
Maria, Matka církve
Invokace, která byla vložena do loretánských litanií teprve 
v nedávné minulosti, není v žádném případě něčím pouze 
doplňujícím či vysvětlujícím. Naopak je to zvolání, které pod-
statně rozšiřuje obsah nádherné modlitby litanií a míří k samé 
podstatě, a to jak postavy Marie, Matky Boží a naší lidské se-
stry, tak i k podstatě církve, mystického Těla Krista, syna Ma-
riina.
Snad právě proto nám právě u tohoto zvolání zvláště hrozí, 
že v jeho pochopení zůstaneme docela na povrchu, buď že 
si Matku církve budeme představovat pouze jako takovou tu 
oživlou sochu blahosklonné a vždy se usmívající Panny Ma-
rie, která schovává děti pod svůj široký plášť, nebo že ji bude-
me ztotožňovat pouze s ochránkyní všech těch vnějších akti-
vit, které k církvi dneška patří. A to by bylo vskutku moc málo 
a byla by to i velká nespravedlnost vůči Matce Boží.
Jestliže v době II. vatikánského koncilu papež Pavel VI. za-
řadil toto zvolání do starobylé modlitby loretánských litanií, 
měl na mysli jistě mnohem více než pouze přidat nějaké dal-
ší pěkné zvolání, aby se jako papež reformátor zapsal do his-
torie.
On při svém rozhodnutí zařadit invokaci „Matko církve“ do litanií toužil především po tom, aby právě v době, 
kdy vrcholilo skutečně historické, katolickou církev reprezentující shromáždění biskupů, byla před oči celého 
katolického světa postavena Maria jako prototyp člověka, který se pro svoji otevřenost Bohu a jeho božské-
mu myšlení může stát a také se skutečně stává člověkem, jenž je společně s druhými na cestě do Božího krá-
lovství, a tak vytváří církev, společenství bratří a sester, kteří, povoláni Pánem, jdou stejným směrem a na ces-
tě si vzájemně pomáhají.
Maria jako Matka církve je skutečně tou, která se na cestu vstříc Božímu zaslíbení a Božímu přijetí vydala s dů-
věrou a otevřeností. Ona je tou, která nestrhává 
pozornost na sebe, ale vždy a všude ukazuje na 
Krista, jak také jednoznačně dokazují i její slova na 
svatbě v Káně, která proto, že jsou těmi poslední-
mi, jež nám Písmo zachovalo, můžeme vnímat jako 
její slova zásadní: „Udělejte všechno, co vám řek-
ne!“ (J 2,5). 
Zároveň je Maria ženou, která fyzicky dala světu 
Spasitele, která zrodila Mesiáše. Z jejího těla vznik-
lo Tělo, mystická podoba skutečné církve. A my ji 
vzýváme s prosbou, aby se starala o život tohoto 
Těla s mateřskou láskou, prosíme ji o pomoc, aby 
církev nedegenerovala na pouhou strukturu, nýbrž 
aby v sobě měla hřejivost vzájemného porozumě-
ní a lásky. 
Myslím, že zvolání „Maria, Matko církve, oroduj za 
nás“ je skutečně zvoláním nesmírně potřebným 
v každé době. A v naší době snad ještě více než 
kdy jindy.

Mons. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář ČBK
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Říjnový kalendářík
 1. 10. památka sv. Terezie z Lisieux, učitelky církve, 

patronky misií
  Mezinárodní den seniorů
  Mezinárodní den hudby
 4. 10. památka sv. Františka z Assisi
 7. 10. památka Panny Marie Růžencové
 15. 10. památka sv. Terezie z Ávily, učitelky církve
 18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
  mše sv. s výstavem lebky sv. Lukáše (18:00 

v katedrále), pouť lékařů
 23. 10. Misijní neděle
  sbírka na misie
 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Den vzniku samostatného čsl. státu (1918), státní 

svátek
 30. 10. změna letního času na zimní (3:00 → 2:00)!
 31. 10. „dušičkový“ koncert Arcidiecézní charity Praha 

(Smetanova síň Obecního domu, 19:00, více na 
www.praha.charita.cz)
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Arcidiecézní setkání 
ministrantů
V sobotu 5. listopadu se v pro-
storách Arcibiskupského paláce 
na Hradčanském náměstí usku-
teční Arcidiecézní setkání minist-
rantů. V době příprav na ně jsme 
položili několik otázek P. Benedik-
tu Hudemovi, který má na staros-
ti organizaci nejen této událos-
ti, ale také pravidelných setkání 
mladších i starších ministrantů, 
o nichž Zpravodaj průběžně in-
formuje.

 ■ Otče Benedikte, jak byste vysvětlil, co to znamená 
„ministrant“, někomu, kdo se s tímto slovem a s touto 
službou ještě nikdy nesetkal? 
Každý z nás určitě ví, co dělá takový ministr. Nejen, že 
má hezké auto, trochu slušnější plat, možná i ochranku, 
ale měl by ministrovat (od latinského slovesa ministra-
re – tedy posluhovat, sloužit), nejen předsedovi vlády, 
panu prezidentovi, ale pro skutečné dobro občanů, 
své vlasti. A co má společného ministr s ministrantem? 
Naše služebníky oltáře často vnímáme jen z vnějšku, 
jako ty, kteří pomáhají knězi u oltáře. Ale ministranti by 
měli především sloužit (přisluhovat) samotnému Pánu 
nebe i země, tedy Trojjedinému Bohu.

 ■ Jak došlo k tomu, že s různými ministrantskými pro-
gramy v diecézi je spojeno právě vaše jméno? 
Tomu předcházela delší historie. Já sám jsem se k mi-
nistrování dostal až ve svých osmnácti letech v koste-
le sv. Prokopa na Žižkově. Tuto službu jsem si zamiloval 
a mnohem později přispěla k poznání mého povolání. 
Po letech, jako jáhen a farní vikář (kaplan), jsem nedo-
kázal pochopit, proč tolik kluků sedí v lavicích a nikdo 
je nepozve k oltáři. Snažil jsem se tedy pro ministran-
ty, s Boží pomocí, něco málo udělat. Poznal jsem také 
další kněze z venkova, kteří se snažili organizovat se-
tkání pro kluky tak, aby jednotlivci mohli zažít větší spo-
lečenství a trochu prohloubit svůj duchovní život. Pan 
generální vikář byl informován o aktivitách pro mladší 
a starší ministranty a v únoru roku 2009 jsem byl jmeno-
ván odpovědným za péči o ministranty v pražské arci-
diecézi. 

 ■ Je pro kněze důležité mít kolem sebe u oltáře mini-
stranty?
Bylo pro Pána Ježíše důležité mít kolem sebe apošto-
ly? Nepochybně ano, jinak by si je nevybral. Navíc sla-
vení mše svaté není záležitostí jen kněze, ale celého 
společenství, kde každý má svoje nezastupitelné mís-
to, tedy i ministranti. Svatý Benedikt připomínal, že se ni-
čemu nemá dávat přednost před službou Kristu Pánu. 
V tomto duchu vnímá důležitost liturgie a naši aktivní 
účast i současný Svatý otec. Slavení liturgie a její krása 
mají vliv na život celé místní církve. Navíc nelze nezmínit 
i pastorační a lidskou stránku. Ministranti mají užší kon-
takt s knězem a on s nimi. Je sice hezké přinášet oběti 
a modlit se za křesťanské rodiny a z nich plynoucí kněž-
ská a řeholní povolání, ale pokud nic dalšího konkrétní-
ho neuděláme, nemůžeme čekat změnu.

 ■ Hraje tedy ministrantská zkušenost nějakou roli v roz-
lišování, zda je člověk povolán ke kněžství? Co vlastně 
může chlapci či mladému muži dát ministrování?

Nepochybně ano. Bylo by pošetilé myslet si, že každý 
ministrant bude knězem, ale jak má někdo zaslech-
nout Boží volání ke kněžství, když kněze vidí jen z dál-
ky a příliš netuší, jak vlastně žije a co jeho služba ob-
náší? Ministranti mohou postupně poznávat a chápat 
nádheru a hloubku liturgie a slouží přímo živému Bohu. 
Důležité je samozřejmě i přátelství s ostatními ministran-
ty, dobrá průprava do života atd. Velice mne bolí, když 
rodiče často preferují všechny možné aktivity a zapo-
mínají na to, že duchovní formace, dobré křesťanské 
společenství, kontakt s knězem atp. jsou nezbytně dů-
ležité k tomu, aby člověk vyrostl v dospělého křesťana 
a poznal své povolání. Bez angličtiny či sportu se dá žít, 
ale bez Boha, v plném slova smyslu, ne.

 ■ Má význam pracovat s ministranty i mimo liturgii?
Mše svatá, liturgie, je vrcholem. A na vrchol se musí vy-
stupovat a sestupovat po schodech. Kdyby chyběly 
stupně, asi se na vrchol nedostaneme, a když přesto 
ano, pak velice rychle sletíme dolů a bude to bolet.

 ■ Proč a od koho vzešel nápad uspořádat setkání mi-
nistrantů naší diecéze? Čemu má takové setkání slou-
žit?
O arcidiecézním setkání uvažuji delší dobu a jistě  nejsem 
sám. Akce má pomoci k povzbuzení, prohloubení víry 
i ministrantského společenství. Je to příležitost znovu si 
uvědomit, že jako ministranti máme být na co hrdí, šan-
ce připomenout si, komu sloužíme. A navíc můžeme 
ministrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
při mši svaté s nástupcem svatého Vojtěcha. Chceme 
prosit za nové křesťanské rodiny a z nich plynoucí nová 
kněžská a řeholní povolání.

 ■ Společenství ministrantů a jejich formace je zřej-
mě běžným jevem ve farnosti, kde se jedná o skupi-
nu mladých, kteří se s knězem i navzájem dobře znají, 
jak však taková formace vypadá v celodiecézním mě-
řítku? Jaké má naše diecéze v této oblasti zkušenosti?
Mohli bychom začít svatým Václavem, který nejen při-
pravoval chléb a víno ke mši svaté, ale sám ministro-
val. P. Method Klement O.S.B. založil ministrantské hnutí 
Legio angelica, jež vychovalo řadu vynikajících kněž-
ských osobností. Hnutí, bohužel, vzalo v době komuni-
stické totality defi nitivně za své. V současné době stá-
le vychází vynikající časopis pro ministranty Tarsicius. Je 
tedy na co navazovat.
Jsou farnosti, kde jsou živá ministrantská společenství, 
a jiné, kde najdeme jen „osamělé poslední mohykány“. 
Naší snahou je oživit ministrantské hnutí skrze svátosti, 
solidní duchovní život, setkávání ministrantů. Pořádáme 
každý měsíc pravidelná setkání pro starší i mladší minis-
tranty, snažíme se zajišťovat, ve spolupráci s ceremo-
nářem pana arcibiskupa, asistenci na slavnostnějších 
bohoslužbách v arcidiecézi, tábory... Setkání během 
roku jsou koncipována tak, aby ministranti byli na ne-
děli ve své domovské farnosti, tedy aby sloužili tam, kde 
jsou povzbuzením pro ostatní. Uvítám spolupráci i dal-
ších kněží a jáhnů. 

 ■ Kdo se může setkání zúčastnit, jak se na ně přihlásit 
a co může 5. listopadu očekávat?
Zváni jsou všichni ministranti (především kluci od cca 6 
do 30 let), kněží, jáhni, řeholníci a samozřejmě ke mši 
svaté i rodiny našich ministrantů, řeholnice a ostat-
ní spoludiecézané. Hlásit dopředu se nikdo nemusí. 
Pomohlo by nám, kdyby se ministranti nebo jejich rodi-

P. Benedikt Hudema
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če podívali na naši stránku ministranti.apha.cz a v an-
ketě odpověděli na otázku, zda se zúčastní arcidiecéz-
ního ministrantského setkání.
Co můžete očekávat? Zajímavé místo – Arcibiskupský 
palác, svatovítskou katedrálu. Osobnosti – J. E. arci-
biskupa Dominika Duku, kněze, vojáky Hradní stráže 
i ostatní ministranty. Dobrodružstvím nabitý program 
pro mladší i starší kluky. 
Co říci závěrem? Děkuji všem, kteří se věnují práci s mi-
nistranty, i těm, kteří připravují arcidiecézní setkání mini-
strantů. Prosím také čtenáře o modlitbu. Bez Božího po-
žehnání je naše namáhání opravdu marné! 

Děkujeme za rozhovor (kh)

Arcidiecézní setkání ministrantů
Snášej se mnou obtíže jako dobrý voják Krista Ježíše

(2 Tim 2,3)
Kdy: v sobotu 5. listopadu 2011
Pro: kluky od oltáře (cca 6–30 let)
Kde: Arcibiskupský palác a katedrála sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha v Praze
S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oble-

čení, 50 Kč jako příspěvek na oběd 
a občerstvení

 9:30 registrace v recepci Arcibiskupského 
paláce (Hradčanské nám. 16,
Praha-Hradčany)

10:00 uvítání arcibiskupem Mons. Dominikem 
Dukou v Sále kardinála Berana

10:45 návštěva kasáren Hradní stráže (ukázka 
výstroje a výzbroje, zneškodnění narušitele 
apod.)

12:15 oběd v Sále kardinála Berana
13:00 soutěže pro mladší a nácvik asistence pro 

starší ministranty
14:15 příprava na mši sv. v katedrále (možnost 

přistoupit ke svátosti smíření) 
15:00 pontifi kální mše sv., celebruje arcibiskup 

pražský Dominik Duka
16:10 modlitba za český národ ve 

Svatováclavské kapli
16:30 ukončení v Sále kardinála Berana
Info: P. Benedikt Hudema; tel.: 724 209 774, 

ministranti.apha.cz
K účasti na mši jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni, 
řeholníci, řeholnice, rodiče i ostatní arcidiecézané.

20 let Pastoračního střediska 
Arcibiskupství pražského
V neděli 16. října se dovrší 20 let existence Pastoračního 
střediska Arcibiskupství pražského. K tomuto výro-
čí přinášíme trojici článků – ohlédnutí Mons. Aleše 
Opatrného za počátky PS, pohled Ignáce Muchy na 
historii internetových projektů PS a vyhlídky nového ře-
ditele PS P. Michala Němečka do budoucna.

Zakládání PS
Zřídil ho arcibiskup Vlk svým 
dekretem z 16. října 1991.
Začínali jsme ve dvou míst-
nostech v budově dejvic-
kého semináře, které byly 
v podstatě v suterénu, tepr-
ve po dvou letech jsme se 
přestěhovali ke Sv. Vojtěchu. 
Začínali jsme ve  dvojici – 
já, P. Ing. Aleš Opatrný, 
a Ing. Jan Sedlák. O začátku 
se dá říci, že jsme viděli vel-
mi mnoho příležitostí k práci 
a současně jsme neměli žád-
ný určitý plán. To se časem 
ukázalo jako z jistého hlediska výhoda. Pastorační stře-
disko se stalo jakýmsi „inkubátorem“ nápadů a inicia-
tiv, z nichž některé se staly trvalými činnostmi, jiné se 
osamostatnily a konečně některé se ukázaly jako ne-
životné. 
Zejména v počátku byla pro nás podstatná pomoc 
materiální. Od elektrického psacího stroje a první-
ho Xeroxu až po řadu let trvající fi nanční podporu od 
Kirche in Not, která nám umožnila platit prvé zaměst-
nance a opatřit si některé nezbytné technické pro-
středky. Později přišly i dary našich věřících. 
Hned v počátku jsme začali pořádat roční a pozdě-
ji dvouleté kurzy pro osoby pomáhající v pastoraci. 

Aleš Opatrný
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Tyto kurzy se s různými úpravami pořádají už dvacet 
let. Dále jsme začali s vydáváním poměrně jednodu-
chých tištěných pomůcek pro pastoraci a vzdělá-
vání zejména laiků. Udělali jsme zkušenost s tím, že si 
řada lidí opatří a přečte spíš tenčí brožurku než obsáh-
lý spis. Záhy jsme také začali s kurzy přípravy na man-
želství. Také jsme zkusili nějaké další akce pro manžele 
a posléze se vytvořilo samostatné Centrum pro rodi-
nu. S Ignácem Muchou jsme se nadchli pro němec-
kou Schriftenmission čili písemnou misii. Jenže to poma-
lu vnikal do našich krajů internet a Ignác Mucha mne 
přesvědčil (a dalo mu to dost práce!), abychom s tím-
to novým médiem začali pracovat. Měl pravdu a dnes 
je tato činnost velice rozsáhlá a užitečná. U tvorby psa-
ných a tištěných pomůcek jsme ale zůstali. Studijní tex-
ty, na každou neděli dvoulist „Nedělní liturgie“, sady 
textů na nástěnky, letáky, ... Dnes vše v tištěné i elektro-
nické formě. Ale nejdůležitější v činnosti Pastoračního 
střediska byli lidé – zaměstnanci i „civilkové“. O těch by 
bylo dobré podrobně psát, ale to by zaplnilo celé číslo 
Zpravodaje, takže až jindy ... 

Mons. Aleš Opatrný, 
biskupský vikář pro pastoraci 

Víra na internetu – www.vira.cz
Projekt „Víra na internetu – www.
vira.cz“ provozuje Pastorační 
středisko od roku 1998. Je zdro-
jem informací o víře a o životě 
z víry a je zaměřen jak na křes-
ťany, tak na lidi vně křesťanské 
komunity. Web se nezaměřu-
je jen na věrouku, ale obsahuje 
také pojednání o vztazích, lás-
ce, sexualitě, o vztahu vědy 
a víry, o humoru z křesťanské-
ho úhlu pohledu. Kromě webo-
vých služeb funguje i mailová 
služba, odkud se tisícům přihlá-
šených uživatelů zasílají objed-
nané  e-maily (denní biblický citát, nedělní texty atd.).
Krátce z historie: K internetu jsme se připojili na svá-
tek sv. Vojtěcha 23. dubna 1998 a stránky www.vira.
cz jsme spustili na Letnice téhož roku, 1. června 1998. 
Během několika prvních měsíců se staly nejnavštěvo-
vanějším náboženským webem v ČR a tuto pozici si za-
chovaly (ročně tyto stránky navštíví přes 1,5 milionu ná-
vštěvníků, denně průměrně 4 000). 
Další projekty: Od počátku existence www.vira.cz se 
neustále pracuje na rozvoji webu a na rozšiřování na-
bídky a služeb uživatelům. Tak kromě webu vira.cz 
vznikly i další projekty: www.pastorace.cz, www.maria.
cz, www.buh.cz, www.deti.vira.cz, www.vanoce.vira.
cz, www.velikonoce.vira.cz, www.help.vira.cz, www.
otazky.vira.cz, www.rozhovory.vira.cz, a další se připra-
vují. 
Význam této práce? Na naši práci dostáváme velmi 
mnoho ohlasů, a to jak od sympatizantů, tak i od „ne-
sympatizantů“... Při sepisování tohoto příspěvku nám 
zrovna přišel následující e-mail, který trefně vystihuje 
naše poslání ve světě internetu:

Od:  RH
Komu: vira@vira.cz
Předmět: Duchovní podpora je důležitá
Datum: Tue, 06 Sep 2011 16:47:59 +0200

Dobrý den.
Už jednou jsem děkoval za Vaše stránky 
a musím znovu. Články na úvodní straně mě 
kolikrát zasáhnou v tom pravém čase. Připadá 
mi to stejné, jako když otevřu Bibli a můžu 
konfrontovat aktuální události na pozadí 
těch biblických. Chci tím jen říci, že 
děláte práci velice užitečnou. V dnešní době 
máme tendenci vidět jen marnost a beznaděj, 
což nás nahlodává bez rozdílu. Nevidíme však 
naději. Web www.vira.cz navštěvuji hlavně 
kvůli naději a nalézám ji.
Zdraví Vás a děkuje RH

Mgr. Ignác Mucha, 
vedoucí internetových projektů PS AP

Jak dál? 
K 1. červenci 2011 vystřídal 
v roli ředitele Pastoračního stře-
diska Arcibiskupství pražského 
P. Mgr. Vladimíra Málka, dosa-
vadního ředitele, P. Mgr. Michal 
Němeček. Proto jsme ho požá-
dali, aby nám představil své plá-
ny do budoucna:
Až do nedávna jsem byl fará-
řem, který deset let v arcidiecé-
zi působí. Na práci Arcibiskupství a jeho středisek jsem 
pohlížel takříkajíc zvenku. Učím se tedy porozumět prá-
ci Pastoračního střediska a s tím mi leží na srdci i otáz-
ka, jak dál.
Zajímám se tedy o původní poslání, se kterým bylo 
Pastorační středisko před dvaceti lety zřízeno, a dívám 
se na tyto úkoly s velkou úctou. Vznikaly těsně po re-
voluci, kdy v diecézi nebylo vybudováno téměř nic. 
Dnes je ale situace jiná. Podařilo se rozvinout pasto-
raci v mnoha ohledech (vězni, nemocní, armáda, ...) 
s vlastními strukturami. Oblastí, kterou Pastorační stře-
disko rozvinulo, byla rovina přednášek (včetně distribu-
ce jejich záznamů na kazetách a v brožurkách). Vznikla 
a stále hraje velmi důležitou roli pastorace po internetu. 
Rozvinul se kurz pro služebníky eucharistie, lektory, po-
mocníky v pastoraci.
V první řadě zde stojí priority pana arcibiskupa. 
Přiznávám, že potřebuji čas, abychom je konkretizo-
vali a především nalezli jejich přesnou aplikaci. Když se 
ale vrátím do stávající činnosti Pastoračního střediska, 
bude mojí snahou udržet a rozvinout přípravu laiků, kte-
ří chtějí pomáhat v pastoraci. Vzdělávání má neoddis-
kutovatelnou roli v naší činnosti. Velmi zvažuji, zda po-
kračovat v rozsáhlé přednáškové aktivitě, protože je 
dnes již běžnou součástí práce řady farností jak v Praze, 
tak i ve větších městech diecéze. Více si kladu otáz-
ku, zda nelze nějak pomoci s koordinací těchto před-
nášek.
Otázkou je i vydávání brožurek. Dnes jsou mohutně na-
hrazovány publikační činností nakladatelství a weby. 

Ignác Mucha
Foto: Aleš Masner, KT

Michal Němeček
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Ale jako by z programů vypadlo praktické vedení v du-
chovním životě, stejně jako modlitba za důležitá téma-
ta (národ, církev, ekonomika, technika, politika, ...). Jak 
konkrétně tyto modlitební rozměry naplnit, to je velká 
otázka. Dalším otazníkem je vznik nových pastoračních 
výzev (pastorace rodin, které nemohou mít děti; mladí 
lidé, kteří žijí sami; pastorace povolání, ...). Ani zde ne-
mám žádný jednoduchý recept, ale rád bych se poku-
sil hledat odpovědi. Snažím se nyní setkávat s aktivní-
mi lidmi v diecézi a získávat od nich podněty. Věřím, že 
u nich lze mnoho cenného najít.
A v neposlední řadě chci požádat také vás, čtenáře 
Zpravodaje, abyste nám pomohli modlitbou o Boží ve-
dení, nápady a dobré spolupracovníky.

P. Mgr. Michal Němeček

V přiloženém letáku s programem Pastoračního středis-
ka na tento semestr naleznete mj. i nabídku našich tiš-
těných materiálů. Tato služba je velmi vítána a využívá-
na – pro zajímavost lze zmínit následující čísla: V roce 
1995 bylo odebráno 44 500 kusů „Nedělních liturgií“ 
sloužících k přípravě na liturgii aktuálního týdne. O pět let 
později už jsme vydávali 384 600 kusů ročně, v loňském 
roce si zájem odběratelů vyžádal 526 680 kusů.

Na KTF UK v Praze začíná 
nový akademický rok
Nový akademický rok na 
Katolické teologické fakultě UK 
byl zahájen 29. září bohoslužbou 
„Veni Sancte“ za předsednictví 
Velkého kancléře KTF arcibisku-
pa Dominika Duky. Akademická 
obec prosila o dary Ducha svaté-
ho, tolik potřebné k jejímu životu.
Studenti a studentky si mohou na 
Katolické teologické fakultě vybrat z pěti studijních obo-
rů: Katolická teologie, Teologické nauky, Dějiny křes-
ťanského umění, Dějiny evropské kultury a Aplikovaná 
etika. Každý z nabízených oborů má své vlastní pole 

zájmu; specifi kum naší fakulty spočívá v tom, že tyto 
obory předkládá v původním kontextu, jímž je kultura 
inspirovaná a utvářená křesťanstvím. Jsou to především 
teologické obory, které umožňují studentům a student-
kám nejen uchopit živý celek křesťanské víry v její členi-
tosti a bohatosti, ale především chtějí vést k pochopení 
dnešní situace křesťanství s výhledem do budoucnosti. 
Naslouchání minulosti a přítomnosti, kultivované vírou, 
se pak nutně musí pojit s poctivým přemýšlením a rozu-
movou prací. Svatý otec Benedikt XVI. při své nedávné 
návštěvě Španělska vyslovil v promluvě k akademic-
kým pracovníkům, když uvažoval nad mottem setkání 
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte své zákla-
dy, pevně se držte víry“, následující myšlenku: „Církev 
prosadila ustanovení instituce univerzity, protože křes-
ťanská víra mluví o Kristu jako o Logu, skrze něhož bylo 
vše stvořeno, a o lidské bytosti stvořené k Božímu ob-
razu a podobě. Tato dobrá zpráva ukazuje racionali-
tu celého stvoření a hledí na člověka jako na tvora, 
který se na této racionalitě podílí a může ji rozpoznat.“ 
Úkolem teologie v církvi je rozvinout velmi členitou, 
propracovanou racionalitu, která umí člověka bránit 
před nepatřičnými ideologickými zkraty. K tomu je tře-
ba dlouhodobějšího úsilí, které se pojí s metodickým 
vedením. A právě to může a chce poskytnout dneš-
ní mladé i střední generaci křesťanů teologická fakulta. 
K tomu potřebuje svůj domov v církvi, což je naznače-
no postavou arcibiskupa, který je jejím Velkým kanclé-
řem. Dále se neobejde bez zodpovědných profesorů 
a vyučujících na jedné straně, studentů a studentek na 
straně druhé, kteří dohromady vytvářejí prostředí aka-
demické obce, v níž je možné se poctivou prací při-
pravovat na budoucnost naší církve i společnosti. Život 
fakulty spočívá ještě na jednom velmi významném pi-
lastru: modlitbě – často nezištné – širokého okruhu Bohu 
zasvěcených osob, kněží a mnoha příznivců fakulty. Na 
začátku akademického roku chceme vyprošovat Boží 
požehnání pro celý široký okruh lidí pojící se k naší fa-
kultě.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 2. 10.  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Antonína Velikého, Liberec (P. Radek Jurnečka)
 23. 10. MISIJNÍ NEDĚLE (9:00): kostel sv. Baroloměje, Pardubice (P. Jiří Šlégr)

Radio Proglas
 2. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 9. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00):  kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod 

(P. Pavel Hroznata Adamec)
 16. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 23. 10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 30. 10. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)

Televize Noe
 2. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín 
 9. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Zdeněk Fučík)
 16. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): katedrála Božského Spasitele, Ostrava (Mons. Dominik Duka OP)
 23. 10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Krzysztof Szewczyk SDS)
 26. 10. (17:30): bazilika sv. Petra, Vatikán – modlitební vigilie za mír ve světě (předsedá Benedikt XVI.)
 30. 10. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava Změna vyhrazena.

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

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

29. 9. – 2. 10. 13:00 – 18:00 sv. Petra a Pavla (Bohnická) Bohnice

12.–15. 10.  8:45 – 11:00
15:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

18.–19. 10. 15:00 – 17:00 sv. Fabiána a Šebestiána – kaple na faře (Libocká) Liboc

Z diáře arcibiskupa Duky
 1. 10. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., sv. Hubert
 2. 10. 10:30 Uherský Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie – poutní mše sv.
 4. 10. 16:00 Praha-Staré Město, Anežský klášter – prezentace knihy o sv. Anežce 
 5. 10. 10:00 Praha-Dejvice, KTF UK – diskuse o přirozeném zákoně – Židé, křesťané, 

muslimové
  11:00 Praha-Nové Město, Vrchlického sady – odhalení pomníku Woodrowa 

Wilsona 
 6. 10. 16:00 hrad Křivoklát, hradní kaple – mše sv. a svěcení zvonu
 7. 10. 14:00 Praha-Břevnov, hotel Pyramida – setkání s účastníky kongresu o církevním školství
  16:00 Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána – mše sv., 20. výročí založení Domova svaté Rodiny
 8. 10. 14:30 Svatá Hora – setkání s pastoračními asistenty
  18:00 Petrovice u Sedlčan – mše sv. na závěr setkání mládeže
 9. 10. 9:00 Praha-Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – mše sv.
 13. 10. 9:00 České Budějovice, Teologická fakulta – kolokvium Tomášovo dílo jako vzor vztahu fi losofi e 

a teologie
 15. 10.  Praha-Staré Město, klášter u Sv. Jiljí – setkání dominikánské rodiny
 16. 10.  Ostrava, katedrála Božského Spasitele – mše sv., 15. výročí založení ostravsko-opavské diecéze
  18:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – nešpory a instalace probošta kapituly
 18. 10. 9:00 Dobříš – konference příbramského vikariátu, mše sv. 
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., pouť lékařů
 19. 10. 11:00 Praha-Kobylisy, Dům Bible – setkání s řídícím výborem ERC
  15:00 Neratovice – mše sv., 20. výročí farní charity Neratovice a setkání pracovníků charit české 

provincie
 20. 10. 10:00 Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše – mše sv., 20 let Kolpingova 

díla
  19:00 Rakousko, klášter Geras – Jakob Kern Fest
 21. 10. 18:00 Praha-Dejvice, KTF UK – konference o sakrální architektuře
 22. 10. 11:00 Náchod – žehnání pramene kyselky Ida
  19:30 Praha-Hradčany, katedrála – oratorium Ference Liszta Kristus
 23. 10. 9:00 Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia – mše sv., 130. výročí posvícení kostela
 27. 10. 9:00 Velehrad, bazilika – mše sv. pro celostátní kongres katechetů
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická modlitba za vlast
 28. 10. 20:00 Praha-Hradčany, Pražský hrad – oslava státního svátku
 29. 10. 9:15 Stará Boleslav, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. za obrácení národa 
 30. 10. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., rekviem za oběti heydrichiády
 31. 10. 19:00 Praha-Nové Město, Smetanova síň Obecního domu – dušičkový koncert Arcidiecézní charity 

Praha

Z diáře biskupa Malého
 2. 10. 10:00 Příbram, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.
 4. 10. 18:00 Praha-Hradčany, Loreta – mše sv.
 5. 10.  Praha-Bohnice, CZŠ Don Bosco – vizitace
 6. 10. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 7. 10.  7:30 Praha-Strahov, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
  10:00 Chvatěruby, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 9. 10. 10:00 Čestín, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv. s biřmováním
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 10. 10. 12:00 Fórum 2000 – diskusní panel
 13. 10. 16:00 Tachov – přednáška
  18:00 Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 18. 10. 9:00 Brandýs – vikariátní konference
  13:00 Čelákovice, gymnázium – beseda
 19. 10. 10:00 Brno – komise pro povolání
  16:00 Višňové u Znojma, kostel sv. Jana Křtitele – mše sv. + beseda
 25. 10.  Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – vizitace
 26.–28. 10.  Belgie, Brusel – zasedání COMECE

Z diáře biskupa Herbsta
Rekonvalescence pana biskupa Herbsta, kterou si vyžádal jeho úraz, k němuž došlo během 
jeho letního pobytu v horách, nadále trvá, proto se další program pana biskupa bude od-
víjet od jeho aktuálního zdravotního stavu. Děkujeme vám, milí čtenáři, za vaše modlitby 
a prosíme, abyste v nich vytrvali.

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; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Sbírka na misie
Při bohoslužbách v neděli 23. října proběhne sbírka na 
misie. V roce 2010 bylo celkem vybráno a zasláno na 
příslušný účet Papežských misijních děl 1 152 312 Kč. Za 
veškeré dary upřímné díky!

Personalia
Noví dignitáři vyšehradské kapituly
Mons. Anton Otte byl dne 5. 9. 2011 zvolen proboš-
tem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě a v návaznosti na uskutečněnou volbu re-
zignoval k témuž datu na dosavadní funkci děkana 
téže kapituly. Jeho zvolení proboštem potvrdil pražský 
arcibiskup Mons. Dominik Duka OP dne 7. 9. 2011. 
Mons. Tomáš Holub, Th.D., byl dne 5. 9. 2011 zvolen dě-
kanem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě.

Volba generální představené
S. Václava Marie Dudová SCM byla s platností od 17. 8. 
2011 na období šesti let zvolena generální představe-
nou Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.

Jmenování provinční představené
S. Františka Ludmila Kadlčíková SCM byla s platností od 
1. 9. 2011 na dobu pěti let jmenována provinční před-

stavenou České provincie Kongregace sester sv. Cyrila 
a Metoděje.

Úmrtí
Petr Jandera, kněz plzeňské diecéze (do roku 1994 kněz 
pražské arcidiecéze), zemřel dne 5. 8. 2011 ve věku ne-
dožitých 58 let, v 35. roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo 12. srpna ve Strážově na Šumavě, 
pohřben byl do rodinného hrobu v Pečicích u Příbrami. 
R.I.P.
Mons. Josef Kavale, čestný apoštolský protonotář, pro-
bošt a bývalý administrátor českobudějovické diecé-
ze, zemřel dne 21. 8. 2011 ve věku 91 let, v 65. roce své 
kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 29. srpna 
v Českých Budějovicích, pohřben byl do kněžského hro-
bu na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích. R.I.P.
Antonín Koukal, kněz královéhradecké diecéze na od-
počinku ve Staré Boleslavi, zemřel dne 30. 8. 2011 ve 
věku 86 let, v 38. roce své kněžské služby. Poslední roz-
loučení se konalo 6. září ve Velešicích, kde byl také po-
hřben. R.I.P.
Mons. Dr. Robert Falkenauer, generální vikář plzeňské 
diecéze, bývalý vicerektor Arcibiskupského semináře 
v Praze, zemřel dne 7. 9. 2011 ve věku 60 let, v 19. roce 
své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 17. 
září v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, pohřben byl do 
kněžského hrobu na ústředním hřbitově v Plzni. R.I.P.

Jubileář
Životní jubilea
ThMgr. Jerzy Gapski, kanovník, farář v Praze-Modřanech 3. 10. 1961 (50 let)
Karel Šubrt, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi 14. 10. 1930 (81 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Jan Birka byl s účinností od 1. 8. 2011 uvolněn z funk-
ce výpomocného duchovního ŘK farnosti Benátky nad 
Jizerou.

P. Alain Cleyssac CCN byl s účinností od 1. 8. 2011 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnos-
ti u kostela sv. Apolináře, Praha-Nové Město, a na žá-
dost svého řeholního představeného byl s účinností od 
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téhož data jmenován a ustanoven administrátorem 
excurrendo téže farnosti.
Mgr. Jan Gerndt byl s účinností od 1. 9. 2011 jmeno-
ván a ustanoven nemocničním kaplanem Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
P. Mgr. ThLic. Martin Hobza SDB byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 9. 2011 jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u kostela 
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy.
P. Ing. Josef Kopecký SDB byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 9. 2011 uvolněn 
z funkce výpomocného duchovního ŘK duchovní sprá-
vy u kostela sv. Kříže, Praha-Nové Město, a s účinnos-
tí od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vi-
kářem ŘK farnosti u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
Praha-Kobylisy.
Mgr. Jan Kotas, S.L.L., byl s účinností od 1. 8. 2011 uvol-
něn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela 
Povýšení sv. Kříže, Praha-Koloděje, a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven farářem ŘK farnos-
ti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha-Vyšehrad (oprava 
znění zveřejněného v ACAP 7-8/2011).
P. Mgr. Ondřej Matula SDB byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 9. 2011 uvolněn 
z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy, a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven výpomocným du-
chovním ŘK duchovní správy u kostela sv. Kříže, Praha-
-Nové Město.
MUDr. Miroslav Malý byl s účinností od 1. 9. 2011 jmeno-
ván na dobu 5 let okrskovým vikářem vikariátu Jílové.

P. Ladislav Nosek SJ byl se souhlasem svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2011 jmenován a usta-
noven kaplanem Střední odborné školy sociální sv. Zdislavy 
v Praze-Novém Městě a VOŠ zdravotnické Suverénního 
řádu Maltézských rytířů v Praze-Novém Městě.
P. Kamil Metoděj Novák CCN byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 8. 2011 uvol-
něn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela sv. 
Apolináře, Praha-Nové Město, z funkce vedoucího 
Misijního centra a z funkce výpomocného duchovního 
ŘK farnosti Tuchoměřice.
Mons. Anton Otte byl s účinností od 1. 9. 2011 jmeno-
ván a ustanoven rektorem in materialibus kostela (kap-
le) sv. Anny v Kosoři v ŘK farnosti Třebotov.
Mgr. Michal Procházka byl s účinností od 1. 7. 2011 jme-
nován na dobu 5 let okrskovým vikářem vikariátu Stará 
Boleslav.
Pavel Semela byl s účinností od 1. 7. 2011 uvolněn 
z funkce výpomocného duchovního ŘK farnosti u kos-
tela sv. Gotharda, Praha-Bubeneč.
P. Mgr. Jan Stuchlík SDB byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2011 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy.
P. Mgr. Michael Jan Špán OSB byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 9. 2011 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. 
Markéty, Praha-Břevnov. 
Pavel Žák byl na základě uvolnění z plzeňské diecé-
ze s účinností od 1. 9. 2011 jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem ŘK farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího, 
Praha-Zbraslav.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705); e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 5. 10.  10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 7. 10.  18:00 Setkání pastoračních asistentů na Svaté Hoře* (končí 9. 10. obědem); P. Mgr. Michal Němeček; PS
 11. 10.  19:30 Příprava na život v manželství (1/8)*; CPR
 12. 10.  9:30 Akademie nejen pro seniory: Mgr. Andrea Hýblová: Dcery sv. Pavla – Aby se Slovo Boží šířilo; PS
 12. 10.  19:30 Modlitba za diecézi; PS
 13. 10.  20:00 Singles; PS
 15. 10.  9:00 Sobota pro maminky*; CPR
 18. 10.  19:30 Příprava na život v manželství (2/8)*; CPR
 19. 10.  10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 21. 10.  20:00 Modlitba Taizé; DS
 25. 10.  19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
 26. 10.  9:00 Akademie nejen pro seniory – výlet*; PS
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS – Duchovní 
správa u kostela sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice; * – jen pro přihlášené.
Za změny programů organizovaných jiným subjektem než PS neodpovídáme.

Single nemusí znamenat osamělý
Zveme vás na setkání tak zvaných singles, která se bu-
dou konat každý druhý čtvrtek v měsíci od 20:00 v sále 
Pastoračního střediska. Na programu bude společenství, 
modlitba a setkání se zajímavými hosty. Podrobnosti na-
leznete na přiloženém letáku PS.
První setkání proběhne 13. října. Předchozí přihlašování 
není nutné.

Akademie nejen pro seniory
Seniorům, ale nejen jim, určená setkání, jejichž cílem je 
prohlubování vzdělání v oblastech týkajících se nábo-
ženství, teologie, spirituality, dějin a působení církve... 
Podrobnosti naleznete na přiloženém letáku PS.
První setkání v tomto semestru se koná 12. října od 9:30 
v Pastoračním středisku, jako hosta uvítáme Mgr. Andreu 
Hýblovou z Kongregace dcer sv. Pavla, která promluví 
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o tématu paulínkám velmi vlastním – o evangelizaci pro-
střednictvím médií. Velmi se na vás těšíme!

Modlitba za diecézi
Leží-li vám na srdci církev, to, kam směřujeme a jakými 
cestami, záleží-li vám na dobrém průběhu jednání mezi 
církví a státem, na duchovní obnově národa..., může-
te se připojit ke společné modlitbě na tyto úmysly, kte-
rá bude probíhat vždy 2. středu v měsíci od 19:30 v sále 
Pastoračního střediska.

Rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Pasto-
račním s třediskem pořádá ve dnech 11.–13. listopadu 
2011 již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, 
tentokrát na téma Jak zacházet se světem vlastních 
emocí a jak se s emocemi modlit. 
Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby 
před Nejsvětější svátostí nebo využití nabídky svátosti 
smíření či duchovního rozhovoru s knězem. 
Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací 
a v 18:30 slavením eucharistie. Po zaslání přihlášky do-
tyčnému pošleme podrobnější informace se složenkou 
k uhrazení nákladů na rekolekce: 150 Kč (+ 30 Kč v pří-
padě objednání bagety k sobotnímu obědu). Pozor – 
ubytování nezajišťujeme!
Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nej-
později do 7. listopadu na adrese Pastoračního středis-
ka nebo prostřednictvím formuláře na http://ps.apha.cz 
v rubrice Přihlašte se.

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

Program efektivního rodičovství krok za krokem 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spo-
lupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum Praha 
pořádá program, který pomáhá rodičům s výchovou 
předškolních a mladších školních dětí. Nejbližší kurz:
Kulturní centrum „12“ Pertoldova 3346/10 Praha 4 – 
Modřany, bus 139 od metra C – Kačerov, bus 253 od 
metra B – Smíchovské nádraží. Termíny setkání: středy 
5. 10., 12. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 7. 12. vždy od 18:00 
do 21:00. Lektorka: Mgr. Martina Běťáková. Cena (1480 
Kč/osobu nebo 2220 Kč/manželský pár) zahrnuje též 
tištěný materiál a výukové DVD. 
 Přihlášky v KC „12“ tel. 244 403 129, horcickova@kc12.cz
O jednotlivých kurzech též na http://rodinnecentrum.
cz/STEP/. Program nabízíme farnostem a společen-
stvím rodin. Již pátým rokem na tento projekt přispívá 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Manželské večery
Srdečně zveme na osvědčený program obnovy man-
želství pro manželské páry. Je tvořen osmi večery od 
3. 10. do 21. 11. (vždy v pondělí od 19:00) v příjemném 
prostředí Komunitního centra sv. Prokopa (V Hůrkách 
1292/8, Praha 5 – Nové Butovice, metro B – Hůrka). 
Začínáme večeří, následují promluvy vedoucího páru 
a pak to nejdůležitější – rozhovory v soukromí mezi vámi 
dvěma. Kurz je založen na biblických principech a jeho 
heslo je: „Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy 
v manželství se dají řešit.“ Témata kurzu jsou Budování 

pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfl ik-
tů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, 
Láska v akci a závěrečný večer – V čem spočívá hez-
ké manželství. 
Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Závazné přihlášky na mi-
los.padevet@seznam.cz nebo 604 436 377 (manželé 
Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním veče-
ru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi. 
Kurz pořádají ve spolupráci ŘK farnost  Praha-Stodůlky, 
Křesťanská společenství Praha, MC Heřmánek a Ob-
čanské sdružení Rodinné centrum Praha. Viz též www.
rodinnecentrum.cz a www.manzelskevecery.cz

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční 
opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 11. 10. 
– 29. 11. 2011. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 
a mají informační a zážitkovou část. Na přípravě se po-
dílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený 
manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 
Pár snoubenců přispívá na kurz částkou 500 Kč, zbylých 
500 Kč dorovnávajících skutečné náklady je hrazeno 
z grantu MPSV a ze sponzorských darů. 
Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, tele-
fonicky nebo přes formulář na stránkách http://cpr.
apha.cz/snoubenci/.
Zimní kurz proběhne v termínu 17. 1. – 6. 3. 2012.

Sobota pro maminky
se uskuteční v sobotu 15. října od 9 do 17 hodin 
v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) na téma Jít 
k pramenům, úvahy o církvi a eucharistii. Účast na se-
tkání přislíbili Mgr. Eva Jelínková, Mons. Tomáš Holub 
a P. Jan Kotas. Součástí programu bude sdílení ve sku-
pinkách. Polední občerstvení je zajištěno. Odpoledne 
bude příležitost ke svátosti smíření a program uzavře 
mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdí-
lení mimo svou rodinu. Příspěvek (65 Kč na účastnici) se 
vybírá na začátku programu.
Zájemkyně se mohou hlásit již nyní mailem, telefonicky 
nebo přes formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/
manzelky/

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 774 241 990
e-mail: sekretariat.mladezeccn@gmail.com
http://www.misie.cz
Po–Pá 7:45 ranní chvály v kapli fary
Út 18:00 Abeceda víry
Út 19:30 modlitební setkání v duchu 

Charismatické obnovy
Út 20:30 společenství Třicet plus (pro třicátníky 

a starší)
St 19:00 společenství pro mladé pracující
St 19:00 Art Club (evangelizační skupina 

zaměřená na pantomimu, divadlo)
Čt 18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů
Čt 20:00 společenství Nikodém (pro mladé 

studenty)
Ne 16:00 společenství pro dospívající (od 16 let)
Ne 17:00 hudební skupina chval
Ne 18:00 mše sv. pro mladé (kostel sv. Apolináře, 

Praha-Nové Město)
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Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice
tel: 244 910 469, fax: 244 912 713
e-mail: adcm-pha@volny.cz; http://www.praha.signaly.cz

Animátorský kurz
15.–16. října 2011 proběhne první víkend nového běhu 
Animátorského kurzu. Je pro všechny mladé lidi, kteří 
chtějí osobně i duchovně růst, objevit a rozvinout svo-
je schopnosti a být tím užiteční pro ostatní. Je určen 
zejména těm, kteří chtějí vytvářet programy a aktivi-
ty, vést skupiny a společenství nebo pomáhat lidem 
na cestě k Bohu. Zahrnuje interaktivní semináře i prak-
tické workshopy, které čerpají z psychologie, teologie, 
pedagogiky, managementu apod. Využívá zážitkovou 
pedagogiku, práci ve skupinách, osobní přístup a nabí-
zí setkání s mnoha inspirativními lidmi.
Minimální věk je 16 let. Kurz probíhá tři roky, každý rok 
jsou čtyři víkendová setkání a pětidenní prázdninový 
pobyt mimo Prahu. 
Podrobné informace najdete na www.praha.signaly.cz. 
Hlásit se můžete na mailu lukas.matys@gmail.com nebo 
na čísle 604 263 799.

„After-Madrid“
O víkendu 30. září – 2. října se uskuteční zajímavé se-
tkání pro účastníky letošního Světového dne mládeže 
v Madridu. Smyslem je ohlédnout se za prožitými udá-
lostmi a znovu si zpřítomnit duchovní impulzy, které tato 
událost každému účastníkovi přinesla. Je to také pří-
ležitost setkat se opět s ostatními účastníky, prohloubit 
vztahy a samozřejmě se i dobře bavit. Více informací 
je na výše uvedených webových stránkách. Můžete 
se těšit např. na ochutnávku SDM 2011 formou zážit-
kové pedagogiky, na svědectví, grilování a setkání 
s P. Jendou Balíkem.
Začátek v pátek v 19:00, konec v neděli. S sebou spa-
cák a 250 Kč. Hlaste se předem na 244 910 469 nebo na 
mailu mladez@apha.cz 

Taneční víkend
Máte-li rádi tanec, dobrou společnost, zábavu a chce-
te-li strávit víkend mezi křesťany, neváhejte se zúčastnit 
dalšího tanečního víkendu. 
Tentokrát se uskuteční ve dnech 21.–23. října v praž-
ském centru Nazaret a je určen pro mladé lidi od 19 let. 
Hlaste se předem na 244 910 469 nebo na mailu naza-
ret@apha.cz

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 5. listopadu v 19:00 se bude konat tradiční 
Arcidiecézní ples mládeže. Srdečně zveme všechny, 
kdo mají rádi dobrou zábavu a tanec. POZOR! Ples pro-
běhne opět v příjemných prostorách kulturního cent-
ra Novodvorská v Praze 4 (zastávka autobusu „Sídliště 
Novodvorská“). Na ples není potřeba se předem hlásit, 
vstupenky je možné zakoupit na místě.

Víkendovka pro náctileté 
– „Pane, nauč nás modlit se!“
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku v termínu 
11.–13. listopadu, která se koná v centru Nazaret. Jak 
se nejlépe modlit? Co je vlastně modlitba? Může mod-

litba něco změnit? Přijďte se nejenom zamyslet nad 
modlitbou, ale především se s námi modlit, a to např. 
i tancem. 
Část programu je připravena zvlášť pro mladší a zvlášť 
pro starší. Začátek v pátek v 19:00, konec v neděli oko-
lo 14. hodiny. S sebou spacák a 250 Kč. Hlaste se pře-
dem na 244 910 469 nebo na mailu nazaret@apha.cz

Škola partnerství 2011/2012 
V prosinci začíná nový běh ročního kurzu Školy partner-
ství. Je určen pro všechny mladé lidi ve věku 17–30 let, 
kteří se chtějí připravit na partnerský vztah nebo chtě-
jí svůj stávající partnerský vztah prohloubit. V kurzu čer-
páme z oblasti psychologie, spirituality, medicíny, zku-
šeností apod. Kurz trvá čtyři víkendy a probíhá v centru 
Nazaret. Začíná se vždy v pátek v 19:15, končíme v ne-
děli po obědě. Zajištěno je ubytování i strava. Cena za 
jeden víkend záleží na vás a vašich fi nančních možnos-
tech (250 až 350 Kč). 
Přihlášku se jménem, věkem, adresou, mobilním číslem 
a mailem pošlete na adresu mladez@apha.cz. Více in-
formací o kurzu na www.praha.signaly.cz

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

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

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

(kostel sv. Víta, Tuchoměřice) 
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, St, Čt 12:00 mše sv.
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá 8:00 mše sv. 
1. 10. After Madrid – jednodenní duchovní 

obnova a ohlédnutí za SDM v Madridu pro 
mladé 18–30 let, (10:00–18:00).

14.–16. 10. „Allah akbar“ aneb O čem je islám – 
duchovní obnova pro mladé 18–30 let 
v klášteře Tuchoměřice, přednáší David 
Novák. Téma: Postupující islám a současný 
svět; Islám a víra v jediného Boha; Dialog či 
rozdělení? Společná cesta nebo rozchod? 
Předsudky a strach; Jak hovořit s muslimy; 
Jak se orientovat v islámu; Radikální 
a umírněný islám; Současný svět a islám; 
Kristus v islámu; Kristus jako tvůrce pokoje 
„bořící zeď, která rozděluje a působí svár“.

 David Novák je pastorem sboru CB, dlou-
holetým vedoucím mladých a spoluzakla-
datelem Atletů v akci, věnuje se aktivně 
evangelizaci a dialogu s nekřesťany.

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
 3. 10. 17:00 Pletení košíků z pedigu – závazné při-

hlášení: pletenikosiku@email.cz; ce na 
kurzu 300 Kč

 8. 10. 9:00 Setkání nemocných a starších obyvatel 
Prahy 11 – duchovní a kulturní program
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 10. 10. 16:00 V. Barťák: Katolíci ve víru událostí 20. 

století – přednáška v rámci Klubu křes-
ťanských seniorů

 17.–19. 10.  Burza dětského podzimního a zimního 
oblečení (MC Domeček)

 18. 10. 19:00 PhDr. J. Šebek: Sv. Anežka, tak tro-
chu jiná princezna – z cyklu přednášek 
„Zastavení u Matky Terezy“

 20. 10. 19:00 Filmový klub – promítání fi lmu s násled-
nou debatou, vstup volný

 25. 10. 16:00 Policarova cena – multisportovní od-
poledne pro děti (KSK Praha)

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
14. 10. 19:30 Modlitba pro město (kostel Nejsvětější 

Trojice v Dobříši)
20. 10. 19:30 Smrt a umírání – přednáškové setká-

ní s P. Janem Houkalem, Th.D. (PC sv. 
Tomáše)

22. 10. 17:00 vernisáž výstavy kreseb Romany Rot-
terové – k jejím 80. narozeninám (PC 
sv. Tomáše)

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

 ■ Pravidelné mše sv. jsou v tomto poutním místě slou-
ženy v sobotu v 7:30 ve Svaté chýši a v neděli v 18:00 
v kostele Narození Páně. Do konce října je v adorač-
ní kapli ve středu a v pátek od 14:30 do 16:30 vysta-
vována Nejsvětější svátost. Ve středu adoraci vedou 
bratři kapucíni a v pátek školské sestry sv. Františka.

 ■ Od 1. 10. se při příležitosti Svatohubertských slavnos-
tí otevírá v Loretě výstava obrazů a plastik na téma 
příroda a myslivost polského malíře Alojzy Franciszka 
Krysiaka spolu s kresbami dětí. Od 21. 10. na ni na-
váže výstava „Petr Váňa – Sochy. Jana Bergerová 
– Grafi ka“.

 ■ V úterý 4. 10., o slavnosti sv. Františka, slouží mši sv. 
u Panny Marie Andělské v 18:00 pražský pomocný 
biskup Mons. Václav Malý.

 ■ Ve středu 5. 10. jste od 19:00 zváni do kláštera na 
benefi ci Večery u kapucínů, během které vystoupí 
šumperský dětský pěvecký sbor Motýli. Přispět může-
te na občanské sdružení Green Doors.

 ■ Cyklus loretánských sobot s pěveckým sborem 
pro tento rok uzavře 8. 10. Svatomartinský sbor 
z Holic. Hlavním celebrantem mše sv. v 18:00 bude 
P. Michael Pojezdný O.Praem. Po mši sv. jste zváni na 
krátký koncert.

 ■ Poslední letošní poutní sobota se uskuteční 29. 10. 
Začne v 16:00 v kapucínském klášteře přednáškou 
s názvem „Boží vůle v Bibli a zkušenosti církve“, po ní 
následuje v 18:00 mše sv. v kostele Narození Páně, 
hlavním celebrantem a přednášejícím bude P. Pavel 
Jančík. Liturgii poutní soboty zakončí loretánské lita-
nie v ambitech.

 ■ Ve středu 2. 11. od 19:00 proběhne v klášteře be-
nefi ce Večery u kapucínů. Na programu je před-

náška JUDr. Květoslavy Štorkánové: „Procházka po 
starých Hradčanech“. Přednášku s promítáním sta-
rých fotografi í a kreseb doprovodí hudbou žáci Školy 
Jaroslava Ježka, pro kterou se benefi ce pořádá.

K návštěvě poutního místa, 
k poslechu loretánských zvonků i k účasti 

na programech srdečně zvou bratři kapucíni.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz; http://www.domovrepy.cz
 1.–31. 10.  Světlo čaruje – výstava fotografi í 

Jaroslava Páska, výběr fotografi í z cyk-
lů Povrchy, České baroko a Okna 
a okénka; vstup volný (refektář)

 1. 10. 15:00 baletní vystoupení dobrovolnice 
Domova Šárky Holečkové; vstup volný 
(refektář)

 2. 10. 17:00 Doteky času sborového zpěvu – bene-
fi ční koncert pro Domov v podání pě-
veckého sboru Orfej (zahajovací kon-
cert 3. ročníku Musica concordans); 
sbormistr Jan Svejkovský, zazní díla B. 
M. Černohorského, W. A. Mozarta, C. 
Saint-Saense, L. Janáčka, tradicionály; 
vstupné dobrovolné (kostel Sv. rodiny) 

 9. 10. 18:00 Andělé kolem nás – koncert barokní 
a renesanční hudby v podání dětské-
ho pěveckého sboru Chorus Angelus; 
sbormistryně Martina Klimtová, umě-
leckým slovem doprovází Valerie 
Zawadská; vstupné dobrovolné (kostel 
Sv. rodiny) 

 11. 10. 16:00 Nejsem žádná lvice – beseda s Kamilou 
Moučkovou (českou televizní a roz-
hlasovou hlasatelkou a moderátor-
kou) o její nové knize a o životě vůbec; 
vstupné dobrovolné (refektář)

Karmel Edith Steinové
Jinonická 22, 150 00 Praha 5 – Košíře, www.cestanahoru.org

Pravidelný program
Po  19:00 Eucharistická oslava + agapé; po mši 

je možné zůstat na čaj, kafe a drobné 
pohoštění podle liturgické doby, mo-
mentálních možností domu či štědros-
ti příchozích; celebrují střídavě Libor 
Ovečka SDB / Jan Regner SJ / Petr 
Vacík SJ / Prokop Brož

St  18:00 Eucharistická oslava + nešpory; po mši 
sv. je možné se připojit k dalším mod-
litbám řeholní komunity; celebrují Petr 
Glogar OCD / Pavel Pola OCD

Čt  19:00 Večery duchovní četby (druhý čtvr-
tek v měsíci). Začínáme číst spis Jana 
od Kříže „Výstup na horu Karmel“; pro-
gram: cca půlhodinová tichá či dopro-
vázená meditace, četba textu s komen-
tářem a diskusí; je možné přijít i bez před-
chozího ohlášení, avšak s knihou a včas.
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Říjnový program
 3. 10. 19:00 Eucharistická oslava + agapé; od toho-

to pondělka po celý akademický rok 
pravidelně každé pondělí

 8.–10. 10.   Víkend na Karmelu v Luké – práce a kon-
templace; více na karmelitky@gmail.
com

 11. 10. 20:15 Tichá meditace; od tohoto úterka po 
celý akademický rok pravidelně v úter-
ky v kryptě kostela Nejsv. Salvátora 
u Karlova mostu

 13. 10. 19:00 večery duchovní četby
 17. 10. 19:00  Slavnost sv. Terezie z Ávily – hlavní cele-

brant Petr Glogar OCD
 17. 10. 20:00 Dialogy karmelitek – rozhovory se za-

jímavými osobnostmi, tentokrát s bo-
sým karmelitánem a psychoterapeutem 
Petrem Glogarem OCD

4. 10. 20:00 Inaugurace výstavy fotografi í z historie 
Smíchova a Košíř; připravili P. Kulhánek 
a M. Portyková

31. 10. 20:00 Kaštanové posvícení – na zahradě 
Karmelu tento večer nabízíme kaš-
tany pečené, vařené a jiné, domácí 
marmelády, víno a další dary podzimu 
z vlastní produkce i od vás

Pokud není uvedeno jinak, veškeré akce jsou všem vol-
ně přístupné. Výjimkou jsou zpravidla vícedenní rekolek-
ce, na které je třeba se předem ohlásit. Jsou pořádá-
ny zejména pro ty, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, 
ale neví, jak na to. Další informace o rekolekcích na 
adrese meditace@gmail.com, o ostatních akcích na 
adrese karmelitky@gmail.com či na tel. 257 212 426 (sr. 
Denisa).

POZVÁNKY, NABÍDKY

Svatohubertská mše sv.
V rámci 18. svatohubertských slavností se v sobotu 1. říj-
na v 10:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
uskuteční slavnostní svatohubertská troubená mše sv. 
obětovaná za zemřelé lesníky a myslivce. K účasti na 
mši, jíž bude předsedat Mons. Dominik Duka OP, jste sr-
dečně zváni.

Františkánská burza
Farnost u kostela Panny Marie Sněžné srdečně zve na 
každoroční Františkánskou burzu. Přijímány a nabízeny 
budou různé drobné předměty, všechno, co sami ne-
používáme, ale co ještě může udělat radost druhým 
nebo co budou moci ještě použít. 
Do burzy bude přijímáno všechno kromě ošacení, obu-
vi a knih! Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme 
minimální cenu. Výtěžek bude věnován sociálně sla-
bým rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Burza se koná v Klubu u Panny Marie Sněžné 
(Jungmannovo nám. 18, Praha-Nové Město) o víken-
du 1. a 2. října vždy od 10 do 18 hodin. Shromažďování 
věcí proběhne v pátek 30. září od 15 do18 hodin a v so-
botu 1. října od 10 do 12 hodin.

Missa lux et origo
V neděli 2. října při mši sv. od 18:00 v kostele sv. Václava 
v Praze-Smíchově zazní Missa lux et origo Jiřího Strejce 
v provedení chrámového sboru Cantus amici pod ve-
dením Lukáše Dobrodinského. Za varhany usedne 
Václav Vála, sólo zazpívá Diana Aivia.
Cantus amici a Diana Aivia pod taktovkou Lukáše 
Dobrodinského provedou tutéž missu také v neděli 9. 
října v kostele Neposkvrněného početí v Praze-Straš-
nicích při mši sv. v 18:00.
K účasti na mši i k poslechu jste srdečně zváni.

Pobožnost za znovupostavení 
Mariánského sloupu
Srdečně vás zveme na mariánskou pobožnost za zno-
vupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském 

náměstí. Koná se každého 3. v měsíci od 17:00 ve vý-
klenku Týnského chrámu vedle fary, Celetná ulice. Na 
programu je posvátný růženec, litanie, zásvětné mod-
litby a mše sv. v 18:30 v kostele sv. Jiljí.

Již třetí běh Kurzů ALFA
probíhá ve ŘK farnosti Praha-Vršovice od 4. října do 
6. prosince 2011. Kurzy ALFA s podtitulem „Příležitost 
prozkoumat smysl života“ dávají možnost během de-
seti setkání pochopit podstatu křesťanství. Každé se-
tkání začíná neformální večeří, pokračuje krátkým hu-
debním vstupem, k němuž se účastníci mohou připojit. 
Následuje asi čtyřicetiminutová sonda do základních 
témat praktického křesťanství, Ježíšova života a jeho 
učení. Poté je možné posedět u kávy, čaje a sušenek 
v debatních skupinkách. 
Zájemci o tato setkání – třeba i jen o jediné – mo-
hou kontaktovat členku pořádajícího týmu Ing. Martu 
Peroutkovou na adrese: mperoutkova@atlas.cz nebo 
na tel. 777 632 256.

20 let Domova svaté Rodiny
7. října uplyne 20 let od otevření Domova svaté Rodiny, 
celoročního pobytového církevního zařízení určené-
ho pro mentálně postižené klienty především z Prahy 
a okolí, jehož posláním je vytvořit příjemné a láskyplné 
prostředí, poskytnout klientům profesionální péči a ma-
ximální prostor pro rozvoj a společně a aktivně prožívat 
důstojný a plnohodnotný život. Zakladatelkou Domova 
byla sestra Akvinela L. Loskotová z Kongregace 
Školských sester de Notre Dame. V rámci oslav tohoto 
jubilea jste zváni k účasti na následujících událostech:
 7. 10. 16:00 děkovná bohoslužba v kostele sv. 

Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci 
(celebruje Mons. Dominik Duka OP);

 9. 11. 18:00 zádušní mše za sestru Akvinelu v bazili-
ce sv. Markéty na Břevnově;

  19:30 slavnostní koncert duchovní hudby 
v Tereziánském sále Břevnovského kláš-
tera k 20. výročí Domova.
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Drakiáda v Nemocnici pod Petřínem
Srdečně zveme všechny rodiče a děti i ostatní příznivce 
létání na „Drakiádu v Nemocnici pod Petřínem“, kte-
rá se uskuteční v sobotu 8. října od 14:00 v zahradních 
prostorách Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského na Malé Straně (Vlašská 36).
Na programu bude kromě pouštění draků také pohád-
kový příběh divadla Toy Machine –Jak dostal slon cho-
bot. Následovat budou soutěže o nejdéle létajícího 
a nejvýše vzlétnuvšího draka. Hlavním rozhodčím toho-
to dračího klání bude klaun Vítek. Během celého od-
poledne můžou děti navštívit „Pravěkou dílnu“ a vyro-
bit si pravěký nástroj. Občerstvení v podobě domácích 
koláčků řádové sestry Stanislavy a na ohni pečených 
špekáčků je pro děti zdarma. Vstupné na tuto akci je 
dobrovolné. Akce se koná za každého počasí.

Brixiho Koruna dvanácti hvězd 
blahoslavené Panny Marie
V sobotu 8. října v 16:00 se v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Karla Velikého (na Karlově, Praha 2) koná 
koncert Spolku pro vokální a komorní hudbu Fenix, při 
němž pod vedením sbormistra Dr. Romana Michálka 
zazní „Koruna dvanácti hvězd blahoslavené Panny 
Marie – Corona stellarum duodecim Beatae Mariae 
Virginis“ Františka Xavera Brixiho (1732–1771). Koncert 
se koná za podpory Městské části Praha 2, Unie čes-
kých pěveckých sborů a OSA. K poslechu jste srdeč-
ně zváni. 

Bližší informace na
www.brixi-coronastellarumduodecim.cz

„Zpívejte píseň novou!“
V kostele Panny Marie Sněžné budou při nedělní mši sv. 
v 18:00 provedena nová ordinária, která vznikla na zá-
kladě soutěže vypsané Společností pro duchovní hud-
bu, a to ordinárium Bohuslava Korejse (9. října), Michala 
Woreka (16. října) a Jiřího Temla (23. října). Odborná po-
rota (skladatelé, sbormistři a varhaníci) mezi 28 nový-
mi skladbami kromě těchto tří ocenila ještě ordinárium 
Jiřího Hrubého. Podmínkou soutěže byla možnost uplat-
nění při slavnostní liturgii – tedy ne skladba pouze kon-
certní – a zapojení lidu do zpěvu. Proto zveme ty, kteří by 
se chtěli s těmito třemi novými ordinárii seznámit a po-
moci se zpěvem, k jejich nácviku vždy od 17:45 v uve-
dené neděle přímo v kostele Panny Marie Sněžné nebo 
ve schole ve středu 5., 12. a 19. října od 19:00 v sakris-
tii kostela sv. Havla. Notové materiály jsou k dispozici ve 
formátu pdf na http://www.sdh.cz/?a=1&j=1&id=370. 
Srdečně všechny zve ŘK farnost u kostela Panny Marie 
Sněžné a Společnost pro duchovní hudbu.

Ekumenická bohoslužba 
vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za 
stvoření, která se koná 11. října ve sboru Obce křes-
ťanů v Praze 7, Na Špejcharu 3 (mezi izraelským vel-
vyslanectvím a smyčkou tramvaje Špejchar – koneč-
ná tramvajových linek 15 a 36). Bohoslužba s kázáním 
P. RNDr. Matúše Kociana začíná v 18:00 a bude jí před-
cházet zakončení výstavy dětských kreseb s tématem 
Jeden svět (v 17:30). Po bohoslužbě následuje beseda 

na totéž téma s úvodním slovem ředitele Ekumenické 
akademie ThDr. Jiřího Silného.

Benefi ční koncert pro Nemocnici
V neděli 16. října v 16:00 se v kostele sv. Karla 
Boromejského (Vlašská 36, Praha-Malá Strana) usku-
teční benefi ční koncert pro Nemocnici Milosrdných se-
ster sv. Karla Boromejského v Praze. Pražští pěvci uve-
dou duchovní skladby F. Poulence, H. Goreckého a A. 
Dvořáka. Dobrovolné vstupné bude použito pro vzni-
kající Paliativní oddělení nemocnice. Srdečně vás zvou 
sestry boromejky.

Zlatá Praha – Mládež v Madridu
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v neděli 
16. října (16:00–18:00) v zasedacím sále úřadu Městské 
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – Smíchov (MHD 
Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Václava) pod ná-
zvem „Mládež v Madridu“. 
Jeho hosty budou přímí účastníci Světového dne mlá-
deže s Benediktem XVI., který se uskutečnil během le-
tošního srpna. Vstupné dobrovolné, alternativní pro-
gram pro děti zajištěn. Bližší informace na http://www.
focolare.cz. Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně 
elektronickou poštou, můžete se obrátit na adresu zla-
ta.praha@focolare.cz
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe“.

Pevně se držte víry – Zapusťte kořeny
Paulínky ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK, komu-
nitním webem Signály.cz a ADV studiem zvou na pre-
zentaci knihy Pevně se držte víry a na projekci fi lmo-
vého dokumentu Zapusťte kořeny. Jak kniha, tak i fi lm 
zachycují události letošního Světového dne mláde-
že v Madridu. Prezentace za přítomnosti spoluautorů 
se uskuteční 25. října ve Farním klubu při kostele Panny 
Marie Sněžné v Praze 1 (vchod je z Františkánské zahra-
dy) od 19:30. Knihu i DVD s dokumentem bude možno 
tento večer zakoupit na místě se slevou.

Ekumenická modlitba za vlast
Arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP srdečně 
zve k účasti na ekumenické modlitbě za vlast, která se 
uskuteční v předvečer státního svátku, ve čtvrtek 27. říj-
na od 18:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Po modlitbě zazní české oratorium Petra Fialy „Píseň 
sestry Anežky a bratra Františka“ pro recitátorku, so-
prán, mužský sbor a varhany na texty brněnské básníř-
ky Zuzany Novákové-Renčové.

Setkání chrámových sborů 
pražské arcidiecéze
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, zve všech-
ny chrámové sbory pražské arcidiecéze na pondělí 21. 
listopadu 2011 (předvečer svátku sv. Cecílie) do kated-
rály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kdy zde bude 
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v 18:00 celebrovat pontifi kální mši sv. za účasti pařížské-
ho arcibiskupa kardinála André Vingt-Trois. Při mši bude 
provedena Lužanská mše D dur Antonína Dvořáka ve 
verzi s orchestrem.
Program setkání:
14:00 příjezd sborů na Hradčanské náměstí 

k Arci biskupskému paláci
15:00 zkouška s orchestrem v katedrále

18:00 provedení Dvořákovy mše v katedrále při 
pontifi kální mši sv., provedení řídí dómský 
regenschori Josef Kšica

po mši sv. setkání chrámových sborů s arcibiskupem 
Mons. Dominikem Dukou OP v reprezentač-
ních prostorách Arcibiskupského pa láce

Přihlášky posílejte na adresu: josefksica@centrum.cz; na 
základě přihlášky obdržíte studijní předlohu Dvořákovy 
mše.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

3.–6. 10. Manželská setkání 
seniorů, I. turnus

Marianum,
Janské Lázně

Biskupství královéhradecké – Diecézní 
centrum pro seniory; Velké nám. 35, 
500 01 Hradec Králové; tel.: 495 063 661 
nebo 737 215 328; dcs@diecezehk.cz; 
http://seniori.diecezehk.cz

6.–9. 10. Manželská setkání 
seniorů, II. turnus

Marianum, 
Janské Lázně viz výše

3.–7. 10. Exercicie s Pannou 
Marií P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov

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

7.–9. 10. Víkend pro seniory 
(Centrum pro rodinu)

P. Stanislav Peroutka 
SJ ŘKDS Stojanov viz výše

7.–9. 10. 
Setkání pastoračních 
asistentů Arcibiskupství 
pražského 

P. Michal Němeček Exerciční dům 
Svatá Hora

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

8. 10.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

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

9.–15. 10.

Ignaciánská duchovní 
cvičení – IV. týden, 
„Sdílet velikou radost 
s Kristem Vzkříšeným“

P. František Lízna SJ Exerciční dům Kolín
Kutnohorská 26, 280 02 Kolín
tel.: 731 182 112
exercicie.kolin@seznam.cz

10.–14. 10. S Pannou Marií 
Svatohorskou III.

P. Zdeněk Šilhánek 
CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora viz výše

17.–20. 10. 
duchovní obnova pro 
seniory a animátory 
seniorů 

P. Jan Rybář SJ Marianum, 
Janské Lázně viz výše

18.–22. 10. Ignaciánská duchovní 
obnova pro seniory P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům Kolín viz výše
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
Duchovní boj
(Jerzy Zieliński)
Autor tohoto svěžího a praktického pojednání o du-
chovním boji, jemuž je při svém následování Krista vy-
staven každý křesťan, si vypomáhá obrazem, v němž 
svatyně v srdci člověka – místo, kde je spojen s Bohem 
– spočívá na několika pilířích (pilíř pokory, trpělivosti, čis-
toty srdce, evangelijního přístupu k utrpení a odpověd-
nosti za vyřčená slova). Nepřítel naší spásy se snaží tyto 
pilíře podkopávat a bořit, aby se dostal k srdci člově-
ka a odklonil jej od Boha, pramene života. V tom spo-
čívá základní duchovní boj, v němž je dobré se zorien-
tovat a naučit se používat Boží zbroj, bojovat v Duchu 
Kristově. Autorova nauka se opírá o učení velkých svět-
ců církve, především svatých Karmelu.
Jerzy Zieliński je bosý karmelitán žijící v Polsku, známý 
exercitátor a autor mnoha knih o duchovním životě 
z perspektivy spirituality Karmelu. 
Brož., 95 str., 99 Kč. Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Don Bosco mi ukazoval cestu
Životopis blahoslaveného Dona Ruy
(Guido Quarzo)
Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky 
Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido 
Quarzo „vlastní“ životopis prvního nástupce zakladate-
le salesiánů. Nejde zcela o fi kci, autor vychází z životo-
pisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. 
Lemoyna, z historických studí a ze salesiánských archi-
vů. Michal Rua byl mezi prvními chlapci, kteří se stali nej-
bližšími spolupracovníky Dona Boska, asistenty mladých 
a jeho nepostradatelnými pomocníky. Mnozí z nich za-
světili svůj život salesiánské kongregaci a Don Rua se 
stal po smrti zakladatele hlavním představeným salesiá-
nů. Kniha je inspirujícím úvodem do historie salesiánské-
ho díla, ale zároveň splacením dluhu, který hagiogra-
fi cká literatura dosud měla vůči osobnosti Dona Ruy.

Brož., 104 str., 149 Kč. Portál, www.portal.cz
Dopřej si čas
Je to tvůj život!
(Notker Wolf)
Představte si, že byste najednou vypili sklenku výbor-
ného vína. Šílená představa! Některé věci prostě nelze 
dělat v časovém presu. K smysluplnému životu potře-
bujeme čas. Benediktinský opat, který je sám velmi vytí-
žený, v této knize sdílí své zkušenosti s tím, jak lze i upro-
střed mnoha povinností žít vyrovnaně a nebýt otrokem 
času, nýbrž jeho pánem.

Brož., 160 str., 180 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Šimon Petr
Lidský příběh prvního z apoštolů
(Mauro Giuseppe Lepori)
„V každé etapě svého života – jako člověk, křesťan, 
mnich, opat – jsem našel ve svatém Petrovi průvodce, 
který šel přede mnou se stejnou povahou, jakou mám 
já, se stejnou lidskou ubohostí a protikladností. Petr je 
evangelijní svatý, který je více než všichni ostatní tako-
vý, jací jsme my – má blízko k našemu lidství a právě tím 
ke Kristu. Petra můžeme vždy následovat – vede nás 
stále k Ježíši, sjednocuje nás s Ježíšem, neboť své vlast-
ní slabosti nikdy nedovolil, aby odloučila jeho srdce od 
Krista, ani tehdy ne, když ho zapřel.

Proto je Petr, jak věřím, tou osobou z evangelia, kterou 
nejlépe známe. O Petrovi víme všechno – známe jeho 
meze i přednosti, hříchy i svatost, jeho psychologii, celý 
jeho charakter. To vše stojí jasně před námi, takže hrozí 
nebezpečí, že se nám Petr někdy bude zdát trochu po-
vrchní a neotesaný.
Petrova průhlednost je evangelium, patří k evangeliu, 
k radostné zvěsti o vykoupení v Kristu. Můžeme a musí-
me se odebrat do školy Šimona, zvaného Petr, do ško-
ly jeho cesty s Ježíšem, abychom Pána následovali tak, 
jak on chce, a abychom byli s Kristem spojeni tak a mi-
lovali ho tak, jak on nám dá.“
Mauro Giuseppe Lepori se narodil roku 1959 v Luganu, 
studoval na univerzitě ve švýcarském Freiburgu, kde zís-
kal licenciát z fi losofi e a teologie. V roce 1984 vstoupil 
do cisterciáckého kláštera v Hauterive u Freiburgu, od 
roku  1994 je zde opatem.

Brož., 102 str., 119 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Růženec
Vysvětlení struktury růžence obsahuje jednotlivá tajem-
ství i všechny texty modliteb, které se při růženci mod-
lí (Apoštolské vyznání víry; Otčenáš; Zdrávas, Maria; 
Sláva Otci; Zdrávas, Královno). Ideální pro každého, 
kdo si není jistý anebo se chce modlitbu růžence tepr-
ve naučit. 

Malé leporelo, 8 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Liturgia
(Matias Auge)
Systematická studie určená nejen studentům teologic-
kých oborů, ale také všem, kdo chtějí lépe porozumět 
katolické liturgii. Autor propojuje poznatky o dějinném 
vývoji liturgického života církve se zevrubnými teologic-
kými znalostmi. Výsledkem je propracovaná publika-
ce, která pomáhá čtenáři lépe porozumět liturgii jakož-
to vrcholu i prameni života církve (srov. Sacrosanctum 
concilium, 10) a vede ho k jejímu plodnému prožívání.

Brož., 304 str., 245 Kč, ve slovenštině
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

U Boha a u lidí
Úvahy a modlitby
(Adrienne von Speyr)
Kniha švýcarské lékařky, mystičky a autorky mnoha te-
ologických a duchovních knih. Modlitby, to jsou milní-
ky na každodenní cestě člověka k Bohu. A ta může být 
někdy přímá a radostná, jindy zas obtížně klopýtavá. 

Brož., 112 str., 140 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Hodina adorace s Ježíšem Mistrem
Malý letáček, který se však může stát neocenitel-
ným pomocníkem při modlitbě. Toho, kdo chce strá-
vit hodinu adorace v rozhovoru s Ježíšem Mistrem, 
Cestou, Pravdou a Životem, provede jejími etapami: 
Setkání s Mistrem, Naslouchání Ježíši-Pravdě, Kráčení 
s  Ježíšem-Cestou, Dialog s Ježíšem-Životem.

Malé leporelo, 8 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení mohli opřít o víru 
v Boha a o lásku svých bližních.

Úmysl misijní
Aby Světová misijní neděle roznítila v Božím lidu nadšení pro evangeli-
zaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nej-
chudším církvím.

Úmysl národní
Za naši osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtěni, 
a za odpovědné celoživotní naplňování tohoto závazku.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 18. 10. 2011
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Hrušková. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 1. října 1991 na základě nově schválených stanov České katolické charity byla zřízena Arcidiecézní 
charita Praha pod vedením ředitele Karla Trutnovského.

 2. října 1931 papež Pius XI. zveřejnil encykliku „Nova Impendet“ o fi nanční krizi světa a nutnosti nápravy.

 5. října 1781 narozen Bernard Bolzano, katolický kněz italského původu, fi losof a logik, matematik, 
náboženský a sociální myslitel působící v Praze. Zastánce osvícenského teologického 
racionalismu, usilujícího o překlenutí zdánlivé propasti mezi vědou a náboženskou vírou. Své 
vědecké objevy a závěry uložil v hlavním díle „Vědosloví“. († 18. 12. 1848)

 11. října 1891 byla ustanovena samostatná česká bohoslovecká fakulta jako součást české Karlovy 
univerzity.

 12. října 1006 zemřel svatý Radim, bratr svatého Vojtěcha. Vstoupil do benediktinského kláštera na Aventinu. 
Od roku 1000 první arcibiskup v polském Hnězdně. V roce 997 se účastnil Vojtěchovy cesty do 
Pruska. Roku 1039 byly jeho tělesné ostatky přeneseny spolu s ostatky Vojtěchovými do Prahy 
a uloženy v bazilice sv. Víta.

 14. října 1771 zemřel František Xaver Brixi, varhaník a hudební skladatel. Významný představitel českého 
hudebního předklasicismu. Stal se varhaníkem u Sv. Havla na Starém Městě pražském a od 
1. ledna 1759 ředitelem chrámového kůru katedrály sv. Víta. Složil kolem 500 skladeb, většinou 
chrámových, 26 litanií, 24 nešpor, 5 rekviem a množství antifon. Na české texty napsal čtvery 
litanie k sv. Janu Nepomuckému, ofertoria a oratoria. (* 2. 1. 1732)

 25. října 1601 slavný dánský astronom Tycho Brahe slavnostně pochován v chrámu Matky Boží před Týnem, 
kde mu byl vybudován stálý mramorový náhrobek.

 27. října 1991 slavnostní shromáždění ve sboru Církve bratrské v pražské Soukenické ulici u příležitosti 
znovuzaložení Biblické společnosti a založení Katolického biblického díla u nás. Účastnili se 
hosté biblických společností z jedenácti zemí.

Arnošt Kelnar

Vážení čtenáři,
redakce Zpravodaje se na Vás obrací s prosbou o spolupráci. Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám, 
v nichž církev i skrze média působí, a v reakci na stále nové výzvy usilujeme o zlepšení obsahu i formy tohoto peri-
odika pražské arcidiecéze. Abychom mohli lépe plnit své poslání, bylo by pro nás velkou pomocí znát Váš názor. 
Proto budeme vděční, když nám své poznámky, připomínky a návrhy týkající se Zpravodaje zašlete buď mailem na 
arcizpravodaj@seznam.cz, nebo na adresu Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
Cenné pro nás budou zejména odpovědi na tyto otázky: •Čtete Zpravodaj se zájmem? Proč ano, proč ne? •Které 
informace v něm nejvíce vyhledáváte? •Považujete stávající rubriky za přínosné? •Co vám ve Zpravodaji chybí? 
•Jak se vám líbí jeho grafi cká podoba? •Orientujete se ve Zpravodaji dobře?

Za veškeré reakce upřímně děkujeme!


