
„Velký říjen“, tak by se dal na-
zvat letošní desátý měsíc. Re-
miniscence názvu již asi poha-
síná nebo je zajímavá pro ty, 
kteří vyrostli v minulém režimu. 
Naše pozornost však směřuje ni-
koli k Rusku, které před 95. lety 
vneslo do světa komunistickou 
utopii, ale k naší zemi a k Římu. 
Svatý otec 11. října vyhlásí rok 
víry u příležitosti padesátého 
výročí zahájení II. vatikánského 
koncilu, na který vzpomene ve 
svém příspěvku P. David Vopřa-
da, S.T.D. Smyslem Roku víry ov-
šem není jen vzpomínat na kon-
cil. Jde o to „…podpořit nové 
obrácení k Pánu Ježíši a zno-
vuobjevení víry, aby se tak čle-
nové církve mohli stát věro-
hodnými a radostnými svědky 
zmrtvýchvstalého Pána v dneš-
ním světě, svědky schopnými 
přivádět množství těch, kteří 
stojí u ‚bran víry‛“ (Nóta ke sla-
vení Roku víry). Svatý otec vy-
dal k této příležitosti Apoštolský list PORTA FIDEI, 
v němž volá po nové evangelizaci (PF 7), ale pře-
devším směřuje celý program Roku víry k rozhod-
nutí, být s Pánem a žít s ním (PF 10). Jako velkole-
pý příklad plného následování Pána bude nejen 
v Římě svatořečení sedmi mučedníků a svědků 
víry 21. října, ale také u nás v Praze bude 13. říj-
na slavností blahořečení čtrnácti františkánských 
mučedníků – událost, kterou v naší zemi zažívá-
me jen velmi výjimečně. Svědectví víry je tedy 
základní protiklad k podivnému výročí 95 let od 
Ruské revoluce. Proto jsme chtěli nabídnout ješ-
tě jakási ohlédnutí po svědectví víry – letní setká-
ní mladých křesťanů ve Žďáru n. S. a sedmdesáté 
výročí umučení Svaté Terezie Benedikty od Kříže, 
rodným jménem Edith Stein, české rodačky a pa-
tronky Evropy, kterou připomíná P. J. Koláček SJ.

P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska
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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
 11. 10. 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu
  začíná Rok víry vyhlášený Benediktem XVI. 

v apoštolském listu Porta Fidei ve spojitosti s 50. 
výročím zahájení II. vatikánského koncilu

 13. 10. beatifi kace 14 františkánských bratří 
 15. 10.  památka sv. Terezie z Ávily, učitelky církve
 18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
 21. 10. misijní neděle
  sbírka na misie
 22. 10. nezávazná památka bl. Jana Pavla II.
 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Den vzniku samostatného čsl. státu (1918), státní 

svátek
  změna letního času na zimní (3:00 → 2:00)!
 31. 10. Benefi ční koncert Arcidiecézní charity Praha, 

(Smetanova síň Obecního domu, 19:00, více na 
www.praha.charita.cz) 

Modlitba očima a rukou sedmnáctiletého
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Edith Stein
Před 70 lety byla nacisty umučena, 11. října uplyne už 
14 let od jejího svatořečení. Sestru Terezii Benediktu od 
Kříže, vlastním jménem Edith Stein, patronku Evropy, 
nám ve svém příspěvku připomene P. Josef Koláček SJ.
Bylo to 9. srpna. Hned po probuzení jsem musel mys-
let na poslední chvíle života Terezie Benedikty od Kří-
že. Co mi vyvstalo na mysli, bylo probodeno pohledem 
Edith Stein. Provázím ji v duchu, jak se šine s ostatními 
vězni ke „sprchám“ ve vyhlazovacím táboře Osvěti-
mi... Před vchodem se všichni musí svléknout a nazí 
jsou vháněni „pod sprchy“ – Před zatčením na Karme-
lu v holandském Echtu 2. 8. 1942 dopisovala své vrchol-
né dílo „Věda kříže“: „Kristus na sebe vzal jho Zákona, 
a tím jej dokonale naplnil a kvůli Zákonu a podle Zá-
kona zemřel. Právě tím od zákona osvobodil všech-
ny, kdo od něho chtějí přijmout život; ten však mohou 
přijmout jedině tehdy, když svůj vlastní život obětují.“ 
– V růžicích sprch to zachrastilo. Už začne stříkat voda 
a smývat pot a špínu z několikadenní cesty v dobyt-
čích vagonech z Holandska přes celé Německo až do 
Osvětimi. Žádná voda! Jen hrozivé syčení. Vzduch se 
nedá dýchat, ona se dusí, hlava třeští, všechno ocha-
buje, hroutí se a padá po chvíli na změť nahých mrt-
vol. – V Echtu ještě citovala sv. Pavla: „Ti, kdo jsou po-
křtěni v Krista, jsou pokřtěni v jeho smrt. Jsou vnořeni do 
jeho života – zdůrazňuje –, aby se stali údy jeho těla 
a jako jeho údy s ním trpěli a umírali a také vstali z mrt-
vých k věčnému božskému životu.“ – Ještě stačím v du-
chu doprovázet její mrtvolu od krematoria koncentráku 
a s úděsem se dívat na kouř valící se z jeho komínů. – 
9. srpna 2012 v Bad Neustadt, bavorských lázních, byla 
minulou neděli odhalena socha sv. Terezie Benedikty 
od Kříže. Přímo ve vyhlazovacím táboře se slavila slav-
ná eucharistie za účasti delegace německé biskupské 
konference v čele s biskupem ze Speyeru Mons. Karl-
-Heinz Wiesemannem. V Rakousku americký fi lmový re-
žisér Joshua Sinclair natáčí v opatství Kremsmünster fi lm 
o této patronce Evropy...
Bylo jí 51 let. Pocházela z židovské rodiny ve Vratislavi, 
kde se narodila 12. 11. 1891. Jako čtrnáctiletá opouští 
víru otců a stává se vzpurnou ateistkou. Mimořádné na-
dání ji vede ke studiu fi lozofi e, stává se asistentkou za-
kladatele fenomenologie Edmunda Husserla, jednoho 
z nejvlivnějších fi lozofů první poloviny 20. století. Nepře-
stává hledat pravdu. V roce 1921 prohlásí svým přáte-
lům: „Celé mé hledání pravdy byla jediná modlitba“. 
Stačila pak jediná bezesná noc, v domě svých přá-
tel, kde našla životopis sv. Terezie Veliké. Při jeho čet-
bě zakusila osobní setkání „mezi čtyřma očima“ s Je-
žíšem Kristem. Najednou bylo všechno zalito světlem. 
Nemohla mít jinou cestu než tu, kterou vytyčila sv. Tere-
zie z Avily, a tak sdílet svůj život se sestrami zcela odda-
nými kontemplativnímu životu.
V roce 1933, brzy po Hitlerově nástupu k moci, je vylou-
čena jako židovka ze všech učitelských míst, i když byla 
profesorkou Institutu vědecké pedagogiky v Münsteru. 
Tím padly i poslední vazby na veřejné působení a moh-
la uskutečnit své povolání. Vstoupila na Karmel v Kolíně 
nad Rýnem. „Kdo se rozhodl pro Krista, ten je pro svět 
mrtev a svět je mrtev pro něho. Na svém těle nosí jizvy 
svého Pána. Je slabý a lidé jím pohrdají; avšak on prá-
vě proto je silný, neboť v jeho slabosti se projevuje Boží 

síla…“ bude psát na Karmelu v Echtu krátce před svým 
odvlečením do Osvětimi.
Sestra Cristiana Dobner z Karmelu Concenedo komen-
tuje: „Její řeholní život na Karmelu byl hned od počát-
ku poznamenán vnímáním jejího osudu oběti. Během 
jedné modlitby před eucharistií Edith pochopila, že utr-
pení, které dopadlo na její lid, na Izrael, se pro ni stáva-
lo křížem, který musí nést, jak to vyjadřovalo i její řeholní 
jméno Terezie Benedikta od Kříže“.
Když pak 20. 7. 1942 byl ve všech holandských koste-
lech čten pastýřský list, jímž biskupové pranýřovali de-
portace židů, nacisté na to reagovali bezohlednou de-
portací 300 řeholníků a řeholnic židovského původu do 
koncentračních táborů. Mezi nimi byla i Edith a její sest-
ra Rosa, která také konvertovala a stala se karmelitán-
skou terciářkou.
Z Karmelu až pod „sprchy“ s jedovatým plynem v Osvě-
timi ji provázela jistota, kterou pochopila v rozjímáních 
a formulovala ve svém vrcholném díle:
„Kříž není jen znamení. Je to také Kristova mocná zbraň, 
je to hůl, s níž božský David táhne do boje proti pekel-
nému Goliáši. Mocně jí buší na bránu nebes. A brána 
nebe se otevírá... zvláště onoho 9. srpna 1942... Přívaly 
Božího světla pak proudí shůry a zaplavují všechny, kdo 
kráčejí ve stopách Ukřižovaného.
Sestra Terezie Benedikta, Edith Stein, v nich kráčela až 
pod ony sprchy v Osvětimi. Dál je vidět očima víry už 
jen oslavení, jen spojení s božským Mistrem.
Svatá Terezie Benedikto, oroduj za nás!

P. Josef Koláček SJ

Cesta víry padesát let po 
II. vatikánském koncilu
Když před padesáti lety Jan XXIII. 
svolal II. vatikánský koncil, vyvola-
lo to velké překvapení, ale také 
očekávání. Vzbudilo to naději, že 
církev hlouběji pochopí místo, kte-
ré jí Bůh dal, aby mohla srozumi-
telně předávat evangelium, jež jí 
bylo svěřeno, člověku dnešní doby. Dnes se můžeme 
ptát: Jak se podařilo tento mimořádně náročný pro-
gram, který koncilu načrtl papež Roncalli, naplnit? 
Mnozí srovnávají život církve před koncilem a dnes, 
a odpovídají, že nikoli. Církev ovšem není jen Evropa či 
Severní Amerika, kde se člověk nechává chytit do tenat 
konzumismu, církev je přítomna po celém světě. Přede-
vším v Africe a Asii, např. v Jižní Koreji, můžeme pozoro-
vat obrovský nárůst počtu katolíků a bohaté rozvinutí cír-
kevního života. Nelze tedy říkat, že právě koncil může za 
úpadek církve. Žádný koncil nepřinesl plody hned. Sv. 
Basil dokonce přirovnával situaci církve po prvním eku-
menickém koncilu v Niceji (325) k námořní bitvě upro-
střed bouře. Ani z rozhodnutí II. vatikánského koncilu do-
sud nebylo vše adekvátně přeloženo do života církve, 
a tím se také tento koncil těm předchozím podobá.
Koncil hovoří o církvi jako o Božím lidu. Ten se skládá 
z jednotlivých věřících. Každý z nich se přitom vydává 
„do bran víry“ v jiný čas (někteří jsme v době koncilu ješ-
tě nebyli na světě). Cesta víry, kterou se vydal, přitom 
trvá po celý život. Ani koncilní reforma proto nemůže být 
hotova jednou provždy, nemůže skončit jen reformou 
institucí – ty je potřeba stále znovu naplňovat životem.
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uvědomovala, že i v mém životě se vlastně podobné 
malé či větší zázraky dějí. Vyvrcholením těchto svědec-
tví bylo ve čtvrtek večer vyprávění rodičů a přátel bla-
hořečené Chiary Lucebadano. Věřím, že každý z nás, 
kdo stejně jako já naživo slyšel o Chiařině životě, byl hlu-
boce osloven a posílen!
V průběhu celého setkání nechyběly ani každoden-
ní mše, které celebrovali naši biskupové. Byly to chví-
le, kdy jsme se sešli všichni účastníci u hlavního pódia 
a prožívali společně Boží přítomnost, společně naslou-
chali i kázáním, která byla aktuální a promlouvala pří-
mo k nám. Zaujalo mě, že biskupové často zmiňovali 
krizi dnešní společnosti ve spojení s mladými lidmi. Vím, 
že nynější doba není ideální… ale která je? Na tom-
to setkání se nás sešlo přes pět tisíc mladých, věřících, 
krásných lidí, kteří sem přijeli dobrovolně. Nikdo nás za 
toto rozhodnutí neodsuzoval a my kvůli tomu nebude-
me mít žádné problémy. Už toto samotné je, myslím, 
znamení, že to s touto dobou není tak strašné.
Potvrzuje to i ochota několika stovek lidí, kteří se zapoji-
li do přípravy setkání. Většina z nich na tom pracovala 
ve svém volném čase bez nároku na odměnu a vyhra-
dila tomu i větší část svých prázdnin. Celková organiza-
ce díky tomu proběhla hladce.
Na závěr bych už jen dodala, že tato akce mladé lidi 
přitahuje díky své nevtíravosti, ale zároveň i akčnosti 
a atmosféře, kterou utváří množství lidí s úsměvy na tvá-
řích. Nabízí ohromný zdroj pro načerpání energie.

Markéta Chytrá

Blahořečení Čtrnácti pražských 
mučedníků, Bedřicha Bachsteina 
a druhů, františkánů
V sobotu 13. 10. 2012 dojde v Pražské arcidiecézi k vý-
znamné události. Po 400 letech se dočká blahořeče-
ní čtrnáct františkánských bratří – mučedníků. Už v mi-
nulém Zpravodaji jsme upozornili na knihu, vydanou 
nakladatelstvím Paulínky „Pražští mučedníci“. Při této 
příležitosti jsme požádali o krátký rozhovor P. Regalá-
ta Petra Beneše OFM, Th.D., který nám nepatrně po-
odhalil zákulisí beatifi kačního procesu. Mimochodem 
se jedná o první beatifi kaci v Praze a v Čechách vů-
bec.

 ■ Co vůbec znamená proces blahořečení?
Pokud to vezmeme trošku technicky, blahořečení ur-
čitého kandidáta je vlastně schválením jeho veřejné 
úcty a má spíše lokální či omezený význam. Je nezbyt-

Jinak tomu nebylo např. ani po Tridentském koncilu, 
kdy jeho velký propagátor, sv. Karel Boromejský, zavedl 
do své milánské diecéze na základě koncilních rozhod-
nutí mnoho novinek a liturgických reforem, a přesto se 
nezastavil. Dál se neúnavně věnoval své biskupské služ-
bě, vizitoval rozsáhlou diecézi a kázáním, pastorační-
mi rozhodnutími i vlastním příkladem světce – služební-
ka Božího, zapáleného pro Krista, obracel lidská srdce 
a přiváděl je nazpět k horlivému křesťanskému životu. 
Plody jeho působení pak zůstávají v jeho diecézi živé 
ještě tři století poté.
Podobně je i na „služebnících Božích a strážcích Božích 
tajemství“ dneška, aby dovedli Boží lid ve víře dál. Víra 
roste, je-li přijímána jako zkušenost lásky, a je předává-
na s radostí a milostí dál, jak říká papež Benedikt XVI. 
I sv. Augustin připomíná, že „víra roste jen skrze víru“, 
kterou se věřící posilují. Začínající Rok víry je dobrou pří-
ležitostí, abychom prohloubili svou víru a snažili se za-
hlédnout, jaký je její vztah ke světu, v němž žijeme. 
I tento rok je „dalším“ rokem koncilní reformy, kdy s ví-
rou církve může růst i naše vděčnost za dar víry i za po-
žehnání, které koncil přinesl.

P. David Vopřada, S.T.D.

Ohlédnutí za akcí Žďár 2012
CSM nebo také Žďár 2012 je označení pro celostátní 
setkání mládeže, které proběhlo uprostřed letošních 
prázdnin za účastí několika tisíců mladých věřících lidí. 
Byla to jedinečná akce, která se opakuje jednou za 
několik let a kde se objevuje na jednom místě naráz 
spousty věřících lidí ve věku 14-30 let a s nimi přes sto 
kněží a nepočítaně řeholníků.
Unikátnost této akce vidím právě v tomto neobvyklém 
složení. Mladí lidé se mohou potkat a popovídat si ne-
jen se svými vrstevníky, kteří staví život na stejných zá-
kladech, ale i s bohoslovci, kněžími, řeholními sestra-
mi a jinými činnými lidmi z církve, kteří sem přijeli právě 
proto, že jsou pro rozhovory otevření. Celkovou image 
akce utvářel samozřejmě i program, kterému nechybě-
la nápaditost – různé přednášky, duchovní programy, 
katecheze, sportovní a další aktivity. Jako jeden z nej-
lepších bodů programu bych ráda vyzdvihla svědectví. 
Každý den se na pódiu objevilo pár lidí, kteří se podě-
lili s posluchači o svůj životní příběh či jeho malou část. 
Nevyprávěli nějaké velkolepé romány nebo neuvěřitel-
né příběhy. Právě proto se v nich mohl leckdo najít. Pro 
mě to byly důležité impulzy, při kterých jsem si znovu 

foto: Dominik Novák
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ným předpokladem pro možné pozdější svatořečení. 
Svatořečení má význam univerzální, celocírkevní.

 ■ Jak dlouho se tento proces připravoval a co obná-
šela tato příprava?
Historie tohoto procesu je dlouhá a celkem složitá, to 
by bylo na dlouho. Myslím, že kdyby bratři české fran-
tiškánské provincie v 17. století, když byl proces v roce 
1677 zahájen, věděli, jak bude nakonec dlouhý a složi-
tý, vyvinuli by v té době daleko větší úsilí, aby ho dotáhli 

do konce. Ale všechno má asi svůj čas. Možná bylo po-
třeba, aby se proces dovršil právě dnes. Myslím ostat-
ně, že otázky spojené s mučednictvím jsou dnes velmi 
aktuální vzhledem k jeho různému chápání v konfron-
taci třeba s islámem.

 ■ S jakými potížemi se tento proces potýkal?
V dějinách se proces dvakrát rozběhl v 17. století, tam 
asi bratřím především chyběly prostředky k nezbyt-
ným administrativním výdajům. Snaha o nový počátek 
skončila vypuknutím 1. světové války, proces zahájený 
ve 30. letech 20. století zabrzdila okupace a pak zasta-
vil „vítězný únor 1948“. Takže až v 90. letech, po čás-
tečné ztrátě kontinuity, mohl pokračovat, ale naštěstí 
už ve druhé, římské fázi, neboť první diecézní fázi Kong-
regace pro blahořečení a svatořečení opětovně uzna-
la za ukončenou. V 90. letech se především musely do-
plnit ještě nové nálezy dokumentů k události. Jistě bylo 
mimo jiné třeba mít na zřeteli její ekumenický rozměr, 
který Kongregaci i nám hodně ležel na srdci, bylo tře-
ba vyjasnit postoje, aby nevznikla nějaká nedorozumě-
ní nebo napětí jako v 90. letech při svatořečení Jana 
Sarkandra. Katolická i evangelická strana však konsta-
tovaly, že toto blahořečení v zásadě nepředstavuje 
ekumenický problém. Je ostatně zřejmé, že charakter 
událostí, jakkoli složitý, je zde zřetelně jiný. My bratři na-
opak chápeme toto blahořečení za možnost nové eta-
py bratrského ekumenického dialogu a postoje ke spo-
lečným dějinným ranám.

 ■ V médiích se objevily zmínky o otvírání hrobu mu-
čedníků a antropologickém výzkumu kostí. Je možné 
o tom něco říct? 
Hrob se měl původně otvírat jen pro odebrání relikvií 
potřebných k blahořečení, protože žádné jiné ostat-
ky nemáme. Nakonec pan kardinál dal svolení i k po-
drobnějšímu zkoumání, které pro proces samotný a již 
uzavřený nutné nebylo, ale byla by škoda nevyužít této 
možnosti. K ofi ciálním výsledkům zkoumání je 3. října 

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 7. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Antonína Velikého, Liberec (P. Radek Jurnečka)
 21. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Bartoloměje, Pardubice (P. Jiří Šlégr)

Radio Proglas
 7. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
 13. 10. BLAHOŘEČENÍ ČTRNÁCTI PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ (10:00): Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 

(kardinál Angelo Amato)
 14. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 21. 10.  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora
 28. 10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Pavel Vrbacký)

Televize Noe
 7. 10.  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (11:00): kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna
 11. 10.  ZAHÁJENÍ ROKU VÍRY (10:00): Vatikán (Benedikt XVI.)
 14. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Miroslav Strnad)
 21. 10.  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava (SK)
  28. 10.  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): Vatikán (Benedikt XVI.)

Změna vyhrazena.
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Program oslav blahořečení 
Čtrnácti pražských mučedníků
 3. 10. 11:00 Horní Počernice, detašovaném pracoviš-

ti Národního muzea – tisková konference 
k výsledkům antropologického a archeo-
logického průzkumu

 10. 10. 11:00 Arcibiskupský palác, Hradčanském ná-
městí – tisková konference k beatifi ka-
ci s kardinálem Dominikem Dukou OP, 
provinciálem františkánů P. Jeronýmem 
F. Jurkou OFM a Joelem Rumlem, předse-
dou Ekumenické rady církví a k předsta-
vení uměleckých předmětů vytvořených 
k této příležitosti. Přítomni budou též uměl-
ci, kteří tato díla vytvořili.

 12. 10. 20:00 Praha 1, kostel Panny Marie Sněžné – Cla-
rinet Factory & Alan Vitouš (perkuse), Petr 
Nikl (světelná performance)

 13. 10. 10:00 Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Voj-
těcha – Mše svatá, při níž bude blahoře-
čeno Čtrnáct pražských mučedníků, hlav-
ní celebrant kardinál Angelo Amato, pre-
fekt Kongregace pro blahořečení a sva-
tořečení 

  15:00  (a 16:00) Praha 1, klášter a kostel Panny 
Marie Sněžné – komentovaná prohlídka 
kláštera a kostela,

   ambity kláštera u Panny Marie Sněžné – výstava Čtrnáct pražských mučedníků: Místo – Příběh
  19:00 kostel Panny Marie Sněžné – Hradišťan (koncert), umělecký vedoucí Jiří Pavlica
 14. 10. 10:00 kostel Panny Marie Sněžné – mše sv., na jejím závěru bude nádvoří kostela dedikováno 

Čtrnácti pražským mučedníkům, hl. celebrant br. José Rodrígez Carballo OFM, generální 
 ministr

Z diáře kardinála Duky
 1. 10. 9:00 Praha, Chrám Matky Boží před Týnem – mše sv. „Veni Sancte“ Katolické 

teologické fakulty UK
 2. 10. 9:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. pro Metropolitní církevní soud
 5. 10. 12:00 Praha-Ruzyně, odletový terminál – přejmenování pražského letiště na Letiště 

Václava Havla
  18:00 AP Sál kardinála Berana – koncert hospicové péče
 10. 10. 11:00 AP Sál kardinála Berana tisková konference k beatifi kaci Čtrnácti pražských 

mučedníků
  20:00 Praha 1, kostel sv. Bartoloměje – mše sv. „Veni Creator Spiritus“ pro ČVUT a diskuse se studenty

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.

uspořádána tisková konference v antropologickém 
ústavu Národního muzea. Tyto výsledky jsou velmi za-
jímavé, ale zatím teď z prozatímních výsledků nebudu 
nic uvádět.

 ■ Jaký má pro nás dnes význam, v čem je odkaz Čtr-
nácti mučedníků aktuální i po 400 letech?
Žiju touto přípravou už dlouho a otvírají se mi nové vý-
znamy, třeba právě problematika mučednictví. Na loň-
ské výstavě u příležitosti 400. výročí mě až překvapil zá-
jem o tuto tématiku, a přitom je ta událost tak drsná. 

Ale zřejmě jsme jako křesťané dnes s problémem nějaké 
formy mučednictví konfrontováni jak díky nepochopení 
většiny společnosti kolem nás, tak právě díky zprávám 
o různých formách, morálně i velmi odlišných, ve světě 
islámu. Pokud jde o různé významy Čtrnácti mučední-
ků, doporučuji brožurku přípravné novény k blahořeče-
ní, která právě vyšla v nakladatelství Paulínky a v níž je 
řada úvah a námětů k rozjímání právě nad konkrétními 
otázkami, propojenými s kontextem této události.

Děkujeme za rozhovor (ek)

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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 11. 10. 18:00 Libice nad Cidlinou – převzetí čestného občanství 
 13. 10. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kardinálem papežským legátem Angelo Amatem, 

beatifi kace Čtrnácti pražských mučedníků
 14. 10. 9:30 Praha-Žižkov, kostel sv. Prokopa – mše sv. s biřmováním
 14.–16. 10.  Příbram- Svatá Hora – setkání s kněžími pražské arcidiecéze
 17. 10. 19:00 Praha, Vikářská ulička na Pražském hradě, Mladotův dům – vernisáž výstavy fotografi í z katedrály
 20. 10. 10:00 Ždár nad Sázavou, bazilika Panny Marie – mše sv., 20 let Kolpingova díla v ČR
 21. 10. 11:00 Praha-Stodůlky, kostel sv. Jakuba st. – mše sv., pastorační návštěva 
 21.–23. 10.  Vranov u Brna – zasedání ČBK
 23. 10. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., rekviem za oběti heydrichiády
 24. 10.  návštěva koncentračního tábora Mauthausen a bohoslužba za oběti
 25.–26. 10.  Krakov, klášter dominikánů – prezentace polského překladu knihy „Duka Dominik: Tradice, která 

je výzvou“ 
 27. 10. 9:30 Vojkovice u Brna – mše sv. ke cti sv. Huberta
   14:00 Zahrádka u Ledče nad Sázavou – Dušičkové setkání, první působiště P. Josefa Toufara
   18:00 Praha-Hradčany, katedrála – ekumenická modlitba za vlast a koncert
 28. 10.  20:00 Pražský hrad, Vladislavský sál – oslava státního svátku
 29.–30. 10.  Monacké knížectví – svěcení kaple sv. Jana Nepomuckého
 31. 10.  19:00 Praha, Obecní dům – Benefi ční koncert Arcidiecézní charity Praha

Z diáře biskupa Malého
 1. 10. 18:00 Pardubice, kostel sv. Jana – přednáška
 3. 10. 9:00 Praha-Holešovice, Mateřská škola sv. Klimenta – vizitace 
 7. 10. 16:00 Praha-Libeň, sestry Matky Terezy – mše sv.
 10. 10. 9:00 Praha-Kobylisy, škola Don Bosco – vizitace
  18:00 Praha-Josefov, Salvátor (CČE) – přednáška 
 13. 10. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků
 14. 10. 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí – mše sv. s biřmováním
 14.–16. 10.  Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
 18. 10. 9:00 Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – vizitace
 21. 10. 16:30 Velká Bíteš, kulturní dům – přednáška
 22.–24. 10.  Vranov u Brna – zasedání ČBK
 30. 10. 9:00 Praha-Vinohrady, Arcibiskupské gymnázium – vizitace

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 10. 18:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – poutní mše, svátek sv. 

Terezie od Dítěte Ježíše
 6. 10. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily, mše sv. u příležitosti ukončení Mezi-

národní konference koordinátorek hnutí Modlitby matek
 7. 10. 10:00 Praha-Lhotka, kostel Panny Marie Královny Míru – mše sv. s biřmováním
 13. 10. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků
 14. 10 9:00 Praha-Břevnov, kostel sv. Markéty – mše sv. s biřmováním
 14.–16. 10.  Příbram-Svatá Hora – setkání s kněžími
 20. 10. 12:30 Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské – setkání s Mariinou legií, mše sv.
  17:30 Štolmíř, kostel sv. Havla  – poutní mše sv., svátek sv. Havla
 21. 10. 9:00 Praha-Řepy, kostel Panny Marie Vítězné – mše sv. s biřmováním
 22.–24. 10.  Vranov u Brna – zasedání ČBK 
 27. 10. 10:00 Mladočov, kostel sv. Bartoloměje – mše sv. s biřmováním
 28. 10. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – mše sv.
 31. 10. 10:00 Praha-Dejvice, zasedání Komise ČBK pro katolickou výchovu a Katechetické subkomise
 31. 10. 19:30 Praha, Obecní dům – Benefi ční koncert Arcidiecézní charity Praha

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

Personalia
Jáhenské svěcení
V sobotu 8. září 2012 přijali v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze jáhenské svěcení pro pražskou ar-
cidiecézi Jan Primus a Vojtěch Smolka. Světitelem byl 
Mons. Václav Malý, pražský pomocný biskup.

Rezignace na kanonikát
Mgr. Vladimír Kelnar, okrskový vikář a kanovník, nabí-
dl svým dopisem ze dne 21. srpna 2012 svou rezignaci 
na kanonikát v Kolegiátní kapitule sv. Kosmy a Damiána 
ve Staré Boleslavi. Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup 
pražský, jeho  nabídku přijal s účinností ke dni 15. září 2012.
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Ustanovení
  P. Petr Augustin Beneš CSsR byl se souhlasem svého 
řeholního představeného s účinností od 1. srpna 2012 
jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolic-
ké farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-
-Vinohrady.
Mgr. Ing. Petr Bouška byl s účinností od 1. července 2012 
uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnos-
ti u kostela sv. Václava Praha-Smíchov, výpomocného 
duchovního téže farnosti, z funkce člena vikariátní rady 
II. pražského vikariátu a z funkce sekretáře téhož vika-
riátu a s účinností od téhož data byl jmenován a usta-
noven  administrátorem Římskokatolické farnosti Beroun.
ThMgr. Jerzy Gapski byl s účinností od 1. července 
2012 přeložen z funkce faráře Římskokatolické farnos-
ti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha-Modřany 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven 
farářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václa-
va Praha-Smíchov. Současně s tím byl uvolněn z funk-
ce výpomocného duchovního Římskokatolické farnos-
ti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha-Modřany 
a z funkce člena vikariátní rady III. pražského vikariátu.
Benedikt Hudema byl s účinností od 1. září 2012 uvolněn 
z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Nera-
tovice, z funkce výpomocného duchovního téže far-
nosti a z funkce vikáře vikariátu Podřipsko, čímž zanik-
lo i jeho členství ve vikariátní radě vikariátu Podřipsko, 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustano-
ven administrátorem Římskokatolické farnosti u koste-
la sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice a ředitelem Arci-
diecézního centra pro mládež (se sídlem Kostelní nám. 
16, Praha-Kunratice).
P. Mgr. Daniel Peter Janáček O.Præm. byl se souhla-
sem svého řeholního představeného s účinností od 1. 
července 2012 jmenován a ustanoven administráto-
rem excurrendo Římskokatolické farnosti Úhonice.
Mgr. Peter Kováč byl s účinností od 1. září 2012 uvolněn 
z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Nym-
burk, z funkce výpomocného duchovního téže farnosti 
a z funkce člena vikariátní rady vikariátu Stará Boleslav 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven 
administrátorem Římskokatolické farnosti Neratovice.
Mgr. Jaroslav Krajl byl s účinností od 1. září 2012 pře-
ložen z funkce faráře Římskokatolické farnosti u koste-
la sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice a s účinností od 
téhož data do 31. srpna 2019 byl jmenován a ustano-
ven farářem Římskokatolické farnosti Nymburk. Součas-
ně s tím byl uvolněn z funkce člena vikariátní rady III. 
pražského vikariátu, z funkce duchovního správce Arci-
diecézního centra života mládeže – Nazaret, z funkce 
ředitele Arcidiecézního centra pro mládež (se sídlem 
Kostelní nám. 16, Praha-Kunratice) a bylo ukončeno 
jeho pověření odpovědností za pastoraci mládeže 
v Arcidiecézi pražské.
Pavel Kuneš byl s účinností od 1. července 2012 uvol-
něn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti 
Odolena Voda a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven rektorem fi liálního kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Klecanech v Římskokatolické far-
nosti Odolena Voda.
Josef Moulík byl s účinností od 1. července 2012 uvol-
něn z funkce administrátora Římskokatolické farnos-
ti Úhonice a s účinností od téhož data byl jmenován 

a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolic-
ké farnosti Beroun.
Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný Th.D. byl s účinností od 1. 
července 2012 jmenován a ustanoven výpomocným 
duchovním Římskokatolické farnosti u kostela Panny 
Marie Královny míru Praha-Lhotka.
Mgr. Josef Pecinovský byl s účinností od 1. července 
2012 přeložen z funkce faráře Římskokatolické farnosti 
Beroun a s účinností od téhož data byl jmenován a usta-
noven farářem Římskokatolické farnosti u kostela Nane-
bevzetí Panny Marie Praha-Modřany. Současně s tím byl 
uvolněn z funkce vikáře vikariátu Beroun a spolu s tím za-
niklo i jeho členství ve vikariátní radě vikariátu Beroun.
Mgr. Piotr Grzegorz Przechocki byl s účinností od 1. čer-
vence 2012 uvolněn z funkce farního vikáře Římsko-
katolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha-Vinohrady a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven administrátorem Římskokatolické 
farnosti Odolena Voda.

Mgr. Martin Brousil byl s účinností od 1. září 2012 do 31. 
srpna 2015 jmenován a ustanoven okrskovým vikářem 
vikariátu Podřipsko.
Mgr. Ing. Jan Dlouhý byl s účinností od 1. září 2012 do 
31. srpna 2015 jmenován a ustanoven okrskovým viká-
řem vikariátu Příbram.
Mgr. Štěpán Faber byl s účinností od 1. září 2012 uvol-
něn z funkce koordinátora péče o trvalé jáhny v Arci-
diecézi pražské.
P. Bc. Ludvík Vít Grundman OP byl s účinností od 1. září 
2012 jmenován a ustanoven kaplanem Katolické teo-
logické fakulty Univerzity Karlovy.
Benedikt Hudema byl s účinností od 1. září 2012 do 31. 
prosince 2014 jmenován a ustanoven členem vikariát-
ní rady III. pražského vikariátu.
Npor. Mgr. Vladimír Hudousek byl s účinností od 1. září 
2012 jmenován a ustanoven koordinátorem péče o tr-
valé jáhny v Arcidiecézi pražské.
Mgr. Jaroslav Krajl byl s účinností od 1. září 2012 do 31. 
prosince 2014 jmenován a ustanoven členem vikariát-
ní rady vikariátu Stará Boleslav.
Jindřich Krink byl s účinností od 1. července 2012 do 31. 
prosince 2014 jmenován a ustanoven členem vikariát-
ní rady vikariátu Příbram.
Pavel Kuneš byl s účinností od 1. srpna 2012 jmenován 
osobním děkanem.
P. Mag. Dr. Theol. Martin Leitgöb CSsR byl s účinností od 1. 
září 2012 jmenován a ustanoven kaplanem německy mlu-
vící komunity v Arcidiecézi pražské a rektorem in spiritua-
libus kostela sv. Jana Nepomuckého Praha-Nové Město.
Mgr. Marta Moravcová byla s účinností od 1. září 2012 
jmenována a ustanovena odbornou duchovní asis-
tentkou vikariátu Kolín.
Josef Moulík byl s účinností od 1. srpna 2012 jmenován 
osobním děkanem.
Mons. Winfried Pilz byl s účinností od 1. září 2012 uvol-
něn z funkce kaplana německy mluvící komunity v Ar-
cidiecézi pražské a rektora in spiritualibus kostela sv. 
Jana Nepomuckého Praha-Nové Město.
Bc. Jan Primus byl s účinností od 8. září 2012 uvolněn 
z funkce pastoračního asistenta Římskokatolické far-
nosti u kostela Panny Marie Královny Míru Praha-Lhotka 
a s účinností od téhož data byl ustanoven k jáhenské 
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službě v Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie 
Královny Míru Praha-Lhotka.
P. Jan Regner SJ byl s účinností od 1. září 2012 uvolněn 
z funkce kaplana Katolické teologické fakulty Univerzi-
ty Karlovy.
Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L., byl s účinností od 1. 
září 2012 jmenován a ustanoven rektorem fi liálního kos-
tela sv. Petra a Pavla Praha-Řeporyje v Římskokatolic-
ké farnosti Ořech.
Vojtěch Smolka byl s účinností od 8. září 2012 uvolněn 
z funkce pastoračního asistenta Římskokatolické far-
nosti Kolín a s účinností od téhož data byl ustanoven 
k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti Kolín.

David Vopřada, S.T.D., byl s účinností od 1. srpna 2012 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Pra-
ha-Hlubočepy.

Úmrtí
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv, osobní děkan, ze-
mřel dne 29. 7. 2012 ve věku 103 let, v 82. roce své kněž-
ské služby. Poslední rozloučení se konalo 6. srpna 2012 
v bazilice sv. Jakuba Staršího Praha-Staré Město, po-
hřben byl do řádového hrobu na Olšanských hřbito-
vech v Praze. R.I.P.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Jubileář
Výročí svěcení
Mgr. Josef Nerad, farář v Pečkách 12. 10. 2002 (10 let)
Mgr. Alois Koláček, jáhen v Praze-Karlíně 20. 10. 2007  (5 let)
Ing. Josef Bernard, jáhen v Praze-Hostivaři 21. 10. 2007  (5 let)
Ing. Mgr. Roman Farion, jáhen ve Vlašimi 28. 10. 2007  (5 let)

Životní jubilea
Mgr. Štěpán Faber, jáhen u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 13. 10. 1947 (65 let)
Karel Šubrt, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi 14. 10. 1930 (82 let)
P. Vít Mariusz Marciniec OSA, administrátor v Praze-Malé Straně 19. 10. 1977 (35 let)
Mgr. Antonín Ježek, výpomocný duchovní v Praze-Žižkově 30. 10. 1947 (65 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

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

Příprava na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava na život v man-
želství se uskuteční v Pastoračním středisku (sv. Voj-
těch), Kolejní 4, Praha 6 v termínu 9. 10. – 27. 11. 2012. 
Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30. Na přípra-
vě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Cen-
tra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem 
a knězem. Snoubenecký pár přispívá na kurz částkou 
500 Kč. Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formulář na stránkách http://cpr.
apha.cz/snoubenci/. Zimní kurz proběhne v termínu 22. 
1. – 12. 3. 2013.

Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové
I po prázdninách pokračujeme v pořádání oblíbe-
ných jednodenních seminářů pro manžele, rodiče, ale 
i snoubence. Na programu jsou témata Konfl ikty mezi 
manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace a empatie, 
Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Systemická pravi-
dla rodiny, Terapie pevným objetím. Nejbližší kurzy se 
uskuteční v sobotu v sobotu 10. 11. 2012 v KMC Barran-
dov, Werichova 981, Praha 5 (konečná tram. Sídliště 
Barrandov) a 1. 12. 2012 v MC Domeček v budově Ko-
munitního centra Matky Terezy (metro C – Háje).
Semináře se konají vždy od 9:00 do 17:00 a povede je 
Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lektor Tera-
pie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové, lektor kurzu 
Efektivního rodičovství a Škola lásky v rodině. Účastnic-
ký poplatek je 450 Kč na osobu a 700Kč na manželský 

pár. Na seminář je třeba se přihlásit předem telefonic-
ky, mailem nebo přes přihlašovací formulář najdete na 
http://cpr.apha.cz/skola-lasky/. Tam naleznete též bliž-
ší informace k seminářům.

Školení lektorů příprav na manželství
Centrum pro rodinu pořádá v sobotu 3. 11. 2012 od 
9:00 do 17:00 v centru Nazaret, Kostelní nám. 16, Praha 
4 – Kunratice jednodenní seminář pro ty, kteří se v naší 
arcidiecézi aktivně zapojují do práce se snoubenci. Na 
seminář jsou zváni kněží, jáhni, pastorační asistenti, ka-
techeti a manželské páry, které se věnují bližším a bez-
prostředním přípravám na manželství ve farnostech. 
Na programu jsou přednášky odborníků, v druhé části 
programu počítáme se vzájemným seznámením lekto-
rů, stručným představením obsahu a formy příprav, kte-
ré vedou a diskuzí. Oběd a občerstvení bude zajištěno. 
Zájemci se na seminář přihlašují mailem cpr@apha.cz 
nejpozději do 15. 10. 2012. 

Sobota pro ženy
se uskuteční 20. 10. 2012 od 9:00 do 17:00 v Pastorač-
ním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6. Tohoto se-
tkání formou duchovní obnovy na téma „Neznepokojuj 
se“ se zúčastní P. Vojtěch Kodet OCarm, Th.D., se stej-
nojmennou přednáškou, a klinický psycholog PhDr. Petr 
Goldmann se zamyšlením „Já se snad z těch dětí zbláz-
ním“. Součástí programu bude sdílení ve skupinkách. 
Polední občerstvení bude zajištěno. Odpoledne bude 
příležitost ke svátosti smíření a na závěr programu bude 
mše svatá. Zájemkyně se přihlašují telefonicky nebo 
mailem v Centru anebo na http://cpr.apha.cz/sobo-
ta-pro-zeny/.



9

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 8. prosince se uskuteční v Praze na Vyšehradě 
v sále vyšehradské kapituly adventní duchovní obnova 
pro manželské páry. Obnovu povede Mons. Tomáš Ho-
lub, Th.D. Předběžný časový rozvrh je 9:00 až 16:00. Bě-

hem dne bude příležitost ke svátosti smíření, na závěr 
v 15:00 mše svatá. Polední občerstvení bude zajištěno. Pří-
spěvek na nájem prostor a občerstvení je 200 Kč na pár. 
Manželé se přihlašují telefonicky či mailem nebo formu-
lářem na stránkách Centra http://cpr.apha.cz/advent/.

PROGRAMY
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
Tento kurz je pro všechny mladé lidi, kteří chtějí osob-
ně i duchovně růst, objevit a rozvinout svoje schopnos-
ti a být jimi užitečný pro ostatní. Je určen zejména těm, 
kteří chtějí vytvářet programy a aktivity v rámci církve, 
vést skupiny a společenství nebo jednoduše pomáhat 
druhým lidem na cestě k Bohu. Kurz zahrnuje interaktiv-
ní semináře i praktické workshopy, které čerpají z psy-
chologie, teologie, pedagogiky, managementu apod. 
Využívá prvky zážitkové pedagogiky, práci ve skupi-
nách, osobní přístup a nabízí setkání s mnoha inspirativ-
ními lidmi. Věk účastníků je 16 – 24 let a celý kurz trvá tři 
roky. Účastníci ale mohou projít jen jedním nebo dvě-
ma roky, protože každý rok tvoří samostatnou ucele-
nou část.
Informace najdete přes web ADCM www.praha.signa-
ly.cz a kontakt pro přihlášení účastníků (do 14. 10.) na 
stránkách kurzu www.akurz.mzf.cz. První víkend se koná 
19. – 21. října 2012.

Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1
mail: sekretariat@chemin-neuf.cz; http//www.chemin-neuf.cz
 5.–7. 10. Setkání pro mládež od 18 do 30 let v domě 

Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích na 
téma: Kristus živý a v liturgii (s P. Michalem 
Němečkem).

 19.–21. 10.  Setkání pro mládež od 14 do 18 let v domě 
Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích 
na téma: Citový život, sexualita – Tvé tělo 
je stvořeno pro lásku – člověk stvořen pro 
lásku.

Více informací a přihlášky najdete na adrese: chemin-
-neuf.cz

Komunitní centrum Matky Terezy 
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
tel.: 731 625 970; e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz

Současná křesťanská politika
Sdružení křesťanských seniorů zve v pondělí 8. 10. 
v 17:00 do klubovny na přednášku doc. PhDr. Jarosla-
va Šebka na téma „Současná křesťanská politika“.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705); e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 9. 10. 19:30 Příprava na manželství 1/8*; CPR
 10. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory; Dr. Ondřej Salvet: Silvestr Braito a jeho nauka o církvi; PS
 10. 10. 19:30 Singles; PS
 11. 10. 19:00 Společenství Nikodém; KCHN + PS
 15. 10.  20:00 Přednáška ČKA – Praha 6; P. Petr Kolář
 16. 10. 19:30 Příprava na manželství 2/8*; CPR
 19. 10. 18:30 Setkání Pastoračních asistentů na Svaté Hoře*; PS
 19. 10. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 20. 10. 9:00 Sobota pro manželky*; CPR
 23. 10. 19:30 Příprava na manželství 3/8*; CPR
 24. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory – výlet*; Bílá Hora – kostel a klášter; PS
 25. 10. 19:00 Společenství Nikodém; KCHN + PS
 28. 10. 16:30 Obyčejně o neobyčejném (povídání o víře); PS
 30. 10. 19:30 Příprava na manželství 4/8*; CPR
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro 
rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; KCHN – Komunita Chemin Neuf

Rekolekce s P. Józefem Augustynem
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Pastorač-
ním střediskem pořádá ve dnech 9. – 10. listopadu 2012 
již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, ten-
tokrát na téma Uzdravení z pocitu křivdy, od odpuštění 
sobě k odpuštění druhým.
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 (a případ-
nou složenku) k uhrazení nákladů na rekolekce: 150 Kč 
(+ 30 Kč v případě objednání bagety k sobotnímu obě-
du). Pozor – ubytování nezajišťujeme!
Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nej-
později do 6. listopadu na adrese Pastoračního středis-
ka nebo prostřednictvím formuláře na http://ps.apha.
cz v rubrice Přihlaste se.
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Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
tel.: 251 610 850, 251 627 400
e-mail: mail@centrumbutovice.cz
http://www.centrumbutovice.cz

„Prokopská zastavení”
Téma: Svatý Prokop a modlitba zpěvem. Kromě histo-
rického kontextu hymnu ke sv. Prokopovi se dotkneme 
také různých souvislostí, např. hymnu ke sv. Františku, je-
hož melodie se ve středověku dostala také ke sv. Pro-
kopovi. Na závěr: krátký workshop – společně se naučí-
me středověký hymnus a zazpíváme si. Večerem bude 
provázet Mgr. Veronika Mráčková. Přednáška se bude 
konat v Komunitním centru sv. Prokopa v úterý 23. říj-
na 2012 od 18:30, vstup bezbariérový, vstupné dobro-
volné. Za organizátory se na Vás těší Jiří Vyleťal a Ma-
rie Průchová.

Kurzy Alfa pro mladé
Proč i tady u nás jsou mladí lidé, kteří věří v Boha? Je 
možné se setkat s živým Bohem? Jak vypadá praktický 
život s Bohem... a co přináší? Toto a ještě mnohem víc 
se můžete dovědět na kurzu Alfa pro účastníky od 17 
do 26 let (horní hranice je přibližná), který začíná v pon-
dělí 15. října v 19:00, v Komunitním centru sv. Prokopa. 
Cyklus se skládá z deseti pondělních setkání: 15. 10., 22. 
10, ... 17. 12 2012. Krátká témata (např. Proč Ježíš ze-
mřel? Jak se modlit? Uzdravuje Bůh i dnes?) jsou proklá-
daná zkušenostmi mladých křesťanů a videoklipy. Sou-
částí každého večera je také večeře, písně, povídání 
ve skupině na dané téma, přičemž každý může svo-
bodně vyjádřit svůj názor. Pravidelná účast není nutná! 
Je také možné přijít jen na první setkání... A to nejdůle-
žitější: účast je zdarma. 
Kurz organizuje P. Angelo s týmem mladých z místní far-
nosti. Předběžní zájemci se mohou přihlásit: scarano@
seznam.cz nebo 777 739 612.

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

 2. 10. 19:00 slavnostní bohoslužba na zahájení aka-
demického roku s následnou prezentací 
farnosti v sakristii

 3. 10. 18:30 Informační schůzka o aktivitách farnosti 
pro nově příchozí studenty

 10. 10. 19:00 Filmový klub Akademické farnosti ve 
Velkém sále Městské knihovny na Mari-
ánském náměstí „O bozích a lidech“ – 
Des hommes et des dieux (Francie 2010, 
Xavier Beauvois, francouzsko-české titul-
ky, 120 min.)

 14. 10. 21:15 Vernisáž prostorové instalace s názvem 
„Krásný, překrásný život“ do prostoru 
Akademického kostela Nejsv. Salváto-
ra u Karlova mostu od předního jihoko-
rejského výtvarníka Choi Jeonghwa. Vý-
stava potrvá od 14. do 31. října

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

Jeden dárek navíc
V pátek 19. 10. v 19:30 zveme na setkání a povídání 
s P. Pavlem Budským o projektu „Jeden dárek navíc“, 
který pomáhá dětem žijícím v nuzných podmínkách 
v Ekvádoru. Do tohoto projektu se již zapojily některé 
farnosti o loňských Vánocích. P. Budský navštívil Ekvá-
dor a přiblíží nám život těchto dětí a jejich rodičů i mož-
nosti pomoci. Večer se koná v Pastoračním centru sv. 
Tomáše.

Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49, klášter Emauzy, 128 00 Praha 2
tel.: 224 917 210; e-mail: cka@omadeg.cz
http://www.omadeg.cz/cka 

Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvo-
ření, která se koná 9. 10. 2012 v kostele sv. Václava Na 
Zderaze (Náboženská obec Církve československé hu-
sitské, Praha 2, Resslova 300/6, Metro B – Karlovo ná-
městí). Bohoslužba s kázáním Mgr. Marka Bendyho Rů-
žičky, kněze Starokatolické církve, začíná v 18:00. Bude 
jí předcházet slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné 
soutěže s tématem „Zvířata, která žijí s námi“ (v 17:30) 
a následovat beseda o přírodním bohatství Prahy, k níž 
úvodní slovo bude mít RNDr. Jiří Sádlo z Botanického 
ústavu AV ČR (cca od 19:00). JNe

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1
tel: 220 516 740; 233 103 334; e-mail: loreta@kapucini.cz
praha@kapucini.cz; www.loreta.cz
www.kapucini.cz, www.veceryukapucinu.cz

 ■ Pravidelné bohoslužby v Loretě jsou slouženy v sobo-
tu v 7:30 ve Svaté Chýši a v neděli v 18:00 v koste-
le Narození Páně. Každou neděli v 15:00 a v 19:00 si 
také můžete poslechnout koncert loretánské zvono-
hry. Do konce října je každou středu a pátek od 14:30 
do 16:30 v loretánské adorační kapli vystavena k ve-
řejnému uctění Nejsvětější svátost.

 ■ Výstava Ars moriendi – Loretánské krypty o historii po-
hřbívání v kapucínských klášterech, kterou je možné 
shlédnout v Loretě, je prodloužena až do konce lis-
topadu.

 3. 10. 19:30 Pravidelný benefi ční Večer u kapucínů, 
vystoupí komorní pěvecký soubor Ka-
kofon. Svým dobrovolným příspěvkem 
můžete podpořit činnost InBáze Berkat 
podporující migranty v obtížných život-
ních situacích. Benefi ci předchází v kláš-
terním kostele obřad Transitus: připomín-
ka smrti a přechodu do nebeské slávy 
sv. Františka z Assisi.
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 7. 10. 18:00  Během bohoslužby v Loretě zazní Missa 

in honorem Sancti Josephi. Účinkují: Ale-
na Michálková a hosté.

 13. 10. 18:00  Bohoslužbě v Loretě předsedá P. Josef 
Čunek SJ, hudebně ji doprovodí sbor 
Vodopád z Nové Paky se sbormistrovou 
Marií Frolíkovou. Po mši svaté je možné 
zůstat na krátký koncert.

 25. 10. 19:00 Koncert pro soprán a varhany. Sklad-
by Johanna Sebastiana Bacha, Geor-
ga Friedricha Händela, Adama Michny 
z Otradovic a dalších přednesou varha-
nice Dagmar Doubková a sopranistka 
Veronika Váchová. Vstupné dobrovol-
né, doporučené 60 Kč.

 27. 10.  16:00  Poutní sobota. V klášteře přednáší P. Be-
nedikt Mohelník OP na téma „Svátost 
biřmování“. Po bohoslužbě v Loretě 
v 18:0 můžete zůstat na modlitbu lore-
tánských litanií v ambitu.

 28. 10. 18:00  V Loretě doprovodí soubory Collegium 
Quod Libitum a Columba Lauretana. 
V jejich podání zazní Missa cum qua-
tor vocibus od renesančního skladate-
le Pierra Colina a další skladby z období 
baroka a renesance.

 3. 11. 16:30 Zazní v Loretě „Dušičkový koncert“ sou-
borů Collegium Quod Libitum a Colum-
ba Lauretana. Na programu jsou skladby 
od Adama Michny, Josquina Despreze, 
Williama Byrda a dalších autorů.

Duchovní správa u kostela sv. Ignáce
Ječná 2, 120 00 Praha 2
tel: 221 990 200, 296 216 441, 603 522 288
e-mail: praha@jezuit.cz; www.ignackostel.webnode.cz

Sobotní katecheze pro děti
Sobotní dětské katecheze jsou vhodné i pro děti z far-
ností, kde se neučí náboženství nebo pro děti z vícečet-
ných rodin, pro něž rodiče potřebují z praktických dů-
vodů katechezi v jednom a témž čase. Katecheze se 
konají v sobotu dopoledne, vždy 1x za 14 dní. První se-
tkání je 6. 10. 2012.

Duchovní obnova pro dospělé, 
se koná jednou měsíčně, 6. 10. 2012. Doprovází P. Lud-
vík Armbruster SJ. Je zajištěno hlídání dětí. Jsou zváni i ti, 
kteří nikdy na duchovní obnově nebyli a nevědí, co je 
čeká, popř. lze přijít jen na část programu.

Večerní katecheze neboli doučování 
ve víře pro dospělé 
Systematické uvedení do křesťanské víry podle Ka-
techismu katolické církve bude probíhat každé úterý 
(od 2. října 2012) ve 20:15–21:00 v kostele sv. Ignáce. 
Kurz povede P. ThLic. Ladislav Nosek SJ, ve spolupráci 
s doc. Vojtěchem Novotným, Th.D. 
Cyklus večerních katechezí je určen pro ty křesťany, 
kteří chtějí lépe poznat tajemství víry v Ježíše Krista, pro-
hloubit tak ve společenství katolické církve vztah s Bo-
hem a zkvalitnit svědectví, jež mu vydávají.

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

 2.–31. 10.  Výstava fotografi í Romantický svět oči-
ma Ludmily Škvorové (vernisáž výstavy 
dne 2. 10. v 17:30) – refektář, vstup volný

 4. 10. 18:00  Benefi ční koncert Radka Tomáška, kyta-
risty a bývalého člena skupiny Rangers 
(Plavci). Zazní skladby z raného období 
této kapely, z novějších pak Boxer, Žád-
ná jiná apod., vstupné dobrovolné (re-
fektář)

 10. 10. 18:00 Koncert komorního sboru En Arché pod 
vedením Vojtěcha Jouzy. Zazní barokní 
hudba T. L. de Victoria, H. L. Hassler, J. T. 
Turnovský, G. P. Telemann, Ch. Gounod, 
B. Britten a spirituály), vstupné dobrovol-
né (kostel sv. Rodiny)

 14. 10. 18:00 Podporujte svého anděla, koncert na 
obnovu beuronských maleb. Vstupné 
dobrovolné (kostel sv. Rodiny).

 21. 10. 17:00  Koncert zobcových fl éten souboru SI-
RINGA pod vedením Miroslava Bureše 
a záštitou místostarostky Ing. Marie Vai-
cové. Na programu hudba období re-
nesance, baroka, ale i současná tvorba 
pro zobcové fl étny. Vstupné dobrovol-
né (kostel sv. Rodiny)

 25. 10. 17:00 Koncert k Mezinárodnímu dni hospiců. 
Účinkují: Daniela Radosa – soprán a Ště-
pán Kaniak – koncertní mistr Státní ope-
ry Praha. Zazní sakrální hudba. Vstupné 
dobrovolné (kostel sv. Rodiny)

 28. 10. 17:00 Benefi ční koncert Ireny Budweiserové 
s kapelou Fade In. Na programu spiritu-
ály, gospely, blues. Vstupné dobrovolné 
(kostel sv. Rodiny)

POZVÁNKY, NABÍDKY
Církev a II. vatikánský koncil
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Pra-
ze, zve na mezinárodní konferenci s názvem Církev a II. 
vatikánský koncil – Ekleziologická perspektiva, která se 
koná se ve dnech 10. – 11. října 2012 na KTF UK v Praze, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6.
Co je podstatou církve? Jaké je její místo mezi jinými 

společenskými, hospodářskými, kulturními a nábožen-
skými entitami? Jak církev chápe samu sebe? Nad tě-
mito otázkami se budou zamýšlet na KTF UK teologové 
z tuzemska i zahraničí. Cizojazyčné přednášky budou 
tlumočeny do českého jazyka. Konferenční poplatek: 
100 Kč. Info. na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-757.html, při-
hlašovat se můžete na adrese: cirkev@ktf.cuni.cz 
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Celostátní setkání animátorů seniorů
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory – srdečně zve na Celostátní setkání animátorů se-
niorů, které se (pod záštitou královéhradeckého bis-
kupa Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., náměstka 
hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Der-
nera a Národního centra pro rodinu) koná ve dnech 
25.–26. října 2012 v Hradci Králové.

Čtvrtek 25. 10.
08:00–9:30 registrace (Nové Adalbertinum, Velké 

náměstí, chodba přízemí)
08:50–9:20 předprogram Moses (MOdlitba ani-

mátorů za SEniory a Službu) inspirovaný 
starozákonními modlitbami (kostel Na-
nebevzetí Panny Marie)

09:30 slavnostní bohoslužba – hlavní cele-
brant Mons. Jan Vokál, kazatel Mons. 
František Václav Lobkowicz OPraem 
(Nové Adalbertinum – Velký sál)

10:45–11:45 P. Jan Rybář SJ: „Práce se seniory jako 
výzva pro církev v dnešní době“

11:45–12:00 přestávka
12:00–13:00 Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: „Li-

dová zbožnost včera a dnes“
13:00–14:30 oběd, přestávka
14:30–15:30 PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.: 

„Spiritualita stáří v Bibli“
15:30–15:45 přestávka
15:45–16:45 PhDr. Josef Vaško: „Metody aktivizace 

seniorů“
od 16:45 přestávka, ubytování (Adalbertinum, 

třída ČSA – Velký sál)
19:00 benefi ční koncert pro širokou veřej-

nost – židovský soubor Mišpacha (výtě-
žek bude věnován Domovu sv. Josefa 
na podporu pacientů s roztroušenou 
sklerózou); ochutnávka izraelských vín, 
prezentace zájezdů do Izraele, sloso-
vání o ceny

Pátek 26. 10.
08:00–08:45 registrace (Nové Adalbertinum,Velký 

sál)
08:45–09:45 Mons. Michael Slavík, Th.D.: „Umět 

odejít jako Mojžíš“
09:45–10:00 přestávka
10:00–12:00 tematické besedy (práce ve skupi-

nách):
 Biblické příběhy a dramatická výcho-

va – PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
 Bible a biblické postavičky – PhDr. Ma-

rie Klašková, Doc. Petr Chalupa, Th.D.
 Biblické tance – společenství La-

hashem Plzeň
12:00–12:45 závěrečná refl exe
12:45–13:00 zakončení 
13:00 oběd

Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená li-
dem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se vě-
nují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory 
(na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro se-
niory apod.).

Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové; tel.: 495 063 661, mob.: 737 215 328, 
734 435 368; animatori@bihk.cz; www.animatori.cz (online 
přihláška, aktuality, základní informace, ...); skype: anima-
tori-CR. Uzávěrka doručení přihlášek a plateb 12. 10. 2012.

„Varhanní Zbraslav“
Římskokatolická farnost Praha – Zbraslav, kostel sv. Ja-
kuba Staršího, zve na nedělní varhanní koncerty.

 ■ 14. října v 16:00 zazní skladby A. Banchieriho, G. 
Frescobaldiho, H. Purcella, D Zipoliho, a další. Na var-
hany hraje MUDr. Alexandra Havlicová. 

 ■ 28. října v 16:00 pak zazní skladby F. Mendelssohna-
Bartholdyho, J. S. Bacha, D. Buxtehude, J. K. Kuchaře, 
F. X. Brixiho, a M. Regra. Na varhany hraje Markéta 
Schley Reindlová. 

Koncerty ve Vlašimi
Římskokatolická farnost Vlašim zve všechny do svého 
farního kostela sv. Jiljí na následující koncerty:

 ■ 7. října od 16:00 to bude křesťanská kapela Oboroh, 
v čele se svým vedoucím Slávkem Klecandrem. 

 ■ 20. října od 18:00 pak koncert v rámci festiva-
lu Podblanický hudební podzim. Vystoupí Felix 
Slováček, Felix Slováček jr. a Kateřina Málková, slo-
vem bude provázet Alfred Strejček.

Papežská misijní díla (PMD)
 ■ pořádají ve spolupráci s farností Nejsvětějšího 

Srdce Páně na Vinohradech interaktivní přednáš-
ku: Papežská misijní díla slaví u nás 100 let, týká se to 
i mne? Přednáška se uskuteční v neděli 14. října v 16:00 
ve videosále kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

 ■ Misijní neděle. Blíží se říjnová misijní neděle a s ní mi-
sijní sbírka konaná v katolické církvi po celém svě-
tě. Letos se nese ve znamení oslav stoletého půso-
bení PMD v našich zemích. Při této příležitosti jsou 
připraveny speciální krabičky sirek, na jejichž přípra-
vě se v naší arcidiecézi podílelo celkem pět řádo-
vých společenství – sestry z Karmelu sv. Josefa na 
Hradčanech, Školské sestry de Notre Dame, Školské 
sestry sv. Františka, Šedé sestry III. řádu sv. Františka 
a sestry boromejky. 

 ■ Mše sv. na úmysly PMD: Karmel sv. Josefa na 
Hradčanech – 21. 10. v 8:00; 12. 11. v 7:15; 3. 12. v 7:15.

 ■ Pravidelné adorace na úmysly PMD: Školské sestry 
sv. Františka, Břevnov, Radimova 33/2 (na Petynce) 
– neděle 16:30 – 17:30, Kongregace Šedých sester 
III. řádu sv. Františka, Praha 1, kostel sv. Bartoloměje, 
Bartolomějská 9a – středa 12:30 – 17:30. 

SM Angelika Pintířová, SCB – arcidiecézní ředitelka 
PMD, kontakt misie.praha@seznam.cz 

„Královský nástroj ve všední den“
Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro du-
chovní hudbu, za fi nanční podpory MČ Praha 1, pořá-
dají 5. koncert cyklu duchovní hudby „Královský nástroj 
ve všední den“ v úterý 16. října v 17:00 v kostele Panny 
Marie pod řetězem, Praha 1, Lázeňská ul.. Zazní skladby 
B. Storaceho, A. Vivaldiho, J. Kuhnaua, J. S. Bacha. W. 
A. Mozarta a A. Dvořáka. Účinkuje B. Tomanová – sop-
rán, na varhany hraje E. Bublová. Vstup volný.
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Pozvání na výstavu
Výtvarnice Markéta Melenovská srdečně zve na výsta-
vu prací pro děťátko Ježíška. Uvidíte obrazy a fotodo-
kumentaci venkovního betlému u Pražského Jezulát-
ka a oděvní tvorbu. Výstavu si můžete prohlédnout od 
pondělí do pátku v prostorách knihkupectví U Sv. Voj-
těcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice, od 1. října do 30. lis-
topadu, 8:30 – 18:00.

Spiritualita a fi lm
Nakladatelství Paulínky v Praze ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou a Akademickou farností chystají v rám-
ci cyklu Spiritualita a fi lm 10. 10. od 19:00 ve Velkém 
sále Městské knihovny projekci fi lmu Des hommes et 
des dieux (s českými titulky) spojenou s prezentací kni-
hy Silnější než nenávist.
Cyklus Spiritualita a fi lm se koná jednou za měsíc. Pro-
bíhá ve Velkém sále Městské knihovny. Záměrně je ten-
to prostor vybrán tak, aby fi lmy s duchovní tematikou 
mohli zhlédnou lidé, kteří kostel běžně nenavštěvují. Ne-
jedná se ovšem jen o pouhé projekce fi lmů, záměrem 
organizátorů je oslovit diváky, a tak po fi lmu následu-
je ještě přednáška s diskusí nad fi lmem, nebo setkání 
s hostem. Úvodní slovo a následující přednášku s diskusí 
pravidelně vedou P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lu-
káš Jirsa, Ph.D.

Festival VOX 012
vyhlašuje soutěž NOVÁ TVÁŘ festivalu. Soutěž je urče-
na pro české či slovenské skupiny nebo jednotlivce, je-
jichž autorská tvorba odráží křesťanský pohled na život 
a svět. Interpret doposud nevystoupil v hlavním progra-
mu festivalu VOX a nestal se vítězem této soutěže v mi-
nulých letech (fi nalisté na 2. a 3. místě se soutěže zú-
častnit mohou). Kapely a interpreti se mohou hlásit do 
11. listopadu 2012. Organizátoři doporučují přihlásit se 
do 1. října 2012, kdy bude spuštěno divácké hlasování. 
Hlasování bude možné do 11. listopadu 2012 a bude 
probíhat formou SMS zprávy s kódem vybraného inter-
preta. 
Více informací o festivalu najdete na www.vox.signa-
ly.cz

Zlatá Praha
„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.”
Další setkání cyklu „Zlatá Praha” se uskuteční v nedě-
li 21. 10. 2012 od 16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřa-
du Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – 
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. 
Václava), pod názvem „Mosty mezi lidmi”. Jeho hos-
ty budou mladí z Hnutí fokoláre, kteří budou vyprávět 
o svých letních aktivitách (Summer Job, celostátní se-
tkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou a celosvětové se-
tkání mládeže genfest v Budapešti).
Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti za-
jištěn, změna programu vyhrazena. Bližší informace na 

adrese http://www.focolare.cz. Chcete-li dostávat po-
zvánky pravidelně elektronickou poštou, můžete se ob-
rátit na adresu zlata.praha@focolare.cz

Iniciativa 17 – 11
Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL 
Praha 10 & Karmelitánské nakladatelství Vás zvou na 
besedu Iniciativy 17–11, která se koná ve středu 17. říj-
na 2012 od 19:00 v Divadle MIRIAM v Praze 10 – Straš-
nicích. Vstup je volný. Přednáší P. Petr Zelinka na téma: 
Na čem nejvíc záleží v náboženské výchově? O Boží 
a lidské lásce ve výchově, o výchově příkladem, o tom, 
že nejlépe je problémům předcházet a proč je účin-
ný preventivní systém výchovy Dona Bosca, o inspira-
tivním vztahu Dona Bosca k jeho mamince Markétě. 
P. Petr Zelinka SDB je farní vikář u Svaté Terezie z Lisieux 
v Praze-Kobylisích. Teologii vystudoval v italském Turíně. 
V kobyliské farnosti má na starosti výuku náboženství, 
ministranty a animátory.

Františkánská burza
Farnost u Panny Marie Sněžné zve na každoroční bur-
zu. Přijímány a nabízeny budou různé drobné předmě-
ty, všechno, co sami nepoužíváme, ale druhým může 
udělat ještě radost nebo budou moci ještě použít. Do 
burzy bude přijímáno všechno kromě ošacení, obuvi 
a knih! Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme mi-
nimální cenu. Výtěžek bude věnován sociálně slabým 
rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Burza se koná v Klubu u Panny Marie Sněžné (Jungma-
nnovo nám., Praha-Nové Město) o víkendu 27. a 28. říj-
na vždy od 10:00 do 18:00. Shromažďování věcí pro-
běhne v pátek 26. října od 15:00 do 18:00 a v sobotu 27. 
října od 10:00 do 12:00.

2. Setkání chrámových sborů 
pražské arcidiecéze
Kardinál Dominik Duka OP, zve všechny chrámové 
sbory pražské arcidiecéze na středu 21. listopadu 2012 
(předvečer svátku sv. Cecílie) do katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze, kde bude v 18:00 cele-
brovat pontifi kální mši svatou, spolu s kardinálem Sta-
nislawem Dziwiszem, při které bude provedena Missa 
D dur (1730) Jana Dismase Zelenky (1679 – 1745) z Me-
tropolitního archivu Katedrály sv. Víta, Václava a Voj-
těcha v Praze.
Program zkoušek a setkání:
 19. 11.  19:15 zkouška pražských chrámových sborů 

v Mladotově domě ve Vikářské ulici č. 37, 
vedle katedrály (vchod k Prašné věži – Mi-
hulce a ihned vpravo do sálu v 1. patře)

  20. 11. 18:00  zkouška pražských chrámových sbo-
rů a sólistů s orchestrem v Mladotově 
domě

 21. 11. 15:00 zkouška s orchestrem v katedrále
  18:00  provedení Zelenkovy mše v katedrále, 

provedení řídí dómský regenschori Josef 
Kšica

Po mši sv. bude setkání chrámových sborů s kardiná-
lem Dominikem Dukou OP v reprezentačních prosto-
rách Arcibiskupského paláce. Přihlášky posílejte na e-
-mailovou adresu: josefksica@centrum.cz; na základě 
přihlášky obdržíte studijní předlohu Zelenkovy mše.
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Pro ministranty
 ■ V sobotu 13. 10. se koná ministrantské setkání pro 

mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v 9:00 (sraz 
v sakristii). Program: nácvik liturgie, mše sv., po obě-
dě soutěžní hra o věcné ceny... S sebou 50 Kč, svá-
teční oblečení, ministrantské oblečení, tmavou obuv 
a sportovní oblečení. Ukončení v 16:00.

 ■ Ve dnech 19. – 20. 10. se koná ministrantské setká-
ní pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení 

v pátek mší sv. v Rakovníku v kostele sv. Bartoloměje 
v 17:30. V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svátos-
ti smíření, duchovní program, odpoledne fotbálek, 
fi lm. Tématem tentokrát bude beatifi kace (blahoře-
čení) a kanonizace (svatořečení). S sebou 200 Kč na 
jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. 

Bližší informace na stránce ministranti.apha.cz, případně 
P. Benedikt Hudema (724 209 774, ministranti@apha.cz)

4.–7. 10. 
Mariánská duchovní 
obnova: O tajemstvích 
svatého růžence 

P. Josef Stuchlý SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

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

8.–11. 10. 
Duchovní obnova pro 
seniory a animátory 
seniorů

P. Jan Rybář SJ Marianum, 
Janské Lázně

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

8.–12. 10. Krása liturgie P. Zdeněk Šilhánek 
CSsR

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

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

8.–12. 10. Exercicie s Pannou 
Marií P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov

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

11.–14. 10. 
Mariánská duchovní 
obnova: O tajemstvích 
svatého růžence 

P. Ladislav Árvai SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

viz výše

17.–21. 10. Ignaciánské exercicie 
pro všechny P. Stanislav Peroutka SJ ŘKDS Stojanov viz výše

18.–21. 10. 
DC – IV. týden: „Sdílet 
velkou radost s Kristem 
vzkříšeným.“ 

P. František Lízna SJ 
Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

viz výše

19.–21. 10.
Setkání pastoračních 
asistentů pražské 
arcidiecéze

P. Michal Němeček ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům viz výše

22.–27. 10. „Radovat se s Kristem 
vzkříšeným“ P. František Lízna SJ Exerciční dům 

Kolín

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

24.–27. 10. 
Exercicie pro 
varhaníky a chrámové 
hudebníky, zpěváky

P. Christian Martin 
Pšenička OPraem

ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům viz výše

26.–28. 10.
Zavolal jsem Tě 
jménem, DC pro dívky 
i chlapce 18 – 30 let

P. Jiří Šlégr, S. M. 
Vincenta Kořínková Středisko Eljon

Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel.: 
499 523 852, mobil 732 580 154; e-mail: 
info@eljon.cz

Nebraňte dětem přicházet – Postavy Nového zákona
(Jana Zehnalová)
Knížka zkušené katechetky Mgr. Jany Zehnalové nava-
zuje na předchozí úspěšné publikace určené kateche-
tům, kněžím a křesťanským rodičům. Je výbornou po-
můckou při „dětských“ mších nebo katechezích pro 
děti probíhajících souběžně se mší pro dospělé. Po-
máhá kněžím, případně katechetům, přiblížit biblické 
postavy dětskému chápání. Knihu lze využít také v ho-
dinách náboženství, na ministrantských setkáních či 

v rodinách, pro zopakování evangelia nebo k oboha-
cení znalostí. Ačkoli je kniha zaměřena na děti mlad-
šího a středního školního věku, lze ji využít i u předškol-
ních dětí.
Knihu lze zakoupit v knihkupectvích spolupracujících 
s Karmelitánským nakladatelstvím, případně si ji můžete 
objednat přímo u nakladatele na adrese: Jiří BRAUNER, 
Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství, Kartouzská 
6, 612 00 Brno, tel./fax: 549 241 588, e-mail: jirkabrau-
ner@gmail.com.
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Lurdy 
Dva muži ze dvou různých století; dva životní příběhy, 
do nichž vstoupila malá Bernadetta se svým příběhem 
od jeskyně Massabielle. Není třeba hned uvěřit, ale 
ptát se po pravdě a důvěřovat. Film vhodný k následu-
jící diskusi o víře a vztahu mezi vědou a vírou.

2 DVD, hraný fi lm, český dabing, 190 minut, 399 Kč

Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků
(Petr Regalát Beneš a další spolubratři)
Svého dlouho očekávaného završení se dostává čtyř-
setletému putování čtrnácti bratří františkánů umuče-
ných 15. února 1611 k ofi ciálnímu blahořečení. Jeho 
slavnost proběhne v sobotu 13. října 2012 v pražské ka-
tedrále. Pro samotný závěr této cesty, jako bezpro-
střední přípravu na samotnou slavnost blahořečení, 
představuje Provincie bratří františkánů novénu, která 
nabízí možnost duchovní spoluúčasti na této událos-
ti významné pro celou českou církev. Novéna začíná 
v neděli 4. října a končí v předvečer blahořečení, v pá-
tek 12. října.

Brož., 88 str., 55 Kč 
(při objednávce 10 a více kusů sleva 20%).

Zlo a utrpení
(Dominique Morin)
Smutek ze smrti blízkých, nemoc, zrada, nespravedl-
nost, samota, úzkost, tíseň, únava... Když na tyto věci 
člověk pomyslí, připadá mu utrpení světa nekonečné. 
Autor nepředkládá defi nitivní řešení této otázky, jen na-
bízí cesty, které umožňují trochu víc se v této proble-
matice vyznat. Na tyto jevy nahlíží ze dvou úhlů – z po-
hledu zla existenciálního a z pohledu zla spojeného se 
svobodou člověka.

Brož., 78 str., 20 Kč
Existuje Bůh?
(Dominique Morin)
Mnoha našim současníkům se zdá, že žijeme v nepří-
tomnosti Boha. Existuje vůbec? Jak věřit v jeho existen-
ci, když vidíme neustále tolik zla? Není však tato „nepří-
tomnost“ na naší straně? Nestali jsme se hluchými nebo 
nedostatečně vnímavými k Božímu volání? Autor nám 
ve své knize pomáhá pochopit obtíže, které nám brání 
objevit a přijmout znamení, jež nám Bůh dává. 

Brož., 62 str., 20 Kč

Svatí církevního roku
(Josef Hejduk)
Ilustroval Zdirad Čech. Vyprávění o osudech velkých 
světců ukazuje šíři hodnot křesťanského života, neboť 
každý světec některou z nich osvědčuje či zosobňuje. 
Jejich škála sahá od oddanosti víře až k mučednické 
smrti (sv. Štěpán), přes službu nemocným až do úpa-
du (sv. Karel Boromejský) či tichou, nic si nenárokující 
péči o druhé (sv. Marta), přes činnost geniálního my-
slitele (sv. Augustin) nebo církevního organizátora (sv. 
Řehoř Veliký) až po rozhodující podíl na vzniku státu (sv. 

Štěpán). Tento výklad autor doplnil i seznamem jejich 
nejčastějších symbolů, pomocí nichž je znalec dokáže 
identifi kovat. Sestavena podle církevního roku.

Váz., 240 str., 278 Kč

Letnice dvacátého století
Druhý vatikánský koncil a české země
(Stanislav Balík, Jiří Hanuš)
Rozsáhlá monografi e věnovaná tématu šíření koncil-
ních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století 
až do roku 1989, založená na původním archivním vý-
zkumu i na vzpomínkách pamětníků. Publikace přiná-
ší rozbor vztahu socialistického státu ke koncilu, analý-
zu souvislosti mezi společenským a církevním vývojem 
v letech politického a kulturního uvolnění, interpreta-
ci teologických, institucionálních a kulturních podně-
tů souvisejících s „koncilní generací“ významných re-
prezentantů katolické církve. Kniha nepomíjí ani aspekt 
ekumenických vztahů, které koncil vyvolal v život, 
a klade důraz na liturgickou reformu i některé význam-
né podněty křesťanskému umění.

váz., 279 str., 349 Kč

Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem 
(1990–2012) 
(Karel Hvížďala (ed.))
Zatímco v knize Knížecí život představil Karel Hvížďa-
la knížete Schwarzenberga v rozhovoru, který se ode-
hrál převážně v roce 1989, Knížecí rozhovory mapují 
vývoj jeho osobnosti a politického působení v novém 
českém státě krok za krokem očima různých tazatelů 
a Karel Hvížďala zůstává v pozadí jako editor, který roz-
hovory uspořádal a občas i přeložil. Knížka vychází ke 
knížecím 75. narozeninám.

Váz., 304 str., 369 Kč
Ptačí zpěv pro duši
(Bruno Ferrero)
Laskavé příběhy a podobenství známého italského 
sběratele moudrostí nás znovu uvádějí do světa nena-
dálých setkání, překvapivých životních situací a každo-
denních zázraků, které mohou být pro vnímavého člo-
věka směrovkami na cestě víry a naděje. Knihu otvírá 
příběh o skřivanovi a želvách, znovu se setkáme s pří-
běhy o lidech, kteří našli v životě poklad a udělali vše 
pro to, aby ho získali.

Brož., 80 str., 139 Kč
Čeho před smrtí nejvíce litujeme
(Bronnie Ware)
Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních smě-
rů lítosti – kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, 
ne podle očekávání druhých, kéž bych tolik nepraco-
val, kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kéž bych 
si udržel vztahy se svými přáteli, kéž bych si dovolil být 
šťastnější… Příběhy lidí loučících se se životem se pro-
línají s osobním příběhem autorky, hledající pozitivní 
smysl plného prožívání přítomnosti při stejně plném vě-
domí vlastní konečnosti.

Brož., 312 str., 399 Kč

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Paulínky
www.paulinky.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.

Úmysl misijní
Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném zá-
vazku k evangelizaci.

Úmysl národní
Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu 
církvi a světu.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 16. 10. 2012
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. Erika Kroupová. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 4. říjen 1582  Papežem Řehořem XIII. byl zaveden tzv. gregoriánský kalendář. Oproti juliánskému kalendáři, 
který nahradil, je podstatně přesnější. Jednotlivé katolické země jej zaváděly postupně, v ně-
kterých zemích byl přijat až ve 20. století.

 5. říjen 1937  Konference čs. biskupů katolické církve rozhodla vydat Pastýřský list na záchranu rodiny,

 11. říjen 1962  Slavnostně zahájeno zasedání II. vatikánského koncilu. Účast 2540 opatů a biskupů a také bis-
kupů z Československa – Mons. Eduard Nécsey z Nitry, Mons. Ambrož Lazík z Trnavy a světící 
biskup olomoucké arcidiecéze Mons. František Tomášek. Hlavním iniciátorem jeho svolání byl 
papež Jan XXIII., jehož cílem byla radikální obnova v církvi. Započaté dílo pak dokončil pa-
pež Pavel VI.

 11. říjen 1992  Papež Jan Pavel II. podepsal Katechismus katolické církve.

 16. říjen 2002  Papež Jan Pavel II. v apoštolském listu „Rosarium Virginis Mariae“ změnil modlitbu růžence, 
když navrhl dalších pět růžencových tajemství tzv. „Tajemství světla“, připomínající události 
z období Kristova veřejného působení.

 18. říjen 1977 Zemřel Prof. ThDr. Jindřich Mánek, český teolog, duchovní Církve československé husitské, 
biblista-novozákoník, překladatel, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fa-
kulty v Praze. Jako jeden z předních ekumenicky zaměřených biblistů své doby pracoval v le-
tech 1962-1977 za Církev československou (husitskou) v mezikonfesní novozákonní překlada-
telské skupině českého ekumenického překladu Bible. (*18. 7. 1912)

 24. říjen 2007  Zemřel Petr Eben, skladatel duchovní, moderní a soudobé vážné hudby, varhaník a sbormis-
tr. Ve svých skladbách upíná pozornost především na hudbu duchovní, v níž dominuje zhu-
debňování biblických předloh.  Nejhranější je cyklus „Nedělní hudba“ pro sólové varhany, in-
spirována gregoriánským chorálem. Od roku 1989 byl čestným předsedou „Společnosti pro 
duchovní hudbu“, v roce 1994 obdržel čestný doktorát UK, od ČBK Řád sv.Cyrila a Metoděje. 
V roce 2002 byl oceněn prezidentem ČR medailí „Za zásluhy“. (* 22. 1. 1929) 

 26. říjen 1997  Slavnostně položen základní kámen Duchovního a humanitárního střediska v Lidicích za pří-
tomnosti plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.

 28. říjen 1842  Narozen Mons. Prof. ThDr. František Xaver Kryštůfek, český římskokatolický kněz, probošt 
Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském a profesor církevních dějin na čes-
ké teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od rozdělení fakulty na českou a německou 
v roce 1891). V akademickém roce 1893/1894 byl také rektorem Univerzity Karlovy. Je po-
hřben na pražském Vyšehradském hřbitově. (+ 25. ledna 1916)

Arnošt Kelnar

Milí čtenáři,
po několik let nás tímto Zpravodajem provázela neviditelná ruka šéfredaktorky, korektorky a především úžasné-
ho člověka – paní Kristiny Veselé (dříve Hruškové). Nyní nastal čas, aby naplnila zcela jiné poslání, které ji všich-
ni ze srdce přejeme. Za sebe i za všechny naše čtenáře paní Kristině Veselé děkuji za její několikaletou činnost, 
za všechny skvělé podněty, články, korektury, korespondenci, redakční práci, zkrátka za vše, co náš Zpravodaj 
vedlo ke kvalitě. Počínaje zářím přebírá roli šéfredaktora paní Erika Kroupová. I jí přeji mnoho sil a také odvahu 
k celé škále redakční práce. A Vás, čtenáře, prosíme, pokud nám z počátku něco unikne, abyste omluvili pří-
padné chybičky. Pokusíme se co nejdříve dostat do stejně kvalitního rytmu, jaký dokázala do redakce Zpravo-
daje vnést paní Kristina Veselá. P. Michal Němeček


