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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č. 2, únor 2008

Jedním z úkolů, které
přináší postní doba,
je „zajet na hlubi-
nu“, netěkat po po-
vrchu života, hle-
dat to místo uvnitř
nás, kde je nám
Bůh – jak učil sv.
Augustin – bližší,
než jsme my sami
sobě. Právě Augustin
ukázal, že sebepoznání
a poznání Boha nelze od
sebe oddělit.

Ježíš šel na pouš	, jako to
činili někteří proroci před ním
a mnozí poustevníci a jiní lidé víry
a Ducha ve staletích po něm, včetně naší doby. Duchovní
člověk nejde na pouš- proto, „aby tam měl klid“. Du-
chovně zkušení lidé vždy věděli, že pouš- je spíše místo
obývané démony. Přišli tam, aby s duchy zla takříkajíc
„bojovali na jejich vlastním hřišti“. V tichu pouště, v ml-
čení, v samotě, v postu se totiž někdy uvnitř člověka roze-
zní i věci, které až dosud úspěšně přehlušoval a vytěsňo-
val. Dokáže tam pak zpravidla pozorněji posoudit i to, co
přichází „zvenčí“, a také to, co si přinesl ve svých vzpo-
mínkách. Ani my – zejména v době postní – neutíkejme
před tím, co se ozývá v nás a kolem nás.

Doba postní je dobou pravdy. Je to čas vykročení k ce-
listvosti: odvaha vidět i na sobě samých to, co bychom rádi
přehlédli, co si často nejsme ochotni a schopni přiznat:
svou stinnou stránku. Nejen své hříchy ve smyslu mrav-
ních selhání, ale i svá zanedbání, své dluhy. K opravdové-
mu sebepoznání a pokání patří odhodlání dívat se na sebe
s neúprosnou pravdivostí. Masky patří k masopustu,
k postu patří odvaha masky sejmout – vždycky jednou při-
jde konec maškarády. Když jsou všechny převleky spáleny,
zůstává jen hrstka popela.

Dobu postní zahajujeme udělováním popelce, které
v minulosti vždy doprovázela věta: „Pamatuj, že jsi prach
a obrátíš se v prach“. Vzpomínám přitom na slova rabína,
který radil svým žákům: „V jedné kapse noste napsanou
větu ,Jsi prach a popel‘ – a v druhé: ,Kvůli tobě byl svět
stvořen‘. Jedno i druhé je totiž pravda – ale jedno není
pravda bez druhého.“ Poselství víry, založené na Bibli, je
zvěst o paradoxní povaze lidské existence. Pravda o člo-
věku, životě i Bohu má povahu paradoxu. Otec Josef
Zvěřina, velký učitel víry naší generace, nám kladl na

srdce: základní princip katolicity je „nejen,
ale i“.

V tomto duchu dodejme, že Bůh ne-
sídlí jen uvnitř nás a že ono hledání
Boha v nitru má rovněž svá úskalí a své
meze. Bůh je také ten „zcela jiný“ –
a jeden z filozofů naší doby právem
poukazoval na to, že Boží tvář nejlépe
nalezneme v tváři druhého – v tváři ci-
zince, zejména v tváři těch, kdo potře-

bují naši pomoc.
Jedním z úkolů doby postní je učit ne-

klopit oči před zrakem trpících. Je jich v na-
šem světě stále víc. Často uhýbáme zrakem ne

proto, že bychom byli sobečtí a necitliví, ale také
z rozpaků, z jakéhosi studu nad vlastní zajištěností

a neschopností najít řešení na tolik bídy – a nejen mate-
riální bídy – kolem nás. Ale i když nemůžeme být řešiteli
života druhých a zachránci celého světa, i když nemáme
sílu stále se dívat na reálné utrpení – a raději se znecitli-
vujeme stále většími dávkami násilí a utrpení ve virtuál-
ním světě na obrazovkách –, přece alespoň v postní době
neodvracejme oči od lidské bídy a nepřestaňme se ptát, co
je alespoň to minimum, které mohu učinit.

Když se v posledních letech o Popeleční středě dotý-
kám posvěceného popela, vždycky se mi maně vrací onen
otřesný obraz, který jakoby temně předznamenal naše no-
vé milénium: neposvěceným, krví zbroceným prachem
a popelem pokryté ulice a tváře lidí na Manhattanu 11. září
2001. Uhýbáme-li očima před utrpením našeho světa, ne-
chceme-li nést spoluodpovědnost za jeho osud, když ne-
jsme ochotni si sami posypat hlavu popelem a probudit se
z iluzí o vlastní nevinnosti, tím spíše zlo, přesahující dnes
všechny hranice států a kultur a i všechny hranice před-
stavitelného, nás dřív nebo později umaže – anebo smaže
ze světa. „Změňte smýšlení“ – říká nám Ježíšovými slovy
doba postní: te? je příhodný čas.

P. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Spálit své masky

Únorový kalendářík
2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Den zasvěceného života
6. 2. Popeleční středa

11. 2. Světový den nemocných
22. 2. svátek Stolce svatého Petra

Celosvětový svátek skautek



Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
„Vlašimský vikariát se rozprostírá v krásné mozaikovité kra-
jině v západní části Českomoravské vrchoviny. Tato je rozděle-
na řadou řek, potoků a potůčků, na nichž je vybudováno velké
množství menších i velkých rybníků. Střídají se tu lesnaté
hřbety i malé lesíky s loukami a poli, vesnicemi a selskými used-
lostmi. Přírodní dominantou je památná hora Blaník, vysoká
638 metrů. Centrem vikariátu je město Vlašim, je nazýváno
srdcem Podblanicka. Leží v nadmořské výšce kolem 350 metrů
a protéká jím řeka Blanice, jejíž břehy a přilehlý zámecký park
jsou domovem mnoha chráněných či zajímavých rostlin a živo-
čichů. Právě parkem vlašimského zámku kdysi kráčeli napří-
klad mladý Bedřich Smetana nebo Gustav Mahler a nechávali
se inspirovat ke svým dílům. Ale my se nechceme nyní zaobí-
rat jen krásou krajiny či slavnou minulostí, jde nám o součas-
nost a živé křes-any v této oblasti dnes...“ těmito krásnými slovy
nás do „svého“ vikariátu zve vlašimský okrskový vikář P. MgA.
Mgr. Jaroslav Konečný.
� Kolik má váš vikariát kněží? Jaký počet farností a kostelů
mají na starosti?
Vlašimský vikariát má v současné době 10 kněží a jednoho tr-
valého jáhna. Protože proces slučování farností v našem vika-
riátu se uskutečnil k 1. 1. 2008, uvedu údaje před sloučením
a po něm. Před sloučením měl náš vikariát 28 farností, 11 kně-
ží a 72 kostelů. Nyní po sloučení máme 9 farností, 69 kostelů,
10 kněží a jáhna.

V souvislosti s efektivnějším včleněním bývalých farností
excurrendo do nových farností kmenových došlo u nás totiž
k posunutí hranic se sousedním Vikariátem Kolín. Tomu při-
padly i mé dvě bývalé farnosti Čestín a Petrovice II. Přišli jsme
tím pádem o jednoho výpomocného kněze, P. Antonína Kubíč-
ka, který v Čestíně působí již neuvěřitelných 69 let. V červnu
minulého roku jsme spolu s ním oslavili 95 let jeho života
a 70 let kněžství.

Zajímavostí v našem vikariátu je i pone-
chání statutu farnosti Velíš, kterou dosud
spravuje vlašimský kaplan, ale se kterou se
do budoucnosti počítá jako s farností pro
kněze s případným zdravotním omezením,
který bude mít na starosti pouze tuto jednu
farnost s jedním kostelem.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá nebo
proběhlo slučování farností? Jaké s tím
máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
Jak už bylo výše řečeno, slučování farností
u nás proběhlo k 1. 1. 2008. Vlastní slučo-
vání se připravovalo již od r. 2006. Jsem
rád, že konečná podoba kmenových farnos-
tí našeho vikariátu po sloučení nebyla urče-
na pouze direktivně shora, ale je výsledkem
spolupráce jednotlivých kněží ve vikariátu,
kteří nejlépe znají podmínky v terénu, a po-
tom jednání na úrovni kněžské rady se zo-
hledněním našich připomínek. Pak teprve
následovalo vlastní rozhodnutí, které je
tedy výsledkem spolupráce. Cílem tohoto
procesu je snaha o zjednodušení organizace
jak v oblasti správní, tak i té praktické. Na

konkrétní zkušenosti je ještě nyní brzy, protože řada věcí se za-
vádí postupně.

Podle zkušeností kolegů v již sloučených farnostech lze
očekávat, že vynaložené počáteční administrativní úsilí v nově
vzniklých kmenových farnostech bude v brzké budoucnosti
odměněno zpřehledněním a zjednodušením církevní agendy.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblastem
spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, myslíte, je
to způsobeno?
Nábožensky nejživějším místem vikariátu je bezesporu Vlašim
se svými 11 337 obyvateli, z nichž se 3870 hlásí ke katolické
víře. Předvánoční a předvelikonoční nápory penitentů zvládá-
me již tradičně ve spolupráci všech kněží vikariátu v ohláše-
ných dnech.

Dalším oživením vikariátu Vlašim je poutní místo Hrádek
u Vlašimi spravované oficiálně od r. 2001 řeholní Kongregací
kněží mariánů. Známé jsou hrádecké poutě během července,
hojně navštěvované poutníky, první soboty v měsíci zasvěcené
Panně Marii a spousta dalších aktivit zvláště pro mládež, které
bratři mariáni rozvíjeli a rozvíjejí.

Náš vikariát má pověst těch „zbožnějších“ ve smyslu vaší
otázky, alespoň dle soudu našich biskupů, kteří mají ucelený
přehled po celé arcidiecézi. Přikládám to na vrub silné tradici,
která se tu udržela i přes dobu totalitní díky silným kněžským
osobnostem. Mám na mysli konkrétně P. ThDr. Josefa Babku,
který vlašimský vikariát vedl jako vikář dlouhá desetiletí.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
K nejstarším stavbám vlašimského vikariátu patří několik ro-
mánských kostelů. Kostel svatého Bartoloměje v Kondraci
pochází z přelomu 12. a 13. století. Zajímavé jsou jeho dvě vál-
cové věže se sdruženými okny. Pozoruhodnou a rozsáhlou pa-
mátkou v Načeradci je kostel svatých Petra a Pavla, jehož ro-
mánská část pochází z roku 1120. Vedle kostela stojí takzvaná
solnice z doby gotické. V Pravoníně máme kostel s rotundou
zasvěcený svatému Janu Křtiteli. Rotunda byla postavena ně-
kdy kolem roku 1200. V Libouni je zase rotunda svatého Vác-
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lava, která pochází pravděpodobně z 1. poloviny 13. století.
Kostel sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích má velmi zajímavou
zachovalou dřevěnou střechu. Na stěnách jsou restaurované
původní gotické malby, které byly zařazeny do programu na
záchranu a obnovu památek Deset skvostů Podblanicka.

Péče o památky je povinností vlastníka a představuje nároč-
nou práci a hlavně spolupráci mnoha zúčastněných subjektů.
V tomto ohledu nám velmi pomáhá vikariátní stavební technik,
přesným označením odborný duchovní asistent, který je za-
městnancem Arcibiskupství pražského na celý úvazek. Je od-
borníkem ve věcech stavebních, ve věcech služebních se po-
drobuje jak rozhodnutí šéfa stavebního odboru AP, tak rozhod-
nutí vikáře. Bez jeho odborné asistence by práce na opravách
našich kostelů vůbec nebyla možná, protože současný systém
spolupráce s památkáři i s poskytovateli dotací na opravy je ad-
ministrativně neobyčejně náročný.
� Co pokládáte za specifikum vlašimského vikariátu, čím je
výjimečný?
16. října r. 1679 se v Louňovicích pod Blaníkem narodil velký
český hudební skladatel Jan Dismas Zelenka. Když se podí-
váme na pamětní desku v louňovickém kostele, která je zhoto-
vena na základě křestní matriky, dočteme se, že malý Jan Ze-
lenka ale dostal na křtu jméno Lukáš. Také kdo by dal svému
dítěti jméno lotra po pravici – Dismas? Jan Lukáš Zelenka si
jméno Dismas začal psát až během svého života a to mu také
zůstalo. Málokdo se však zamyslí nad tím, proč si tento geniál-
ní a u nás stále ještě příliš nedoceněný skladatel, kterému ve
světě přezdívají český Bach, zvolil toto jméno? Zelenka si už
za svého života získal uznání slavných Bacha, Telemanna či
Quantze. Jeho hudba je kromě nápaditých invencí a mistrné
polyfonie plná bolestného napětí, které vám až vžene do očí
slzy, ale napětí rozvedeného do konsonantního závěru. V tom-
to duchu někdy jako bývalý hudebník rozvažuji nad odkazem
Zelenkova života i jeho neobyčejně hluboké duchovní hudby.
Zelenkovo pokání vyjádřené navenek a veřejně jeho jménem
Dismas má jistě co říci i naší době. Předmět Zelenkova pokání
zůstane pro historiky zřejmě jen v oblasti spekulací. Jeho vy-
znání nám ale způsobem dramatickým zaznívá v Zelenkově
oratoriu Kajícníci u hrobu Vykupitelova.

Nakonec i pokání patří mezi čtyři důležité body procesu ob-
novy farností (Písmo, pokání, modlitba, společenství).
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi a s os-
tatními vikariáty?
Tak mezi farnostmi funguje setkávání především na již zmíně-
ných hrádeckých poutích, kde kromě poutníků zdaleka tvoří
ono jádro právě farníci z farností vikariátu. Ve Vlašimi existují
společné přípravy snoubenců v rámci vikariátu, které jsou do-
plněním individuální přípravy ve farnosti.

Já osobně se seznamuji blíže s farnostmi při tzv. bratrských
návštěvách neboli malých vizitacích, které vikář koná ve všech
farnostech svého vikariátu každý rok.

Co se týče vztahu k ostatním vikariátům, tak máme již lety
ověřenou tradici konat červnovou vikariátní konferenci někde
mimo vlastní vikariát. Je to v čase předprázdninovém, takže
tyto konference mají spíše ráz neformální než úřední. V minu-
losti jsme takto byli v Číhošti, u sester boromejek pod Petřínem
a minulý rok na Svaté Hoře. Letos se chystáme do Budyně nad
Ohří, kde nyní působí náš bývalý vlašimský kaplan.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či zlep-
šení vaší práce, vašich aktivit?
Pastorační středisko pro nás dělá mnoho zvláště v přípravě ma-
teriálů, které mají své využití při liturgii, v katechezi snouben-

ců, biřmovanců, přípravě rodičů na křest dítěte atd. Vítám
i materiály Pastoračního střediska, které jsou v elektronické
podobě. Oceňuji také funkci Pastoračního střediska jakožto
hostitele na kněžských dnech.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí vlašim-
ského vikariátu?
V létě na svých prázdninových cestách jsem se setkal v plzeň-
ské diecézi v jedné jinak běžně vyhlížející obci s hrůzným vý-
jevem – měli tam spadlý kostel. Na prvním místě jsem viděl
skutečnost, že tam již dávno umřela farnost, že ten kostel nikdo
nepotřeboval, proto si ho nechali spadnout. S těmito myšlenka-
mi jsem se vrátil domů, kde mne čekala zpráva že z našeho vi-
kariátu odchází jeden kněz a na jeho místo není nikdo jiný.
Jeho farnosti jsme si měli rozdělit my, jeho sousedé. To byla ta
velká starost, protože díky horlivosti a svědomitosti toho od-
cházejícího kněze to jsou farnosti živé a utěšené, absence sídel-
ního kněze by jim velmi uškodila. No a ta radost naopak byla
v tom, že se přeci jen podařilo po dlouhém hledání a jednáních,
i když způsobem nestandardním, tuto dnes kmenovou farnost
knězem obsadit díky vstřícnosti želivského kláštera.

Další moje radost byla nedávno v souvislosti se svěcením tr-
valého ženatého jáhna pro náš vlašimský vikariát. Velmi hezky
se včlenil do našeho kněžského společenství a je nám ku pomo-
ci nejen ve své farnosti, ale i v ostatních farnostech vikariátu.

Děkujeme za rozhovor. kh

Statistické údaje
farností celkem: 9
farností spravovaných přímo: 8
farností spravovaných excurrendo: 1
kněží: 10
jáhnů: 1
pastoračních asistentů: 1
kostelů a kaplí: 69
celkem obyvatel: 35 582
z toho římských katolíků: 15 593
v průměru připadá na 1 kněze 1560 věřících

Závěrem...
Více než rok, od listopadu 2006, jsme na stránkách Zpravoda-
je procházeli pomyslnou mapou pražské arcidiecéze. Ve čtr-
nácti zastaveních jsme mohli nahlédnout do života čtrnácti
pražských vikariátů, a to jak prostřednictvím statistických čí-
sel, tak především očima okrskových vikářů – jim patří velký
dík nejen za čas, který věnovali pečlivému zodpovídání našich
otázek, ale hlavně za veškerou službu, kterou ve svých vikari-
átech konají. 

Hlavním cílem našeho seriálu bylo blíže vás seznámit
s územní, správní, kulturní, duchovní, personální, ... „stavbou“
naší arcidiecéze, doufáme však, že oko pozorného čtenáře od-
halilo mezi řádky i další smysl publikovaných rozhovorů: vše,
o čem jste se zde mohli dočíst, může sloužit také jako výzva
k osobnímu zapojení a k modlitbě – za vás, věřící, kteří svým
životem s Bohem umožňujete, aby vůbec nějaké vikariáty exi-
stovaly a hlavně fungovaly jako společenství, za ty, kdo do va-
šeho vikariátu patří třeba jen „územně“, za potřeby „světské“
i duchovní a za vaše kněze, kteří při své službě musejí čelit
mnoha těžkostem a kteří vaši pomoc a přímluvu jistě přivítají.

Děkujeme vám všem, kteří jste se putováním se Zpravoda-
jem nechali inspirovat a uvědomili si, že možná i vaše vlastní,
osobní cesta vede právě vaším vikariátem! kh
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Benediktinky opět v Praze
V druhém únorovém dni slaví po celém světě svůj svátek muži
a ženy, kteří svůj život zasvětili Bohu, a k jejich slavení se při-
dávají i všichni ostatní, kdo v zasvěcených osobách vidí zna-
mení Boží lásky a obětování se pro druhé. Způsobů zasvěce-
ného života je velké množství, je řada forem, spiritualit ...
a uvnitř nich každý člověk žije své zasvěcení jedinečným, ne-
opakovatelným způsobem. U příležitosti letošního Dne zasvě-
ceného života vám chce Zpravodaj přiblížit jednu z těchto fo-
rem, spiritualit, a to ženskou větev benediktinského řádu.

8. prosince 2007 byl otevřen a kardinálem Miloslavem
Vlkem požehnán nový klášter sester benediktinek z mnichovské
komunity Venio. Kdo jsou tyto sestry? Co jejich příchod na Bí-
lou Horu znamená pro Prahu, pro Čechy? Otázek je jistě mno-
ho, pár z nich jsme položili sestře Anežce Najmanové OSB.
� Proč „Venio“?
Název naší komunity se vztahuje na verš ze 40. žalmu „Hle,
přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno“ (Ž 40,8).
V Listu Židům na tento verš navazuje Kristus přicházející na
svět: „Zde jsem, Bože, abych plnil tvou vůli, jak je o mně
v tvé knize psáno“ (Žd 10,7). Název Venio vybrala v roce
1926 zakladatelka naší komunity matka Agnes Johannes
(1900–1993), vyjadřoval program života společenství žen,
které oslovila benediktinská spiritualita a které se snažily po-
dle této spirituality žít uprostřed světa.
� Přibližte nám trochu váš způsob života: jaká je vaše spiri-
tualita, co vnímáte jako své poslání, povolání, co je specifi-
kem této formy zasvěceného života, čím může oslovit dnešní-
ho člověka?
Základem našeho života je Benediktova řehole z počátku
6. století. Svatý Benedikt v ní nastiňuje cestu k Bohu ve spo-
lečenství, v němž hlavním programem je hledání Boha a sna-
ha oslavovat ho ve všem, co člověka nebo celé společenství
na této cestě k Bohu potkává. Specifická je pro nás ve spole-
čenství slavená liturgie – mše svatá a modlitba breviáře. Dal-
ším důležitým prvkem každodenního života je práce, ale také
lectio divina nebo prosté bytí spolu, společné stolování apod.
To třeba není nic tak mimořádného, možná může být pro
dnešního člověka daleko větším přínosem správné ustavení
priorit (sv. Benedikt říká „Ničemu nedávat přednost před lás-
kou ke Kristu“) nebo zkušenost rovnováhy mezi různými dru-
hy „aktivit“, mezi modlitbou a prací, mezi časem, který vě-
nuji vztahu k jiným lidem, a časem na vztah k Bohu a k sobě.
Myslím, že právě tato rovnováha – jak říká sv. Benedikt
„správná míra“ – umožňuje zakoušet vnitřní pokoj navzdory
spěchu a stresu, který vládne kolem nás. To je dnes jedna
z největších potřeb těch, kdo k nám přicházejí.

Komunita Venio je svým způsobem jediná v benediktin-
ském řádu. Opřena o starobylou osvědčenou spiritualitu se
Venio snaží přiblížit se svým způsobem života modernímu
člověku. Novostí je např. to, že sestry chodí do svých původ-
ních zaměstnání, že se snaží hledat různé možnosti, jak přiblí-
žit dnešnímu člověku Boha např. skrze výtvarné umění nebo
hudbu, přičemž lze dobře využít schopností a darů jednotli-
vých sester.
� Vracíte se do Čech. Můžete nastínit historii českých bene-
diktinek? Existuje alespoň nějaká kontinuita se společen-
stvím, které tu žilo a působilo na počátku minulého století
(třeba české sestry žijící v zahraničních klášterech), nebo mu-
sely Češky „stavět od základů“?
Máte zřejmě na mysli komunitu benediktinek u sv. Gabriela
na Smíchově, která se po vzniku Československé republiky

v roce 1919 přestěhovala do rakouského Bertholdsteinu.
Když jsem se začala zajímat o benediktinky, o této komunitě
jsem nevěděla. Prostřednictvím benediktinů z Břevnovského
kláštera jsem poznala benediktinky v Polsku a tam jsem
v roce 1992 vstoupila. Po letech se však podařilo navázat
kontakt i s Bertholdsteinem; bylo docela zajímavé zjištění, že
poslední sestra českého původu zde zemřela právě v roce,
kdy já jsem v Polsku u benediktinek začínala... V historii čes-
kých zemí došlo k založení kláštera benediktinek celkem tři-
krát, dvě první založení se uskutečnila díky výrazné pomoci
ze zahraničí (r. 973 přivedla na Pražský hrad ct. abatyše
Mlada Přemyslovna benediktinky z Říma, roku 1889 založilo
opatství Nonnberg ze Salzburgu klášter u sv. Gabriela v Pra-
ze na Smíchově), třetí založení se uskutečňuje právě nyní,
přičemž většina sester tvořící současnou komunitu jsou Češ-
ky. Ovšem bez zahraniční pomoci by k založení nedošlo. Po-
něvadž se jedná o založení téměř po 100 letech, je zřejmé, že
stavíme opravdu od základů, což s sebou nese určité mož-
nosti, výhody, ale i rizika.
� Proč jste si jako své sídlo vybraly právě Bílou Horu? Máte
v České republice ještě nějaké jiné komunity?
Tuto otázku nám s jistou dávkou údivu kladou skoro všichni.
Ve skutečnosti jsme si to místo vlastně nevybraly, takže já
osobně to vnímám spíše tak, že jsme na toto místo byly po-
slány. Poutní areál Bílé Hory patří do vlastnictví i do du-
chovní správy Břevnovského benediktinského arciopatství,
takže nám benediktini – když jsme už několik let hledaly
vhodný objekt pro náš začátek v Čechách – toto místo nabídli
a my jsme tuto nabídku přijaly. Nemyslím, že by to bylo jen
„nouzové“ řešení situace, máme zde i určité zadání. V Če-
chách jsme zatím jedinou komunitou benediktinek.
� Přicházíte do Čech s nějakým zvláštním plánem, zámě-
rem? Co byste rády vnesly do naší společnosti?
Konkrétní plán dopředu připravený nemáme, nejlépe to snad
vystihuje onen výše uvedený text – přicházím plnit tvou vůli,
Bože. Jak je v tradici našeho řádu zvykem, nemáme dopředu
naplánovanou nějakou společnou činnost, každý klášter se
zabývá tím, co odkryje v danou dobu ve svém okolí jako po-
třebu církve a společnosti. Já se vracím po 15 letech života
v zahraničí do vlasti. Musím říct, že není tak jednoduché se
zorientovat v tom, co společnost kolem nás na Bílé Hoře,
v Praze potřebuje. Zcela jistě modlitbu – k tomu je nejvýše
položené místo v Praze přímo vybízející. Náš řád nese název
„požehnaný“ nebo taky ten, který požehnání zprostředkovává
a předává jiným. Myslím, že právě toto může být jedno
z hlavních duchovních poslání naší komunity: žehnat na
všechny světové strany, umět vidět a uznat dobro v lidech,
tzn. „mluvit dobře“ k lidem, kteří často spíše nevědomě pře-
hlížejí dobré a trvalé hodnoty v sobě i ve druhých. Úcta ke
každému člověku a také k věcem jsou další důležité prvky na-
ší spirituality, které mohou naši společnost obohatit. K tomu
bude jistě dost příležitostí, až začneme chodit do práce.
� Je vaše komunita otevřená návštěvám zvenčí? Jak funguje
nebo bude fungovat vaše komunikace s veřejností? Je napří-
klad možné strávit ve vašem společenství nějaký čas nebo bu-
dete samy připravovat nějaké duchovní programy, setkání?
Právě výše zmíněná úcta ke každému člověku je základem be-
nediktinské pohostinnosti, to znamená, že jsme zcela otevřeny
návštěvám zvenčí, že chceme nabídnout lidem možnost každý
den modlit se společně s námi chórovou modlitbu či podle po-
třeby strávit nějaký den v tichu. Bohužel momentálně máme
k dispozici jen jeden pokoj pro hosty, v budoucnosti však
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

15. 2. 15:30 – 18:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov
20. 2. – 21. 2. 15:00 – 18:00 sv. Jindřicha (Jindřišská) Nové Město
22. 2. – 24. 2. 12:00 – 16:00 Svaté Rodiny (K Šancím) Řepy
25. 2. – 28. 2. 8:00 – 17:00 sv. Ignáce (Karlovo nám.) Nové Město

3. 2. 2008 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: kostel svaté Ludmily, Praha-Vinohrady (P. Gereon Biňovec O.Praem.)
17. 2. 2008 2. NEDĚLE POSTNÍ: chrám sv. Kosmy a Damiána, Praha-Nové Město, Emauzy (Mons. Ladislav Hučko)

Bohoslužby v televizi NOE
3. 2. 2008 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kaple Arcibiskupského kněžského semináře, Olomouc (Mons. Vojtěch Šíma)
6. 2. 2008 POPELEČNÍ STŘEDA (17:00): Vatikán (papež Benedikt XVI.)

10. 2. 2008 1. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kokory (P. Jiří Koníček)
17. 2. 2008 2. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Antonín Basler)
24. 2. 2008 3. NEDĚLE POSTNÍ (10:30): Trnava

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v únoru 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

chceme opravit další objekt vedle kláštera, který bude sloužit
právě pro ubytování těch, kdo chtějí prožít pár dnů ticha a při-
blížit se k Bohu. Pokud jde o různá setkání, organizujeme pra-
videlně už deset let tzv. „Setkání zájemkyň o benediktinskou
spiritualitu“, na která přicházejí ženy různého věku a životní-
ho stavu. Během posledního půlroku jsme uspořádaly dvakrát
„Prodloužený víkend s benediktinskou spiritualitou“, o který
byl vždy značný zájem. Vše se dosud konalo v Břevnovském
klášteře. Pro vícedenní setkání zde zatím nemáme podmínky,
ale jednodenní setkání – nejen s benediktinskou tematikou –
můžeme již uspořádat na Bílé Hoře.
� Co je pro zdejší mladou komunitu obtížné? Můžeme vám
my, „domácí“, nějak vyjít vstříc? A je zde naopak něco, co
vám působí radost?
Jsme zde krátce, takže nás stále nese počáteční nadšení, spo-
jené s mládím, což také občas může být právě problémem.
Vzhledem ke zmíněné pohostinnosti nás trápí i fakt, že máme
pouze jeden pokoj pro hosty, takže s vděčností přivítáme kaž-
dou formu pomoci na opravu plánovaného domu pro hosty.
Radost nám působí především lokální farní společenství na
Bílé Hoře, které je k nám velmi pozorné. Je krásné vědět, že
se na nás tito lidé už několik let těšili a že te? my máme opo-
ru v nich a oni v nás, že si máme vzájemně co dát, že může-
me společně udělat hodně pěkných a zajímavých věcí jak pro
Boha, tak pro lidi.

Děkujeme za rozhovor a přejeme a vyprošujeme
Boží požehnání pro celou komunitu i její působení! kh

Léčení není všechno
Dnes se začíná více mluvit o potřebě duchovní péče ve zdra-
votnickém prostředí, která by se věnovala nejen nemocným,
ale i zdravotnímu personálu a návštěvám. Je potěšitelné, že
o této potřebě nemluví jen církve a její pastýři, ale i sami lé-
kaři a zdravotníci. Věnuji se této péči v Nemocnici Milo-
srdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Stále více se přesvědčuji o tom, že nemocný nemá pouze
zdravotní problémy, ale díky ztrátě zdraví se dostává do sví-
zelné životní situace. Jeho onemocnění ho na určitou dobu či
trvale vyřazuje z toho, co tvořilo jeho dosavadní svět a zaru-
čovalo mu určitou jistotu. Nyní se toto všechno hroutí. Přepa-
dá ho strach z nejisté budoucnosti, z ohrožených plánů, vzta-

hů, z finančních problémů, ze ztráty důstojnosti, z bolesti,
z umírání.

Vyvstává potřeba někoho, kdo mu pomůže se zorientovat
a porozumět jeho životnímu příběhu, lidsky důstojně zvlád-
nout těžké životní situace nebo s ním bude hledat nové život-
ní hodnoty, kterým je možné důvěřovat. Toto potřebují zvlád-
nout nejen sami nemocní, ale i všichni, kteří jsou kolem.

Jak můžeme nemocnému pomoci? Prostým doprovázením
v té situaci, v jaké je, a sledováním „cesty“, kterou sám jde či
kterou ho Bůh vede. Jde tedy o úplně obyčejný rozhovor,
který řídí nemocný a vy mu pomáháte jen modlitbou, pozor-
ným nasloucháním, snahou porozumět a popřípadě podpůr-
nými otázkami. Při tomto doprovázení se nemocnému po-
máhá vytvářet prostor, kde si může utřídit a vyjasnit své myš-
lenky a pocity, uvědomit si životní souvislosti.

Je důležité nevnucovat nemocnému svůj názor, ale být pro
něj Božím svědkem. Člověk totiž celou svojí bytostí, svým
přístupem k lidem, svojí pozorností, úctou, nadějí, vírou
v člověka hovoří o tom, do jaké míry vnímá Boží přítomnost
a poznává Boha na tváři nemocných. Je to právě tento Bůh,
kdo vytváří bezpečné prostředí, utěšuje a dává jistoty. Potom
se mohou pohnout i ledy.

Já sama se při této službě nechávám vést radou svatého
Řehoře, který píše: „Ten, kdo vede duše, a- je všem nablízku
svým slitováním a a- se více než ostatní věnuje kontemplaci,
aby si uměl přisvojit v síle milosrdenství slabost druhých
a aby byl schopen vyjít sám ze sebe a díky kontemplaci viděl
to, co je neviditelné. Když pak toužebně upírá svůj zrak k vý-
šinám, a- nepohrdá utrpením svých bližních, a když se k nim
sklání, a- neopomíjí upínat svůj zrak k nebi. Vždy- láska se
dotýká Boha, když se milosrdně sklání k bolestem bližního,
a s čím větší dobrotou se sklání k slabostem, tím mocněji vy-
stupuje vzhůru“ (srov. Řehoř Veliký, Regula pastoralis, II, 5).

Přeji našim nemocným, aby vždy našli dostatek těch, kteří
by je mohli v nemoci doprovázet a věnovali jim pozornost
a péči. Kéž tato potřeba osloví hodně dobrovolníků, kteří by
darovali svůj čas a své síly této službě. Léčení skutečně není
všechno. S. M. Mirjana Vinšová, SCB
11. února, v den památky Panny Marie Lurdské, slaví církev
Světový den nemocných, o možnostech získat při této příleži-
tosti odpustky čtěte v článku Jiřího Gračky na str. 6–7.



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře pana kardinála
1. 2. 15:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Lud-

mily – adorace + mše sv. za povolání
2. 2. 10:00 Praha-Staré Město, kostel sv. Jil-

jí – svátek Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice), mše sv., setkání s řeholníky

3. 2. 9:00 Praha-Řepy, kostel sv. Martina
– mše sv. v rámci vizitace farnosti

6. 2. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., Popeleční středa

11. 2. 15:00 Praha-Malá Strana, kostel sv.
Karla Boromejského – mše sv., osla-
va Světového dne nemocných
16:30 Praha-Malá Strana, nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského pod Petřínem – setkání
s pracovníky ve službě nemocným

12. 2. 19:30 Dobříš, Pastorační centrum sv.
Tomáše – přednáška o liturgii

15. 2. 11:00 Hejnice, Mezinárodní centrum
duchovní obnovy – mše sv., Evropská
společnost katolických teologů

16. 2. 10:30 Praha-Staré Město, kostel sv.
Klimenta – mše sv., 60. narozeniny
exarchy Ladislava Hučka

17.–22. 2.  Vranov u Brna – exercicie
s biskupy ČBK

22. 2. – 1. 3. Itálie, Castelgandolfo – mezi-
národní setkání biskupů

Z diáře biskupa Malého
12. 2. Praha-Karlín – vizitace Pedagogicko-

psychologické poradny Karlín + Dvou-
leté katolické střední školy Karlín

17.–22. 2.  Vranov u Brna – exercicie
s biskupy ČBK

24. 2. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv. k 60. výročí Února 1948

24. 2. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
nešpory

26. 2. Praha, JABOK – vizitace

Z diáře biskupa Herbsta
2. 2. 10:00 Praha-Staré Město, kostel sv.

Jiljí – mše sv. a setkání s řeholníky
16:15 Dolní Břežany – mše sv.

3. 2. 7:30 Cítov – mše sv.
9. 2. 9:00 Praha-Smíchov, kostel sv. Vá-

clava – rekolekce zakončená mší sv.
10. 2. 10:15 Roztoky u Prahy – mše sv.
16. 2. 10:00 Pardubice (salesiáni) – mše sv.

s jáhenským svěcením
17. 2. 8:00 Úhonice – mše sv.
17. – 22. 2. Vranov u Brna – exercicie

s biskupy ČBK
24. 2. 9:00 Praha-Nové Město, kostel

Nejsv. Trojice v Podskalí – mše sv.

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

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

e-mail: apha@apha.cz

Osmičkový rok
Vstoupili jsme do nového občanského
roku 2008. Osmička na jeho konci vy-
volávala u mnohých lidí úvahy a připo-
mínky některých významných dat mi-
nulého i předminulého století, které
končily číslem 8. Aniž bychom se ne-
chávali nějak ovlivňovat „magickými
osmičkami“, zůstává faktem, že i v ob-
lasti našich duchovních dějin jsou určitá
„osmičková“ data, která si musíme při-
pomenout, nikoli proto, že jsou „osmič-
ková“, ale protože mají důležitý výz-
nam pro naši minulost.

Tento rok bude v naší arcidiecézi ro-
kem svatováclavským. Podle tradice se
Václav narodil v r. 908, tedy před jede-
nácti sty léty. Připomínka jeho výročí je
záležitostí nejen naší arcidiecéze, ale
celé církve v naší vlasti. Po dohodě
s ČBK bude vzpomínkový rok probíhat
především v pražské arcidiecézi, s mo-
rální podporou biskupské konference.

Jako každoročně se bude konat svato-
václavská pou- ve Staré Boleslavi. Aby
se mohli zúčastnit kněží a biskupové, bu-
de se společná národní pou- konat v so-
botu 27. září 2008. V den slavnosti, v ne-
děli, bude prostor pro oslavy v pražské
katedrále. Jistě stejně tak i v katedrále
olomoucké, která je zasvěcena sv. Václa-
vu. Bylo by vhodné, aby i farnosti v die-
cézi, jejichž patronem je sv. Václav, ale
např. i Stochov, Budeč, Levý Hradec,
myslely na důstojnou oslavu svatovác-
lavského jubilea. V této souvislosti bude
vhodné hlubším způsobem oslavit i svá-
tek sv. Ludmily, babičky sv. Václava.

V rámci oslav myslíme na uspořádá-
ní kolokvia ve spolupráci s Křes-anskou
akademií a na vědeckou konferenci
o sv. Václavovi.

Letos je také velké výročí smrti
Karla IV., 1378, velikého ctitele svatého
Václava. Oslava proběhne jak v naší ka-
tedrále u jeho hrobu, tak tradičně i na
hradě Karlštejně, kde o Karlovu památ-
ku pečuje kapitula. Český král Karel byl
budovatelem svatováclavské kaple, za-
kladatelem svatovítské katedrály a hlav-

ním tvůrcem svatováclavské tradice.
Jistě i Karlova univerzita, která má ve
velké aule Karolina gobelín, na němž je
znázorněno založení univerzity (1348),
kde Karel IV. klečí před postavou sv.
Václava. I tady se otvírá široká možnost
spolupráce. Tolik „osmiček“!

Ale to není všechno: 29. prosince
1888 se v Plzni narodil pražský arcibis-
kup, kardinál Josef Beran, jehož proces
blahořečení byl zahájen také v „osmičko-
vém roce“, r. 1998. Stejně tak běží i pro-
ces blahořečení papeže Jana Pavla II.,
jenž byl zvolen papežem 16. října 1978.

Svatováclavský rok, prozářený svě-
tlem knížete svatého Václava a v dopro-
vodu krále a císaře Karla IV., je rám-
cem, v němž chceme vírou uchopit i os-
tatní „osmičkové“ příležitosti, které
jsou na rovině státní a společenské. Bu-
deme si je proto připomínat při boho-
službách v katedrále, a- už jde o konec
1. světové války a vznik první republiky
v roce 1918, zboření Mariánského slou-
pu na Staroměstském náměstí, únor
1948 a jeho neblahé dědictví, jakož i sr-
pen 1968. Tyto události nechceme vní-
mat jen jako historické jevy, ale jako
součást dějin spásy našeho národa.

kardinál Miloslav Vlk

Při oslavách 150. výročí
lurdského zjevení je možné
získat odpustky
Dekretem kardinála Jamese Francise
Stafforda, hlavního penitenciáře Apoš-
tolského stolce, vyhlásila 5. 12. 2007
Apoštolská penitenciarie jménem pape-
že Benedikta XVI. možnost získání pl-
nomocných odpustků všem účastníkům
jubilejního 150. výročí zjevení Panny
Marie v Lurdech. Odpustky se udělují
v souvislosti s jubilejním rokem, který
začne v sobotu 8. 12. 2007 a potrvá do
téhož data roku 2008.

„Uctíváním blahoslavené Panny Ma-
rie v místě, ,na kterém spočinula její no-
ha‘, přivádí věřící k čerpání posily ze
svátostí, k pevnému odhodlání vést na-
dále křes-anský život a k chápání výz-
namu církve,“ stojí v úvodu dekretu.

Plnomocné odpustky může získat
každý věřící, a to bu? po celý rok v mís-
tě zjevení v Lurdech, nebo v týdnu od
2. do 11. února 2008 v kterémkoliv mís-
tě uctívajícím Pannu Marii Lurdskou.

A) V době od 8. 12. 2007 do 8. 12. 2008 zí-
ská plnomocné odpustky ten, kdo při zachování
obvyklých podmínek navštíví čtyři místa souvi-
sející s životem svaté Bernadetty Soubirousové
v Lurdech (nejlépe v tomto pořadí):
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� křtitelnici ve farním kostele, kde byla Berna-
detta pokřtěna, � dům Soubirousových, � jesky-
ni Massabielle, kde došlo ke zjevení, � nemoc-
niční kapli, kde Bernadetta obdržela první svaté
přijímání.

Na každém místě má poutník setrvat v mod-
litbě „po přiměřenou dobu“ a rozjímání uzavřít
modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a jubilejní
či jinou mariánskou modlitbou.

B) Ve dnech od 2. do 11. 2. 2008 získá plno-
mocné odpustky každý, kdo při zachování ob-
vyklých podmínek navštíví v jakémkoliv koste-
le tzv. „lurdskou jeskyni“ či zobrazení Panny
Marie Lurdské určené k veřejné úctě a setrvá
zde v modlitbě a zbožném rozjímání, které uza-
vře modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a vzý-
váním Panny Marie.

Obvyklými podmínkami na získání odpust-
ků jsou svátost smíření, přijetí Eucharistie a mo-
dlitba na úmysl Svatého otce. 

Dekret také doplňuje, že ti věřící, kte-
ří nemohou výše zmíněné úkony provést
„pro nemoc, stáří nebo z jiného přiměře-
ného důvodu“, získávají plnomocné od-
pustky, pokud v období od 2. do 11. 2.
s úmyslem splnit co nejdříve obvyklé
podmínky navštíví výše zmíněná místa
duchovně, pomodlí se dané modlitby
a „v důvěře svěří své nemoci a životní
obtíže Bohu skrze Pannu Marii.“

Jiří Gračka, Tiskové středisko ČBK

Mše svatá v katedrále za oběti
komunismu
V neděli 24. 2. 2008, u příležitosti 60.
výročí únorových událostí, bude při mši
svaté v katedrále v 9:30 vzpomenuto
všech obětí komunismu v naší zemi.
Hlavním celebrantem bude Mons. Vác-
lav Malý.

Postní víkendové setkání
v semináři
Bohoslovci českých diecézí zvou mladé
muže ve věku od 15 let na Postní víken-
dové setkání, které se uskuteční ve
dnech 29. 2. – 2. 3. 2008 v Arcibiskup-
ském semináři v Praze. Setkání je urče-
no všem, kteří hledají svou životní ces-
tu a chtějí prohloubit svůj vztah s Bo-
hem. Mladým mužům nabízíme prostor
pro modlitbu, ztišení, možnost hovořit
o tom, co prožívají, workshopy a setká-
ní se zajímavými lidmi.

Sloučení farností s farností
Čechtice
Na základě příslušných oprávnění slou-
čil arcibiskup pražský, kardinál Milo-
slav Vlk, ke dni 1. ledna 2008 ŘK far-
nost Borovnice, ŘK farnost Křivsou-
dov a ŘK farnost Zhoř s ŘK farností
Čechtice. Tímto sloučením se ruší a za-
nikají slučované církevní právnické
osoby bez likvidace a veškerý jejich

majetek – věci, pohledávky a jiná práva,
nároky, penězi ocenitelné jiné hodnoty
a závazky – přechází na nástupnickou
církevní právnickou osobu. Přitom je
dodržena vůle zakladatelů a dárců co do
určení majetku a plnění závazků a jsou
zachována získaná práva. ŘK farnost
Čechtice je tímto sloučením právním
nástupcem slučované církevní právnic-
ké osoby. Území této farnosti zahrnuje
od 1. ledna 2008 území obcí:

Borovnice, Čáslavsko (místní části
Čáslavsko, Jelenov), Čechtice (místní
části Čechtice, Černičí, Dobříkovice,
Jeníkov, Krčmy, Malá Paseka, Nakva-
sovice, Nové Práchňany, Otročice, Pal-
čice, Růžkovy Lhotice, Sudislavice,
Zhoř), Děkanovice, Chmelná, Křiv-
soudov (místní části Jenišovice, Křiv-
soudov, Lhota Bubeneč), Kuňovice,
Loket (místní část Alberovice), Mni-
chovice, Načeradec (místní část Horní
Lhota), Strojetice.

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech
Borovnice, Křivsoudov a Zhoř, se pře-
nesou bez zbytečného prodlení do sídla
ŘK farnosti Čechtice.

Sloučení farností s farností
Divišov
Na základě příslušných oprávnění slou-
čil arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk, ke dni 1. ledna 2008 ŘK farnost
Třebešice a ŘK farnost Zdebuzeves
s ŘK farností Divišov Tímto sloučením
se ruší a zanikají slučované církevní
právnické osoby bez likvidace a veškerý
jejich majetek – věci, pohledávky a jiná
práva, nároky, penězi ocenitelné jiné
hodnoty a závazky – přechází na nástup-
nickou církevní právnickou osobu. Při-
tom je dodržena vůle zakladatelů a dárců
co do určení majetku a plnění závazků
a jsou zachována získaná práva. ŘK
farnost Divišov je tímto sloučením
právním nástupcem slučované církevní
právnické osoby. Území této farnosti za-
hrnuje od 1. ledna 2008 území následují-
cích obcí:

obec Bílkovice (místní část Morav-
sko), Český Šternberk, Divišov (místní
části Dalovy, Divišov, Křešice, Lbosín,
Měchnov, Radonice, Šternov, Zdebuze-
ves), Drahňovice, Litichovice, Ostře-
dek (místní část Třemošnice), Psáře
(místní části Dubovka, Psáře), Soběšín
(Otryby, Soběšín), Struhařov (místní
části Býkovice, Svatý Jan), Tichonice
(místní části Chochol, Kácovec, Pelíš-
kův Most), Třebešice, Všechlapy.

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech
Třebešice a Zdebuzeves, se přenesou
bez zbytečného prodlení do sídla ŘK
farnosti Divišov. 

Sloučení farností s farností
Hrádek
Na základě příslušných oprávnění slou-
čil arcibiskup pražský, kardinál Milo-
slav Vlk, ke dni 1. ledna 2008 ŘK far-
nost Radošovice a ŘK farnost Trhový
Štěpánov s ŘK farností Hrádek. Tím-
to sloučením se ruší a zanikají slučova-
né církevní právnické osoby bez likvi-
dace a veškerý jejich majetek – věci,
pohledávky a jiná práva, nároky, penězi
ocenitelné jiné hodnoty a závazky –
přechází na nástupnickou církevní práv-
nickou osobu. Přitom je dodržena vůle
zakladatelů a dárců co do určení majet-
ku a plnění závazků a jsou zachována
získaná práva. ŘK farnost Hrádek je
tímto sloučením právním nástupcem
slučované církevní právnické osoby.
Území této farnosti zahrnuje od 1. ledna
2008 území následujících obcí:

obec Bílkovice (místní část Bílkovi-
ce), Ctiboř (místní části Ctiboř a Hrá-
dek), Chlum (místní část Chlum), Ja-
vorník (místní část Javorník), Kladru-
by (místní část Kladruby), Libež (míst-
ní část Libež), Nemíž (místní část
Nemíž), Radošovice (místní části Li-
piny u Radošovic, Radošovice), Slově-
nice (místní část Slověnice), Tehov
(místní části Petříny, Tehov), Trhový
Štěpánov (místní části Dalkovice, Ště-
pánovská Lhota, Trhový Štěpánov).

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech
Radošovice a Trhový Štěpánov, se pře-
nesou bez zbytečného prodlení do sídla
ŘK farnosti Hrádek.

Sloučení farností s farností
Keblov
Na základě příslušných oprávnění slou-
čil arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk, ke dni 1. ledna 2008 ŘK farnost
Dolní Kralovice a ŘK farnost Snět
s ŘK farností Keblov. Tímto slouče-
ním se ruší a zanikají slučované církevní
právnické osoby bez likvidace a veškerý
jejich majetek – věci, pohledávky a jiná
práva, nároky, penězi ocenitelné jiné
hodnoty a závazky – přechází na nástup-
nickou církevní právnickou osobu. Při-
tom je dodržena vůle zakladatelů a dárců
co do určení majetku a plnění závazků
a jsou zachována získaná práva. ŘK



farnost Keblov je tímto sloučením
právním nástupcem slučované církevní
právnické osoby. Území této farnosti za-
hrnuje od 1. ledna 2008 území následují-
cích obcí:

Bernartice (místní části Bernartice,
Borovsko), Blažejovice (místní části
Blažejovice, Vítonice), Dolní Kralovi-
ce (místní části Dolní Kralovice, Libči-
ce, Martinice u Dolních Kralovic, Stří-
tež, Vraždovy Lhotice, Zahrádčice),
Horka II (místní část Čejtice), Ježov
(místní část Ježov), Keblov (místní čás-
ti Keblov, Sedlice), obec Loket (místní
části Bezděkov, Brzotice, Kačerov, Lo-
ket, Němčice, Radíkovice, Všebořice),
PíšS (místní části Píš-, Vranice), Snět,
Šetějovice (místní části Dolní Rápotice,
Šetějovice, Žibřidovice), Tomice, Tr-
hový Štěpánov (místní část Sedmpány)
a Vlastějovice (místní část Milošovice).

Matriky, farní archiv a ostatní písem-
nosti, pokud se nalézají ve farnostech
Dolní Kralovice a Snět, se přenesou bez
zbytečného prodlení do sídla ŘK far-
nosti Keblov.

Pozn. red.: Vzhledem k množství infor-
mací o sloučených farnostech uvedeme
další údaje v příštím čísle (jedná se
o farnosti Louňovice pod Blaníkem,
Vlašim, Zdislavice, Zruč nad Sázavou
a Uhlířské Janovice)

P E R S O N A L I A

Ustanovení
P. Andrea Barbero FSCB byl s účin-
ností od 15. prosince 2007 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK akademické
farnosti Praha a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven farním viká-
řem ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pa-
vla, Praha-Vyšehrad.
Zdzisław Ciesielski, jehož funkce admi-
nistrátora excurrendo a výpomocného
duchovního ŘK farnosti Borovnice, ŘK
farnosti Křivsoudov a ŘK farnosti Zhoř
zanikla s účinností od 1. ledna 2008
v souvislosti se sloučením farností, zůs-
tává nadále farářem na dobu určitou do
30. 11. 2014 a výpomocným duchovním
ŘK farnosti Čechtice.
Miroslav Cúth, kanovník a okrskový vi-
kář, byl v návaznosti na rozhodnutí
č.j. 7929/2007 o zřízení ŘK kvazifarnos-
ti Praha-Na Balkáně s účinností od 1.
ledna 2008 uvolněn z funkce rektora fili-
álního kostela sv. Vojtěcha v Praze
3 a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven administrátorem excu-
rrendo ŘK kvazifarnosti Praha-Na Bal-

káně. Ostatní ustanovení zůstávají nadále
v platnosti.
Mgr. Ing. Jan Dlouhý, jehož funkce ad-
ministrátora excurrendo a výpomocného
duchovního ŘK farnosti Domašín a ŘK
farnosti Radošovice zanikla s účinností
od 1. ledna 2008 v souvislosti se slouče-
ním farností, zůstává nadále farářem
a výpomocným duchovním ŘK farnosti
Vlašim.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. 2.
2008 jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním ŘK farnosti u kostela sv.
Prokopa, Praha-Žižkov.
JCLic. Ireneusz Figura byl s účinností
od 1. ledna 2008 do doby, kdy bude vše
připraveno, aby Interdiecézní církevní
soud ve smyslu jednání biskupské pro-
vincie dne 17. 12. 2007 ukončil svou čin-
nost, jmenován a ustanoven obhájcem
svazku Interdiecézního církevního soudu
České provincie.
JCLic. Vladimír Gajdušek byl s účin-
ností od 1. ledna 2008 do doby, kdy bude
vše připraveno, aby Interdiecézní církev-
ní soud ve smyslu jednání biskupské pro-
vincie dne 17. 12. 2007 ukončil svou čin-
nost, jmenován a ustanoven zástupcem
soudního vikáře Interdiecézního církev-
ního soudu České provincie.
JCLic. Václav Hegr byl s účinností od
1. ledna 2008 do doby, kdy bude vše při-
praveno, aby Interdiecézní církevní soud
ve smyslu jednání biskupské provincie
dne 17. 12. 2007 ukončil svou činnost,
jmenován a ustanoven zástupcem soud-
ního vikáře Interdiecézního církevního
soudu České provincie.
Mons. Antonín Hýža byl s účinností od
1. ledna 2008 do doby, kdy bude vše při-
praveno, aby Interdiecézní církevní soud
ve smyslu jednání biskupské provincie
dne 17. 12. 2007 ukončil svou činnost,
jmenován a ustanoven soudcem Interdie-
cézního církevního soudu České provin-
cie.
ThDr. Miloslav Kněz, jehož funkce ad-
ministrátora excurrendo a výpomocného
duchovního ŘK farnosti Třebešice a ŘK
farnosti Zdebuzeves zanikla s účinností
od 1. ledna 2008 v souvislosti se slouče-
ním farností, zůstává nadále farářem
a výpomocným duchovním ŘK farnosti
Divišov a sekretářem vikariátu Vlašim.
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, okrsko-
vý vikář, jehož funkce administrátora ex-
currendo a výpomocného duchovního
ŘK farnosti Čestín, ŘK farnosti Kácov
a ŘK farnosti Petrovice II zanikla s účin-
ností od 1. ledna 2008 v souvislosti se
sloučením farností, zůstává nadále fará-
řem ŘK farnosti Zruč nad Sázavou
a okrskovým vikářem vikariátu Vlašim.

Antonín Kubíček, osobní arciděkan, byl
v souvislosti se sloučením farností
s účinností od 1. ledna 2008 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti Čestín a s účinností od téhož da-
ta byl jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním ŘK farnosti Zruč nad
Sázavou.
Jaroslav Kučera byl s účinností od 1.
ledna 2008 uvolněn z funkce výpomoc-
ného duchovního ŘK farnosti Buštěhrad,
ŘK farnosti Dřetovice, ŘK farnosti
u kostela sv. Václava, Kladno-Rozdělov
a ŘK farnosti Libušín. Ostatní ustanove-
ní zůstávají nadále v platnosti.
JCD. Jiří Majkov byl s účinností od 1.
ledna 2008 do doby, kdy bude vše připra-
veno, aby Interdiecézní církevní soud ve
smyslu jednání biskupské provincie dne
17. 12. 2007 ukončil svou činnost, jme-
nován a ustanoven soudcem Interdiecéz-
ního církevního soudu České provincie.
P. ThMgr. Marek Martiška MIC, jehož
funkce administrátora excurrendo a vý-
pomocného duchovního ŘK farnosti
Soutice a ŘK farnosti Trhový Štěpánov
zanikla s účinností od 1. ledna 2008
v souvislosti se sloučením farností, zůs-
tává nadále farním vikářem ŘK farnosti
Hrádek.
P. Stefano Pasquero FSCB byl s účin-
ností od 15. prosince 2007 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK akademické
farnosti Praha a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven farním viká-
řem ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pa-
vla, Praha-Vyšehrad.
Mgr. Josef Pecinovský, děkan kapituly,
byl s účinností od 1. ledna 2008 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti Beroun. Ostatní ustanovení zůs-
távají nadále v platnosti.
JCLic. Karel Plavec Th.D. byl s účin-
ností od 1. ledna 2008 do doby, kdy bude
vše připraveno, aby Interdiecézní církev-
ní soud ve smyslu jednání biskupské pro-
vincie dne 17. 12. 2007 ukončil svou čin-
nost, jmenován a ustanoven soudcem
Interdiecézního církevního soudu České
provincie.
P. Jiljí Jiří Přibyl OFM byl s účinností
od 1. ledna 2008 uvolněn z funkce výpo-
mocného duchovního ŘK kvazifarnosti
u kostela sv. Alžběty, Praha-Kbely. Os-
tatní ustanovení zůstávají nadále v plat-
nosti.
Mons. Josef Růt byl s účinností od 1.
ledna 2008 do doby, kdy bude vše připra-
veno, aby Interdiecézní církevní soud ve
smyslu jednání biskupské provincie dne
17. 12. 2007 ukončil svou činnost, jme-
nován a ustanoven soudcem Interdiecéz-
ního církevního soudu České provincie.
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P. Maximilián Roman Rylko O.Pra-
em., jehož funkce administrátora excu-
rrendo ŘK farnosti Dolní Kralovice a ŘK
farnosti Snět zanikla s účinností od 1.
ledna 2008 v souvislosti se sloučením
farností, zůstává nadále administrátorem
a výpomocným duchovním ŘK farnosti
Keblov.
František Říha, jehož funkce administ-
rátora excurrendo a výpomocného du-
chovního ŘK farnosti Kamberk, ŘK far-
nosti Načeradec a ŘK farnosti Šlapánov
zanikla s účinností od 1. ledna 2008
v souvislosti se sloučením farností, zůs-
tává nadále farářem a výpomocným du-
chovním ŘK farnosti Louňovice pod
Blaníkem.
JCLic. Pavel Seidl byl s účinností od 1.
ledna 2008 do doby, kdy bude vše připra-
veno, aby Interdiecézní církevní soud ve
smyslu jednání biskupské provincie dne
17. 12. 2007 ukončil svou činnost, jme-
nován a ustanoven obhájcem svazku
Interdiecézního církevního soudu České
provincie.
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak
MIC, jehož funkce farního vikáře excu-
rrendo ŘK farnosti Soutice a ŘK farnosti
Trhový Štěpánov zanikla s účinností od
1. ledna 2008 v souvislosti se sloučením
farností, zůstává nadále farářem a výpo-
mocným duchovním ŘK farnosti Hrá-
dek.
MUDr. Jiří Slabý, osobní děkan, byl
s účinností od 1. ledna 2008 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně, Praha-Vinohrady. Ostatní ustano-
vení zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Marcel Timko, jehož funkce admi-
nistrátora excurrendo a výpomocného
duchovního ŘK farnosti Kondrac a ŘK
farnosti Pravonín zanikla s účinností od
1. ledna 2008 v souvislosti se sloučením
farností, zůstává nadále administrátorem
a výpomocným duchovním ŘK farnosti
Zdislavice.
P. Řehoř Urban O.Praem. byl s účin-
ností od 1. ledna 2008 do doby, kdy bude
vše připraveno, aby Interdiecézní církev-
ní soud ve smyslu jednání biskupské pro-
vincie dne 17. 12. 2007 ukončil svou čin-
nost, jmenován a ustanoven notářem
Interdiecézního církevního soudu České
provincie.
Mgr. Stefan Michal Wojdyła byl s účin-
ností od 8. prosince 2007 uvolněn
z funkce samostatného pastoračního asis-
tenta ŘK farnosti Kolín a s účinností od
téhož data byl ustanoven k jáhenské služ-
bě v ŘK farnosti Kolín.

Úmrtí
Mons. Ludvík Horký, apoštolský proto-
notář, děkan a prelát Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, bývalý
dlouholetý administrátor brněnské diecé-
ze, zemřel 5. ledna 2008 ve věku 94 let,
v 69. roce své kněžské služby. Poslední
rozloučení se konalo 12. ledna 2008 v ka-
tedrále sv. Petra a Pavla v Brně, pohřben
byl do kanovnické hrobky na Ústředním
hřbitově v Brně. R.I.P.
P. Hroznata Jan Svatek O.Praem. ze-
mřel 5. ledna 2008 ve věku nedožitých
92 let, v 68. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 8. ledna 2008
v strahovské bazilice Nanebevzetí Panny
Marie, pohřben byl na hřbitově v Praze-
Nebušicích. R.I.P.
P. Ing. Josef Večeřa SDB zemřel 13.
prosince 2007 ve věku nedožitých 78 let,
v 39. roce své kněžské služby. Poslední
rozloučení se konalo 19. prosince 2007
v kostele sv Terezie od Dítěte Ježíše
v Praze-Kobylisích, pohřben byl do
kněžského hrobu v Prosetíně. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
P. Dr. Stanislav William Robert Faix
OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze-
Malé Straně 9. 2. 1963 (45 let)
Ing. Karel Dachovský, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě 12. 2. 1993 (15 let)
ThLic. Bohumil Kolář, sídelní kanovník
Metropolitní kapituly v Praze

21. 2. 1948 (60 let)
Jan Píška, farní vikář v Kladně 

23. 2. 1978 (30 let)

Životní jubilea
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecé-
ze ve výslužbě 4. 2. 1920 (88 let)
P. Břetislav Vaněk CSsR, farní vikář na
Svaté Hoře u Příbrami 5. 2. 1926 (82 let)
ThDr. Gustav Čejka, sídelní kanovník
Kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě 12. 2. 1927 (81 let)
Mag. theol. Vít Uher, administrátor
v Novém Strašecí 12. 2. 1973 (35 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát

15. 2. 1917 (91 let)
P. Josef Jan Kohl OSB, na odpočinku
v Praze 21. 2. 1928 (80 let)
Jaroslav Brož Th.D., S.S.L., kněz králo-
véhradecké diecéze, odborný asistent ka-
tedry biblických věd KTF UK

22. 2. 1963 (45 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

4. 2. 19:00 Kurz pro služebníky
eucharistie, jáhen Martin Opatrný, PS
5. 2. 19:30 Příprava na život
v manželství (3/8), * CPR
6. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi, DS
9. 2. 9:00 Univerzita 3. věku II.,
* Mgr. Petr Štica, KTF UK a PS
12. 2. 19:30 Příprava na život
v manželství (4/8), * CPR
13. 2. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, P. Mgr. Vladimír Málek: Inici-
ační svátosti, PS
15. 2. 20:00 Modlitba Taizé, DS
16. 2. 9:00 Duchovní obnova pro
ŘK farnost u kostela sv. Matěje a Du-
chovní správu u kostela sv. Vojtěcha,
P. Michael Pometlo OFM, DS
19. 2. 19:30 Příprava na život
v manželství (5/8), * CPR
20. 2. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi, DS
23. 2. 9:00 Univerzita 3. věku II.,
* Mgr. Petr Štica, KTF UK a PS
26. 2. 19:30 Příprava na život
v manželství (6/8), * CPR
27. 2. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, Gilbert Plíšek O.Praem: Stra-
hov, PS
1. 3. 9:00 Duchovní obnova pro
služebníky eucharistie, P. Jindřich Krink
PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní sprá-
va u kostela sv. Vojtěcha, CPR – Centrum pro
rodinu; KTF UK – Katolická teologická fakulta
Univerzity Karlovy
� vstup do místa konání akcí je z Kolej-
ní ulice č. 4; * jen pro přihlášené

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
se koná vždy v sobotu 9. 2., 23. 2. a 15. 3.
od 9:00 do 17:00 v Komunitním centru
sv. Prokopa v Praze 5. Kurz je určen
především rodičům předškolních
a mladších školních dětí, kterým nabízí
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podněty, jak z domova vytvořit pro děti
zázemí podpory, porozumění a lásky,
jak rozumět chování svých dětí, jak ho
ovlivňovat, jak vést děti k zodpověd-
nosti, samostatnosti spolupráci, zvládá-
ní těžkostí..., prostě jak zkvalitnit vlast-
ní rodičovskou roli. Třídenní trénink
obsahuje přednášky, diskuze, případové
studie, techniku hraní rolí s praktickým
nácvikem. Doporučený účastnický po-
platek je 800 Kč na osobu. Program po-
řádá občanské sdružení Rodinné cen-
trum Praha. Přihlášky a bližší informace
je možné si vyžádat na telefonním čísle
220 181 777 nebo na mailu info@
rodinnecentrum.cz 

Co nám nestihli při přípravě
na manželství říci
Programy pro „mladé manžele 3. tisíci-
letí“ jsou určeny bývalým účastníkům
příprav na život v manželství, ale přijít
mohou i další mladí manželé, kterým
záleží na kvalitě jejich vztahu. V sobotu
23. 2. 2008 povede setkání od 9:00 do
13:00 v Praze 5 v Komunitním centru
sv. Prokopa Dr. Michael Chytrý, rodin-
ný psychoterapeut. Vzhledem k omeze-
né kapacitě setkání je nutné, aby se mla-
dí manželé přihlašovali telefonicky na
čísle 220 181 777 nebo mailem.

Maminky v obtížných situacích
Pravidelná sekání osamělých maminek
pokračují v sobotu 9. 2. a 1. 3. od 14:00
do 17:00 v Komunitním centru sv. Pro-
kopa v Praze 5. Na setkání bývá vedle
společné modlitby a sdílení i tematický
program (např. beseda s odborníkem,
výtvarné dílny atd.). Účast s dětmi je po
předchozí telefonické dohodě s Centrem
pro rodinu možná. Srdečně zveme vdo-
vy, rozvedené a svobodné maminky!

Umělé oplodnění z pohledu
lékaře
Centrum pro rodinu pořádá dne 12. 3. od
18:00 přednášku lékařů – manželů Šme-
hilových v prostorách Katolické teolo-
gické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6.
Přednáška na toto velmi aktuální téma je
určena především pro ty, kteří se ve své
pastorační práci setkávají s tíživou situa-
cí neplodných párů, tedy pro kněze
a pastorační asistenty. Srdečně zveme
také studenty teologie a dalších pomáha-
jících profesí a ty manžele, kterých se
daná problematika bezprostředně týká.

Přípravy na manželství
Jarní osmidílná společná příprava se

uskuteční opět v pražském Pastoračním
středisku v termínu 18. 4. – 27. 5. 2008.
Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do
21:30 a mají informační a zážitkovou
část. Na přípravě se podílí tým dobro-
volných spolupracovníků Centra tvoře-
ný manželskými páry, psychologem,
jáhnem a knězem. Snoubenci, hlaste se
co nejdříve telefonicky nebo mailem
v Centru pro rodinu. Následující termín
společné přípravy je 7. 10. – 2. 12. 2008
(28. 10. příprava nebude).

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

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

Doporučujeme exercicie pro
rozvedené (i znovu sezdané)
Exerciční dům na Svaté Hoře u Příbra-
mi pořádá exercicie pro rozvedené včet-
ně těch, kteří vstoupili do dalšího man-
želství. Exercicie povede Mons. Aleš
Opatrný, Th.D.

Začátek ve středu 7. 5. v 18:00 (ve-
čeří), konec v neděli 11. 5. ve 13:00 (po
obědě). Cena 1320 Kč na osobu. Infor-
mace a kontakty http://svata-hora.cz/cz/
8/duchovni-cviceni. Přihláška http://
svata-hora.cz/user/registerExercicie

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Úterý 19:30 Modlitební společenství
v Misijním centru v domě Michael –
otevřené všem.
� Čtvrtek 19:00 Modlitba za jednotu
křes-anů v kostele sv. Apolináře. Touto
modlitbou nešpor společně s Ježíšem
prosíme Otce, „Aby všichni byli jedno
...“ (Jan 17).
� Čtvrtek 19:30 Společenství mládeže
v Misijním centru v domě Michael.
Společné večery s různým tematickým
zaměřením, čas pro budování přátelství
a prohlubování života ve víře (program
jednotlivých setkání na www.misie.cz).
Před tímto setkáním, v 19:00, vás zve-
me do kostela sv. Apolináře k účasti na
modlitbě za jednotu křes-anů.

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - 
Kunratice, tel.: 244 910 469, 
fax: 244 912 713, e-mail: adcm-pha@
volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz 

� Zveme všechny 12–16ti leté na ví-
kendovou akci, která se uskuteční 15.–
17. 2. v ADCŽM Nazaret a která má
tentokrát téma: „Ženy a- ve shromáždě-
ní mlčí“. Zamyslíme se např. nad tím,
zda ženy opravdu vždycky mlčely, jak
změnily dějiny spásy, co z toho vyplývá
pro nás atd. Příspěvek je 250 Kč, začí-
náme v pátek v 18 hodin. Kdo chce, mů-
že s námi strávit od neděle 17. 2. do pát-
ku 22. 2. týden lyžování v Příchovicích
(Krkonoše). Více informací na tel.: 244
910 469 nebo na emailu nazaret@apha.cz

� Únorové Večery se středu se konají
20. 2. na obvyklém místě – v Klubu
u P. Marie Sněžné na Jungmannově
nám. 18, Praha 1. Začínáme v 18:30
adorací, po níž následuje katecheze
P. Michaela Špilara na téma „Jak rozu-
mět prorokům Starého Zákona“. Hlav-
ním hostem večera bude astronom Ka-
rel Bejček z královéhradecké hvězdár-
ny, který bude mluvit o kosmonautice.
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� Arcidiecézní setkání mládeže se
uskuteční již 8. března (což je o tý-
den dříve, než obvykle!) v Salesián-
ském divadle v Kobylisích. Účast již
přislíbili: pražský arcibiskup Milo-
slav kardinál Vlk, biskup Karel
Herbst, RNDr. Ivana Vlková, Th.D.,
Zuzana Wintrová, Tomáš Řehák,
P. Jenda Balík a mnoho dalších.
Z programu: dopolední katecheze,
tvořivé workshopy, tematické sku-
pinky – např. Význam a symbolika
liturgie, Evangelizace a misie, Svá-
tost smíření, Emoce v duchovním ži-
votě aj., sportovní skupinky, mše
svatá s otcem kardinálem a další. Se-
tkání je určeno pro všechny skupiny
mládeže včetně vysokoškoláků. Za-
čínáme v 9:00 a končíme kolem
18:00. 
Pro zájemce je možno zdržet se na
koncert slovenských Salesiánů. 
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Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz 
� 15.–17. 2. Víkend pro mládež ve vě-
ku 13–17 let s názvem „David,
lesk a bída“. Letos podnikáme s mladý-
mi průzkumné výpravy do nitra Bible,
zvláště Starého zákona. Tento víkend
bude věnován králi Davidovi. Zároveň
to bude víkend plný pohybu, zábavy,
poznání, společných zážitků.
� Čtvrtek 21. 2. až neděle 24. 2. – Pro-
dloužený víkend „Ora et labora“. Zve-
me vás na několik dnů společné práce,
modlitby a bratrského života k nám do
kláštera v Tuchoměřicích. Náš společný
čas začne mší sv. v 9:00. Neděle bude
věnovaná duchovnímu programu (ne-
dělní setkání MEF).
� 24. 2. Nedělní setkání MEF – Zván
je každý, kdo má touhu se společně s ná-
mi modlit za jednotu křes-anů a obecně
za jednotu a pokoj mezi lidmi. Setkání
proběhne v klášteře v Tuchoměřicích,
začne mší sv. v 10:30. Pro děti je připra-
ven program přizpůsobený jejich věku.
Zakončení okolo 16:00.
� Možnost zakusit komunitní život –
Chcete prožít pár dní s bratry a sestrami
v klášteře v Tuchoměřicích při společné
liturgii, práci, modlitbě a sdílení? Nabí-
zíme vám možnost zakusit spolu s námi
společný život nebo pár dní ztišení.
� Úterý 19:30 Modlitební společenství
v kapli kláštera v Tuchoměřicích – ote-
vřené všem.
� Čtvrtek 18:15 Modlitba za jednotu
křes-anů v kapli kláštera v Tuchoměři-
cích „Aby všichni byli jedno...“ (Jan
17). Následuje půlhodinová adorace.
� Je možné se také účastnit našich pra-
videlných liturgických časů – mše sv.,
ranní a večerní chvály, adorace. Info viz
hlavičku.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz

� Srdečně vás zveme na výstavu aka-

demického sochaře Petra Váni „IMMA-
CULATA“ – sochy Panny Marie. Výs-
tava bude otevřená vždy v neděli od
9:00 do 12:00; v neděli 24. 2. také od
16:00 do 18:00. V dalších dnech bude
výstava přístupná s ohledem na ostatní
programy Komunitního centra a po
předchozí domluvě (tel.: 251 610 850).
� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu Prokopská
zastavení, které se uskuteční 12. 2. od
18:30 v Komunitním centru sv. Proko-
pa, tentokrát na téma Emoční vývoj dítě-
te přednáší MUDr. Petr Pöthe.

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz

Seminář „Liturgie – zázrak
Boží přítomnosti“
Každé úterý od 15. 1. do 11. 3. 2008
zveme na seminář „Liturgie – zázrak
Boží přítomnosti“. Přednáška vždy od
19:30 do 21:00 v Pastoračním centru sv.
Tomáše. Na seminář není nutné se pře-
dem přihlašovat, vstupné dobrovolné.
Bližší informace a zaslání programu ce-
lého semináře poskytneme na pcstomas
@volny.cz. Jednotlivé přednášky na
únor:
� 5. 2. „Kostel – svatyně, muzeum ne-
bo hřiště?“, ThLic. Jan Kotas
� 12. 2. „Liturgie – centrum života die-
céze“, kardinál Miloslav Vlk, arcibis-
kup pražský
� 19. 2. „Význam jednotlivých prvků
mešní liturgie“, ThLic. Jan Kotas
� 26. 2. „Historie a vývoj liturgie“,
Mgr. Ivo Prokop.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

Zveme vás na společenské odpoledne
na téma Kypr, ve středu 20. 2. 2008 od
14:30 do 16:30 ve Farním klubu Panny
Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí
18, Praha 1. Přednášet bude RNDr.
Ondřej Bartušek.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Naši karionisté Radek Rejšek, Alena
Michálková a Vít Janata jsou srdnatí
a na věž Lorety vystupují rádi i v zimě,
aby hráli na zvonkohru.

2. i 3. února můžete slyšet mariánské
skladby ve 12:00. Dále již bude postní
doba, a proto v neděli vždy ve 12:00
a v 19:00 budou znít melodie postní. V pá-
tek 22. 2. v 16:45 bude zvonkohra hrát
melodie k oslavě Stolce svatého Petra.

Píseň „Tisíckráte pozdravujem tebe“
hraje loretánská zvonkohra každý den.
To na zvonky hraje historický hrací stroj.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
zvou bratři kapucíni.

ŘK farnost
u kostelů
sv. Mikuláše
a sv. Václava

Vršovické náměstí 84/6, 
101 00 Praha 10, tel.: 271 742 523

Srdečně vás zveme na cyklus setkání
s Kateřinou Lachmanovou, Th.D. s náz-
vem „Křes-ansky žít“. Jednotlivé před-
nášky se budou konat od 26. 2. do 1. 4.
každé úterý od 19:30 v kostele sv. Vác-
lava (kostel je vytápěný).

Další zprávy

CMP Levý Hradec 2008
Národní rada Sekulárního františkán-
ského řádu, farnost sv. Mikuláše ve Vel-
kém Meziříčí, farnost Nanebevzetí
P. Marie ve Vranově nad Dyjí aj. vás
zvou k účasti na 27. ročníku Cyrilome-
todějské pouti (CMP) spojené s 8. roč-
níkem poutě na Velehrad. Pou- bude za-
hájena v pátek 8. 2. mší svatou v 16:00
v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci
(celebruje P. Jiří Bartoň).

Letošní trasa v první tj. české části
bude kopírovat trasu tak, jak jsme ji šli
v prvním ročníku (v r. 1982). Doprava
z Prahy je vlakem z Masarykova nádra-
ží v 15:08 (příjezd na stanici Roztoky-
Žalov v 15:26 a pak pěšky nahoru na
hradiště po značce). Na tuto etapu bude
navazovat sobotní a nedělní etapa.
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� I. etapa: pátek 8. 2.: Levý Hradec
(odchod cca v 17:00) – Roztoky – Praha
– Háje (24 km). Nocleh v Komunitním
centru Matky Terezy (nebo na faře u Sv.
Františka).
� II. etapa: sobota 9. 2.: Praha-Háje.
Mše sv. v 8:00 (odchod v cca
8:30–9:00) Praha – Šeberov Hrnčíře –
Zdiměřice – Osnice – Olešky – Čeněti-
ce – Radimovice – Velké Popovice (22
km). Nocleh u Čelikovských.
� III. etapa: neděle 10. 2.: mše sv ve
farním kostele P. Marie v 8:30. V. Popo-
vice – Mirošovice – Senohraby – Ondře-
jov – Stříbrná skalice – Sázava (21 km).

Krátká sdělení
� Kostel Panny Marie, Královny míru
v Praze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá před-
nášku Bedřišky Kotmelové z občanské-
ho sdružení BERKAT na téma „Jak se
žije v Afghánistánu“, která se bude ko-
nat v rámci Farní akademie v neděli dne
3. 2. 2008 v 16:30.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail:
ffprg@focolare.cz, vás zve na další
setkání cyklu „Zlatá Praha“, které se
bude konat v neděli 17. 2. 2008 od
16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu
Městské části Praha 5, Štefánikova 15,
Praha-Smíchov (MHD Anděl, naproti
vchodu do kostela sv. Václava). Bližší
informace na adrese http://www.focolare.
cz/ Chcete-li dostávat pozvánky pravi-
delně elektronickou poštou, obra-te se
na adresu zlata.praha@focolare.cz

Co nového v knižním světě
Předobrazy Krista ve Starém
zákoně  (Tomáš Petráček)
Publikace přináší zamyšlení nad živo-
tem a činy patnácti tradičních i méně
známých starozákonních postav, které
jsou určitými předobrazy Krista.

Brož., 78 str., 89 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Hadráři z Emauz (Boris Simon)
Kniha vypovídá o lidské solidaritě, sta-
tečnosti, víře a úsilí abbé Pierra
(1912–2007), který, pohnut smutnými

osudy lidí na okraji společnosti, založil
roku 1949 „útulek“ Emauzy na pařížské
periferii. Emauzské hnutí je v současné
době rozšířeno po celé Francii a působí
také v dalších padesáti zemích světa.

Váz., 253 str., 249 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Z historického kalendáře
1. února 1258 Jan III. z Dražic zvo-
len 24. pražským biskupem.
2. února 1948 první setkání zástupců
křes-anských církví Českosloveska na
Slovanském ostrově v Praze.
2. února 1973 papež Pavel VI. zve-
řejnil jmenování litoměřického biskupa
Štěpána Trochty kardinálem „in pecto-
re“ z roku 1969.
2. února 1998 nově zvolený prezi-
dent ČR Václav Havel se poklonil v ka-
pli sv. Václava ve Svatovítské ktedrále
ostatkům sv. Václava a sv. Vojtěcha.
3. února 1908 narozen Ladislav Al-
bert Hlad, tajně vysvěcený pomocný
biskup pražské arcidiecéze, pronásledo-
ván komunistický režimem.
4. února 1998 pomocný biskup praž-
ské arciciecéze Jiří Pa?our požehnal
v kostele sv. Rodiny v Praze-Řepích no-
vé varhany.
7. února 1228 zemřel Jarloch neboli
Gerlach ze Žitavy, katolický kněz-pre-
monstrát, první opat premonstrátského
kláštera v Milevsku, autor latinské kro-
niky (* r. 1165).
7. února 1878 zemřel Pius IX., římský
papež v letech 1846–1878 (* 13. 5. 1792).
9. února 1873 narozen Josef Florian,
literátní kritik, vydavatel a překladatel ve
Staré Říši na Moravě († 29. 12. 1941).
10. února 1993 římský papež Jan Pa-
vel II. povýšil břevnovské opatství na
arciopatství.
11. února 1993 v psychiatrické léčeb-
ně v Praze-Bohnicích znovu vysvěcen
zrestaurovaný ústavní kostel sv. Václava.
13. února 1518 narozen Antonín Brus
z Mohelnice, pražský arcibiskup, vel-
mistr křižovnického řádu. Od roku 1561
vyslanec Ferdinanda I. na tridentském
koncilu († 28. 8. 1580).
14. února 1998 historicky první setká-
ní akolytů a lektorů pražské arcidiecéze
s biskupem Václavem Malým v Pasto-
račním střeisku v Praze-Dejvicích.

15. února 1738 zemřel Matyáš Ber-
nard Braun, sochař a řezbář. Vytvořil
výzdobu Kuksu, volné plastiky, sousoší
sv. Luitgardy na Karlově mostě, sochy
ve Vrtbovské zahradě, sochy a hlavní
oltář pro kostel piaristů v Litomyšli
(* 25. 2. 1684).
17. února 1868 narozen Pavel Huyn,
30. pražský arcibiskup v letech 1916–
1919 († 1. 10. 1946)
17. února 2003 funkce děkana Kato-
lické teogogické fakulty UK v Praze se
ujal jezuitský kněz a filozof PhDr. Lud-
vík Armbruster.
20. února 2003 se v Praze konalo zá-
věrečné zasedání sekretariátu přípravné
komise Plenárního sněmu katolické
církve v ČR pod vedením olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera.
23. února 1883 zemřel Jan Valerián
Jirsík, katolický biskup českobudějo-
vický, r. 1846 kanovník u sv. Víta. Zřídil
studentský seminář, byl redaktorem Ča-
sopisu pro katolické duchovenstvo,
podporoval rozvoj českého školství ve
své diecézi (* 10. 6. 1789).
24. února 1533 narozen Petr Codicil-
lus z Tulechova, probošt koleje u Všech
Svatých, rektor univerzity, latinský bás-
ník, autor teologických a nábožensko-
vzdělávacích knih († 26. 10. 1589).
24. února 1998 u příležitosti 50. výro-
čí komunistického puče se v pražské ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ko-
nala bohoslužba za oběti komunistické-
ho režimu. Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
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Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný

Aby mentálně postižení nebyli vytla-
čováni na okraj lidské společnosti,
ale s pomocí druhých byli respekto-
váni a žili v důstojných podmínkách.

Úmysl misijní
Aby Instituty zasvěceného života
v misijních zemích, věrny evangelij-
ním radám, hlásaly Krista ve všech
krajinách světa.

Úmysl národní
Aby bohatší farnosti našich diecézí
byly solidární s malými farnostmi
v pohraničí a dokázaly je podporovat.


