
S nadcházejícím podzimem
přichází nejen chladná rána
a krátící se den, ale rovněž
říjnový měsíc, který dostal název „růženco-
vý“. Je už tradicí, že se v tomto čase cír-
kev více obrací skrze rozjímání o ta-
jemstvích spásy k té, jež je Pros-
třednicí, Matkou a Učitelkou
duchovního života. Jak to ale
děláme?

Představa, že modlitbu
růžence praktikují osoby
starší, které už nemají nic
„na práci“ a jen posedávají
doma, je jistě mylná. Vždy-
je to prostředek, který mo-
hou praktikovat lidé činní,
a to téměř všude. Jelikož je to
ovšem modlitba rozjímavá, ne-
dá se hodit do jednoho košíku
s pletením, sledováním televize
a nemá být ani maratónem modliteb
před dojezdem na poutní místo. Jako
na každou modlitbu si na ni musíme udě-
lat čas a prostor. To platí pro modlitbu osobní
(tam můžeme déle prodlévat u rozjímaných tajemství)
a stejně tak i společnou (kde je důležitý rytmus a srozumitel-
nost). Přiznám se, že jsem několikrát usnul s růžencem v ruce,
ale jistě to není ani vhodný uspávací prostředek.

Čím má tedy růženec pro nás být? Je to způsob komunika-

ce mezi námi a Bohem tak,
jako bylo spásné dění mezi
Matkou a Synem. To je stále

přítomné, protože se aktualizuje v našem by-
tí a dává nám poznat, co je to Slovo, kte-

ré přebývá mezi námi. A my vstupu-
jeme do proudu modlitby, nebo

možná lépe – noříme se do studny
Božího tajemství, abychom spo-

lu s Marií odpovídali Bohu
„Fiat“ – a- se mi stane podle
tvého slova. Tím, že se Slo-
vo stalo v Mariině lůně člo-
věkem, navazuje se úzká
komunikace mezi námi
a Jím a my navzájem se jako
děti Boží stáváme společen-
stvím, které se modlí.

Růženec je prostá modlitba
prostých lidí, tedy těch, kdo

mají srdce prosté a hledí na Boží
stvoření takovýma očima. Jsou to

opakující se chvály, při kterých se
skrze tradici dostáváme na cestu Mariinu

a jejího Syna. Maria je také Průvodkyní na na-
ší cestě, přitahuje nás její nekomplikovanost a jasné vi-

dění duchovních věcí. A s tímto jasem v duši se dá i hezky
prožít podzim s přicházející tmou a deštěm a rozjasní se nám
i doma, protože tam bude více Světla.

P. Gereon T. Biňovec, O.Praem.

K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze
Program Pastoračního střediska na zimní semestr 2007/2008 v Příloze.

ZPRAVODAJ

Veni Sancte
Slavnostní zahájení akademického školního roku 2007/2008
Katolické teologické fakulty UK proběhne 1. října 2007.
V 11 hodin bude v kostele Matky Boží před Týnem na Starém
Městě slavena mše svatá, jíž bude předsedat královéhradecký
biskup Mons. Dominik Duka OP. Hudebního doprovodu se
ujal pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty
Acant. Po mši svaté, na niž jsou srdečně zváni nejen studenti
a pedagogové, bude ve 13 hodin v aule Karolina následovat
slavnostní imatrikulace.

Pou� lékařů a zdravotníků
Na den svátku sv. Lukáše, 18. říjen, připadá již tradiční pou-
lékařů a zdravotníků. Ta vyvrcholí v 18 hodin v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě mší svatou, při
níž bude vystavena lebka svatého Lukáše. K účasti na mši ce-
lebrované P. ThDr. Jiřím Svobodou, kanovníkem metropolit-
ní kapituly, ale i k modlitbám s našimi lékaři a zdravotníky
a za ně jste všichni srdečně zváni.

Sobota pro nezadané nemládežníky
aneb Kdo se bojí, musí do lesa
V mnoha farnostech je alespoň jeden, někde jich potkáte
mnohem víc. Obětavců, kteří se pro druhé mohou rozkrájet.
Nebo naopak tichých, nenápadných, uzavřených introvertů,
kteří v kostele málokdy chybí, ale jinak se o nich moc neví.
Nebo… (pokračování na str. 5)

Říjnový kalendářík
1. 10. památka sv. Terezie z Lisieux, učitelky církve (110 let od úmrtí)

mezinárodní den hudby
2. 10. památka svatých andělů strážných
4. 10. památka sv. Františka z Assisi
7. 10. památka Panny Marie Růžencové

15. 10. památka sv. Terezie z Ávily, učitelky církve
16. 10. 16 let trvání Pastoračního střediska
18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty

pou- lékařů a zdravotníků v katedrále
21. 10. Den modliteb za misie
28. 10. svátek sv. Šimona a Judy

Den vzniku samostatného československého státu, státní svátek
změna letního času na zimní, 3:00 � 2:00

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2007

Růženec a pletení



Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
V říjnovém čísle se společně vydejme na východ naší arcidie-
céze a prostřednictvím rozhovoru s okrskovým vikářem P. Li-
borem Bulínem nakoukněme pod pokličku vikariátu Kolín.
� Kolik má kolínský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
Stručná statistická odpověO zní: V současném kolínském vi-
kariátu působí dvanáct kněží v pěti farnostech a na starosti
mají devadesát jedna kostelů a kaplí.

Dovolím si nyní tato čísla doplnit následujícím komentá-
řem: Dvanáct kněží může připomínat dvanáct Kristových
apoštolů a vzbuzovat určitý dojem dostatečnosti, ale je dobré
si připomenout, že jeden z našich vikariátních spolubratří je
těžce nemocen, druhý právě odcestoval na tříletý studijní po-
byt do zahraničí a další se plně věnuje práci v rámci svého ře-
holního společenství. Tím se už počet kněží působících pří-
mo v našem vikariátu zmenšuje o celou čtvrtinu. Je na místě
také upozornit, že někteří už dosáhli nejen občanského, ale
i kanonického důchodového věku. Na druhé straně je možná
pastorace z nemocničního lůžka, podložená bolestí a utrpe-
ním, účinnější než jakákoli jiná činnost. V kolínském vikari-
átu už takřka tradičně působí také jáhni, protože po Řevni-
cích se stala kolínská farnost dalším stále obsazovaným já-
henským působištěm. Také oba dva bohoslovci vysvěcení na
jáhny 8. září tohoto roku v pražské svatovítské katedrále pro-
žili jeden rok pastorační praxe v Kolíně. Dále v kolínském vi-
kariátu působí dvě pastorační asistentky a nemohu si stěžovat
na nedostatek ochotných akolytů připravených dle okamžité
potřeby zaskočit, kde je právě třeba.

K tomu hrozivému počtu devadesát jedna kaplí a kostelů
je třeba ještě připočíst farní a bývalé farní budovy, hřbitovy,
různé pozemky, které jsou ve
vlastnictví farností, i ty, které byly
vyvlastněny a měly by být zatím
chráněny příslušným blokačním
paragrafem. Tedy vedle pastorač-
ních starostí je i mnoho těch
o hmotné statky.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá
či proběhlo slučování farností? Ja-
ké s ním máte zkušenosti? Je slou-
čení farností pro vikariát úlevou?
Kolínský vikariát se sloučil
k 1. lednu 2005 jako druhý v arci-
diecézi. Mně osobně onen technic-
ký výraz „sloučení“ nepřipadá úpl-
ně na místě. Mnohem raději hovo-
řím o snaze obnovit farnosti podle
skutečně reálných požadavků
dneška. Je dobré si uvědomit, že
stávající uspořádání farností bylo
vytvořeno asi před třemi sty lety,
a nutně tedy odpovídá úplně jiným
náboženským a společenským po-
měrům a potřebám, než přináší
dnešní doba. Reorganizace farnos-
tí kolínského vikariátu proběhla
úplně samozřejmě jako odpověO

na postavení církve a naplňování pastoračních úkolů na dneš-
ním Kolínsku. Také dodejme, že některé farnosti už existova-
ly jen právně, životaschopné farní společenství dávno kdesi
zmizelo. Pro běžné návštěvníky bohoslužeb se vlastně vůbec
nic nezměnilo. To, že jejich farní kostelíček se stal „pouze“
filiálním při zachování četnosti bohoslužeb, je zase příliš ne-
vykolejilo.

Pro správce farností sloučení však znamená nejen velké
odbřemenění v administrativní oblasti, ale především ohrom-
nou výzvu začít vytvářet širší jednotnou farní rodinu, která
mnohem náležitěji ukazuje přítomnost křes-anů v dnešní stře-
dočeské společnosti.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, mys-
líte, je to způsobeno?
Nechme opět promluvit statistické údaje: V kolínském vika-
riátu podle sčítání lidu z roku 2001 žije 94 tisíc obyvatel,
z těch se k římskokatolickému vyznání přihlásilo šestnáct
a půl tisíce lidí, tj. 17,55%. Rozhodně tedy nelze Kolínsko
vnímat jako spíše „zbožnou“ oblast. Ale sedmnáct a půl pro-
centa by vůbec nebylo špatných – kdyby toto číslo reprezen-
tovalo praktikující katolické křes-any našeho vikariátu, byl
by to velký důvod k nadšenému jásotu. Ale není, protože sku-
tečných pravidelných návštěvníků bohoslužeb je jen 1256, tj.
7,5% z počtu matrikových katolíků. Procentní zastoupení to-
hoto malého stádečka vůči celkovému počtu obyvatelstva ra-
ději ani nevypočítávám.

Čím je to způsobeno? Pohled do minulosti cosi naznačuje
o bohatém zemědělském a průmyslovém kraji, kde se, podle
pamětníků, Bůh nehledal v kostele, ale na úrodných řepných
polích, v cukrovarech ap. Jen pro zajímavost – dnes se na Ko-
línsku cukrovka téměř nepěstuje a široko daleko není žádný
cukrovar. Ta zdánlivě drtivě neutěšená procenta odkazují na
Kristovo podobenství o soli či kvasu. Pokud se jimi dáme

2

farnosti

hranice vikariátů

hranice farností



3

inspirovat, proč by Kolínsko za několik desetiletí nemohlo
být kvalitně křes-ansky prosoleno a prokvašeno?
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
Nádherné, ale jaksi zapomenuté. Kolínský Svatý Bartoloměj
patří ke skvostům vrcholné parléřovské gotiky. A přesto do-
nedávna o něm málokdo věděl. Stejně je možné hovořit
o kouřimském Svatém Štěpánovi, vrbčanském Svatém Vác-
lavovi, sudějovské Svaté Anně a mnohých dalších.

A ty starosti? Jsou dvojího druhu: jednak kostely opravit,
popř. kvalitně opravené udržovat, a aby to nebylo samoúčel-
né, urovnat nejen věřícím návštěvníkům cestu do kostela.
Možná tam někoho osloví Bůh i bez našich slov. A my se
s tím budeme muset nějak vyrovnat!
� Co pokládáte za specifikum vikariátu Kolín, čím je výji-
mečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i celkové?
Já osobně jako vikář kolínského vikariátu pokládám za jeho
specifikum snahu o žitou naději ve zdánlivé naprosté bezna-
ději (ta procenta). Ale i Ježíš přece musí projít branou smrti
o Velkém pátku, aby mohla zazářit sláva velikonočního zmr-
tvýchvstání. Kolínská farnost i vikariát přestávají být obřad-
nickou církví mrtvých a věřím, že se pomalu stávají sice ma-
lým, ale životným společenstvím naděje pro časy budoucí.
Křty už převažují nad pohřby! Snad se tak kolínský vikariát
už odrazí ode dna a počet matrikových a praktikujících řím-
skokatolíků se jaksi vyrovná.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Zatím si farnosti kolínského vikariátu zvykají na nové širší
pole vlastní působnosti, ale věřím, že vnímání větších mož-
ností v rozlehlejší farnosti se přenese na vikariátní i celodie-
cézní úroveň jako vnímání nejužších, blízkých a vzdáleněj-
ších příbuzenských vztahů při zachování vzájemné svornosti
a sounáležitosti.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Každý farář má ve vlastní farnosti a vikář ve vikariátu nějaké
„šikuly“, kteří jsou výborní v určitém ohledu. Pastorační stře-
disko by mohlo vést takovou širokou databázi „šikulů“, aby
bylo v případě potřeby kam sáhnout. Myslím, že mnozí
z „nás venkovanů“ by vedle stávající činnosti takovou rozší-
řenou pomocnou ruku uvítali.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí kolín-
ského vikariátu?
Opět budu trochu mluvit sám za sebe. S radostí prožívám, jak
se leckde v našem vikariátu daří, že společenství církve nej-
různějším způsobem vystupuje z ghetta, kam je zahnaly tota-
litní režimy 20. století, a začíná kolem sebe bořit určitou
hradbu předsudků a nevstřícných postojů, které jsou díky dě-
dictví minulosti jedním z rysů současné české společnosti.
Mnohde to jde a mám z toho opravdu upřímnou radost, když
se ledy prolomí, i když téměř všude je k vysněnému ideální-
mu stavu vzájemné konstruktivní spolupráce ještě daleko.

A co je největší starostí? Abych v zaslepenosti vlastního
sebeuspokojení nevylučoval, že může přijít pozitivní změna,
a nestal se ve své okamžité malověrnosti příčinou toho, že se
i prostřednictvím kolínského vikariátního a farního společen-
ství nezjeví Boží sláva a láska celému kolínskému kraji.

Děkujeme za rozhovor. kh

Statistické údaje
farností celkem: 5
farností spravovaných přímo: 5
farností spravovaných excurrendo: 0
kněží: 12
jáhnů: 2
pastoračních asistentů: 2
kostelů a kaplí: 91
celkem obyvatel: 93 998
z toho římských katolíků: 16 499
v průměru připadá na 1 kněze 1375 věřících

Ale co pondělí?
„Misijní neděle“, den modliteb za misie letos připadá na 21.
říjen. Je to den, kdy v našich kostelích slýcháme homilie na
téma misie, přispíváme na tento účel prostřednictvím nedělní
sbírky, bývá čten dopis některého z biskupů či ředitele Papež-
ského misijního díla v naší republice, pomodlíme se růženec
„za misie“… zkrátka prožijeme „Misijní neděli“. Ale co ná-
sledující pondělí?

Kolik z nás si na misie vzpomene mimo tento jeden vyhra-
zený den v roce? A co vlastně slovem „misie“ rozumíme?
Mnozí si jistě představíme nějakou banánovou republiku
a dav vyhladovělých dětí s nataženýma rukama a prosícíma
očima, nemohoucí staré lidi v nedůstojných podmínkách,
hmotný nedostatek kam oko pohlédne. Misie vnímáme pře-
devším jako křes-anskou pomoc chudým a strádajícím. Ano,
i to je jedna – a velmi důležitá – stránka misií. Co je však je-
jich vlastním, základním smyslem?

Podle Dekretu o misijní činnosti církve „Ad gentes“ vy-
hlášeného 7. prosince 1965 je „vlastním cílem misijní činnos-
ti evangelizace a zasazení církve do půdy v národech nebo
skupinách, kde ještě nezapustila kořeny“ (AG, čl. 6). „Misij-
ní činnost není nic jiného a nic menšího než zjevování – epi-
fanie – Božího plánu a jeho naplňování ve světě a v jeho dě-
jinách; v nich Bůh prostřednictvím misií zjevně uskutečňuje
dějiny spásy.“ (AG, čl. 9)

Dekret, který prostředkuje učení církve, mimo jiné zdů-
razňuje poslání a úkol laiků v misiích. To je důležitý bod:
uvědomit si, že misie, šíření křes-anství, nejsou výsadou či
povinností výlučně kněží, řeholí či oficiálních institucí
církve. KAŽDÝ křes-an je poslán (srov. latinské missio – po-
slání), aby přinášel světu evangelium. „Hlavním úkolem lai-
ků, mužů i žen, je vydávat svědectví o Kristu, slovem i živo-
tem v rodině, ve svém společenském prostředí i v zaměstnání
… Tento závazek je tím naléhavější, že lidé mohou slyšet
evangelium a poznat Krista většinou jen od laiků, kteří jsou
jim blízko.“ (AG, čl. 21) Tedy misionář není někdo zvláštně
vyvolený, vymykající se, jen svatý František Xaverský či bla-
hoslavená Matka Tereza. Misionářem je každý z nás. Nebo
má být. Ale jak se jím stát? „Protože celá církev je misionář-
ská a dílo evangelizace je základní povinností Božího lidu,
posvátný sněm (pozn. kh: II. vatikánský koncil) vyzývá
všechny k hluboké vnitřní obnově, aby se s živým vědomím
vlastní odpovědnosti za šíření evangelia chopili svého podílu
na misijním díle u pohanských národů.“ (AG, čl. 35) „Všich-
ni (…) a- vědí, že při šíření víry je jejich první a nejvážnější
povinností žít životem hluboce křes-anským. Nebo- jejich
horlivost v Boží službě a láska k bližním přinese celé církvi
nový duchovní elán, takže se církev zjeví jako korouhev
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pozdvižená k národům, jako ,světlo světa‘ (Mt 5,14) a ,sůl ze-
mě‘ (Mt 5, 13).“ (AG, čl. 36)

V citovaných úryvcích se nám jasně ukazuje cesta i směr
– odkud kam: nejdříve žít hluboce křes-anským životem, po-
znat Boha uvnitř vlastního srdce, od Krista se učit lásce, od
něj naslouchat evangeliu, a pak teprve jít a „evangelizovat“.
Příčina se stává i důsledkem: z lásky k Bohu i lidem pramení
misijní poslání a to pak plodí opět lásku k Bohu i lidem. To je
nejhlubší smysl misií: zvěstovat lásku, svědčit o lásce, učit
lásce, láska sama.

A láska pak má nekonečně mnoho podob, a tedy i naše mi-
sie mohou být a jsou tak pestré, jako jednotliví lidé a jejich
povahy. Duch svatý dává milujícímu srdci jemný cit pro to,
jak předat „radostnou zvěst“ o Boží lásce právě tomu, ke ko-
mu jsem momentálně poslán. Není na světě místo, kde by ne-
bylo třeba misií a kde by nebylo možné misijně působit, není
nic, co by nebylo možno využít pro šíření Božího království.
Rodina, škola, pracoviště, ulice, fronta u pokladny, restaura-
ce, čekárna u zubaře, nemocnice, přecpané metro, vztekloun
na druhém konci telefonu, maminka, která potřebuje vynést
kočárek do tramvaje, otrávený puber-ák u počítače, neš-astná
kamarádka… to všechno jsou naše „misijní území“, naše „po-
hanské národy“. A prostředky naší evangelizace, naše „misij-
ní pomůcky“? V prvé řadě vždy láska a modlitba… a ostatní
nám bude přidáno: naše vhodné slovo, pomocná ruka, naslou-
chající ucho, hmotné prostředky, odpuštění, úsměv… Zkuste
najít něco, co by Bůh nemohl použít pro dobro, pro ujištění
nás o své lásce!

Nebojme se velkého a vzdáleného slova „misie“ a dejme
se k dispozici – právě tam, kde právě teO jsme! Nejen o Misij-
ní neděli, ale i v pondělí, v úterý… Mgr. Kristina Hrušková

Jak se stát patronkou (patronem) misií
Chcete snadný recept na to,
jak se stát patronkou nebo
patronem misií? Je to velmi
snadné: stačí se zavřít do
klauzury a věnovat se vý-
hradně modlitbě!

Že přeháním? Ale jistě,
do značné míry ano, ale
na druhou stranu přece jen:
není zvláštní, že klauzurní
mniška, bosá karmelitka,
která umřela v pouhých
čtyřiadvaceti letech a kro-
mě jedné velké cesty do Ří-
ma ještě před vstupem na
Karmel a několika drobnějších cest po Francii (rovněž před
tím, než se stala řeholnicí) nijak necestovala, je následně pro-
hlášena patronkou misií?

Ba ani samotný řeholní život svaté Terezie z Lisieux
(1873–1897) navenek příliš nenaznačoval, že by byla kdoví-
jak výjimečnou. Dochovala se nám reakce jedné její spolu-
sestry, která se bezprostředně po Tereziině smrti vyjádřila:
„Copak o ní asi naše matka napíše do cirkuláře (jakéhosi
oběžníku, který si se základními údaji o zemřelé sestře posí-
laly mezi sebou karmelské komunity)? Vždy- ničím
zvláštním nevynikala, nic velkého nevykonala…“

A přece: po vzoru své patronky, svaté Terezie z Ávily
(1515–1582), vášnivě milovala církev, takže do klášterní

klauzury nevstoupila, aby žila klidným životem daleko od
„zlého světa“, ale aby zachraňovala duše. A kdo si přečte její
rukopis B, věnovaný rodné sestře Marii, zjistí, že v určitém
období jejího duchovního zrání byla pro ni touha po spáse du-
ší tak velká, že chtěla být všemi povoláními v církvi a s po-
mocí Pavlova prvního listu Korin-anům odhalila, že jejím po-
voláním je být milujícím srdcem církve, které rozvádí krev do
celého mystického těla.

Misionářský zápal jistě oživovala také její korespondence
s bohoslovcem a následně misionářem, Mauricem-Marie-
Louisem Bellièrem, a později i s jiným misionářem, otcem
Adolphem Roullandem, působícím v Číně. Také záměr poslat
Terezii do nově založeného kláštera v Saigonu živil její mod-
litby za misie.

V každém případě je však na svaté Terezii od Dítěte Ježí-
še, od jejíž smrti si letos připomínáme sto deset let, vidět, že
člověk může být misiím platný nejen vlastní misionářskou
prací nebo finanční či jinou podporou, nýbrž i modlitbou
a věrností vlastnímu povolání. A pak už je vcelku jedno, zda
někdo naše nasazení zaznamená nebo nikoli. V Božích očích
není nic malé a nepatrné! Kéž se tomu od svaté Terezie z Li-
sieux, patronky misií, učíme stále víc.

P. Pavel Vojtěch Kohut OCD

Svatý Lukáš, patron lékařů
18. října slaví církev svátek svatého Lukáše, autora třetího
evangelia a Skutků apoštolů. Ze zmínky v listu Kolosanům
(4,14) se usuzuje, že Lukáš byl lékařem (působil v polovině
1. století v Antiochii), úcta a tradice jej proto učinily patro-
nem lékařů. Už od raného středověku vznikaly po celém svě-
tě tzv. „Lukášovy cechy“, sdružení křes-anských lékařů, kteří
se zabývají etickými otázkami na poli medicíny. Požádali
jsme o rozhovor prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., předsedu
FEAMC (Evropské federace asociací katolických lékařů).
� Pane profesore, pokládáte v dnešní době úctu k „patronům
řemesla“ za ještě aktuální? Máte jako lékař, předseda
FEAMC i jako křes?an nějaký vztah ke svatému Lukášovi, má
tento světec co říct současnému lékaři?
Sv. Lukáš má mnoho co říci, ale nejen lékařům – o lékařské
praxi sv. Lukáše vlastně nic nevíme, známe však jeho evange-
lium a Skutky apoštolské – a to je téměř dva tisíce let staré
oslovení všech křes-anů. Myslím však, že my v Čechách by-
chom jím měli být více osloveni již proto, že Lukášova lebka
je jako neobyčejně vzácná relikvie uchovávána v pražské ka-
tedrále. Samozřejmě, že velký počet našich katolických léka-
řů je hrdých na to, že sv. Lukáš byl profesně jedním z nich,
a doufají, že je jim proto stále blízko. Doufám, že na jeho svá-
tek se budou lékaři opět moci před jeho lebkou shromáždit
a vzdát mu úctu a poprosit o pomoc.
� Jaká oblast medicíny dnes nejvíc volá po Bohu, je to výz-
kum, zdravotnická péče či hlavně etika, záležitosti svědomí?
Bez Boží pomoci nejsme samozřejmě schopni ani pokročit ku-
předu ve výzkumu, ani vytvořit a realizovat dobře fungující
zdravotnickou péči. Etika se musí vztahovat na obojí – jak na
výzkum, tak na zdravotnickou péči. Výzkum přinášející jako
výsledek smrt, např. současný výzkum na embryích, se nám
vůbec nelíbí. Lidem se pak samozřejmě nelíbí lhostejnost ně-
kterých lékařů a jejich případná neschopnost se vcítit do pro-
blémů nemocných. To má samozřejmě co dělat s nedostateč-
nou kultivací svědomí nebo s jeho ohlušením třeba pohodlnos-
tí, sobeckostí, snahou o kariéru či o rychlé zbohatnutí.



Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

2. – 3. 10. 8:00 – 18:00 sv. Markéty (Markétská) Břevnov
5. – 7. 10. 15:00 – 17:00 sv. Vojtěcha (Zenklova) Libeň

9. 10. 7:00 – 15:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
12. – 15. 10. 8:45 – 11:00

15:00 – 18:00
Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

16. 10. 13:00 – 18:00
18. – 19. 10. 13:00 – 18:00

Panny Marie Královny Míru (Ve Lhotce) Lhotka

22. – 25. 10. 15:00 – 17:00 Krista Krále (Kolbenova)Vysočany

Stálý eucharistický výstav

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po – Pá 10:00 – 12:00
Po 17:00 – 19:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Út 19:30 – 20:30
Po – Pá  (mimo 1. Pá v měs.) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Pá  (pouze 1. v měs.) 8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru)Vinohrady
Pá 8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany
St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana 
Po 15:30 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Út 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
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� Kdybyste mohl mluvit za svatého
Lukáše, co myslíte, že by chválil či na-
opak káral na současné výchově, for-
maci budoucích lékařů? Co by dopo-
ručil?
Asi by nejprve doporučil přečíst si jeho
evangelium a vyvodit z něj důsledky.
Od pedagogů by chtěl nejen perfektní
profesionalitu, ale také to, aby ukázali
studentům správný přístup k nemoc-
ným. A to musí ukazovat prakticky, ne-
jen o tom mluvit.
� Existuje nějaká tradiční modlitba,
kterou se křes?anští lékaři ke svatému
Lukáši obracejí? Nebo máte nějakou
svou vlastní? Mohl byste ji předat
i našim čtenářům?
Tradiční neznám, omlouvám se za to.
Ale bylo by dobře oslovit svatého Lu-
káše vždy aktuálně. Třeba: „Svatý Lu-
káši, osvě- prosím naše zákonodárce,
aby v našem zdravotnickém systému
neudělali větší problémy, než v něm
jsou“ nebo „Svatý Lukáši, přispěj nám
k tomu, aby se u nás vytvořily dosta-
tečné podmínky pro svobodu svědomí zdravotnických pra-
covníků“ apod. Děkujeme za rozhovor (kh)

Sobota pro nezadané nemládežníky
aneb Kdo se bojí, musí do lesa
(pokračování ze str. 1)
V mnoha farnostech jsou – už jim není dvacet, mezi -náctile-
tou mládež nepatří, do společenství rodin už vůbec ne…
A přitom by rádi žili v manželství, jenomže – jak se říká – ne-
jsou lidi a „člověk už přece pochopitelně má své nároky“. Už
není tak snadné někam zapadnout, všichni kolem jsou zada-
ní… Má vůbec cenu se snažit?

Znáte to? Máte ve svém okolí někoho takového? Je to váš
případ? Neváhejte a přijOte! Kam???

Farnost u svaté Terezičky v Praze-Kobylisích pořádá 24.
listopadu 2007 setkání těchto „nezadaných nemládežníků“
všeho věku, pohlaví i místa bydliště. Nebude to žádná sez-
namka (i když seznámení se meze klást nebudou), ale spíše
společné zamyšlení se nad životem ve světle víry v Boha, se-
tkání těch, které něco spojuje. PřijOte a nebojte se, že na vás
bude pácháno nějaké „bratrské násilí ve svobodě“. Nic tako-
vého. ZahoOte výhrady a udělejte si výlet do kostela sv. Tere-
zičky. Setkání proběhne od 9 do 16 hodin, jeho součástí bude
i jednoduchý oběd a na konci slavení eucharistie. Prosím, při-
hlašte sebe nebo další vážné zájemce o setkání na adrese ne-
mladeznici@email.cz, abychom s vámi mohli počítat na oběd
a abychom vám mohli dát vědět další podrobnosti.

Za přípravný tým se na vás těší Marie Kotrbová

7. 10. 2007 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: katedrála sv. Petra a Pavla, Brno-Petrov (Mons. Jiří Mikulášek)
21. 10. 2007 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: katedrála svatého Ducha, Hradec Králové (P. František Hladký)

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v říjnu 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře otce kardinála

2. 10. 19:30 koncert, zahájení akademic-
kého roku všech vysokých škol, pořá-
dáno ČVUT, Betlémská kaple

5. 10. 15:30 Praha-Vinohrady, kostel sv.
Ludmily – adorace a mše za povolání 

7. 10. 9:30 Brandýs nad Labem, kostel
Obrácení sv. Pavla – mše sv., biřmo-
vání
19:00 zahájení konference Forum
2000 – Svoboda a odpovědnost, Praž-
ská křižovatka

14. 10. 10:00 Divišov, kostel sv. Bartolo-
měje – mše sv., biřmování

16. 10. 9:00 Dobříš, kostel Nejsv. Trojice –
mše sv., konference vikariátu Příbram

21. 10. 11:00 Čechtice, kostel sv. Jakuba
Staršího – mše sv., biřmování

23. 10. 9:30 Praha-Nusle – kanonická vizi-
tace farnosti 
17:30 Praha-Nusle, kostel sv. Vác-
lava – mše sv., setkání s farností

26. 10. 16:00 Kroměříž – mše sv., celostátní
setkání katechetů

27. 10. 10:00 katedrála – svatohubertská
mše sv.

28. 10. 11:00 Petrovice u Sedlčan, kostel sv.
Petra a Pavla – mše sv., pastorační ná-
vštěva

29. 10. 10:00 Říčany – kanonická vizitace
farnosti 
18:00 Říčany, kostel sv. Petra a Pa-
vla – mše sv., setkání s farností

30. 10. 10:30 on-line rozhovor se čtenáři
www.kardinal.cz
16:30 Praha-Dejvice – Akademický
senát Katolické teologické fakulty UK

31. 10. 19:30 Praha, Smetanova síň Obec-
ního domu – dušičkový koncert Arci-
diecézní charity Praha

Z diáře biskupa Malého

2. 10. 8:30 škola Don Bosco – vizitace
2. 10. 19:00 Příbram, Česká křes-anská

akademie – přednáška
7. 10. 9:00 Keblov – uvedení faráře
14. 10. 9:30 katedrála – mše sv.
17. 10. 8:00 Veselá škola – vizitace
18. 10. 10:00 Lhotka – vikariátní konference
20. 10. 10:00 Karlín – jáhenské svěcení
21. 10. 10:00 Hostivař – jáhenské svěcení
22. 10. 17:00 Brno, Masarykova univerzita

– přednáška

22. 10. 19:00 Brno, kostel sv. Tomáše –
mše sv.

24. 10. 15:00 Velké Přílepy – návštěva
uprchlického tábora

28. 10. 9:30 Vlašim – jáhenské svěcení
30. 10. 8:30 Praha, MŠ Srdíčko, MŠ Stu-

dánka – vizitace škol

Z diáře biskupa Herbsta

1. 10. 18:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše – mše sv.

6. 10. 14:00 Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána
a Šebestiána – mše sv. se zasvěcením

7. 10. 8:30 Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána
a Šebestiána – mše sv. s biřmováním

14. 10. 7:30 Rosovice – mše sv., posvícení
15:00 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila
a Metoděje – mše sv. s dobrodinci,
dokončení maleb v kostele

18. 10. 17:30 Svárov – svátek sv. Lukáše,
poutní mše sv.

20. 10. 10:00 Skorkov – mše sv.,
25. – 27. 10. Kroměříž – Celostátní setkání

katechetů
28. 10. 15:00 Peruc – mše sv. s biřmováním

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647
www.apha.cz 

e-mail: apha@apha.cz

Sbírka na misie
Při bohoslužbách v neděli 21. 10. 2007 se
bude konat sbírka na misie. V roce 2006
bylo celkem vybráno 1.090.680 Kč.

Misijní neděle 21. října 2007
Před 81 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI.
každou předposlední říjnovou neděli za
Misijní neděli, kterou od té doby na ce-
lém světě organizuje Papežské misijní
dílo šíření víry. Tento celosvětový den
modliteb je spojený s finanční sbírkou,
z níž se pravidelně podporují projekty
na pomoc nejpotřebnějším (dnes při-
bližně v 1 100 misijních diecézích). Le-
tos opět přicházíme v rámci misijních
oslav s nabídkou vytvoření společného
Misijního mostu modlitby (dále
MMM), a to v předvečer letošní Misijní
neděle, tj. v sobotu 20. října ve 21:00.
Všichni zájemci se mohou doma či
v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit
se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za
misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za

šíření radosti evangelia na celém světě.
Svíce pro tuto aktivitu mohou být pře-
dem požehnány v kostele.

V minulém roce, kdy jsme v ČR
s MMM začali, proběhlo na různých
místech mnoho zajímavých akcí (misijní
besedy, výstavy, žehnání svící a setkání
zástupců z různých farností diecéze, mi-
sijní růženec, vystoupení hudebních
skupin, adorace, Misijní jarmark, luna-
park, vznikla Misijní klubka a společen-
ství mládeže apod.). Byli jsme ve spoje-
ní i s lidmi z jiných kontinentů. Vám
všem, kteří jste MMM pořádali nebo bu-
dete připravovat, upřímně děkujeme!

Misijní neděle v TV Noe
Na Misijní neděli dne 21. 10. bude TV
Noe v 10:30 vysílat přímý přenos slav-
nostní mše svaté z Bratislavy. Hlavním
celebrantem bude kardinál Josef Tomko,
bývalý prefekt Kongregace pro evangeli-
zaci národů. Všechny zájemce k televiz-
ním obrazovkám srdečně zveme.

Podněty k prožití Misijní neděle
Národní kancelář PMD pro vás připra-
vila řadu námětů, kterými lze obohatit
slavení Misijní neděle. Jde např. o mi-
sijní přímluvy, komentář k obětním da-
rům a texty misijní vigilie. Oslavy Mi-
sijní neděle lze také spojit s návštěvou
nemocných, promítáním filmu, misij-
ním dnem, putovní výstavou, koncer-
tem, besedou či misijním dnem. V mno-
ha farnostech se kromě mše svaté na
Misijní neděli již od začátku měsíce říj-
na lidé modlí misijní růženec, účastní se
adorací za misie, připravují děti na vstup
do Misijního klubka, chystají pestré mi-
sijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce
PMD, jako např. Misijní jarmarky a Mi-
sijní koláče. Ze zkušeností víme, že toto
přispívá i k oživení našich farností či
společenství, ve kterých slavení Misijní
neděle probíhá. Pracovníci kanceláře
PMD vám rádi poskytnou podrobnější
informace a potřebné materiály.

Prosíme všechny, kdo se chystají za-
pojit do Misijního mostu modlitby nebo
dalších akcí spojených s Misijní nedělí,
aby o plánovaných aktivitách kancelář
Papežských misijních děl (PMD) struč-
ně informovali (Papežská misijní díla,
543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel.(/fax:
499 433 058, GSM brána: 604 838 882,
číslo účtu: 72540444/2700, info@
misijnidila.cz, http://www.misijnidila.
cz). Děkujeme.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD
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Nabídka duchovních cvičení
Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova
v Českém Těšíně nabízí následující du-
chovní cvičení:
� 25.–28. 10.: víkendová duchovní ob-
nova pro všechny (vede P. J. Adamík SJ)
� 28. 10. – 2. 11.: duchovní cvičení – II.
týden: „Poznat, milovat a následovat Je-
žíše Krista“ (vede P. F. Lízna SJ)
� 4.–9. 11.: duchovní cvičení – III. tý-
den: „Poci-ovat zranění srdce s Ježíšem
zraňovaným“ (vede P. F. Lízna SJ)
� 6.–9. 12.: víkendová duchovní obno-
va pro všechny (vede P. J. Adamík SJ)
� 13.–16. 12.: víkendová duchovní ob-
nova pro všechny (vede P. F. Brázdil SJ)

Podrobnější informace na adrese:
Exerciční dům TJ, Masarykovy sady 24,
737 01 Český Těšín, tel. 558 761 429,
737 930 713, e-mail: ex.dum.tesin@
jesuit.cz

P E R S O N A L I A

Ustanovení
ThLic. Michal Antoni Bator byl
s účinností od 1. července 2007 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti Český Brod. Ustanovení admi-
nistrátorem ŘK farnosti Český Brod
zůstává nadále v platnosti.
P. Francis Hoa Dang CSsR byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. července 2007 pověřen
duchovní péčí o vietnamsky hovořící
komunitu pobývající v Arcidiecézi
pražské.
P. Mgr. Józef Wojciech Gruba SAC
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 24. srpna 2007
jmenován a ustanoven farním vikářem
ŘK farnosti Stará Boleslav a rektorem
filiálního kostela Nanebevzetí Panny
Marie, Stará Boleslav.
P. Wojciech Kubrak SAC byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2007 uvolněn
z funkce faráře a výpomocného duchov-
ního ŘK farnosti Stará Boleslav
a s účinnosti od téhož dne byl jmenován
a ustanoven farním vikářem ŘK farnos-
ti Stará Boleslav.
P. Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D., SDB byl
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. září 2007 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK farnosti
u kostela sv. Petra a Pavla, Praha-Boh-
nice.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar byl
s účinností od 1. září 2007 jmenován

a ustanoven kaplanem Křes-anského
gymnázia Praha-Hostivař. Tímto usta-
novením se nemění ani neruší ostatní
ustanovení.
P. Tadeusz Mrzyg≥ód CMF byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 15. září 2007 jmenován
a ustanoven farním vikářem ŘK farnos-
ti u kostela sv. Matěje, Praha-Dejvice.
P. Mgr. Kamil Metoděj Novák CCN
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 10. srpna 2007
uvolněn z funkce administrátora excu-
rrendo in solidum ŘK farnosti Tucho-
měřice a s účinností od téhož dne byl
jmenován a ustanoven administrátorem
excurrendo ŘK farnosti Tuchoměřice
a ŘK farnosti Středokluky.
P. Mgr. Kamil Metoděj Novák CCN
byl s účinností od 1. září 2007 uvolněn
z funkce kaplana Křes-anského gymná-
zia Praha-Hostivař.
PhDr. Milan Novák byl s účinností od
23. července 2007 do 31. prosince 2007
jmenován vedoucím přípravného týmu
Národní svatováclavské pouti v roce
2007.
Mgr. Pavel Petrašovský, kněz plzeň-
ské diecéze, byl s účinností od 1. září
2007 jmenován a ustanoven farním vi-
kářem ŘK akademické farnosti Praha.
P. Mgr. Marek Pučalík O.Cr. byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2007 jmenován
a ustanoven farním vikářem ŘK farnos-
ti Unhoš- a farním vikářem excurrendo
ŘK farnosti Hostouň u Kladna, ŘK far-
nosti Družec, ŘK farnosti Budeč-Ková-
ry a ŘK farnosti Koleč.
P. Mgr. Marek Sklenář SDB byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2007 jmenován
a ustanoven farním vikářem ŘK farnos-
ti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha-
Bohnice.
P. Krzysztof Stawicki CMF byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 15. září 2007 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK farnosti
u kostela sv. Matěje, Praha-Dejvice.
Ing. Karel Štícha byl s účinností od
31. července 2007 do 31. července 2012
opětovně jmenován a ustanoven ekono-
mem Arcibiskupství pražského.
Václav Veselý byl na základě přijetí je-
ho rezignace s účinností od 25. prosince
2007 uvolněn z funkce faráře ŘK far-
nosti u kostela sv. Haštala, Praha-Staré
Město, a s účinnosti od téhož data byl
jmenován a ustanoven administrátorem

ŘK farnosti u kostela sv. Haštala, Pra-
ha-Staré Město, a byl mu udělen titul
osobní farář. Ostatní ustanovení zůstá-
vají nadále v platnosti.
P. ThLic. Jan Wojnar CCN byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 10. srpna 2007 uvolněn
z funkce administrátora ŘK farnosti Tu-
choměřice, administrátora excurrendo
in solidum ŘK farnosti u kostela sv.
Apolináře, Praha-Nové Město a admini-
strátora excurrendo ŘK farnosti Středo-
kluky.
P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC byl
na žádost svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. září 2007 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK farnosti Sta-
rá Boleslav a rektora filiálního kostela
Nanebevzetí Panny Marie, Stará Bole-
slav, a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven farářem ŘK farnosti
Stará Boleslav.

Úmrtí
Mgr. Zdeněk Liščák zemřel 2. srpna
2007 ve věku nedožitých 74 let,
v 51. roce své kněžské služby. Poslední
rozloučení se konalo 9. srpna 2007
v poutním kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Staré Boleslavi, pohřben byl
v Nových Sadech (děkanát Telč). Ze-
snulý byl členem CCC. R.I.P.
S. Illuminata Božena Nerušilová,
dlouholetá účetní Arcibiskupství praž-
ského a vyučující konviktu Litoměřice,
zemřela 30. srpna 2007 ve věku nedoži-
tých 92 let. Poslední rozloučení se ko-
nalo 5. září 2007 na Velehradě, pohřbe-
na byla na místním hřbitově. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
Mgr. Josef Nerad, moderátor farnosti
Uhlířské Janovice 12. 10. 2002 (5 let)

Životní jubilea
P. Mgr. František Blaha SDB, provin-
ciál 12. 10. 1962 (45 let)
Mgr. Štěpán Faber, trvalý jáhen 

13. 10. 1947 (60 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.
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Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

3. 10. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
6. 10. 9:00 Kurz pro pomocníky
v pastoraci (1/7), P. Vladimír Málek*
9. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství (1/8)*
10. 10. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, P. Stanislav Přibyl CSsR
12. 10. 18:00 Setkání pastoračních
asistentů na Svaté Hoře, P. Vladimír Má-
lek, setkání končí 14. října ve 13:00 *
13. 10. 9:00 Sobota pro manželky*
16. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství (2/8)*
17. 10. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
19. 10. 20:00 Modlitba Taizé
20. 10. 9:00 Univerzita 3. věku I.*
23. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství (3/8)*
24. 10. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, P. Jan Matějka
30. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství (4/8)*

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

Rekolekce s P. Józefem
Augustynem SJ
Karmelitánské nakladatelství spolu
s Pastoračním střediskem pořádá ve
dnech 2.–4. listopadu 2007 již tradiční
rekolekce P. Józefa Augustyna SJ na té-
ma: Syndrom vyhoření nejen v oblasti
zaměstnání. Některá důležitější témata,
kterých se dotkneme během rekolekce:
Co je to syndrom vyhoření? Může vyho-
řet láska? Projevy vyhoření; Osobnost-
ní vyhoření; Vyhoření rodinného života;
Vyhoření v životě kněží a řeholníků; Fe-
nomén vyhoření v moderním umění; Zá-
važnější příčiny vyhoření; Vyhoření
a moderní civilizace; Bylo možné vyho-
ření v životě svatých?; Věčně planoucí
výheň lásky. V rekolekci se kromě před-
nášek nabízí možnost osobní modlitby
před Nejsvětější Svátostí. Účastníci mo-
hou klást písemné dotazy nebo využít
nabídky svátosti smíření či duchovního
rozhovoru s knězem.

Program bude zahájen v pátek
v 17:30 registrací a v 18:00 slavením
eucharistie. Po zaslání přihlášky dotyč-
nému pošleme podrobnější informace
se složenkou k uhrazení nákladů na re-
kolekci – 150 Kč.

Pro mimopražské zájemce nabízíme
výběr levnějšího ubytování, které jsme
našli na internetu: Hostel na Hubálce,
Na Hubálce 922, Střešovice, tel.:
775 178 576, ubytování od 250 Kč za
osobu a noc (15 minut doprava + 5 min
chůze); Ubytovna Palpost, Bažantní
697, Suchdol, tel.: 220 922 544 (15 min
busem + 15 min chůze), ubytování od
180 Kč za osobu a noc; Koleje České
zemědělské univerzity v Praze, Kamýc-
ká 1068, Praha-Suchdol, ubytování od
190 Kč na osobu a noc (10 min busem
+ 5 min chůze).

Zájemci o rekolekční setkání se při-
hlašují písemně nejpozději do 31. října
2007 na shora uvedených kontaktech
nebo na http//:ps.apha.cz

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
tel: 220 181 317, email: adks@apha.cz

Požehnání katechetům 
do nového školního roku
V sobotu 15. září 2007 přijali tradičně
katecheté požehnání pro práci v tomto
školním roce z rukou biskupského vi-
káře Mons. A. Opatrného, tentokrát
v rotundě sv. Martina v Praze na Vyše-
hradě. Odpoledne pak bylo věnováno
prohlídce baziliky sv. Petra a Pavla, vý-
kladu o historii vyšehradské kapituly
a posezení s proboštem Královské kole-
giátní kapituly P. Antonínem Doležalem
v sále proboštství.

Celostátní kongres katechetů
Přihlášení katecheté z naší diecéze se zú-
častní VI. kongresu katechetů v Kromě-
říži 25.–27. 10. 2007. Odborně budeme
tentokrát reflektovat část Kréda „Věřím
ve vzkříšení těla a život věčný“. Tato se-
tkání jsou vždy příležitostí k prohloubení
vědomostí a získání nových podnětů pro
katecheze i výuku náboženství.

Inspekce náboženské výchovy
v církevních školách
Naše středisko opět bude v letošním
školním roce provádět inspekci v cír-
kevních školách arcidiecéze. V minu-
lých letech jsme zatím téměř bez vý-

jimky s potěšením konstatovali odpo-
vědný přístup k výuce náboženství u ve-
dení škol i vyučujících.

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

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava
se uskuteční v termínu 9. 10. až 27. 11.
2007 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým
dobrovolných spolupracovníků Centra
tvořený manželskými páry, psycholo-
gem, jáhnem a knězem.

V době uzávěrky Zpravodaje byla
ještě volná místa. Snoubenci, hlaste se
co nejdříve telefonicky nebo mailem
v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je
omezena!

Následující termíny příprav jsou
22. 1. – 11. 3. 2008 a 8. 4. – 27. 5. 2008.

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

O různých formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese http://
cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam naleznete
i mnohé odpovědi na otázky, které sou-
visejí s uzavřením manželství v katolic-
ké církvi.

Osamělé maminky
Příští sekání osamělých maminek (roz-
vedených, vdov, svobodných) se usku-
teční v sobotu 6. 10. od 14 hodin v Ko-
munitním centru sv. Prokopa v Praze 13 -
Nových Butovicích. Náplní setkání bu-
de beseda na téma „Rodinné finance“.
Následující setkání se uskuteční v sobo-
tu 3. listopadu v Komunitním centru ve
stejném čase. Srdečně zveme rozvede-
né, svobodné i ovdovělé maminky.
Účast s dětmi je po předchozí telefonic-
ké dohodě s Centrem pro rodinu možná.

Sobota pro manželky
Celodenní duchovně zaměřené setkání
žen žijících v manželství se uskuteční
v sobotu 13. října od 9 do 17 hodin
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Pra-
ha 6, tentokrát na téma „Nejsem sama“.
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Na programu budou přednášky manželů
Markéty a Vládi Koronthályových
„O pozornostech v manželství“ a paní
Evy Jelínkové „O spiritualitě všedního
dne s Madeleine Delbrelovou“ a násled-
né sdílení ve skupinkách. Polední ob-
čerstvení je zajištěno, odpoledne bude
příležitost ke svátosti smíření a program
uzavře mše svatá. Cílem setkání je
umožnit ženám ztišení a sdílení mimo
svou rodinu. Zájemkyně, hlaste se pře-
dem telefonicky nebo mailem v Centru
anebo na internetové adrese http://cpr.
apha.cz/manky/, kde naleznete bližší in-
formace a ohlasy z minulých sobot.
Akce se koná ve spolupráci s YMCA –
Živá rodina.

Program efektivního rodičovství
Kurzy v období říjen – prosinec jsou již
naplněny. Vyhlášení kurzů v příštím ka-
lendářním roce bude záviset především
na výši přidělených dotací. Bližší infor-
mace naleznete na http://cpr.apha.cz/
STEP/

Adventní duchovní obnova
Předběžně oznamujeme, že v sobotu
1. 12. se uskuteční v Praze adventní du-
chovní obnova pro manželské páry pod
vedením P. Petra Hrušky a Mgr. Jindři-
cha Fencla, vedoucího Centra pro rodi-
ny plzeňské diecéze. Místo konání ob-
novy bude upřesněno, předběžný časo-
vý rozvrh je 9 až 16 hodin. Již nyní se
mohou manželé přihlašovat telefonicky
či mailem v Centru.

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - 
Kunratice, tel.: 244 910 469, 
fax: 244 912 713, e-mail: adcm-pha@
volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz 
� Kurz pro animátory – dvouletý kurz
je určen všem věřícím lidem mezi 16 až
24 lety (výjimky jsou možné po domlu-
vě), kteří se podílejí na vedení společen-
ství – i když třeba jen okrajově, těm,
kdo se na podobnou práci připravují,
a všem, kdo se chtějí aktivně podílet na
životě církve. V rámci kurzu lze získat
osvědčení umožňující vedení táborů pro
děti a mládež. Součástí kurzu jsou tema-

tické semináře a cvičení z oblastí teolo-
gie, pedagogiky, psychologie i praktic-
ké ukázky her, animace liturgie atd. Ter-
míny prvního ročníku pro tento školní
rok: 19.–21. říjen; 14.–16. prosinec;
22.–24. únor; 11.–13. duben a 13.–15.
červen.
� Škola partnerství – kurz je určen pro
svobodné mladé lidi od 16 let, a to nejen
pro ty, kdo již s někým chodí, ale také
pro ty, kdo hledají, jakou cestou jít, jaké
je jejich životní povolání. Škola
partnerství obsahuje pět víkendových
setkání od října do dubna. Přednášející-
mi jsou manželské páry, lidé žijící v za-
svěceném životě a odborníci z řad léka-
řů, psychologů… Některá z témat: Roz-
díly mezi mužem a ženou; Mezi rodinou
a kariérou; Rozumné řešení konfliktů;
Sexualita, přitažlivost a pohlazení; Děti
milované a chtěné a mnohá další. Ter-
míny pro školní rok 2007/2008: 26.–28.
říjen, 16.–18. listopad, 25.–27. leden,
29. únor – 2. březen, 25.–27. duben.
� I v tomto školním roce pořádáme Ve-
čery ve středu, opět na stejném místě
v Klubu u Panny Marie Sněžné. Říjnové
setkání proběhne 17. 10. a hlavním té-
matem bude povídání o vesmíru
s p. Karlem Bejčkem. Začínáme i cy-
klus biblických katechezí, první kate-
chezi bude mít P. Ladislav Heryán, SDB
na téma „Lze Bibli věřit? Mají pro mě
osobně význam všechna místa?“ Začí-
náme adorací a katechezí v 18:30.
� VOX 007 – letošní ročník křes-an-
ského hudebního festivalu VOX 007
bude na novém místě – v Komunitním
centru Matky Terezy v Praze 11 – na
stanici metra Háje. Termín 10. 11. 2007
od 14 hodin. Vystoupí TIMOTHY, John
de Jong, Gina, Boudapsová, Maranatha,
Bezefšeho, Prorock, Manahem a 3 ka-
pely v soutěži Nová tvář. Možnost pře-
spání po předchozí domluvě v ADCŽM.
Další informace na www.vox.signaly.cz.

Komunita
Chemin
Neuf

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

� 6. 10. Ora et labora (modlitba a práce
v klášteře v Tuchoměřicích)
� 7. 10. Farní odpoledne / MEF. Za-
čneme společnou mší svatou v 10:30

a obědem, budeme pokračovat přednáš-
kou, modlitbou a sdílením, program pro
děti připraven. MEF (Mezinárodní eku-
menická fraternita), společenství, jehož
cílem je především společná modlitba
za jednotu mezi křes-any a mezi národy
a za vnitřní jednotu každého člověka.
� Komunitní stáž od října do poloviny
prosince – těm, kdo chtějí věnovat nece-
lé tři měsíce službě Pánu a vlastnímu
osobnímu růstu k Bohu, nabízíme pobyt
v klášteře v Tuchoměřicích. Info: 
mladez@chemin-neuf.cz
� Cyklus A od října do poloviny pro-
since – podobně jako stáž umožní jít do
hloubky v duchovním životě uprostřed
společenství, práce a modlitby. Místo:
Hautecombe, Francie. Info: mladez@
chemin-neuf.cz
� Škola jazyků: od října do poloviny
prosince nabízíme výuku francouzštiny
(Tigery u Paříže) a angličtiny (Langport
v Anglii) pro ty, kdo se chtějí nejen učit
jazyk, ale také zastavit se s Bohem
v modlitbě. Info: mladez@chemin-
-neuf.cz

Komunitní
centrum
Matky Terezy

U modré školy, 149 00 Praha 11 - Háje,
tel.: 731 625 970, e-mail: info@kcmt.cz,
http://www.kcmt.cz

Poradna
Trápí vás problémy, které nemáte s kým
sdílet? Nabízíme: rozhovory – interakce
ve dvojících; podpůrné skupiny – pro
osamělé a izolované (i cizince); dopro-
vázení v těžkých životních situacích
i v momentálních „vyprahlostech“;
možnost podělit se o své názory.

Neostýchejte se zavolat a domluvit si
schůzku. Info: 731 625 970

Denní klub pro maminky
s dětmi
Pondělí až pátek od 9:00 do 12:30.
Vstupné 40 Kč, děti zdarma. Prostor
k posezení pro maminky a herna pro dě-
ti. V rámci klubu nabízíme půlhodinový
program: každé úterý v 10:30 zpívání
a každou středu v 10:30 cvičení pro děti.

8. 10. 16:00 Přednáška P. Mgr.
Ondřeje Pávka v rámci Sdružení křes-
-anských seniorů na téma Rosarium Vir-
ginis Mariae – zamyšlení nad listem Ja-
na Pavla II.
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14. 10. 16:00 Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký – divadelní představení pro dě-
ti, vstupné 50 Kč
24. 10. 19:00 Koncert šansoniérky
Marie Christo Příkaské
29. 10. 9:30 Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký – divadelní představení pro dě-
ti, vstupné 50 Kč

Aktivity pro děti
Komunitní centrum Matky Terezy ve
spolupráci s Křes-anským sportovním
klubem Praha nabízí následující aktivi-
ty na školní rok 2007/2008:
� Dramatická dílna pro děti a mládež
(příležitost pro amatérské herce, scéná-
risty, hudebníky…). Každé pondělí
v 17 hodin.
� Výtvarná dílna pro děti – každou
středu v 16 hodin.
� Nízkoprahový sportovní a turistický
klub – každý čtvrtek v 16 hodin. 
Informace a přihlášky na
www.kskpraha.org nebo na tel. 603 256
411 (Ing. J. Olšanský)
� Od listopadu budeme otevírat kurzy
tanečních pro dospělé a v případě zájmu
také kurzy tanečních pro děti. Informa-
ce na www.astra-praha.cz nebo na tel.
604 808 515 (p. Brožovský)

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

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

2. 10. 19:00 Slavnostní bohosluž-
ba na zahájení akademického roku
2007/2008, kterou doprovodí salvátor-
ská schola. Po bohoslužbě se v sakristii
představí aktivity studentské farnosti.
3. 10. 19:00 Vítání občánků (aka-
demické obce). Je určeno zejména stu-
dentům prvních ročníků a představí se
na ní Vysokoškolské katolické hnutí
a mnohé další aktivity kolem Salvátora.
Doprovázet bude jazzová hudba.
7. 10. 21:00 Zahájení výstavy soch
Václava Česáka. Úvodní slovo P. Jiřího
Čepla.
9. 10. 20:00 Po studentské boho-
službě zahajujeme kurz Základy víry,
který je určen především vážným zá-
jemcům o křest, biřmování a první sv.
přijímání.

12.–13. 10. Noční pou- na Svatou
Horu u Příbrami. Sraz na Smíchovském
nádraží v 19:00 u autobusu č. 129. Více
na www.salvator.farnost.cz
17. 10. 19:00 Debatní večer s pasto-
rem Christopherem Obua Ogwettou ze
Súdánu, který byl nucen uprchnout do
Evropy pro své náboženské přesvědčení.

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
14. 10. 18:00 vernisáž výstavy foto-
grafií z Jamboree v Anglii u příležitosti
100 let skautingu – v pastoračním cen-
tru. Výstava je pořádána ve spolupráci
se skautským dívčím oddílem Minneha-
ha v Dobříši.
16. 10. 19:30 diskusní setkání
s P. Ivo Prokopem na téma „Inkvizice
a čarodějnické procesy“ – v Pastorač-
ním centru.
20. 10. 15:00 duchovní obnova „Jak
prožít liturgii s užitkem“, vede P. Mi-
chal Němeček – v Pastoračním centru.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
V říjnu ještě pokračují varhanní mini-
koncerty v Loretě. Vždy v sobotu od
15:00 do 15:15 a od 15:30 do 15:45 hra-
jí pražští varhaníci na unikátní varhany
v kostel Narození Páně.

Také zvonkohra připraví hezké chví-
le při poslechu tohoto neobvyklého ná-
stroje, kdy na 27 zvonků hrají karionis-
té Radek Rejšek, Alena Michálková
a Vít Janata.

Zvonky můžete slyšet vždy v neděli
ve 12 a v 19 hodin a dále ještě 4., 18.
a 25. 10. v 16:30. Zvonky rozezní tóny
duchovních písní či barokních skladeb.
Každý den v celou hodinu od 9:00 do
18:00 můžete slyšet, jak historický stroj
automaticky hraje píseň Tisíckráte poz-
dravujem tebe.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
a varhan zvou bratři  kapucíni

� 17.–21. 10. 2007 „Křest sv. Františ-
ka jako inspirace pro křes-anský život“
– vede P. Marek Socha OFMCap.
� 7.–11. 11. 2007 „Františkánské exer-
cicie podle větší legendy sv. Bonaven-
tury“ – vede P. Bonaventura Štivar
OFMCap.

Přihlášky lze posílat elektronicky na
adresu exercicnidum@kapucini.cz nebo
písemně na adresu Kapucínský poutní
dům, Loretánské náměstí 6A, 118 00
Praha-Hradčany.

Více informací lze nalézt na www.
kapucini.cz v sekci „poutní dům“.

Domov sv. Karla
Boromejského

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

Domov sv. Karla Boromejského v Pra-
ze-Řepích vás zve na netradiční zahrad-
ní benefiční koncert. Vystoupí kapely:
Bzzušband, The Details, Caktus show-
band a ON/OFF … v podání mladých
hudebníků zazní rock’n’roll, blues,
rock, rock-pop i klasika. V sobotu 13.
října 2007 od 16:00 v klášterní zahradě
Domova sv. Karla Boromejského. Cena
vstupného: 150 Kč, děti nad 10 let, stu-
denti, důchodci a ZTP za 70 Kč. 70 %
z ceny vstupenky bude věnováno na
podporu činnosti Domova sv. Karla Bo-
romejského.

Další zprávy

Výstava Zaniklé chrámy –
živá hudba
Národní muzeum – České muzeum
hudby pořádá ve svých prostorách
v Karmelitské ulici č. 2 na Malé Straně
od 5. 10. 2007 do 4. 2. 2008 výstavu Za-
niklé chrámy – živá hudba. Jedenadva-
cet vybraných kostelů z Malé Strany,
Starého Města, Nového Města a Hrad-
čan bude představeno ve své původní
podobě. Celkem bude zpřístupněno asi
170 exponátů, mezi nimi např. kodex
pražských zlatníků ze 14.–16. stol. z ka-
ple sv. Eligia, pergamenový antifonář
z 15. století nebo kniha rorátů z Norber-
tina. V mnoha případech výstava pre-
zentuje dosud nepublikovaná fakta a ne-
známé dokumenty shromážděné ze čtr-
nácti institucí. Jedná se o první podrob-
nější pokus zdokumentovat to, co
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historické převraty v oblasti duchovní
hudby rozptýlily a bohužel i zničily (hu-
sité, reformy Josefa II., 50. léta 20. sto-
letí aj.). Výstava bude doprovázena re-
produkovanou i živou hudbou, několika
koncerty a komentovanými prohlídka-
mi. Uzavírá ji animovaný pořad Marti-
na a Marcela Steckerových, který by
měl zaujmout i mladší generaci.

„Františkánská burza“
Farnost u kostela Panny Marie Sněžné
a Farní charita Praha 1 – Nové Město
a Komunitně filantropická iniciativa
vás zvou na „Františkánskou burzu“.
Jedná se o třídenní dobrovolnickou akti-
vitu farníků z kostela Panny Marie
Sněžné, jejímž hlavním cílem je získání
finančních prostředků pro podporu dětí
ze sociálně slabých nebo neúplných ro-
din. Získané prostředky jsou rozdělová-
ny sociální pracovnicí FCH Praha-Nové
Město. Cílem je za pomoci darovaných
peněz a darované práce dobrovolníků
podpořit harmonický rozvoj a růst osob-
nosti dítěte. ShromažOování věcí se ko-
ná v pátek 5. 10. od 15 do 18 hodin
a v sobotu 6. 10. od 10 do 12 hodin. Pro-
dej věcí – burza pak připadá na sobotu
6. 10. od 10 do 18 hodin a na neděli
7. 10. od 10 do 18 hodin. Vše proběhne
v Klubu u Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí 18, Praha 1, sta-
nice města A, B – Můstek.

Krátká sdělení

� Kostel Panny Marie Královny v Pra-
ze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku
PhDr. ThLic. Radka Mezuláníka, na té-
ma „Život pod vlivem médií“, která se
bude konat v rámci Farní akade-
mie v 16:30, v neděli dne 7. 10. 2007.
� Občanské sdružení a církevní MŠ
Studánka srdečně zvou na již tradiční
sportovní odpoledne pro nejmenší (ale
nejen pro ně) v neděli 14. 10. 2007 od
15:00 na zahradě mateřské školky Stu-
dánka, Ke Kamýku 686 (bus 189, 215
z Kačerova) Program: odpoledne –
sportovní zápolení pro děti připravené
a organizované našimi tatínky; večer –
ohnivý táborák. Vstup volný. Akce je
otevřená i pro veřejnost. Koná se s las-
kavým přispěním Městské části Praha
12 a hlavního města Prahy. PřijOte
všichni, malí i velcí! Malí závodí, velcí
fandí! Příchozí tatínkové mohou pískat
a soudcovat! Občerstvení zajištěno. Za
každého počasí!

Oznámení

Arcibiskupství pražské
� přijme stavebního technika pro úze-
mí vikariátu Rakovník. Předpoklady:
VŠ event. SŠ – stavební obor, min. 5 let
praxe ve stavebním oboru, případně
v oblasti památkové péče, eventuelní
doporučení duchovního správce. Ná-
stup možný ihned. Strukturovaný živo-
topis zašlete nejpozději do 10. října
2007 na adresu: Arcibiskupství pražské,
Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 ne-
bo e-mailem: bohmova@apha.cz
� přijme administrativní(ho) pracovni-
ci (pracovníka) odboru kancléřství pro
podatelnu. Požadavky: SŠ vzdělání,
znalost práce na PC, základní orientace
v cizojazyčných textech výhodou, orien-
tace v církevním prostředí výhodou.
Předpokládaný nástup: leden 2008.
Strukturovaný životopis posílejte do 17.
10. 2007 na adresu: Arcibiskupství praž-
ské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha
1 nebo e-mailem: bohmova@apha.cz

Co nového v knižním světě

Sedm žen z evangelií – Sedm
podob modlitby
(Ferruccio Ceragioli)
Autor vybral z Bible sedm žen, které se
osobně setkaly s Ježíšem a o nichž je zá-
roveň přesvědčen, že nejlépe představu-
jí základní modlitební postoje, a před-
kládá nám je jako vzor či inspiraci pro
naši osobní modlitbu.

Brož., 119 str., 119 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Likvidace řeckokatolické
církve
(Václav Vaško)
Autor velmi přesně a důkladně zmapo-
val průběh a důsledky likvidace jedné
církve v době, kdy světská politika chtě-
la pro své mocenské cíle manipulovat
s náboženským cítěním lidí a usměrnit
je ve svůj prospěch. Nejde o připomíná-
ní křivd a volání po odplatě. „Chceme
odpustit všem, i těm, kteří o odpuštění
nikdy nežádali a ani to nemají v úmyslu.
Jde o to, aby se minulost neopakovala,
abychom se všichni poučili. Nepravost
totiž neškodí jenom tomu, na kom se
koná, ale škodí především tomu, kdo ji
koná.“

Brož., 70 str., 79 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Uzdravení rodových kořenů
(Kenneth McAll)
Autor, lékař a křes-an, je přesvědčen, že
mnozí pacienti, jejichž nemoc je pova-
žována za pravděpodobně nevyléčitel-
nou, jsou obětí negativního působení
svého rodu a jeho historie. Hledá pro-
středky, jimiž by bylo možno osvobodit
tyto lidi od důsledků zla obsaženého
v životě jejich předků. Jde tedy o uzdra-
vení rodu, jeho kořenů.

Brož., 111 str., 139 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Psychoterapie a náboženství –
Hledání nejvyššího smyslu
(Viktor E. Frankl)
Základní dílo k tématu psychoterapie
a náboženství – důležitá pomoc při chy-
bějící orientaci v dnešní době. „Kdyby
nebylo Franklova díla, naléhavě by-
chom ho potřebovali, právě dnes, kdy je
strach z budoucnosti a krize smyslu
u mladých lidí – a nejen u nich – tak vý-
razná jako snad nikdy dříve.“

Brož., 88 str., 89 Kč
Cesta, www.cestabrno.cz

Sexy styl – Krásná, nebo
vyzývavá?
(Hayley DiMarcová)
Titulem Křes-anská kniha roku 2007
v kategorii knih pro děti a mládež oce-
něný průvodce nejen módou pro mladé.
„Když to není k mání, nech to zakryté!
No jasně, že nechceš vypadat trapně.
Chceš být hezká. Chceš se líbit klukům.
Už tě ale někdy napadlo, co dáváš naje-
vo každým hadříkem, který na sebe na-
táhneš? To, co máš na sobě, je součástí
tvojí reklamní kampaně…“

Brož., 112 str., 149 Kč
Samuel, www.samuelcz.com

Směrem k jádru – Jak dopro-
vázet mladé lidi k středobodu
života
(Amedeo Cencini)
Hledat své místo v životě znamená vy-
dat se na vnitřní putování směrem k já-
dru svého bytí a na něm postavit svou
budoucnost. Autor, formátor kleriků
a vyhledávaný přednášející na téma
pastorace povolání, vysvětluje, co je je-
ho podstatou, a objasňuje, jaký je jeho
význam v rovině psychologické i v ro-
vině víry. Všímá si, jak se k hledání
středobodu staví mladí lidé, a načrtává
cestu, jak doprovázet mladého člověka
při jeho hledání. Brož., 48 str., 58 Kč

Paulínky, www.paulinky.cz



Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozši-
řuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 705,
fax: 224 314 258, e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz. Odpovědná redaktorka Mgr. Kristina Hruš-
ková. Texty jsou redakčně upraveny. Sazba: Vyšehrad, s.r.o., Víta Nejedlého 15, 130 00  Praha 3.
Tiskne: Fokus spol. s r.o. Vychází 10 x do roka. Reg.: MK ČR E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 10 Kč

List příteli v depresi
(Jackie Desboisová)
Depresivní stav může být v životě vel-
kou šancí, nebo- odhaluje hlubokou tou-
hu po změně. Jak ji uskutečnit a jak vy-
užít období deprese jako přechodnou
krizi, jež vede k plnějšímu životu? Au-
torka nedává hotové odpovědi, ale vede
čtenáře k tomu, aby se sám ptal a odha-
lil touhy, které jsou ukryty v jeho nitru,
pochopil rozpory, jež brání jejich napl-
nění, a vydal se na cestu ke svobodě
a k radosti. Kniha je vhodná i pro ty,
kteří žijí v blízkosti depresivních lidí
a rádi by jim pomohli.

Brož., 48 str., 58 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Z historického kalendáře

4. října 1777 narozen Dominik Kin-
ský, katolický kněz – piarista, kateche-
ta, profesor všeobecných dějin a řecké
literatury († 15. 12. 1848).
4. října 1992 proběhla v Lopeníku
řádná kapitula salesiánské inspektorie
za účastí 45 delegátů.
5. října 1657 staroměstská obec za-
čala znovu stavět kostel Obrácení sv.
Pavla na Špitálsku v Praze-Karlíně.
7. října 982 pražský biskup sv.
Vojtěch putoval potřetí z Čech do Říma.
7. října 1607 v katredále sv. Víta
vysvěcen Karel z Lamberka, 11. praž-
ský arcibiskup, postulovaný 28. velmis-
tr rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou.
8. října 1017 biskupské svěcení při-
jal 4. pražský biskup Ekhard.
10. října 1802 narozen Josef Votýp-
ka, katolický kněz, příbramský vikář,
spisovatel a překladatel, duchovní
správce ústavu slepých v Praze, vydal
životopisy sv. Jiří a Panny Marie († 14.
9. 1870).
10. října 1892 zemřel Karel Mensin-
ger, katolický kněz, lingvista, spisova-
tel, vojenský kaplan v Miláně (* 9. 10.
1813).
11. října 1962 zahájen II. vatikánský
koncil (ukončen 8. 12. 1965).
11. října 1992 papež Jan Pavel II.
podepsal Katechismus katolické církve.

14. října 1997 Kongregace pro boho-
službu a svátosti ve Vatikánu udělila
souhlas, aby byla v diecézích ČR dána
možnost podávat svaté přijímání také na
ruku.
14. října 2002 v Praze se uskutečnilo
1. setkání biskupů Ekumenických rad
ČR a Rakouska (do 15. října).
15. října 1427 zemřel Ondřej z Bro-
du, katolický teolog a polemik, kanov-
ník svatovítské kapituly a kapituly
Všech svatých, profesor teologické fa-
kulty (* kol. r. 1364).
16. října 2002 papež Jan Pavel II.
rozšířil modlitbu růžence, když navrhl
4. text nazvaný Tajemství světla, pojed-
návající o Kristově veřejném působení.
17. října 1997 zahájena pou- ostatků
sv. Vojtěcha v pražské arcidiecézi
(ukončena 31. října).
18. října 1562 zemřel Petr z Alkanta-
ry, reformátor františkánského řádu
(* r. 1499).
18. října 1787 zemřel Mikuláš
Adaukt Voigt, český historik a numis-
matik, zakladatel české numismatiky,
piarista. Zbýval se slavistikou a český-
mi dějinami (* 14. 1. 1733).
18. října 1977 zemřel Jindřich Má-
nek, evangelický teolog, profesor Huso-
vy československé bohoslovecké fakul-
ty, náboženský spisovatel.
19. října 1747 nový studijní řád pro
pražskou univerzitu svěřuje dozor nad
ní pražskému arcibiskupovi.
19. října 1997 papež Jan Pavel II.
prohlásil sv. Terezii z Lisieux učitelkou
církve.
21. října 1337 zemřel Beneš, kanov-
ník a knihovník kláštera benediktinek
u Sv. Jiří na Pražském hradě, písař
a iluminátor Pasionálu Přemyslovny
Kunhuty ve stylu poklasické gotiky
(* r. 1294).
22. října 1837 vysvěcen kostel Nej-
světější Trojice na malostranském hřbi-
tově v Praze-Košířích.
22. října 1937 Zemřel Bruno Sauer
(literární pseudonym František Kyselý),
katolický kněz – premonstrát, novic-
mistr a ředitel kůru na Strahově, básník
Katolické moderny, publicista (* 12. 1.
1857).

24. října 1937 posvěcena kaple sv.
Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Koby-
lisích.
25. října 1667 zemřel Arnošt Vojtěch
hrabě z Harrachu, 13. pražský arcibis-
kup a kardinál, tajemník papeže Řehoře
XV., velmistr řádu křížovníků s červe-
nou hvězdou, uvedl do Čech řád milo-
srdných bratří, piaristy, hyberny, paulá-
ny. (* 4. 11. 1598).
26. října 1907 narozen Miroslav No-
vák, evangelický teolog a veřejný čini-
tel, 4. patriarcha církve československé
husitské v letech 1961 až 1990, publi-
cista.
26. října 1997 za přítomnosti plzeň-
ského biskupa Františka Radkovského
položen základní kámen Humanitárního
a duchovního střediska v Lidicích.
27. října 1892 zemřel ThDr. Jan
Evangelista Hais, 18. královéhradecký
diecézní biskup (* 9. 2. 1829).
28. října 1842 narozen ThDr. Franti-
šek Xaverský Kryštůfek, katolický
kněz, probošt kapituly u Všech svatých
na Pražském hradě, církevní historik,
profesor církevních dějin na české TF
UK v Praze, papežský prelát († 25. 1.
1916).
29. října 1902 narozen ThDr. Rudolf
Col, biblista a překladatel († 21. 8.
1964).
31. října 1947 zemřel František Ho-
leček, literární kritik a historik, přísluš-
ník Katolické moderny, autor čítanek,
(* 15. 7. 1871).

Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby všichni křes-ané, i když žijí
v menšině, měli odvahu a sílu ke svě-
dectví života z víry.

Úmysl misijní
Aby světová Misijní neděle zapálila
ve všech pokřtěných touhu po šíření
evangelia.

Úmysl národní
Aby lidé znovu objevili hodnotu času
věnovaného modlitbě.
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