
Kdy vykročí k výročí?
V říjnu zahájil Svatý otec Rok víry. Milou shodou okolnos-
tí jsme v naší zemi právě v tyto dny slavili blahořečení 14 
františkánských mučedníků, a tak jsme slavnostní zaháje-
ní Roku víry jako odpověď na 50. výročí vyhlášení II. vati-
kánského koncilu,  spojili  de  facto  s  tímto blahořečením. 
Ale praktický start nastává až nyní. Také proto, že se v naší 
zemi toto celocírkevní téma spojuje s naším národním té-
matem jubilea příchodu sv. Cyrila a Metoděje a s tím sou-
visejícím  posledním  tématem  přípravy,  totiž  eucharistií. 
Diecézním centrem jubilea bude kostel sv. Cyrila a Meto-
děje  v  Praze  –  Karlíně,  který byl  před  150  lety postaven 
jako poděkování za 1000 let od příchodu věrozvěstů, jak 
naznačuje v rozhovoru i P. Miroslav Cúth. Připojí se i další 
místa (Emauzy, Tetín, St. Boleslav…). Na těchto místech lze 
získat plnomocné odpustky. Ale zpět do Karlína. Byli jsme 
očarováni krásným gestem, které právě před 50 lety učinil 
papež Jan XXIII., když na Hromnice posvětil svíce a ty pu-
tovaly do našich katedrál. Papež to komentoval: „…aby 
se touto horlivou snahou tato dvojice apoštolů jaksi vrátila 
a jí přinesená pochodeň aby živěji vzplála a byla pozved-
nuta do výše. A svíce naznačuje, že Kristus je dán k osví-
cení  vašich  národů  jakožto  původce  všeobecné  spásy 
a byl vám zjeven těmito dvěma rozsévači světla evange-
lia“. A tak tento symbol chceme oživit. Na první adventní 
neděli požehnáme v katedrále jubilejní svíci a ta bude po 
celý rok v Karlíně. Zveme všechny farnosti, aby připutovaly 
do karlínského chrámu a zde si zapálily svoji poutní svíci od 
tohoto  „světla pro osvícení  národů“.  Podobně chceme 
pozvat nejen na slavnou pouť 5. 7. 2013 na Velehrad, ale 
i 9. 3. 2013 do naší katedrály. To je totiž původní středo-
věké datum svátku sv. Cyrila a Metoděje. V našem pro-
sincovém čísle se ale objeví i jedno neobvyklé evangeli-
zační téma – „koledy“. To proto, že řada lidových zvyků, 
které jsou dnes vzdálené od hlásání víry, mají původ veli-
ce silně propojený s modlitbou. Letošní vstup do advent-
ní doby je tedy poznamenán velkým tématem víry. My 
jsme uvěřili a přijali, že se nám v Kristu stal Bůh blízkým.

P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska 
a biskupský vikář pro pastoraci

ÚVODNÍK

zpravodaj pražské  
arcidiecéze

č. 10 • prosinec 2012 20. 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. přijetí do katechumenátu (katedrála, 16:30) 
  Světový den boje proti AIDS
 2. 12. žehnání jubilejní svíce Roku víry (katedrála, 

9:30)
  Mikulášská sbírka na bohoslovce
  Světový den boje proti otroctví
 3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
 4. 12. sv. Jana Damašského, učitele církve
 7. 12. sv. Ambrože, učitele církve
 8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu (katedrála, 18:00)
 10. 12.  Den lidských práv
 11. 12. Mezinárodní den solidarity se ženami a dětmi 

Afriky
 14. 12. sv. Jana od Kříže, učitele církve
 21. 12. sv. Petra Kanisia, učitele církve
 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

foto: Michal Němeček

Čtenářům Zpravodaje, kteří možná, tak jako jiní, také 
stojí  na  konci  rušného  roku plni mnoha  zklamáními, 
přeji  přesto  požehnané  a  radostné  svátky  naroze-
nin našeho Spasitele Ježíše Krista. Přeji jim, aby viděli 
víc, než jen starosti, které nás trápí. Pannu Marii urči-
tě nesužoval nezvládnutý úklid, nedopečené či ne-
dovařené  vánoční  pochoutky  ani  starosti  s  tím,  co 
všechno svým blízkým ještě koupit. Byly to trochu jiné 
starosti. Byly to starosti o holé přežití. Nejde-li o život, 
nejde o nic, přátelé, a proto přeji radostné Vánoce. 
Radostné, protože se narodil ten, který je dárcem ži-
vota.

 Kardinál Dominik Duka OP
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Tříkrálová sbírka 2013
Počátkem  ledna 2013 bude Arci-
diecézní charita Praha pořádat již 
tradiční  Tříkrálovou  sbírku.  Její  vý-
těžek je věnován na charitní soci-
ální projekty ADCH Praha, Farních 
charit a farností.
Obracíme  se  proto  na  všechny 
farnosti, aby se podle svých mož-
ností  do  pořádání  sbírky  zapojily. 
Pokud se ve vaší farnosti sbírka do-

sud nekonala a našel by se zde koordinátor, který by 
s její organizací pomohl, prosíme, aby se obrátil na Ar-
cidiecézní charitu Praha. Oslovujeme také všechny zá-
jemce, kteří by s pořádáním sbírky pomohli ve farnos-
tech, kde se sbírka již pořádá. 
Bližší informace obdržíte na Arcidiecézní charitě Praha 
(kontakt Mgr. Pavel Šimek, mobil: 603 516 899; mail: si-
mek.pavel@praha.charita.cz)

Tříkrálový benefiční koncert
Arcidiecézní  charita  Praha  vás  srdečně  zve  9.  ledna 
2013 v 19:00 do Stavovského divadla v Praze 1 na Tří-
králový benefiční koncert. Zazní skladby Josefa Suka – 
Smyčcová  serenáda a  Josefa Haydna – Koncert pro 
trubku a orchestr.
Výtěžek podpoří zdraví matek a novorozenců v Ugan-
dě, Zambii a  Indii a dále potřebné rodiny v České re-
publice.
Rezervace  vstupenek  přijímáme  na  adrese  koncert@
praha.charita.cz. Arcidiecézní charita Praha,  Londýn-
ská 44, Praha 2; www.praha.charita.cz

Kardinál Dominik Duka v Peru
V listopadu 2012 byl pan kardinál Dominik Duka pozván 
Univerzitou San Martin de Porres a Křesťanským Institu-
tem sociálních studií na týdenní návštěvu Peru. Na této 
cestě ho doprovázel Dr. Jan Kopecký, bývalý velvysla-
nec v této zemi.
Na začátku své návštěvy se pan kardinál sešel se sou-
časným českým velvyslancem v Peru Vladimírem Eisen-
brukem,  s  Mons.  Salvadorem  Pineirem,  presidentem 
biskupské konference v Peru, představiteli dominikán-
ského řádu později pak se svým protějškem, primasem 
Peru,  limským  kardinálem  Juanem Ciprianim a  řadou 
dalších významných osobností.

V centru pozornosti celé návštěvy byla přednáška na 
Univerzitě San Martin de Porres v Limě, jejíž hlavní myš-
lenkou byl zápas o svobodu jednotlivce a přínos domi-
nikánského řádu jakožto prvního řádu působícího v Již-
ní Americe. Vyvrcholením návštěvy  se pak  stal  kulatý 
stůl  na  téma  „Pocta  Václavu  Havlovi“.  Pan  kardinál 
poskytl mimo jiné rozhovory médiím a navštívil význam-
ná místa spojená s životem sv. Růženy z Limy.
Po Limě navštívil pan kardinál historicky nejvýznamnější 
peruánské město – Cusco. Zde byl velmi otevřeně při-
vítán představiteli města  i místním arcibiskupem. Oba 
měli  velký  zájem na možnosti  navázání  užších  vztahů 
a  další  spolupráci.  Pan  kardinál  se  zde  rovněž  setkal 
s místními dominikány a dominikánkami. K významu ná-
vštěvy je třeba podotknout, že za 90 let od navázání di-
plomatických vztahů s Peru byl pan kardinál první cír-
kevní osobou z Čech, která tuto zemi navštívila.

(red.)

Návštěva prezidenta s chotí 
v kapitulním kostele Všech svatých

Na svátek Všech svatých, 1. listopadu 2012 navštívil ka-
pitulu  u  Všech  svatých  na  Pražském  hradě  prezident 
České  republiky pan Václav  Klaus  s  chotí.  Po modlit-
bě probošta kapituly, prof. Dr. Petra Piťhy za vlast a ná-
rod položil pan prezident na hrob sv. Prokopa kytici ve 
státních barvách. Poté  si prohlédl  kostel a poslechl  si 
chrámové  varhany,  na  které mistr  Josef  Kšica  zahrál 
Preludium C-dur  F. X. Brixiho.  S velkým zájmem poho-
vořil s kanovníky o významu a dějinách kapituly a jejích 
budoucích záměrech. Byl mile překvapen pracemi ka-
novníků, kteří mu věnovali  své významné a nejnovější 
publikace. Ocenil vzdělanost, kultivovanost a soustav-
nost práce kapitulárů a s úsměvem konstatoval, že ve 
své  knihovně bude muset mít  zvláštní  oddíl  pro  jejich 
knihy. Sám na oplátku věnoval všem členům kapituly 
sborník svých projevů a prací z roku 2011. Před odcho-
dem se do kapitulní kroniky podepsal nejprve pan pre-
zident a pak paní Livie Klausová, která přispěla k lesku 
i  k  srdečné atmosféře  setkání.  Pamětním  zápisem  zís-
kala kapitula pro  svůj archiv doklad o první návštěvě 
manželského páru hlavy státu po 176 letech (naposle-
dy v kostele Všech svatých byl 12. září 1836 císař Fer-
dinand V.  s císařovnou Marií Annou Sardinskou při  její 
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ré obyvatelé domu líbali. Žáci, oblečení v bílá roucha, 
nesli hořící svíce a kadidlem vykuřovali domy. Za to do-
stávali dary. Kněží přitom zpívali latinské písně jako Ecce 
Maria genuit nobis salvatorem, Judea et Jerusalem no-
lite timere, Verbum caro factum est a Haec est dies.
Jaký  je původ oněch  latinských  koled? Všechny  tyto 
zpěvy mají svůj původ v liturgii, jsou to antifony z nešpor 
a matutina Narození  Páně.  Jednu  ze  zmíněných  čtyř 
písní,  které  kněží  při  koledě  zpívali,  obsahuje  také  Jis-
tebnický kancionál. Judea et  Jerusalem nolite  timere 
cras  egrediemini  et  dominus  erit  vobiscum  je  antifo-
na z nešpor slavnosti Narození Páně a najdeme ji ještě 
v potridentském breviáři.  Tyto písně pochopitelně do-
kázali  zpívat  jen  ti,  kdo byli  v  liturgickém zpěvu  zběh-
lí,  tedy  kněží především.  Také melodie některých  sta-
rých koled potvrzují, že lidová koleda je zjednodušením 
zpěvů liturgických. Spolu s kněžími koledovali také žáci, 
tj. studenti. Ti v té době bývali zároveň zpěváky při vý-
znamnějších  kostelích  (biskupských,  kapitulních),  při 
nichž bývala i škola.
Třetím pramenem, obsahujícím zmínku o kněžské kole-
dě, jsou Řeči sváteční a nedělní Tomáše Štítného, kte-
rý v kázání „na Štědrý večer po koledě“ píše: „Protož 
z dobrého a slušného obyčeje chodie večeros kněžie 
koledovat (...) A řkú zpievajíc z knih Machabeóv to slo-
vo vzemše, ež sě připodobnává k tomuto dni: »Židov-
stvo a Jerusaleme, neroďte sě strachovati, zajtra vyjde-
te a Hospodin bude s vámi«...“
To vše mne vede k domněnce, že kněžská koleda moh-
la být původní formou koledy. A že teprve později – je-
jím napodobením – koledovaly také děti a vznikly lido-
vé kolední písně. Ale potvrdit takovou domněnku musí 
odborníci.
Víme už, jak koledování kněží vypadalo. Vyvstává otáz-
ka: proč kněží koledovali?
Koleda znamenala příležitost k přilepšení na obživě. V li-
dové koledě byl motiv získání daru asi vždy velice silný. 
Je to patrné např. z husitské žákovské koledy More fes-
ti quaerimus z Jistebnického kancionálu, ale i z někte-
rých  koled,  které  běžně  zpíváme  dnes,  např.  Štědrej 
večer nastal. Text koledy často pobízí hospodáře či pa-
nímámu k tomu, aby koledníky štědře obdarovali. Ale 
důvodem, proč koledovali kněží, asi nebylo polepšit si 
na své obživě. Pro venkovské kněze to mohlo být důle-
žité, ale pro kanovníky...?
Jan  z  Holešova  tvrdí,  že  křesťanská  koleda  vznikla  za 
účelem nahrazení staršího pohanského zvyku. Sv. Voj-
těch  prý  místo  pohanských  obchůzek  s  modlami  na 
začátku  každého  měsíce  zavedl  jen  jednu  obchůz-
ku  křesťanského  kněžstva  po  domech  věřících,  a  to 
na Štědrý den. Zdá se, že koleda mívala svůj význam 
christianizační (přispět k upevnění křesťanské víry v pro-
stém lidu). Olomoucký biskup Jan Dubravius v 16. stole-
tí vznik křesťanského koledování připisoval ne sv. Vojtě-
chu, ale pražskému biskupu Kosmovi. Na jeho radu prý 
kníže Břetislav r. 1098 ustanovil vánoční obchůdky kněží 
po domácnostech za zpěvu hymnů, s křížem a s ostat-
ky svatých. Kdo při nich nepolíbil kříž, anebo se tomu-
to obřadu vyhnul tím, že z domu na ten čas odešel, byl 
považován za pohana a potrestán.
Kněžská koleda se udržela ještě i v pozdějších dobách. 
Dle ustanovení z r. 1641 bylo povinností farníků o váno-
cích  podarovat  faráře  koledou  a  o  velikonocích  ve-

korunovaci českou královnou) a první návštěvě prezi-
denta republiky v dějinách Československa a České re-
publiky vůbec.

Jan Kotas, děkan Kolegiátní kapituly Všech svatých  
na Hradě pražském

Televize Noe obnovuje 
vysílání v Praze
Křesťanská  televize  Noe  21.  listopadu 
2012 obnovila pozemní digitální vysílá-
ní v Praze. Po více než dvou letech tak 
mohou lidé sledovat televizi Noe, která se znovu zařa-
dila mezi volně dostupné televizní stanice šířené digitál-
ní pozemní cestou (DVB-T). „Jsme velice rádi, že tento 
ojedinělý televizní kanál šířící křesťanský pohled na svět 
může opět vysílat v našem hlavním městě,“ řekl gene-
rální ředitel televize Noe Leoš Ryška SDB.

Lukáš Jirsa

Z historie kostela sv. Vojtěcha 
v Praze-Dejvicích
Duchovní správa u kostela sv. Voj-
těcha  vydává  publikaci  u  příleži-
tosti  85.  výročí  posvěcení  kostela 
sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích. Pu-
blikace je sestavena ze vzpomínek 
pamětníků  a  fragmentů  fotogra-
fií  pražského  seminárního  koste-
la  v  průběhu  času.  Jeho  vzestu-
pu, následného zabrání komunisty 
a toho, čím a k čemu slouží kostel 
sv. Vojtěcha dnes. Brožura je k dis-
pozici  v  kostele  sv.  Vojtěcha  v  Praze-Dejvicích,  Kolej-
ní  4,  v době  konání bohoslužeb nebo v Knihkupectví 
u sv. Vojtěcha  tamtéž.

Koleda jako žehnání
Už  několik  let  mezi  svátky  mluvíme  v  našem  kostele 
o koledách – a stále jsou nové věci k objevování. Ten-
tokrát mne zaujalo, že původně koledovali kněží...
Je  doloženo,  že  v  době  Karla  IV.  na  koledu  chodili 
i pražští preláti, kanovníci (tedy nejvýše postavení du-
chovní v arcidiecézi) a ostatní duchovenstvo. Diecéz-
ní statuta z r. 1350 předepisovala, kolik měl pražský ar-
cibiskup uštědřit těmto koledníkům koledy. Údajně měl: 
„Dáti prelátům a kanovníkům 4 kopy, služebníkům kos-
tela  (tj.  vikářům,  oltářníkům  a  jiným)  2  kopy,  žokům 
a kůrním 20 a bonifantům 10 grošů, ovšem jen těm, kte-
ří osobně do domu arcibiskupova přišli a kolední zpěv 
před ním vykonali.“
Podrobné  informace  o  koledování  nám  zachoval 
mnich břevnovského  kláštera  Jan  z  Holešova,  odpůr-
ce Husův a  jeho žalobce na sněmu v Kostnici; zemřel 
v r. 1436 jako převor moravského kláštera v Rajhradě. 
Svůj  traktát  Largissimus  vesper  seu  colledae  historia 
(Nejdelší  večer čili historie koledy)  sestavil  jako učený 
spis své doby, ale výslovně v něm zdůraznil, že nečerpá 
ze psaných pramenů, kronik, listin, nýbrž pouze předá-
vá, co mu vyprávěli pamětníci. Z nich jmenuje přede-
vším stařičkého mnicha v Břevnově Aleše. Dle Janova 
líčení tehdy „řádné koledy“ byly většinou zpívány vše-
mi sborem a byly konány na způsob procesí, tvořených 
skupinou kněží a žáků. Kněží nesli vyobrazení Krista, kte-
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likonočními vejci „jeden každý dle své možnosti, a co 
z lásky učiniti chce“. Dle dochovaného zápisu osadníci 
z farnosti Bílá Hůrka (na hlubockém panství) v roce 1718 
ve své stížnosti vrchnosti „naříkali jednohlasně, že farář 
při vybírání koledy příliš se spouští“ a nárokuje si koledu 
příliš vysokou. Podle  jiných svědectví byla farářům ko-
lední obchůzka příležitostí vyzkoušet děti z náboženství 
a ověřit si u hospodáře, zda všichni z jeho domácnosti 
řádně o velikonocích vykonali svatou zpověď.
Později se koledování stalo záležitostí lidovou, konaly ji 
především děti a chudí lidé. Koledování bylo oblíbeno 
prostě také jako milé setkání s druhými, přinášející vytr-
žení ze stereotypu, radost, příležitost k legraci atd.
Ale  uvědomujeme-li  si,  že  vše  začalo  koledou  kněž-
skou, neostýchejme se věřit: koleda byla prvotně mod-
litbou. Jako takovou ji kněží z liturgie a z prostoru kostela 
„vynesli“ ven k lidem do jejich příbytků. Ze všeho nejdřív 
vzdává úctu Kristu, jehož narození slavíme. A jako mod-
litba byla spontánně považována za nositelku a vypro-
šovatelku dobrořečení, čili požehnání. Zcela přirozeně 
pak koledníci ke svému zpěvu připojili ještě i přání hojné 
úrody, domácího štěstí atd.
Protože  kněží,  děti  a  lidé  podřadných  profesí  nemě-
li  nemovitý  majetek  a  s  ním  spolehlivý  zdroj  obživy, 
společnost  jim přiznávala právo přilepšovat  si  „výděl-
kem“ z modlitby. Děti navíc středověk někdy vyzdviho-
val jako mravně nevinné, jejich modlitbě se připisovala 
větší účinnost (vzpomeňme na neblahou myšlenku kří-
žové výpravy dětí). Na druhé straně byly dříve děti ve 
společnosti těmi posledními, ostatně jako takových se 
jich Pán Ježíš ujímal a dal nám je za vzor.
Poznání, že koledu zpívali prvotně kněží, nám odhaluje 
největší náboj zpívání koled i pro dnešek: koleda stále 
může zůstat modlitbou. Rozeznívá srdce, hlasy a příbyt-
ky chválou Boží a nese ji také k druhým.

P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

Na návštěvě v Karlíně
Dříve než na  faru  jsme zamířila do kostela. Pomalu se 
smrákalo a  tak mě docela překvapilo,  že dveře byly 
otevřené. Opravdu  je otevřeno... Uvítaly mě dvě ob-
rovské sochy, nad nimi dvě rozsvícená světla a nádher-
ný prostor do  výšky  i  do dálky.  To  jsem nečekala.  Po 
chvíli  jsem se zvedla a zamířila na faru. Vlídně mě při-
vítal otec Miroslav Cúth a pomalým krokem, chůze mu 
viditelně  ještě dělala problémy, odvedl do podkrovní 
místnosti  Farního domu,  kde už  v  krbu plápolal oheň. 
Usadili jsme se a začali povídat.

 ■ Otče Miroslave, byl jste na operaci, jak se vám daří?
Napadá mě,  jak  se blíží  jubileum,  že  ta moje nemoc 
je takové výkupné, duchovní příprava. Už tři měsíce mi 
není dobře, nechodím. Jak se mi začala ucpávat tep-
na,  šel  jsem do kostela 10 minut,  teď  jdu 15. Dnes mi 
ujel autobus, byl jsem od něj pět metrů, ale už by se to 
mělo zlepšovat, jak říkal pan primář. A tak mi přišla my-
šlenka, že to k tomu jubileu také nějak patří. Nechci ze 
sebe dělat hrdinu, ale z druhé strany víme, že to takhle 
funguje. Milosti se vykupují.
Pak už to bude zajímavé, akce za akcí. 

 ■ Uběhlo deset let od povodní, co se u vás ve farnos-
ti a v Karlíně změnilo? Jaké aktivity se ve vaší farnos-
ti rozvíjejí?

Tak Karlín se změnil hodně, vlastně pořád se něco dělo. 
Jsme malá  farnost,  tak  12000 obyvatel,  s  velkým kos-
telem. Jsou tu sestry salesiánky, ty dělají krásnou práci 
s dětmi a s děvčaty, která nemají studijní předpoklady. 
Charita zde má azylový dům sv. Terezie, máme adopci 
na dálku a takové běžné věci diecézní.
Jsem tu od roku 1995 a počítáme čas na před povod-
ní a po povodni.
Před povodní se dokončoval plášť kostela, pak se ku-
poval  tenhle Farní dům,  začalo  se opravovat. V  listo-
padu  2001  pan  kardinál  Vlk  Farní  dům  požehnal,  no 
a v srpnu 2002 přišla povodeň. Povodeň přinesla hod-
ně utrpení, ale  také hodně  lásky a pomoci. Lidé přišli 
o spoustu věcí, osobních i majetkových, dost rodin se 
díky  tomu odstěhovalo. Všichni  Karlíňáci byli  evakuo-
váni, měli co dělat sami se sebou, ale chodili nám po-
máhat  studenti,  dobrovolníci,  ze  zahraničí.  S  úsmě-
vem  říkám,  že  díky  povodni  máme  vyčištěné  sklepy. 
No a Praha 8 má opravené vozovky, kabelový internet. 
Vlastně  i v kostele se rozjela generální oprava maleb, 
o které jsem věděli, že by se měla dít. Teď se z Karlína 
stává velmi prestižní čtvrť. Přestavuje se, jsou zde hezké 
opravené domy, s výjimkou těch, které do dneška cíle-
ně opraveny nejsou, ale to je jiná kapitola. Nejsme ná-
rod svatý…
Změnilo se i obyvatelstvo. Lidí tu žije po povodni trochu 
méně, o to je tu více kanceláří. Třeba právě proto jsem 
začal dělat bohoslužby v poledne. Potkal jsem na far-
mářských trzích jednoho mladého muže, který mi říká: 
„Pane faráři, udělejte něco pro nás, kdo tady pracu-
jeme. Třeba mši na první pátek.“ Jenže jednou za mě-
síc, to si nikdo nezapamatuje, řekl jsem si. Když už, tak 
každý týden. Začal  jsem tedy s pátkem. A viděl  jsem, 
že tam je třikrát, ale i pětkrát více lidí. A tak jsem přidal 
pondělí a pak ještě i středu.
No  a  pak  z  takových  drobných  činností... máme  rok 
a půl na faře bývalého kostelníka, který přišel o byt a je 
mu 86  let, tak se o něj staráme, kdo má staré rodiče, 
tak to zná... 
O Farní dům se stará tak  trochu multikulturní  tým, Cy-
ril a Metoděj také nebyli Češi, přišli z východu. Pomá-
há nám pán z Litvy, dole máme bistro, to je korejská ro-
dina, která bydlí za rohem. Chodí nám zamykat kostel 
a vaří tady.

 ■ Co pro Vás osobně znamená karlínský kostel?
Mně osobně se ten kostel hodně líbí. Zažil jsem ho tem-
ný,  kdy  na mě působil  velmi  skličujícím dojmem, pak 
ten předěl, rekonstrukce elektřiny, povodeň, následná 

Sv. Cyril, Karlín Sv. Metoděj, Karlín
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oprava. Ten kostel je úplně jiný než před povodní. Má 
opravené  skla,  vitráže, malby,  zrestaurované  sochy... 
i když... ještě nemáme úplně všechno hotové. Mám ho 
rád,  že  je čistý, má  jeden  sloh.  Kromě oltáře,  který  je 
barokní,  je docela sladěný. I na ty sochy jsem si zvykl. 
Když ho chodím v  létě zavírat a  ještě zapadá slunce, 
tak bych ho raději vůbec nezavřel a zůstal bych tam, 
protože se mi tam líbí. Nejraději bych tam bydlel.
Ten kostel nebyl nikdy míněn jako farní, Karlín neměl dů-
vod, aby stavěl tak honosný kostel. Měl být národním 
poděkováním v rámci oslav 1000 let od příchodu Cyrila 
a Metoděje. To byla před 150 lety veliká událost. Pení-
ze se sbíraly po celé republice. Na svěcení základního 
kamene přijel i císař se svou ženou. Dnes je kostel krás-
ně opravený, určitě by si zasloužil prohlásit za baziliku. 

 ■ Připravovali jste se na jubileum nějak dlouhodobě?
No, splnil se mi sen, který je v podstatě takovou vzdá-
lenou přípravou. Už dva a půl roku máme kostel celý 
den otevřený. Jak to říká papež – to nádvoří národů, 
ten prostor tomu, kdo tam chce přijít. Otci kardinálo-
vi také leží na srdci, aby byly kostely otevřené. Tak to-
hle vnímám jako náš úkol. Už dříve jsem viděl, že když 
jsem šel do kostela,  třeba něco dělat, hned tam byli 
lidé, jako kdyby čekali za rohem a věděli, že ve tři ho-
diny pět minut půjdu do kostela a budu tam deset mi-
nut. Bral jsem to jako ťukání Pána Ježíše, pobral odva-
hu a zkoušel – na hodinu, na dvě, na tři a se strachem 
se šel do kostela podívat, co se děje – a nebylo nic. 
A tak je to vlastně i pro nás dobře, že člověk do kostela 
zajde i jindy než jenom na bohoslužbu. O Cyrilu a Me-
todějovi  jsme  se  učili  i  za  komunistů,  že  nám  přinesli 
kulturu,  ale  oni  nám přinesli  především  víru,  a  to  ne-
můžeme  vztáhnout  jen  na  bohoslužbu.  Samozřejmě, 
také tam přijdou lidé, seberou všechny časopisy, rozle-
jí vázy. No tak, Pánu Ježíši vzali víc... je to trochu o vel-
korysosti. Nejjednodušší je říct – tak to zavřeme. Jenže 
o čem pak to křesťanství vlastně  je? A  lidé, co chodí 
okolo, to vnímají, když jdou ráno do práce a vidí ote-
vřený  kostel.  Znamená  to  –  jsem  s  tebou,  ke mně  je 
otevřeno. Tak to jsem si ani neuvědomil, jak jsou na to 
hezké a zajímavé odezvy.

A pak - Nový zákon. Řekl jsem si, udělám to, co uděla-
li Cyril s Metodějem. Donesu Nový zákon. Inicioval jsem 
u karmelitánů jeho dotisk a dal jej do kostela s tím, že 
ho bude možné zakoupit v sakristii. Líbilo by se mi, i kdy-
by tam byl takový koutek, kde by si člověk mohl sed-
nout, počíst, aby byl Nový zákon na lavici. To je něco, 
co  nechávám  na  sebe  působit  a  přemýšlím. Ono  to 
také znamená, že asi jednou za týden ho někdo sebe-
re, nebo dvakrát... Je to na důvěře. Že toho někdo zne-
užije ale nemůže být přece argument. Jen mě to mrzí. 
Pokud opravdu někdo něco zneužije, tak první, co my 
uděláme je, že se zasekneme. A to je hrozná škoda. To 
kdyby udělal Pán Ježíš, byla by s námi pohroma. Vždyť 
přece říká: „dávejte a bude vám dáno“, neříká „dosta-
nete a potom dávejte“...

 ■ Kostel sv. Cyrila a Metoděje se stane poutním kos-
telem pro pražskou diecézi. Jak se připravuje na 1150. 
výročí těchto světců?
Duch Svatý  je propagátorem, tak myslím, že  je to on, 
kdo před  2,5  lety  o  jubileu dávno  věděl  a  ty  věci  už 
trochu připravoval. Nedávno  jsem odpovídal  na  stej-
nou otázku studentkám: „My nežijeme pro jubileum, že 
uděláme akci na příští  rok, a potom to zase všechno 
zabalíme. My musíme žít  stále.“ A konkrétní příprava? 
Nemusí  to  být  nějaká  šablona...  Pro mě  to  znamená 
najít vhodný čas pro  sobotní mši  svatou. Kostel hovo-
ří sám o sobě. 
Jsou  zde ostatky  sv. Cyrila,  které  je možné uctít.  Kaž-
dá  farnost,  která  sem  doputuje,  dostane  svíci.  Ještě 
přemýšlím o malých jubilejních svíčkách pro poutníky, 
kteří přijdou jednotlivě. Chci nechat udělat takové ju-
bilejní razítko nebo obrázek, kde by byl začátek Progla-
su a rozdávat jej poutníkům. A pak bude možnost za-
koupit si Nový zákon. Nový zákon nebude vyhrazen jen 
nám, ale mít ho s jubilejním razítkem z Karlína! 
Čas hodně pokročil a přiblížil se čas mše svaté. Poděko-
vala jsem za rozhovor, rozloučila se a ještě byla obda-
rována cédéčky s písněmi manželů Radových. Letmý 
pohled a pozdrav do korejského bistra a už  za mnou 
zapadly dveře Farního domu. Bylo to příjemné setkání.

(ek)

Rorate, coeli, desuper
Jako každý rok i letos vám nabízíme několik možností, kde se můžete zúčastnit rorátů, této neodmyslitelné součás-
ti adventní liturgie. Srdečně jste zváni například do těchto kostelů:

Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha  Po–Pá v 5:45
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 6:30 
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 6:15

Ne v 6:50
Smíchov, kostel sv. Václava Po–So v 7:30, Ne v 8:00
Staré Město, kostel sv. Jiljí  Út, Pá v 7:00 (kaple sv. Zdislavy)
Staré Město, kostel sv. Haštala Út, Pá v 7:00
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
Vinohrady, kostel sv. Ludmily Út, Čt v 6:10
Žižkov, kostel sv. Rocha St v 6:00
Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie So v 6:00, Po 24. 12. v 6:00 
Stará Boleslav, kostel sv. Klimenta Čt v 6:30
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Vánoce v katedrále
Všichni jste srdečně zváni připojit se k oslavám slavnosti Kristova narození a dalších svátků spadajících do doby vá-
noční v srdci naší arcidiecéze – v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech. Liturgie zde bude sla-
vena takto:

24. 12. 2012 – Štědrý den
  7:00  mše sv. (zpěv Staročeských rorátů)
24:00  půlnoční mše sv. (kardinál Dominik Duka)
25. 12. 2012 – slavnost narození Páně
  8:30  mše sv.
10:00  mše sv. (kardinál Dominik Duka)
16:00  zpívání dětí u jesliček
17:00  nešpory
26. 12. 2012 – svátek sv. Štěpána
10:00  mše sv. (biskup Karel Herbst)
30. 12. 2012 – svátek Svaté rodiny
  8:30  mše sv.
10:00  mše sv.
17:00  nešpory

31. 12. 2012 – zakončení občanského roku
  7:00  mše sv.
16:00  mše sv. (kardinál Dominik Duka)
1. 1. 2013 – slavnost Matky Boží Panny Marie
  8:30  mše sv.
10:00  mše sv. (kardinál Dominik Duka)
5. 1. 2013
  7:00  mše sv.
14:45  bohoslužba  slova  –  požehnání  tříkrálových 

darů (kardinál Dominik Duka)
6. 1. 2013 – slavnost Zjevení Páně
  8:30  mše sv.
10:00  mše sv.
17:00  nešpory

Vánoční bohoslužby
Před Vánoci se na Arcibiskupství pražské každoročně obrací velké množství zájemců o podrobnější program sla-
vení vánočních mší v kostelích arcidiecéze. Informace o vánočních bohoslužbách v pražské arcidiecézi budou 
zveřejněny jako každý rok na internetových stránkách http://www.apha.cz a v elektronickém katalogu arcibis-
kupství http://katalog.apha.cz

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
  2. 12.  1. neděle adventní (9:00): klášterní kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice  

(Mons. Jiří Paďour)
  16. 12.  3. neděle adventní (9:00): kostel svatého Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)
  24. 12.  slavnost narození Páně (24:00): kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha-Staré Město  

(Mons. Tomáš Halík)
  30. 12.  svátek svaté rodiny (9:00): bazilika svaté Markéty, Praha-Břevnov (P. Václav Snětina OSB) 

Radio Proglas
  2. 12.   1. neděle adventní (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
  9. 12.   2. neděle adventní (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod  

(P. Pavel Hroznata Adamec)
  16. 12.   3. neděle adventní (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora
  23. 12.  4. neděle adventní (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
  24. 12.   slavnost narození Páně (23:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
  30. 12.   svátek svaté rodiny (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)

Televize Noe
  2. 12.   1. neděle adventní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jiří Dobeš)
  9. 12.   2. neděle adventní (10:30): kostel sv. Gotharda, Český Brod (P. Matúš Kocián)
  16. 12.   3. neděle adventní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. František Cinciala) 
  23. 12.   4. neděle adventní (10:00): Trnava
  24. 12.   slavnost narození Páně (22.00): bazilika sv. Petra, Řím (Benedikt XVI.)
  30. 12.   svátek svaté rodiny (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava 

Změna vyhrazena.
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Z diáře kardinála Duky
  1. 12.  16:30  Praha-Hradčany, katedrála – bohoslužba přijetí do katechumenátu
  2. 12  10:00  Kolín, kostel sv. Bartoloměje – mše sv., otevření po generální opravě
  2.–4. 12.    Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
  5. 12.  5:45  Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
  7. 12.  11:00  Praha-Hradčany,  katedrála  –  mše  sv.  pro  hnutí  „Na  vlastních  nohou“  – 

Stonožka
    14:00  Praha, Anežský klášter – vernisáž výstavy o sv. Cyrilu a Metodějovi 
    17:30  Praha, Pražský Hrad – předání ocenění u příležitosti 94. výročí založení Hradní 

stráže
  8. 12.  18:00  Praha-Strahov, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. 
  9. 12.  9:30  Praha, chrám Matky Boží před Týnem – mše sv. s biřmováním
 11. 12.  16:00  Praha-Dejvice, kaple Arcibiskupského semináře – adventní mše sv. pro KTF UK
 12. 12.  5:45  Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
    20:00  Praha, Národní divadlo – předání Cen Paměti národa
 17. 12.  18:00  Praha, kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – mše sv., rekviem za Václava Havla
 18. 12.  7:00  Praha-Dejvice, kaple Arcibiskupského semináře – mše sv. s bohoslovci
 19. 12.  5:45  Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
    19:00  Praha-Hradčany, katedrála – tradiční provedení České mše vánoční J. J. Ryby
 21.–23. 12.    Kolín nad Rýnem
 22. 12.    Kolín nad Rýnem, 25 let biskupského svěcení kardinála Meisnera – mše sv., kazatel
 25. 12.  0:00  Praha-Hradčany, katedrála – půlnoční mše sv., slavnost Narození Páně
    10:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost Narození Páně
 31. 12.  16:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na závěr občanského roku

Z diáře biskupa Malého
  2. 12.  10:30  Starý Knín, kostel sv. Františka z Assisi – mše sv.
  2.–4. 12.    Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
  6. 12.  5:45  Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
  6.–8. 12.    Krakov (Polsko) – přednáška
  9. 12.  10:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 11. 12.  9:30  Praha, Galerie Montmartre – přednáška Paměť disentu
 12. 12.  9:30  Praha-Staré Město, kostel sv. Bartoloměje – mše sv., setkání s představenými 

ženských řádů
 13. 12.  5:45  Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 16. 12.  10:00  Kamberk, kostel sv. Martina – mše sv.
    11:30  Šlapanov, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 20. 12.  5:45  Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 23. 12.  11:00  Votice, kostel sv. Václava – mše sv.
 25. 12.  11:00  Praha-Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla – mše sv., slavnost Narození Páně 
    17:00  Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
 31. 12.  16:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na závěr občanského roku

Z diáře biskupa Herbsta
  2. 12.  11:00  Praha-Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – mše sv.
  2.–4. 12.    Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
  6. 12.  18:00  Praha-Karlín, kaple sv. Karla Boromejského, Kongregace Dcer Panny Marie 

Pomocnice – mše sv.
  7. 12.  5:45  Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
  8. 12.  10:00  Příbram-Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s jáhenským 

svěcením
  9. 12.  10:45  Chotýšany, kostel sv. Havla – mše sv.
 13. 12.  17:30  Praha-Nové Město, kostel sv. Kříže – mše sv.
 16. 12.  10:00  Praha-Hradčany, katedrála sv. – mše sv.
 23. 12.  10:30  Stará Boleslav, Charitní domov – mše sv.
 24. 12.  16:00  Zvoleněves, kostel sv. Martina – mše sv.
 25. 12.  18:00  Praha-Hradčany, Loreta, slavnost Narození Páně – mše sv.
 26. 12.  10:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 30. 12.  8:30  Praha-Chvaly, kostel sv. Ludmily – mše sv.
 31. 12.  16:00  Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. na závěr občanského roku

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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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

Možnost získání odpustků v Roce víry
V návaznosti na dekret Apoštolské Penitenciárie ze dne 
14. září 2012 Specifické úkony zbožnosti vykonávané bě-
hem  Roku  víry  se  obohacují  darem  svatých  odpustků 
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, stanovuje:
Poutními místy  v Roce víry,  kde věřící může pokaždé, 
navštíví-li  je formou pouti, získat plnomocné odpustky, 
v Arcidiecézi pražské jsou: katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Hradčanech, kostely Nanebevzetí Pan-
ny Marie a  sv. Václava ve Staré Boleslavi, bazilika  sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě, bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie na  Svaté Hoře,  kostel  sv. Cyrila a Metoděje 
v Karlíně,  kostel  Panny Marie,  sv.  Jeronýma a  slovan-
ských patronů v Emauzích, kostel sv. Ludmily na Tetíně, 
kostel  sv. Ludmily na Vinohradech, kostel  sv. Matouše 
v Hrádku u Vlašimě, kostel sv. Prokopa na Sázavě.
K získání odpustků  je nutné, aby se zde věřící účastnil 
nějakého obřadu, anebo alespoň přiměřený čas strá-
vil v usebrání při zbožné meditaci, kterou zakončí Mod-
litbou Páně, Vyznáním víry (v jakékoli právoplatné for-
mě), invokacemi k Panně Marii a eventuálně k svatým 
apoštolům, či patronům kostela.
Svátečními dny v Roce víry, kdy může věřící na nějakém 
posvátném místě účastí na slavnostním slavení eucha-
ristie nebo denní modlitbě církve a modlitbou Vyzná-
ní víry (v jakékoli právoplatné formě) získat plnomocné 
odpustky, v Arcidiecézi pražské  jsou: slavnosti Naroze-
ní  Páně,  Zmrtvýchvstání  Páně,  Seslání  Ducha  svaté-
ho  a  vigilie  těchto  slavností:  poutní  slavnosti  jednotli-
vých výše vyjmenovaných poutních kostelů Roku víry, 
9. března – oslava sv. Cyrila a Metoděje, výročí založení 
Pražského biskupství, 23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, 
30. května – památka sv. Zdislavy, 6. června – památ-
ka sv. Norberta, 4. července – památka sv. Prokopa, 5. 
července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 16. září – pa-
mátka sv. Ludmily, 28. září – slavnost sv. Václava, 13. lis-
topadu – památka sv. Anežky. 
K získání odpustků je nutné splnit vždy obvyklé podmín-
ky, totiž kající smýšlení, vykonání platné svaté zpovědi, 
přistoupení  k  sv. přijímání a modlitba na úmysl  Svaté-
ho Otce.

Kurz pro služebníky eucharistie
Upozorňujeme  na  kurz  pro  ty,  kdo mají  být  pověřeni 
eucharistickou  službou  (podávání při mši  sv., donáše-
ní eucharistie nemocným a výstav Nejsvětější svátosti). 
Účastníci mají  být pro  kurz  vybráni duchovním  správ-
cem (popř. řeholním představeným) podle potřeb far-
nosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle vlastního přá-
ní. Přihlášky  jsou k dispozici od začátku prosince, a  to 
v Pastoračním středisku, ke stažení na internetu (http://
ps.apha.cz),  nebo  mohou  být  na  požádání  zaslány 
poštou nebo e-mailem. Čtyři pondělní setkání – 7., 14., 
21. a 28.  ledna 2013 –  se budou konat vždy od 19:00 
v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích, Kolejní 4; při-
hlášku  s  doporučením  duchovního  správce  stačí  do-
nést na první setkání.

Mgr. Ing. Michal Němeček,  
biskupský vikář pro pastoraci

Rok víry v Arcidiecézi pražské
Dne 2. prosince 2012 (1. neděle adventní) bude slave-
na mše svatá v katedrále v 9:30 s žehnáním jubilejní sví-
ce Roku víry pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. 
Od  této  svíce bude možno  zažehnout  svíce pro další 
farnosti, případně i pro rodiny. Celebruje generální vik-
ář Mons. Michael Slavík Th.D., papežský prelát.

Personalia
Nový provinciál jezuitů v České republice
Generální  představený  jezuitského  řádu Adolfo Nico-
lás jmenoval novým provinciálem České provincie To-
varyšstva Ježíšova P. Josefa Stuchlého SJ, dosavadního 
superiora brněnské komunity. Nový provinciál převez-
me svůj úřad v neděli 3. února 2013.

Propuštění z řádu
P.  Karol  Laburda  (fr.  Valentin)  byl  dekretem magistra 
řádu propuštěn z řádu. Propuštění z řádu má dle kán. 
701 CIC za následek zánik jeho řeholních slibů a ostat-
ních závazků vůči  řádu, ale také zákaz konat  jakékoli 
úkony z moci svěcení, dokud by nenašel biskupa, který 
jej buď přijme do diecéze, nebo mu alespoň dovolí ko-
nat úkony z moci svěcení.

P. Benedikt Mohelník OP, 
provinciál České dominikánské provincie, Praha

Ustanovení
ThDr. Ján Andrej Ph.D., kněz košické arcidiecéze, byl se 
souhlasem svého arcibiskupa s účinností od 1. listopadu 
2012 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním 
vikariátu Příbram.
Mag. theol. Jakub Jirovec OT byl na žádost svého ře-
holního  představeného  s  účinností  od  15.  října  2012 
ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti 
u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha-
-Strašnice.
Mjr. Jiří Laňka byl  s účinností od 1.  října 2012 uvolněn 
z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Františka z Assisi Praha-Chodov a s účinností od téhož 
data byl ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolic-
ké duchovní správě u kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie Praha-Nové Město.
Mgr. Jan Rückl byl s účinností od 1. listopadu 2012 uvol-
něn z funkce odborného duchovního asistenta Římsko-
katolické  farnosti u kostelů  sv. Mikuláše a sv. Václava 
Praha-Vršovice a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven sekretářem ordináře.

Úmrtí
P. Miloslav Frank SDB zemřel dne 30. října 2012 ve věku 
88 let, v 45. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení 
se konalo 2. listopadu 2012 v kostele sv. Terezie od Dítě-
te Ježíše v Praze-Kobylisích a 3. listopadu 2012 v kostele 
sv. Josefa v Ostravě-Vítkovicích, pohřben byl v Ostravě 
do salesiánského hrobu. R.I.P.
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PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705) 
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
  3. 12. 20:00  Přednáška ČKA – Praha 6, Josef Bartoň 

a Milan Kment
  6. 12. 19:00  Společenství Nikodém; PS
  8. 12.  9:00  Adventní duchovní obnova; P. Dr. Ond-

řej Salvet, PS
 12. 12.  9:30  Akademie nejen pro seniory; P. Antonín 

Klaret  Dabrowski  OFM:  Adventní  du-
chovní obnova; PS

 12. 12. 19:30  Singles; PS
 20. 12. 19:00  Mše chval; PS
 20. 12. 19:00  Společenství Nikodém; PS
 21. 12. 20:00  Modlitba Taizé; DS
* jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Ko-
lejní ulice č. 4
PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní správa u kos-
tela sv. Vojtěcha; ČKA Praha 6 – Místní pobočka České 
křesťanské akademie

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

Příprava na manželství
Zimní osmidílná  společná příprava na  život  v manžel-
ství se uskuteční v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), 

Kolejní 4, Praha 6 v termínu 22. 1. – 12. 3. 2013. Setká-
ní  jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30. Na přípravě se 
podílí  tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvo-
řený manželskými páry, psychologem,  jáhnem a kně-
zem. Snoubenecký pár přispívá na kurz 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 9. 
4. – 28. 5. 2013.

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 8. prosince se uskuteční v Praze na Vyšehradě 
v  sále vyšehradské kapituly adventní duchovní obno-
va pro manželské páry. Obnovu povede Mons. Tomáš 
Holub, Th.D. Předběžný časový rozvrh je 9:00 až 16:00. 
Během dne bude příležitost ke svátosti smíření. Na zá-
věr od 15:00 mše svatá. Polední občerstvení bude za-
jištěno.  Příspěvek  na  nájem  prostor  a  občerstvení  je 
200 Kč na pár. Manželé se přihlašují telefonicky či mai-
lem nebo formulářem na stránkách Centra http://cpr.
apha.cz/advent/.

Na závěr občanského roku bych rád srdečně poděko-
val všem, kteří se v uplynulém roce spolupodíleli na re-
alizaci  programů  Centra  pro  rodinu  při  Arcibiskupství 
pražském.

Ing. Jiří Musil, Centrum pro rodinu

Jubileář
Výročí svěcení
MUDr. Miroslav Malý, administrátor v Čestlicích  5. 12. 1987 (25 let)
P. Benedikt Vladimír Holota OFM, na odpočinku v Praze  8. 12. 1952 (60 let)
Mgr. Bedřich Vymětalík, farář v Týnci nad Sázavou  12. 12. 1992 (20 let)
Mgr. Antonín Ježek, výpomocný duchovní v Praze-Žižkově  16. 12. 1972 (40 let)
P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap., rektor klášterního kostela v Praze  21. 12. 2002 (10 let)
ThDr. Jiří Jeřábek, kněz pražské arcidiecéze působící v Itálii  22. 12. 1950 (62 let)

Životní jubilea
Jan Birka, osobní farář, výpomocný duchovní v Staré Boleslavi  17. 12. 1927 (85 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný duchovní v Praze-Kobylisích  21. 12. 1924 (88 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní farář, rektor kostela v Ostředku  23. 12. 1925 (87 let)
Richard Scheuch, farář v Čelákovicích  24. 12. 1937 (75 let)
Václav Veselý, osobní farář, administrátor u sv. Ducha v Praze-Starém Městě  24. 12. 1932 (80 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

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

Silvestr 2012 v Nazaretě 30. 12. 2012 – 1. 1. 2013
Přijď  se na chvíli před koncem roku zastavit,  seznámit 
se s novými  lidmi, udělat  si čas na modlitbu, duchov-
ně  načerpat  a  znovu  se  rozhodnout  pro  Hospodina. 
Společně přivítat nový rok ve společenství mladých zá-
bavným programem, oslavou a tancem. Těšit se můžeš 
také na posezení u krbu, dobré jídlo a přátelskou atmo-

sféru. Přijet můžeš i se svým společenstvím.
Začínáme 30. 12. 2012 v 19:00 a konec je 1. 1. 2013 oko-
lo 14:00 (po obědě). Akce je určena pro mladé 15 – 26 
let, jídlo zajištěno, spacák, přezůvky a 300 Kč s sebou.
Pokud naše pozvání přijmeš, prosím, nezapomeň se při-
hlásit, a to buď na tel.: 244 910 469, 604 263 799 nebo 
na mail: nazaret@apha.cz. V období kolem Vánoc se 
může stát, že vám neodpovíme hned, ale určitě vaše 
přihlášení potvrdíme v  týdnu před Silvestrem.  Spojení: 
Ze  stanice metra C  „Budějovická“ autobusem č.  193 
do  zastávky  „Kunratická  škola“.  Nazaret  je  žlutý  dům 
za kostelem.
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Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz; http//www.chemin-neuf.cz
V úterý  4.,  11. a  18. prosince probíhají modlitební  se-
tkání vedená Komunitou Chemin Neuf, v klášteře v Tu-
choměřicích ve 20:00 a v kostele sv. Bartoloměje, Pra-
ha 1, v 19:30.
 30. 11. – 2. 12.  Setkání  pro  mládež  od  14  do  18  let 

v  domě Komunity Chemin Neuf  v  Tu-
choměřicích. Téma: Modlitba aneb je 
Bůh živý? (Základní  lekce, jak se doro-
zumět s Bohem).

 30. 11. – 2. 12.  Setkání  pro  mládež  od  18  do  30  let 
v  domě Komunity Chemin Neuf  v  Tu-
choměřicích. Téma: Modlitba a jak na 
to? 

Podrobnosti a přihlášky najdete na adrese: www.che-
min-neuf.cz

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
  2. 12.  16:00   adventní koncert – Musica pro sancta 

Cecilia:  vokální  a  instrumentální  kon-
cert renesanční a barokní hudby

  5. 12.  17:00   Mikulášská  nadílka.  Z  programu:  fire-
show,  setkání  s Mikulášem, mikulášský 
balíček

  8. 12.   9:00   do 18:00 – Vánoční Jarmark
    16:00  Pohádka o Smolíčkovi v podání Kamila 

Kouly
  9. 12.  16:00   adventní koncert – Bob Fliedr a dětský 

sbor Bobci: písně (nejen) pro děti
 10. 12.   16:00  přednáška pro seniory – P. Ing. Miloslav 

Fiala: Adventní rozjímání
 16. 12.  16:00  adventní  koncert  – Cantante:  vokální 

skladby A. Brucknera, F. Schuberta, J. 
C. Vodňanského a dalších autorů spo-
lu se spirituály. Diriguje Milada Stavino-
hová

 23. 12.  16:00  adventní  koncert  –  Lýdie  Havláková 
a její hosté: duchovní písně, árie a ad-
ventní zpěvy českých i evropských ná-
rodů  v  podání  emeritní  sólistky  ope-
ry Národního divadla  v  Praze a  jejích 
 hostů

 30. 12.  18:00  Rybova Česká mše vánoční

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

Vánoční prodejní výstava obrazů
Srdečně Vás  zveme na vánoční prodejní výstavu ob-
razů Larisy Ruzjakové „PRAHA“ do Komunitního centra 
sv. Prokopa od 1. do 31. prosince 2012. Výstavu je mož-
né navštívit každou neděli od 9:30 do 12:00 a také ve 
všední dny po předchozí dohodě (viz kontakty centra) 
a v době programů Komunitního centra.

Legenda o sv. Mikuláši
Ve středu 12. prosince v 18:00 v kostele sv. Jakuba St. 
bude konat pásmo slova a varhanní hudby k poctě sv. 

Mikuláše.  Básnickou  prózu  „O  svatém Mikuláši“  bude 
vyprávět její autor, herec a recitátor Vladimír Matějček, 
skladby J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaul-
ta, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera na var-
hany hraje Vladimír Roubal, ředitel kůru královské kano-
nie premonstrátů v Praze na Strahově.

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
 13. 12.  19:00  Varhany  a  struny.  Varhanní  koncert 

Pavla  Šmolíka  v  rámci  cyklu  10x  var-
hany pokaždé jinak. Host: Musica Pod-
berdensis.  Podrobné  informace  na 
www.pavelsmolik.cz

 20. 12.  16:00  Vernisáž  výstavy  betlémů  Spolku  pří-
bramských betlémářů v Mníšecké kapli

 23. 12.  18:00  Přinesení betlémského světla. Program 
připravují příbramské skautské oddíly

 24. 12.  16:00  „Půlnoční“  mše  svatá.  Hudba:  J.  V. 
Rathgeber – Missa civilis, pastorely

 26. 12.  16:30  Vánoční koncert Svatohorského chrá-
mového sboru

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

Betlémské světlo
V neděli 23. prosince ve 14:30 skauti předají betlémské 
světlo v kostele Nejsvětější Trojice a od 15:00 do 17:30 
bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pasto-
račním centru sv. Tomáše.

Půjdem spolu do Betléma
Ve středu 26. prosince od 16:00 do 17:00 srdečně zve-
me na  společné putování od kostela Nejsvětější  Troji-
ce k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra 
sv. Tomáše, kde si společně zazpíváme známé koledy. 
Sraz je před kostelem (u zámku) v 16:00.

Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy, 128 00 Praha 2 
tel.: 224 917 210; e-mail: cka@omadeg.cz 
http://www.omadeg.cz/cka 
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úte-
rý 11. prosince 2012 od 17:30 do kláštera Emauzy (Praha 
2, Vyšehradská 49) k adventnímu setkání, při němž se ve 
světle poselství o Boží lásce a zájmu o svět chceme ohléd-
nout za dosavadní činností sekce a uvažovat o tom, co 
bychom v budoucnosti mohli a měli dělat. (JNe)

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

Adventní duchovní obnova
UKŽ zve 15. prosince 2012 od 9:00 do 16:00 na advent-
ní duchovní obnovu pro ženy s Mons. ThLic. Tomášem 
Holubem Th.D. do farního klubu u Panny Marie Sněžné, 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1.
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Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel: 220 516 740 
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
   2. 12.   8:30  mše sv., kostel Panny Marie Andělské, 

celebruje kardinál Miloslav Vlk 
    16:00  „Adventní koncert“, kostel Panny Ma-

rie  Andělské.  Program:  Básník  Loutny 
z  Jindřichova  Hradce:  Adam Michna 
z Otradovic a jeho současníci ve spo-
lečnosti  adventní  hudby  J.  S.  Bacha 
a  Ch.  L.  Boxberga  v  podání  soubo-
ru Societas Musicalis a hostů. Vstupné 
dobrovolné 

   5. 12.  19:00  Večery  u  kapucínů  s  adventním  pro-
gramem  nazvaným  „Adveniat,  Do-
mine“  vystoupí  Salvátorská  schola. 
Výtěžek  benefice  půjde  na  podpo-
ru  mateřské  školy  na  Holečkově  ulici 
v Praze, která pomáhá sluchově posti-
ženým dětem

  10. 12.  18:00  mše  sv.  ve  Svaté  Chýši  v  Loretě,  kde 
oslavíme Pannu Marii loretánskou.

  16. 12.  18:00  rorátní mše sv., kostel Panny Marie An-
dělské,  účinkují:  Alena  Michálková 
a hosté

  25. 12.  13:00  do 17:00 – volný vstup do Lorety
    19:15  tradiční – „Vánoční troubení z loretán-

ské  věže“.  Trubači  Radek  Rejšek,  Ri-
chard Hora, Jakub Šefl a carillonér Vít 
Janata  zahrají  pásmo  vánočních  ko-
led a pastorel

Kapucínský betlém v kostele u Panny Marie Andělské 
bude otevřen v  termínu od 25. 12. 2012 do 6. 1. 2013 
v době od 10:00 do 17:00. V následujících dnech bude 
betlém zpřístupněný od 7. 1. 2013 až do 2. 2. 2013 jen 
o sobotách a nedělích.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248 
fax: 235 302 720; e-mail: sekretariat@domovrepy.cz 
kultura@domovrepy.cz; http://www.domovrepy.cz; 
  2. 12.  17:00  1.  Adventní  koncert  –  smíšený  sbor 

Gaudium Cantorum pod vedením Ště-
pánky  Heřmánkové,  Miroslav  Laštov-
ka – trubka, Ramona Lukášová – klavír. 
Na programu světová, barokní, klasic-
ká a adventní hudba – kostel sv. Rodi-
ny, vstupné dobrovolné

  7. 12.  19:00  České  pastorale  –  Hornický  pěvec-
ký sbor Kladno pod vedením prof. Ro-
mana Makaria, slovem provází převor 
Břevnovského  kláštera  P.  Siostrzonek. 
Koncert  je  pořádán  pod  záštitou  Na-
dačního fondu Maltézského kříže – kos-
tel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

  9. 12.  17:00  2.  Adventní  koncert  –  známá  sopra-
nistka Pavlína Senič – kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné

 14. 12.  17:00  Vánoční koncert žáků p. učitelky Zuza-
ny Hrbkové (flétna a klavír) –  refektář, 
vstupné dobrovolné

 16. 12.  17:00  3. Adventní koncert – Břevnovský chrá-
mový sbor pod vedením dirigenta Stát-
ní opery Praha Adolfa Melichara, pod 
záštitou MČ Praha 17 – kostel sv. Rodi-
ny, vstupné dobrovolné

 19. 12.  15:00  Vánoční odpoledne  sopranistky Dani-
ely Radosa a jejích přátel (na progra-
mu J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Franck, 
A. L. Weber) – refektář, vstupné dobro-
volné

 23. 12.  17:00  4. Adventní  koncert  – dětský  sbor Ra-
dost  Praha  pod  vedením  prof.  Vladi-
slava Součka – kostel sv. Rodiny, vstup-
né dobrovolné

Výtěžek série adventních koncertů zdvojnásobí Nada-
ce Divoké husy.

POZVáNKy, NABÍDKy

Výstava keramiky
Gustav Fifka Vás zve na malou výstavu keramiky. Vý-
stava bude otevřena v prostorách knihkupectví U Sv. 
Vojtěcha, Praha 6, Kolejní 4, v prosinci 2012 a v lednu 
2013 vždy od pondělí do pátku 8:30 – 18:00.

Královský nástroj ve všední den
V rámci cyklu „Královský nástroj ve všední den“ pořá-
dá Suverénní Rytířský, Špitální řád sv. Jana z Jeruzalé-
ma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu 
za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele 
Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – 
Malé Straně již sedmý koncert duchovní hudby v úterý 
18. prosince 2012 od 17:00. Na programu budou Nově 
nalezené Malostranské Roráty z 18. století a árie-Písně 
Václava Karla Hollana Rovenského jako Dialog Nebe 
a Země o Lidskou Spásu.  Zpívá a na dobové nástro-
je  hraje  soubor  RITORNELLO,  umělecký  vedoucí  Mi-
chael Pospíšil (Josefína Matyášová – soprán a barok-
ní  housle,  Tomáš  Lajtkep  –  tenor a barokní  trombon, 

Miloslav Študent – arciloutna, flétna, viola di gamba, 
zpěv a Michael Pospíšil  –  zpěv, ciňk,  šalmaje, píšťaly, 
dulcian, varhánky, noty, kapelník...). Vstup na koncert 
je volný. 

Večery pod Hvězdou
Farnost svatých Fabiána a Šebestiána zve na přednáš-
ku z cyklu Večery pod Hvězdou, která je letos věnová-
na poselství 2. vatikánského koncilu. Ve čtvrtek 13. pro-
since 2012 od 19:30  vystoupí  k dogmatické  konstituci 
Lumen  gentium  P.  ThLic.  Jan  Houkal,  Th.D.  Večer  se 
koná ve farním centru Malejov, Libocká ulice, Praha 6.

Prohlídka chrámu sv. Mikuláše
Farnost  P. Marie  Královny míru,  Praha  4  –  Lhotka  zve 
v rámci tzv. Farní akademie na komentovanou prohlíd-
ku chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, při které bude 
Dipl.  Theol.  Petr  Křížek  hovořit  na  téma:  „Po  stopách 
sv. Mikuláše“. Sraz je v neděli 9. prosince v 15:30 přímo 
před chrámem.
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POZVáNKy, NABÍDKy
Přednáška o drogách
Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech zve 
na přednášku z cyklu Farní akademie v neděli 9. pro-
since 2012 od 16:00 ve videosále (1. poschodí zadního 
traktu kostela, vstup zadním vchodem) na téma „Dro-
gy“. Přednáší MUDr. Petr Popov, primář Kliniky adiktolo-
gie 1. lékařské fakulty UK.

Oči mé duše
Přijměte pozvání  ve čtvrtek  13. prosince 2012  v  19:30 
do barokního refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí 
(vstup Jilská 7a) na kantáty G. F. Händela, vzývající oči 
jako okno do duše. O tom, že všechny pocity a krása 
se dá vnímat a vyjadřovat i bez fyzického zraku a že na 
svět se dá „dívat“ i jinak, nás přesvědčí nevidomá zpě-
vačka Pavla Čichoňová. Její nádherný hlas i radost ze 
života obohatí jistě i náš pohled na svět. Účinkují: Pav-
la  Čichoňová  –  soprán,  Alena  Hönigová  –  cembalo. 
Vstupné  230  Kč/120 Kč  (studenti,  důchodci),  večerní 
pokladna od 18:30.
Rezervace mailem: dominikanska8@op.cz; www.domi-
nikanska8.cz nebo telefonem: 721 676 018.

Zůstat člověkem
Nakladatelství  Paulínky  Vás  zve  na  večer  s  názvem 
„Zůstat  člověkem“  u  příležitosti  vydání  knihy  Wandy 
Półtawské „A bojím  se  snů“. Kniha  zachycuje událos-
ti autorčina uvěznění a pobyt v koncentračním tábo-
ře Ravensbrück. Je svědectvím o tom, čeho se člověk 
dokáže dopustit na druhém člověku, ale také ukazuje, 
že i uprostřed pekla lze zůstat člověkem. Hosty večera 
budou Marek Orko Vácha a Jarmila Skleničková, nej-
mladší z lidických žen, která se v koncentračním táboře 
s W. Półtawskou potkala. 
Setkání se koná 3. prosince od 19:15 v refektáři františ-
kánského kláštera při kostelu Panny Marie Sněžné v Pra-
ze  1,  Jungmannovo  nám.  18.  Vstup  bude  vyznačen. 
Předpokládaný konec ve 20:30. Vstup zdarma.

Starobohnické vánoční těšení
Milí přátelé, 16. prosince se koná jubilejní, již páté, Staro-
bohnické vánoční těšení. Pořadatelem je Římskokato-
lická farnost sv. Petra a Pavla ve spolupráci s Městskou 
částí Praha 8. Na stříbrnou neděli se starobohnické ná-
městí promění na jeden den v jarmark lidových řeme-
sel, těšit se můžete na vánoční speciality, program na 
podiu a další doprovodné akce.
Jak nám můžete pomoci: podpořte nás  finanční da-
rem,  který  použijeme  na  zaplacení  honorářů  účinku-
jícím  (finanční dar  je možné odečíst  z daní),  věcnými 
dary do tomboly, jejíž výtěžek rovněž použijeme na za-
placení honoráře účinkujícím. Číslo účtu naleznete na 
našich  stránkách,  případně  nás  kontaktujte  mailem 
nebo telefonicky.
Program: průběžně  zveřejňujeme na  stránkách www.
starebohnice.cz  a  facebooku  www.facebook.com/
starebohnice. Těšíme se na vás! Renata Molová; rena-
ta@starebohnice.cz

Adventní neděle u sv. Ludmily
V kostele u sv. Ludmily na Vinohradech budou v neděl-
ních termínech hudební adventní meditace, které bu-
dou navazovat na mši sv. v 16:30:

1.  neděle adventní – při mši sv. zazpívá „Ženská gregori-
ánská schola“ od sv. Ludmily, po mši od 17:30 pak za-
zpívají s doprovodem varhaníka Jakuba Janšty.

2.  neděle  adventní  –  při  mši  zazpívá  chlapecký  sbor 
„Bruncvík“, od 17:30 následuje krátký koncert.

3.  neděle adventní – při mši  sv. doprovodí  liturgií poly-
fonní soubor „Amici musicae antiquae“, od 17:30 pak 
vystoupí v krátkém programu s adventní tématikou.

4.  neděle  adventní  –  při  mši  doprovodí  liturgií  soubor 
„Ritornello“,  od  17:30  pak  zazpívají  barokní  roráty 
pod vedením Michaela Pospíšila.

Adventní koncerty v kostele sv. Václava
najdete nás v Psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích. 
Mimo jiné se bude v neděli 9. prosince od 14:00 do 17:00 
před kostelem konat předvánoční trh výrobků pacien-
tů léčebny, podrobnosti najdete na www.plbohnice.cz
  2. 12.  18:00  Swing  band  Pražského  salonního  or-

chestru, sop.wz.cz/tanec.htm
  9. 12.  18:00  Vokálně instrumentální skupina Hudba 

okamžiku, www.potichounku.cz
 16. 12.  18:00  Žáci  Základní  umělecké  školy  Harmo-

nie, www.zusharmonie.cz
 23. 12.  18:00  Soubor  japonských  a  korejských  hu-

debníků  od  Jákobova  žebříku,  www.
kosteljakob.cz

Malý adventní koncert na Tetíně
Sdružení sv. Ludmily Vás srdečně zve na „Malý adventní 
koncert“, který se bude konat v neděli 9. prosince 2012 
v 16:00 v kostele sv. Ludmily na Tetíně. Adventní písně 
zazpívá smíšený pěvecký sbor COMODO pod vedením 
sbormistryně paní Taťány Bočkové.

Pozvání do Vlašimi
  6. 12.   17:00   farní  kostel  sv.  Jiljí  –  koncert  „Pozvání 

svatého  Mikuláše  do  domu“  souboru 
Ludus musicus

 17. 12.  14:00  do  18:00  –  příležitost  k  předvánoč-
ní svátosti smíření ve Vlašimi ve farním 
kostele. Přítomno bude více zpovědní-
ků z celého vlašimského vikariátu

 20. 12.  18:00  v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi se uskuteč-
ní adventní koncert Vladimíra Matějč-
ka a Vladimíra Roubala 

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha” se uskuteční v neděli 
16. prosince 2012 od 16:00 do 18:00. v zasedacím sále 
úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5. 
– Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava) pod názvem „Advent v písních a poezii”. Re-
citovat budou Rudolf Kvíz a Klára Štěpánová, hudbou 
doprovodí  členové  chrámového  sboru  sv.  Gotharda 
z Českého Brodu.
Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti zajiš-
těn, změna programu vyhrazena. Bližší informace na ad-
rese http://www.focolare.cz; zlata.praha@focolare.cz

Modlitba jako služba 
a služba jako modlitba
„Teprve  když  šel  kolem  jeden  Samařan,  zastavil  se 
u  zraněného.  Soucitně  se  nad  ním  sklonil,  ošetřil  mu 
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PROGRAMy
rány a obvázal mu je... Jdi a jednej také tak.“ (Lk 10,33-
34,37)
Pozvánka pro dívky, které chtějí prožít několik dní v kláš-
teře  sester  boromejek,  naplněných modlitbou  a  služ-
bou nemocným a to do Domu sv. Antonína v Morav-
ských  Budějovicích  (a  přilehlém  klášteře).  Očekávat 
můžete  setkání  s  Bohem v modlitbě a  v bližním.  Sou-
částí pobytu je společná modlitba se sestrami a dob-
rovolnická práce v Domově. Dívky našim obyvatelům 
čtou, hrají a zpívají, povídají si s nimi a naslouchají jim, 

doprovázejí je na procházkách po zahradě, někdy za-
hrají  i  divadlo...  S  sebou  si  vezměte vhodné oblečení 
k práci a přezůvky s pevnou podrážkou, hudební ná-
stroj (noty apod.) a hlavně – otevřené a naslouchající 
srdce. Setkání  se uskuteční v  termínech 7.–9. 12. 2012 
a 4.–6. 1. 2013.
Bližší  informace  a  další  termíny  naleznete  na  adrese 
www.boromejky.cz (Nabídky, aktuality). SM. Lucie Ho-
ráková SCB, tel. 737 764 008, e-mail: lucie@boromejky.
cz, Komenského 907, 676 02 Moravské Budějovice.

Lyžařský zájezd do Alp
Farnost Vršovice zve na lyžařský zájezd do Alp – Warth 
v termínu od 2. do 8. 2. 2013, cena: 5990 Kč, děti do 8 
let  2995 Kč.  Skipas 144 €, děti do 15  let  72 €. Vhodné 

i pro rodiny s dětmi. V ceně: doprava, ubytování, celo-
denní strava. Info: 604 208 771; e-mail: olga.polanska@
seznam.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

3.–6. 12. 
Adventní duchovní 
obnova pro seniory 
a lidi středního věku

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 
e-mail: dcs@diecezehk.cz, 
web: http://seniori.diecezehk.cz

5.–9. 12. Adventní duchovní 
obnova  P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín

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

6.–9. 12.  Adventní setkání II. P. Anton Verbovský, 
CSsR

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

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

6.–9. 12. 

DC – I. týden: „Poznat 
hloubku vlastního 
hříchu a velikost Božího 
milosrdenství.“ 

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

7.–9. 12.
Adventní duchovní 
obnova pro dívky  
14 - 18 let

P. Martin Kudla, 
Vincenta Kořínková, 
Nikol Drápalová

Frýdlant nad Ostravicí
Ostravská 453, e-mail: 
vincenta@boromejky.cz 
mob.: 723 477 525

10.–14. 12.  Adventní duchovní 
obnova  P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům Kolín viz výše

13.–16. 12. 
Adventní duchovní 
obnova pro všechny – 
Rorate caeli desuper

P. Ladislav árvai SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova viz výše

14.–16. 12.

Mohu poznat Boha už 
zde na zemi? Adventní 
duchovní obnova pro 
dívky (18-30 let)

P. Vít Zatkoukal, 
Vincenta Kořínková

Maria Hilf ve Zlatých 
Horách (Jeseníky)

Sestry boromejky, S. M. 
Vincenta Kořínková 
e-mail: vincenta@boromejky.cz, 
mobil 723 477 525, Pustkovecká 
29, 708 01 Ostrava-Poruba

14.–16. 12. Motus Christi P. Antonín Lukeš, M.Id. Fara v Praze 4 – Michli

Baarova 52/23, 140 00 Praha 4 
tel.: 241 485 428 
mobil: 728 791 472, 721 080 740; 
e-mail: antoninlukes@yahoo.es

30. 12. – 1. 1. 
2013 DC formou večeřadla P. Štěpán Martin Filip, 

OP ŘKDS Stojanov

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

OZNáMENÍ
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě
Čtyři mše Jiřího Strejce vyjdou 10. 12. 2012
Společnosti přátel Jiřího Strejce se podařilo na-
vázat na úspěšné vydání varhanního díla a ten-

to rok připravila k vydání čtyři mše pro sbor a varhany. 
Skladby  Jiřího  Strejce  (1932–2010),  pražského  rodáka 
a dlouholetého  ředitele kůru královéhradecké kated-
rály můžeme slyšet při bohoslužbách v podání kated-
rálního sboru a několika pražských chrámových sborů.
Čtyři mše Jiřího Strejce, jsou ojedinělou ukázkou kvalit-
ní, přesto však interpretačně dostupné chrámové hud-
by, která může být provozována za doprovodu varhan 
nebo menšího orchestru. Liturgický text, přiměřený roz-
sah a  zpěvná melodika  i při použití moderních melo-
dických a hlavně harmonických postupů jsou hlavním 
důvodem, proč si již našly tyto mše cestu do stabilního 
repertoáru mnoha  chrámových  sborů  většinou  v  po-
době ručních přepisů. Nyní vycházejí mše odborně re-
digovány v tištěné podobě a mohou být tedy i vhod-
ným dárkem pro vašeho varhaníka či ředitele kůru.
Vydané mše:  Orbis  factor  –  latinská,  sbor  a  varhany 
(smyčcový orchestr); Lux et origo – latinská, sbor a var-
hany; Kyrie fons bonitatis – česká, sbor a varhany (or-
chestr); Pater excelse – česká, sbor, lid a varhany.
Ukázky skladeb a informace potřebné k objednání na-
leznete na www.opusarium.cz nebo na e-mailu noty@
opusarium.cz.

Hledět stále jedním směrem
(Petr Ettler)
V edici Osobnosti vyšla v říjnu t. r. monografie o životě 
a díle Mons. ThLic. Karla Pilíka, kněze pražské arcidiecé-
ze  z pera editora Petra Ettlera  s názvem Hledět  stále 
jedním směrem. Kniha obsahuje vzpomínky na vzácné-
ho kněze a statečného člověka, jeho homilie, přednáš-
ky a exercicie a také dokument o jeho věznění a per-
zekuci. 

Nakladatelství Nové Město, váz., 270 str., 190 Kč

Požďárská média
Po Celostátním setkání ve Žďáru nad Sázavou vyšly tzv. 
Požďárská média,  stávající  z knihy, filmu a hudebních 
nahrávek. K dostání jsou v ADCM v Praze Kunraticích či 
na Sekci pro mládež ČBK. 
Kniha obsahuje kroniku setkání, katecheze a promluvy 
biskupů,  dojmy,  zajímavosti  a  fotografie  –  cena  100,- 
Kč. Film vypráví příběhy ze zákulisí příprav a průběhu se-
tkání – DVD, cena 100,- Kč. Výběr písní, které zazněly 
na setkání v podání schol Adorare, Kapři a Veka – CD, 
cena 70,- Kč.

Františkánský kontext teologického  
a filosofického myšlení
(Petr Hlaváček a kol.)
Provincie  bratří  františkánů  a  Collegium  Europaeum 
zvou na slavnostní prezentaci knihy Františkánský kon-
text  teologického  a  filosofického myšlení  autorů  Pet-
ra Hlaváčka a kol., 19. prosince od 16:30 do refektáře 
kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmanovo nám. 18.
Kontakt:  petr.hlavacek@ff.cuni.cz;  regalat@ofm.cz; 
info: www.ofm.cz; www.collegium-europaeum.cz

Ukrytý poklad
(José Tolentino Mendonça)
Kniha  ukazuje,  jak  se  Boží  lásky  –  ukrytého pokladu  – 
často chceme násilím zmocnit, přitom nejsme schopni 
se jí odevzdat a nechat se jí prostě obejmout. Autor nás 
provází jednotlivými stupni zrání a rozpoznávání skuteč-
né hodnoty tohoto pokladu.

brož., 112 str., 145 Kč
A bojím se snů
(Wanda Poltawská)
Kniha  je  svědectvím  o  událostech,  které  následova-
ly  po  autorčině  zatčení  a  převozu  do  koncentrační-
ho  tábora Ravensbrück,  kde byla podrobena pokus-
ným operacím. Zároveň vzbuzuje otázky, co všechno 
se v lidské duši skrývá a čeho je člověk ve vypjatých ži-
votních situacích schopen. 

váz., 280 str., 249 Kč

Vánoční příběh očima oslíka (DVD)
Příběh o malém Ježíši  je podán očima oslíka a volka, 
kteří přihlíželi jeho narození a dělají vše pro to, aby dě-
ťátko  ochránili.  Filmové  vyprávění  přináší  osobitý  po-
hled  na  dávný  příběh,  avšak  zůstává  věrné  biblické 
verzi. 

DVD, Animovaný film,  
český a anglický dabing, 46 min, 199 Kč

Pryč s černými myšlenkami
(Joël Pralong)
Negativní myšlenky, které vedou k napětí ve vztazích 
a vyvolávají nechuť k práci či nevysvětlitelnou úzkost, 
se někdy zdají být neodbytné. Zápas  s nimi byl  znám 
již pouštním otcům. Čtenář v této knize nalezne účinné 
prostředky, jak se jim postavit.

brož., 112 str., 145 Kč

Táňa Fischerová - Nežít jen pro sebe 
(Daniela Brůhová) 
Knižní rozhovor s kandidátkou na prezidentku ČR. Táňa 
Fischerová vzpomíná na své dětství, na herecké povo-
lání, vypráví  také o své  rodině, představuje své názo-
ry na společnost, politiku a stav veřejných věcí. Nově 
je rozhovor doplněn o události posledních deseti let od 
vydání první verze této knihy. 

brož., 232 str., 349 Kč 

Zuzana Roithová – Vidět srdcem 
(Zdeněk Jančařík)
Rozhovor  se  známou  lékařkou  a  političkou  mapuje 
hlavní křižovatky jejího života. Na pozadí barvitého vy-
právění o minulosti vyvstávají silné kontury její osobnosti: 
nezdolná vůle a pracovitost,  rozhodnost a důslednost 
při jednání s lidmi, ale zároveň moudrost a laskavost. 

váz., 264 str., 335 Kč 

Paulínky
www.paulinky.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě
Úzkost a její smysl 
(Verena Kast)
Úzkost významně působí na naši duši i tělo - způsobuje 
napětí, ohrožuje, ruší, zasahuje nás v jádru našeho bytí. 
Autorka popisuje úzkost, vysvětluje její dynamiku i výra-
zové  formy a obtíže, které způsobuje. Pouze  ten, kdo 
se nesnaží před úzkostí utéct, kdo se jí aktivně postaví, 
může ji proměnit v pozitivní životní sílu. 

brož., 240 str., 345 Kč
Jak si uděláme zeměkouli 
(Milena Lukešová)
Hravé  interaktivní  vyprávění  o  Zemi a  jejím postavení 
ve vesmíru. Knížka podporuje tvořivost, rukodělnou čin-
nost, a hlavně pomáhá rozvíjet prostorovou představi-
vost dětí spojením textu s názorným a zároveň poetic-
kým zobrazením v ilustracích. Určena je dětem od 4 do 
8 let.

váz., 64 s., 199 Kč 

Duchovní poklad
(Tichon Zadonský)
Po Silvánovi z Athosu a Serafimovi Sarov-
ském představujeme čtenářům další vel-
kou postavu východní spirituality.

váz., 144 str., 199 Kč

Kniha Zjevení
(Wilfrid J. Harrington, 
Daniel J. Harrington (ed.))
Ediční  řada  Sacra  pagina  předkládá 
no vé  komentáře  novozákonních  knih. 
V Karmelitánském nakladatelství  již vyšly 
komentáře ke všem čtyřem evangeliím, 

na ně teď navazuje výklad ke knize Zjevení. 
váz., 280 str., 399 Kč

Máme proč se radovat
(Marie Svatošová)
Autorka  v  osmdesáti  krátkých  úvahách 
nad  Písmem probouzí  ve  čtenářích  vě-
domí, že k autentickému životu z víry ne-
odmyslitelně  a  zcela  přirozeně  patří  ra-
dost.

brož., 92 str., 109 Kč

První roky manželství,  
Výletní parník nebo galéra?
(Cyril Lepeigneux)
Mladí  lidé  se děsí množství  rad do  živo-
ta. Chtějí spíš svědectví, něco prožitého, 
konkrétního. A právě to nabízí kniha Prv-
ní roky manželství.

brož., 88 str., 129 Kč

Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

 1. prosinec 1937  Papež Pius XI. přijal pražského arcibiskupa kardinála Karla Kašpara ve Vatikánu. Svatý otec 
ocenil příznivé podmínky pro činnost církví v ČSR. 

 3. prosinec 1552  Zemřel sv. František Xaverský, španělský katolický kněz – jezuita, misionář. V roce 1541 odchá-
zí do Indie, kde započal pak své velké misijní dílo a zakládal misijní stanice. Spolu- zakladatel 
jezuitského řádu. V roce 1927 ho papež Pius XI. jmenoval patronem všech misií (* 7. 4. 1506). 

 7. prosinec 1992  Papež Jan Pavel II. slavnostně předal nový Katechismus katolické církve do rukou předsedů 
národních biskupských konferencí. 

 8. prosinec 2002  Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk předal v newyorské katedrále sv. Patrika kardinálu Ed-
wardu Eganovi kopii Pražského Jezulátka. 

 8. prosinec 2007  Oficiálně otevřen nový klášter benediktinek na poutním místě Panny Marie Vítězné v Praze 
na Bílé Hoře. Zakládací  listinu slavnostně podepsali benediktinský opat primas Notker Wolf 
a pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. 

 9. prosinec 1912  Narozen Mons. ThDr. František Planner, katolický kněz. První český rektor římské papežské ko-
leje Nepomucenum v Římě v letech 1963 až 1977. V roce 1992 jmenován kanovníkem kole-
giátní kapituly u Všech svatých na Pražském hradě († 15. 2. 1999). 

 12. prosinec 1467 Zemřel Jošt z Rožmberka, katolický kněz a kazatel, autor politicky zaměřených listů a aforis-
mů. Od roku 1450 ustanoven proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě 
a o dva roky později se stal převorem Řádu johanitů. V roce 1456 jmenován vratislavským bis-
kupem (* r. 1428 nebo 1430). 

 15. prosinec 1367  Rozhodnutí císaře Karla IV. ze dne 30. 7. 1366 a potvrzené papežem Urbanem V., podle kte-
rého se kanonikáty u kostela Všech svatých na Pražském hradě obsazují pouze Mistry Karlovy 
koleje – tedy profesory UK. 
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Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdo-
vou láskou, zvláště křesťanskými komunitami.

Úmysl misijní
Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí 
se na tváři jeho církve.

Úmysl národní
Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím 
víry, naděje a lásky.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 13. 12. 2012
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské 
nám. 16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, roz-
šiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: zpravodaj@
apha.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Erika Kroupová. 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.

 18. prosinec 1982 Mons.  ThDr.  Jaroslav  Škarvada  jmenován  titulárním biskupem  litomyšlským a dne 6.  ledna 
1983 vysvěcen papežem Janem Pavlem II. v římské bazilice sv. Petra. Úkolem jeho biskupské 
služby v zahraničí byla nadále řízená pastorace českých krajanů. 

 21. prosinec 1597 Zemřel Petr Kanisius, německý katolický kněz, jezuita a teolog, kazatel. Spoluzakladatel první 
komunity Tovaryšstva Ježíšova v Kolíně nad Rýnem. Byl papežským teologem na Tridentském 
koncilu. Působil též v Praze. Pomáhal budovat jezuitský řád. Ke svatořečení a k jeho jmenová-
ní Učitelem církve došlo 21. 5. 1925 papežem Piem XI. (* 8. 5. 1521). 

 22. prosinec 1947 Vatikánský rozhlas obnovil vysílání pro ČSR, zpočátku třikrát týdně. Rozhlasové relace v české 
i slovenské řeči řídil spirituál Nepomucena v Římě katolický kněz Karel Fořt. 

 24. prosinec 2002 Zemřel Ivan Slavík, básník katolické orientace, překladatel a pedagog. Od roku 1945 pokra-
čoval ve studiích češtiny, francouzštiny a filozofie na FF UK. V roce 1946 konvertoval ke katolic-
tví. Od roku 1947 mluvčím katolické skupiny na Večerech mladé poezie v pražské Umělecké 
besedě. V následujícím roce se stal středoškolským profesorem na gymnasiích v Praze-Vršovi-
cích a poté v Domažlicích. Publikoval v Literárních novinách. (* 23. 1. 1920) 

 25. prosinec 2002  Zemřel Mons. ThDr. Josef Hermach, katolický kněz, pastoralista, biblista, filozof a pedagog. 
V letech 1943–1945 působil v Arcidiecézním bohosloveckém učilišti pražském. V letech 1970-
1974 vyučoval biblickou a pastorální teologii na CMBF v Litoměřicích (* 29. 5. 1924). 

 28. prosinec 1622 Zemřel sv. František Saleský, katolický kněz a teolog, mystik, biskup ženevský. Spoluzaklada-
tel Řádu Navštívení Panny Marie. Roku 1609 vyšel jeho „Úvod do zbožného života“ (Filothea) 
a roku 1616 jeho hlavní teologické dílo „Pojednání o Boží lásce“. V r. 1877 byl prohlášen pa-
pežem Piem IX. za Učitele církve. Patron salesiánů a katolického tisku. (* 21. 8. 1567). 

 30. prosinec 1977  Papež Pavel VI. bulou  jmenoval  kardinála  ThDr.  Františka  Tomáška 34. arcibiskupem praž-
ské arcidiecéze. Zprvu jmenován kardinálem in pectore v květnu 1976 papežem Pavlem VI., 
veřejně však později až 27. června 1977. Kardinál in pectore je ten, komu papež udělil hod-
nost kardinála tajně (lat. in pectore – v srdci) a zveřejnění tohoto aktu si nechal na vhodnější 
dobu. Je často používáno u osob ze zemí, kde je církev pronásledována, aby se tak přede-
šlo politickým střetům a perzekucím proti církvi nebo těmto osobám (čerpáno z http://cs.wi-
kipedia.org/wiki/Kardinál – pozn. red.).

 30. prosinec 1987  Papež Jan Pavel II. vydal novou sociální encykliku „Solicitudo Rei Socialis“, která bilancuje roz-
voj národů za posledních 20 let.

Arnošt Kelnar 

Vážení a milí čtenáři,
děkujeme za projevenou přízeň a přejeme Vám, ať zakoušíte Boží blízkost nejen v době vánočních svátků, ale 
také v každém dni nového roku 2013.
 Vaše redakce


