 
se navzájem a možnost vytvoření přátelské atmosféry. 
Začíná se v pátek večer 9. 12. večeří a končí neděl-

ní poobědovou kávou. Vše se koná v ADCM Nazaret, 
Praha 4 – Kunratice. 
Více o akci se dozvíte na mailu spolecne70@volny.cz, 
kde se také můžete přihlašovat.

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

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

Prokopská zastavení – Guyanská Diana
ŘK farnost sv. Jakuba Staršího v Praze-Stodůlkách vás 
v rámci cyklu „Prokopská zastavení“ srdečně zve na 
premiéru dokumentárního fi lmu Guyanská Diana, která 
bude promítnuta za přítomnosti čestného hosta Mons. 
Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského.
Snímek natočila Papežská misijní díla (scénář P. Jiří 
Šlégr, režie Martin J. Rýznar), autentickým způsobem 
zachycuje kontrast života na pobřeží a ve vnitrozemí, 
náboženskou a kulturní různorodost Guyany.

Program
17:30 mše sv., hlavní celebrant P. Jiří Šlégr, národní ře-

ditel PMD
18:30 promítání fi lmu a beseda za účasti Mons. 

Dominika Duky OP, P. Jiřího Šlégra a kamera-
mana Martina J. Rýznara

Během večera budou k dispozici nejnovější misijní ma-
teriály a výborné adventní misijní koláčky! Výtěžek akce 
podpoří světové misie. Vstupné dobrovolné.

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz; www.chemin-neuf.cz

Út 20:15 modlitební setkání (kaple kláštera 
Ko munity, Tuchoměřice, kromě 20. 
a 27.12.)

Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 
(kostel sv. Víta, Tuchoměřice, kromě 
22. a 29. 12.)

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

Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, St, Čt 12:00 mše sv.
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá 8:30 mše sv.
Změny v programu v období Vánoc najdete na inter-
netu.

27. 12. – 1. 1. Jericho (duchovní obnova pro mla-
dé, 18–30 let, klášter v Tuchoměřicích). 
Duchovní obnova částečně v tichu je 
ideálním místem pro rozlišování, ztiše-
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ní a naslouchání Božímu hlasu. Do pro-
gramu patří osobní a společná modlit-
ba, přednášky, osobní duchovní dopro-
vázení. Cílem je zastavení a přebývání 
s Bohem, naslouchání jeho hlasu spoje-
né s duchovním rozlišováním. Součástí 
programu je samozřejmě velká oslava 
na přivítání nového roku.

Akademická farnost Praha 
a VŠ katolické hnutí Praha 
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1
 tel: 222 221 339; e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.farnost.cz; http://praha.vkhcr.org/

Adventní program u Nejsvětějšího Salvátora
4. 12. 20:00 adventní mše sv. s chorálními nešporami 

(vede Jiří Hodina)
St 7:00 ranní mše sv. s chorálními ranními chválami 

(v sakristii, začíná se 30.11.)
Pá 5:45 společná účast na pátečních rorátech 

ve svatovítské katedrále (v pátek 3. 12. 
a všechny následující adventní pátky se 
můžete připojit k salvátorské skupině, kte-
rá se účastní rorátů v katedrále; následuje 
společná snídaně)

12. 12.  adventní benefi ční koncert salvátorské 
scholy

14. 12.  Sbor UK – Česká mše vánoční (benefi ce, 
určená na rekonstrukci varhan)

Bohoslužby a duchovní servis
Ne 14:00 mše sv.
 19:20–19:50 svátost smíření nebo du chovní 

rozhovor (P. Vacík nebo J. Regner)
 20:00 mše sv.
Po 17:00–18:30 duchovní pohotovost (Petr Vacík SJ, 

krypta)
Út 17:30–18:50 duchovní pohotovost 

(Jan Regner SJ, krypta)
 19:00 mše sv.
 20:15–21:00 duchovní pohotovost 

(Marek Vácha, farní kancelář)
Čt 20:00 adorace se svátostí smíření nebo 

duchovním rozhovorem

Pravidelný program
Út 20:00 kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další)
 20:15 tichá meditace v kryptě (s. Denisa 

Červenková)
St 7:00 chorální ranní chvály v kryptě
 19:00 modlitební setkání v Kryptě

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

3. 12. 6:00 ranní rorátní mše
  další mše v 7:00, 9:00 a 17:00
 16:30 zpívané latinské chorální nešpory
10. 12. 6:00 ranní rorátní mše

17. 12.  6:00 ranní rorátní mše
 9:00 adventní duchovní obnova: kateche-

ze, adorace a možnost svátosti smíře-
ní, mše sv. v 11:00 (vede P. J. Andrejčák 
O.Cr.)

 18:00 adventní benefi ční koncert na podpo-
ru stavby velkých varhan 

19. 12.  16:00 vernisáž výstavy betlémů (výstava ote-
vřena v Mníšecké kapli a Svatohorském 
poutním muzeu od 20. 12. do 2. 1. 2012, 
10:00–16:00)

22. 12.  18:00 přinesení betlémského světla (program 
připravily příbramské skautské oddíly)

24. 12.  6:00 ranní rorátní mše 
  další mše v 7:00, 9:00, mše v 17:00 není
 16:00 „půlnoční“ mše sv. (hudba při liturgii: J. 

J. Ryba – Česká mše vánoční)
25. 12.  9:00 Boží hod vánoční, slavnost (hudba při li-

turgii: A. V. Michna – Missa, vánoční pís-
ně)

26. 12.  16:30 svátek sv. Štěpána; vánoční koncert 
Svatohorského chrámového sboru

31. 12.  22:30 památka sv. Silvestra, mše na závěr ob-
čanského roku, následuje mutimediální 
prezentace dění za uplynulý rok

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

Pozvání na prosinec 2011 
 ■ Do poloviny ledna 2012 potrvá v PC sv. Tomáše vý-

stava monotypií Miro Pograna.
 ■ V neděli 11. prosince v 18:00 zveme do PC sv. Tomáše 

na adventní koncert Staročeské roráty v provedení 
Dobříšského chrámového sboru.

 ■ V sobotu 24. prosince ve 14:30 zveme do kostela 
Nejsvětější Trojice v Dobříši na štědrovečerní boho-
službu pro děti a na živý betlém.

Omluva: Večer s hostem Tomášem Sedláčkem (7. pro-
since), na který jsme zvali v minulém čísle Zpravodaje, 
bylo nutné odložit na příští rok. Omlouváme se.

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel./fax: 220 181 329
e-mail: ukz@volny.cz

UKŽ zve všechny zájemce na:
 ■ Duchovní obnovu pro ženy, která se bude konat 

v sobotu 10. prosince od 9:00 do 16:00 ve Farním 
klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo ná-
městí 18, Praha 1. Průvodcem bude P. Michael 
Slavík. Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v re-
fektáři kláštera. Na oběd se přihlašujte na tel. čísle 
220 181 329 (v době naší nepřítomnosti je na telefo-
nu záznamník, stačí nahrát své jméno a telefonní čís-
lo) nebo emailem ukz@volny.cz nejpozději do středy 
7. prosince.

 ■ Společenské odpoledne na téma Turecko III – 
Kappadokie a Pamukkale, ve středu 14. pro-
since, 14:30–16:30 ve Farním klubu u Panny Marie 
Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod 
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z Františkánské zahrady), přednáší RNDr. Ondřej 
Bartušek.

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

 ■ Pravidelné mše sv. jsou v Loretě slouženy v sobo-
tu v 7:30 ve Svaté chýši a v neděli v 18:00 v kostele 
Narození Páně. Každou neděli v 15:00 a v 19:00 jste 
zváni také k poslechu loretánské zvonkohry.

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

 ■ V neděli 25. 12. o slavnosti Narození Páně bude mše 
sv. v Loretě v 10:00 a v 18:00, od 13:00 do 17:00 mů-
žete využít volný vstup do areálu loretánského pout-
ního místa.

 ■ Kapucínský betlém v kostele Panny Marie Andělské 
bude otevřen v termínu od 25. 12. do 8. 1. v čase od 
9:30 do 17:00. (Ovšem 26. 12. a 8. 1. až od 10. hodi-
ny, 31. 12. od 9:30 do 15:00; 1. 1. od 11:30 do 17:00.) 
V následujících dnech bude betlém zpřístupněný 
od 9. 1. až do 29. 1. jen o sobotách a nedělích mezi 
14:00 a 17:00.

 ■ Lednová benefi ce Večery u kapucínů proběhne 
4. 1. od 19:00. Těšit se můžeme na vystoupení kvar-
teta Musica Gaudeans. Benefi ce se pořádá pro ob-
čanské sdružení Naděje, která se mimo jiné stará 
o lidi bez domova.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 301 238
fax: 235 302 720; http://www.domovrepy.cz

1.–31. 12.  výstava betlémů sběratele Václava Ja-
nečka a obalů od čokolád s vánoční te-
matikou sběratele Standy Hroška; vstup 
volný (refektář)

3. 12. 8:30 konference na téma Ošetřovatelská pé-
če o chronické rány a diabetické defek-
ty poskytovaná ve zdravotnických a so-
ciálních zařízeních, ve spolupráci s fi rmou 
MUCOS Pharma CZ, s. r. o.; denní stacio-
nář, poplatek 300 Kč (registrace: tatana.
klicova@domovrepy.cz)

4. 12. 17:00 2. adventní koncert – benefi ční koncert 
vokálního akapelového souboru GESHEM 
– duchovní, harmonická, niterná exprese; 
vstupné dobrovolné (kostel Sv. rodiny)

11. 12. 17:00 3. adventní koncert (pod záštitou MČ 
Praha 17) Musica Pro Sancta Cecilia – 
španělská renesanční hudba; vstupné 
dobrovolné (kostel Sv. rodiny)

15. 12. 18:00 Rybova Česká mše vánoční – sbor 
ACANT; vstupné dobrovolné (kostel Sv. 
rodiny)

16. 12. 17:00 Flétna a klavír – vánoční koncert žáčků 
paní učitelky Z. Hrbkové; vstupné dobro-
volné (rekfektář)

18. 12. 17:00 4. adventní koncert – Hornický pěvec-
ký sbor Kladno pod vedením prof. R. 
Makaria (pod záštitou Nadačního fondu 
Maltézského kříže), večerem provází pře-
vor Břevnovského kláštera P. Siostrzonek; 
vstupné 300 Kč (kostel Sv. rodiny)

26. 12. 17:00 Modlitba za nemocné – tradiční vánoč-
ní koncert M. E. Hřebíkové a jejích hostů; 
vstupné dobrovolné (kostel Sv. rodiny)

Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, 
která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu 
Domova.
Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit 
z Domova se mohou přihlásit na e-mailu kultura@do-
movrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Dny otevřených dveří
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., 
Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší 
odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltéz-
ských rytířů si vás dovolují pozvat na Dny otevřených 
dveří, které se konají 1. prosince 2011 a 18. ledna 2012 
vždy od 17:00 v Ječné ulici 33, Praha 2. Další informace 
naleznete na www.skolajecna.cz

„Dominikánská 8“
Ve čtvrtek 8. prosince od 19:30 jste srdečně zváni do 
barokního refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí 
(Jilská 7a, Praha 1) na hudební večer v rámci progra-
mových cyklů nazvaných „Dominikánská 8“.

Program: Alessandro Scarlatti – moteta (Anna Hla-
venková – soprán, Lenka Torgersen, Magdalena Malá 
– barokní housle, Andreas Torgersen – barokní viola, Ilze 
Grudule – barokní violoncello, Alena Hönigová – cem-
balo).

A. Scarlatti je jedním z nejvýznamnějších italských ba-
rokních skladatelů. Jeho hlavní doménou byla opera 
a kantáta, ale složil i řadu duchovních děl. Jeho dílem 
se ve 20. století zabývala řada hudebníků i muzikologů, 
ale přesto můžeme ještě slyšet některá jeho díla popr-
vé. Jedním z nich je nádherná „Salve Regina“ pro sop-
rán a smyčce, kterou můžete jedinečně slyšet na pro-
sincovém koncertě.
Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci). Večerní 
pokladna od 18:30. Rezervace: mailem na dominikan-
ska8@op.cz, tel.: 721 676 018.

„Dominikánská 8“ je místem vzdělávání a kultury při 
klášteře u Sv. Jiljí v Praze. Každý čtvrtek je věnován jed-
nomu z programových cyklů: Příběhy křesťanství u nás 
ve 20. století (spolu s KTF UK v Praze); Mezníky v dějinách 
klášterů (spolu s PaedF UK v Praze a CMS Akademie 
věd ČR); Hudební večery; Literární večery – debaty 
nad knihou.
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Pobožnost za znovupostavení 
Mariánského sloupu
Srdečně vás zveme na mariánskou pobožnost za zno-
vupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí. Koná se každého 3. v měsíci od 17:00 ve vý-
klenku Týnského chrámu vedle fary, Celetná ulice. Na 
programu je růženec, litanie, zásvětné modlitby, mše 
svatá v 18:30 v kostele sv. Jiljí. Těšíme se na vás!

Pouť ke Sv. Mikuláši
Srdečně jste zváni na poutní slavnost v kostele sv. 
Mikuláše, kterou 6. prosince v 17:30 zahájí chorál-
ní nešpory. Od 18:00 bude za hudebního doprovodu 
Křižovnického chrámového sboru, který pod vedením 
M. Fraňka provede Brixiho Missu brevis in B, slavena 
slavnostní poutní mše sv., jíž bude předsedat kardinál 
Miloslav Vlk.

Den otevřených dveří 
křesťanské ZŠ Parentes
Zveme vás na Den otevřených dveří křesťanské 
Základní školy Parentes v zámku Dobřejovice, který 
se koná 9. prosince, od 15 do 17 hodin. Zveme pře-
devším budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Do školy jez-
dí z Prahy školní autobus. Zápis prvňáčků proběhne 24. 
ledna 2012. Další informace a kontakty pro případné 
dotazy najdete na našich webových stránkách www.
parentes.cz

Adventní koncert na Tetíně
Srdečně zveme všechny na koncert pěveckého sboru 
COMODO, který se koná třetí neděli adventní 11. pro-
since v kostele sv. Ludmily na Tetíně. Začátek koncertu 
v 16:00, vstupné dobrovolné.

Adventní setkání Ekologické sekce ČKA
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na 
úterý 13. 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 
chceme ohlédnout za dosavadní činností sekce a uva-
žovat o tom, co bychom v budoucnosti mohli a měli 
 dělat.

Adventní koncert barokní 
hudby na dobové nástroje
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
v Praze zve na koncert komorního souboru Tempera-
ment 430, který se uskuteční 13. prosince v 18:00 v kos-
tele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1). Zazní 
hudba českých i světových barokních skladatelů. 
Výtěžek vstupného bude použit pro Oddělení paliativní 
péče nemocnice. Více na www.nmskb.cz

Kolegium katolických lékařů 
pražské arcidiecéze
srdečně zve na další ze svých večerů: 14. prosince pro-
nese P. ThDr. Vojtěch Eliáš přednášku na téma Stupně 
víry. Přednášky se konají v budově III. interní kliniky 
Všeobecné FN, U nemocnice 1, Praha-Nové Město 
(bývalá jezuitská kolej s průčelím do Karlova nám.) vždy 
ve středu v 18:30. Případné změny naleznete na www.
akkl.webpark.cz

Předvánoční koncert Cantus Amici
Chrámový sbor Cantus Amici pod vedením Lukáše 
Dobrodinského vás srdečně zve na předvánoční kon-
cert, který se uskuteční v pátek 16. prosince v 19:00 
v kostele sv. Anežky České v Praze-Záběhlicích (Spořilov, 
Roztylské nám.). Sólo zazpívá Diana Aivia.

Zlatá Praha 
– „V zdravém těle zdravý duch“
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“
Předvánoční setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční 
v neděli 18. prosince od 16 do 18 hodin v zasedacím 
sále úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 
5 – Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava) pod názvem „Má Sílo, budu ti hrát“. Svoji prá-
ci představí malíři Pavel Šlegl a Petr Štěpán. Vstupné 
dobrovolné, alternativní program pro děti zajištěn. Bližší 
informace na adrese http://www.focolare.cz. Chcete-
-li dostávat pozvánky pravidelně elektronickou poštou, 
můžete se obrátit na adresu zlata.praha@focolare.cz
Hnutí fokoláre: Fokoláre Praha, Karmelitská 29; 118 00 
Praha 1; tel.: 257 534 739; ffprg@focolare.cz

Výstava fotografi í 
Marty a Milana Pospíšilových
Knihkupectví U Sv. Vojtěcha (Kolejní 4, 160 00 Praha 6; 
tel: 220 181 714) vás srdečně zve na výstavu fotogra-
fi í Marty a Milana Pospíšilových „Poutní místa Francie“, 
která je otevřena od 1. prosince ve všední dny v čase 
8:30–18:00.
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POZVÁNKY, NABÍDKY

OZNÁMENÍ

Rodinný život 5/2011 – Předávání víry
Snaha předávat vzácný dar víry dětem, těm malič-
kým i dorůstajícím, je současně obohacením a po-
zváním k prohloubení víry vlastní. Nové, předvánoční 
číslo časopisu Rodinný život je o objevování tohoto ob-
darování. Rozhovory přibližují život a aktivity Komunity 
Blahoslavenství a Komunity Benediktus. Otec Rudolf 
Smahel vypráví o tom, že vnitřní pravdivost je nejlepším 
svědectvím. Kateřina Lachmanová přibližuje spiritualitu 
laiků. Kardinál Antonelli, předseda Papežské rady pro 
rodinu, se zamýšlí nad povoláním rodiny.
I drobné rodinné rituály mohou mít mnohem větší hod-
notu, než se nám na první pohled zdá.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vzta-
hů se dočtete, proč pečovat o úctu v manželství a jak 

ji projevovat. Děti se zaposlouchají do pohádky na 
dobrou noc, želvička Loudalka je seznámí s růžencem. 
Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka a pozvání 
na zajímavé adventní akce. S přáním požehnaného 
vánočního času je přiloženo malé překvapení.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na ad-
rese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel.: 587 405 253; rodinnyzivot@email.cz

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Výběrové řízení – ředitel hospice
Občanské sdružení TŘI vyhlašuje výběro-
vé řízení na pozici ředitel Hospice Dobré-
ho Pastýře. 
Manažerské úkoly: • vedení organizač-
ní jednotky (max. 70 zaměstnanců), • 
vypracování a aktualizace odborných 
koncepcí programu, • příprava projek-
tů a žádostí o dotace, • zajištění účinného fundraisin-
gu, • příprava a dodržování rozpočtu, • péče o svěře-
ný majetek a řádné nakládání s fi nančními prostředky, 
• personální obsazení a personální agenda programu, 
• plnění informačního systému, • zpracování statistik 
a ukládání dokumentace, • realizace programu dle 
odborné koncepce, manuálů a standardů, • vedení 
dokumentace o programu a klientech, • dodržování 
všech zákonných norem i vnitřních předpisů
Požadujeme: • kvalifi kaci – VŠ vzdělání, preferováno 
ekonomické, manažerské, případně zdravotně-soci-
ální či právnické; • praxi na manažerské pozici; •vel-
mi dobré komunikační dovednosti; • schopnost struk-
turovat data a systematicky pracovat; • schopnost 
dekompozice cílů, plánování, schopnost stanovit pro-

středky k dosažení cílů; • samostatnost, pečlivost, dů-
slednost při plnění úkolů, zodpovědný přístup; • dobrou 
znalost práce na PC – zejména offi ce, internet – goo-
gle accounts, systémy CRM aj.; • odolnost vůči stresu; • 
výhodou je praxe v neziskové sféře či praxe ve zdravot-
nictví; • výhodou je praxe při zavádění nových systémů 
a zapracování organizačních změn
Nabízíme: • plný úvazek se standardní odměnou na 
obdobné pozici v oboru; • schopný tým zaměstnanců; 
• prostor pro osobní i profesní růst; • dovolenou v délce 
25 dní za rok; • příspěvky na stravování.
Předpokládaný nástup: od 1. ledna 2012 nebo dle do-
hody.
Jestliže vás naše nabídka oslovila, neváhejte a pošlete 
nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem nejpoz-
ději do 7. prosince 2011 na adresu Občanské sdruže-
ní TŘI, Sokolská 584, 257 22 Čerčany nebo e-mailem na 
matouskova@centrum-cercany.cz
První kolo VŘ proběhne 12. prosince 2011, 2. kolo 19. pro-
since 2011. O postupu do 2. kola VŘ budou všichni při-
hlášení zájemci informováni do 13. prosince 2011.
Více informací o zaměstnavateli naleznete na www.
centrum-cercany.cz

Důvěrná slova
Modlitby pro každou příležitost
(Anselm Grün)
Mnoho lidí říká, že netuší, jak by se měli modlit. Ofi ciální 
modlitby jim jsou cizí a modlitba vlastními slovy jim činí 
potíže. Právě pro ně je tato sbírka modliteb, jež mají při-
rozený a vroucí jazyk a zároveň se týkají každodenních 
problémů.

Brož., 240 str., 205 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Sedm hlavních ctností
(Notker Wolf)
Autor hovoří o křesťanských ctnostech jako o autentic-
ké cestě ke štěstí, přičemž čerpá z evangelia, z moud-
rosti staletími prověřené benediktinské řehole i z vlastní 

životní zkušenosti. V jeho pojetí jde o nosné pilíře štěstí, 
na kterých lze bezpečně založit stavbu celého života. 
Přitom nejde o studenou nehostinnou stavbu, ale o bu-
dovu otevřenou, spolehlivou a vyzařující radost, zkrátka 
o skutečný prostor pro život.

Brož., 160 str., 199 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Přijď království tvé
Rozjímání nad Otčenášem
(Godfried Danneels)
Modlitba Otčenáš není jen prostým vyjmenováním na-
šich potřeb. Je to modlitba naděje a důvěry, jíž se člo-
věk obrací ke svému Otci. Kardinál Danneels rozjímá 
o jednotlivých verších Otčenáše jak z pohledu osobní 
duchovní zkušenosti, tak i z pohledu situace současné 
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církve a společnosti. Úvahy jsou obsahem hutné, ale 
velice čtivé, oslovující současného člověka.

Brož., 118 str., 139 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Moje modlitební kniha
(Anselm Grün)
Sbírka oblíbených modliteb Anselma Grüna zahrnuje 
modlitby vytvořené autorem pro různé příležitosti, na-
příklad večerní a ranní modlitbu, modlitbu v nemoci, 
modlitby s dětmi, žehnací modlitby, ale i některé žalmy 
nebo modlitby významných osobností. 

Váz., 248 str., 179 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Rány zhojené láskou
Působení Ducha svatého v Terezii z Lisieux
(Daniel Ange)
Pohled známého autora na duchovní cestu Terezie 
z Lisieux ukazuje, co její teologie dala charismatické 
obnově a jak duchovní zkušenost Obnovy vrhá nové 
světlo na Tereziin život a duchovní zkušenost. 

Brož., 102 str., 139 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

365 dní s mystiky Karmelu
(Jerzy Zieliński)
Polský karmelitán otec Zieliński ve své knize sesbíral sku-
tečné perly spirituality Karmelu pro každý den v roce. 
Výroky světců doplnil autor krátkými komentáři, takže 
kniha může sloužit jako solidní zdroj duchovní četby po 
celý rok. 

Váz., 395 str., 329 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Advent – Doba vánoční – Zjevení Páně
Rozmluvy s Bohem
(Francisco Fernández-Carvajal)
Nová ediční řada, která čtenářům poskytne další mož-
ný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvě-
rou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí círk-
ve. Praktický formát knihy dovoluje brát si ji s sebou i na 
cesty.

Váz., 432 str., 250 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Konec času
Lectio divina nad Prvním listem Soluňanům
(Silvano Fausti)
Meditace stále aktuálního, pravděpodobně nejstarší-
ho spisu Nového zákona, jenž dává křesťanům každé 
doby hluboké odpovědi na zásadní otázky po smyslu 
času a dějin, života i smrti.

Měkká vazba, 176 str., 199 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Co živí lásku
Vztahy a spiritualita
(Anselm Grün)
Autor medituje nad smyslem lidského života, kterým je 
láska: vyvážená láska k sobě samému i druhým. Láska 
nikoli jako adorování a zbožštění druhého, ale jako na-
plněný vztah, který se dává a zároveň je druhým obo-
hacován. Láska nikoli jako sex a libidinózní narcismus, 
ale vztah, který je živen z božského pramene a je vždy 
inspirován shůry. 

Brož., 136 str., 215 Kč
Nakladatelství Portál, www.portal.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

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

Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

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

2.–4. 12.

Modlitba a služba 
(několik dní v klášteře 
sester boromejek, pro 
dívky)

Dům sv. Antonína 
(a přilehlý klášter)

S. M. Lucie Horáková, Komenského 907
676 02 Moravské Budějovice
tel.: 737 764 008; lucie.scb@seznam.cz

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

P. Michal Pořízek 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; tel.: 495 063 661 
nebo 737 215 328; dcs@diecezehk.cz
web: http://seniori.diecezehk.cz

6.–10. 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

8.–11. 12.

Připrav své srdce i cestu 
Pánu (adventní duchovní 
obnova pro dívky 
18–30 let)

P. Roman Janáč 
CSsR, Vincenta 
Kořínková SCB

Maria Hilf ve 
Zlatých Horách

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

8.–11. 12. Duchovní cvičení pro 
manžele

Mons. Vojtěch 
Šíma ŘKDS Stojanov viz výše

8.–11. 12. Adventní setkání I. P. Anton 
Verbovský CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora

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

10. 12.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát 
OM

Duchovní centrum 
sv. Františka 
z Pauly

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

15.–18.12. Adventní setkání II. P. Josef Michalčík 
CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora viz výše

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

P. Roman 
Macura, Vincenta 
Kořínková SCB

Ostravská 453, 
Frýdlant nad 
Ostravicí

S. M. Vincenta Kořínková, viz výše

16.–18. 12. Příprava na Vánoce trvalý jáhen Pavel 
Kilian

Duchovní centrum 
sv. Františka 
z Pauly

viz výše

17. 12. Adventní duchovní 
obnova

Exerciční dům 
Svatá Hora viz výše

28. 12. – 2. 1.

Modlitba a služba 
(několik dní v klášteře 
sester boromejek, pro 
dívky)

Dům sv. Antonína 
(a přilehlý klášter) S. M. Lucie Horáková, viz výše

30. 12. – 1. 1. 2012 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 
Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmo-
nii a pokoji.

Úmysl misijní
Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována 
jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním.

Úmysl národní
Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha svaté-
ho stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 12. 2011
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Veselá. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 2. prosince 1416 Václav IV. povolil podávání podobojí ve čtyřech kostelích na Starém Městě pražském, ve 
třech na Novém Městě pražském a v jednom na Malé Straně.

 2. prosince 1886 narozen Jaroslav Durych, katolicky orientovaný prozaik, básník a dramatik, vojenský lékař. 
Významně ovlivnil rozvoj českého katolicismu v 1. polovině 20. století. Z jeho románů jmenuj-
me např. Sedmikráska, Duše a hvězda, Boží duha či trilogii Bloudění. († 7. 4. 1962)

 3. prosince 1621 narozen Bohuslav Balbín, katolický kněz-jezuita, historik, zeměpisec, pedagog a básník, vý-
znamná postava českého baroka, autor např. Rozpravy na obranu jazyka slovanského, zvláš-
tě pak českého. († 29. 11. 1688)

 8. prosince 1841 počátek salesiánského díla (mladý kněz Jan Bosco se v Turíně ujímá šestnáctiletého chlapce 
Bartolomea).

 18. prosince 1751 zemřel Kilián Ignác Dientzenhofer, architekt pražského baroka, autor řady kostelů (kos-
tel sv. Mikuláše na Malé Straně, dnes pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje na Zderaze 
v Resslově ul. v Praze, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku) a dalších staveb (např. 
konvent s prelaturou benediktinského kláštera v Břevnově). (* 1. 9. 1689)

 20. prosince 1576 narozen sv. Jan Sarkander, katolický kněz, mučedník, svatořečen byl Janem Pavlem II. 
v Olomouci v roce 1995. († 17. 3. 1620)

 24. prosince 1491 narozen sv. Ignác z Loyoly, španělský katolický kněz, zakladatel jezuitského řádu a jeho první 
generální představený. († 31. 7. 1556)

 24. prosince 1796 poprvé zazněla Česká mše vánoční „Hej, mistře“ učitele a skladatele Jakuba Jana Ryby 
(26. 10. 1765 – 8. 4. 1815) v rožmitálském kostele.

 26. prosince 1751 narozen Klement Maria Hofbauer, první český a slovanský redemptorista, generální vikář 
Kongregace redemptoristů pro zaalpské kraje, později svatořečen. (* 15. 3. 1820)

ak, kv

Vážení a milí čtenáři,
děkujeme Vám, že jste po celý rok 2011 věnovali Zpravodaji svou přízeň, že 
jste nelitovali času a zasílali nám své reakce a podněty i slova uznání – byla 
pro nás velkým potěšením a odměnou. Vyprošujeme Vám a Vašim blízkým 
pokojné a požehnané Vánoce a přejeme Vám, aby se ve Vašich srdcích 
a rodinách událo totéž, co kdysi v betlémské jeskyni – aby je naplnila hlubo-
ká radost a prozářilo světlo hvězdy ukazující na Krista.

Za redakci Zpravodaje 
kv


