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Odevzdat celý svůj život není bláhovost 
Svátek Uvedení Páně do chrámu nám připomíná jedno z tajemství Ježíšova na-
rození a dětství. Podle Mojžíšova zákona musela matka čtyřicet dní po narození 
syna přinést v chrámě oběť a být očištěna. Byl-li syn prvorozený, musel být součas-
ně představen Hospodinu, kterému na připomínku vyvedení z egyptského otroc-
tví patřil, a musel být vykoupen. Lukášovo evangelium vypráví, jak se Josef a Ma-
ria s malým Ježíšem v chrámě setkali se starcem Simeonem a s prorokyní Annou, 
kteří zazářili štěstím, že se s dítětem mohli ještě v závěru života setkat. Mělo napl-
nit jejich očekávání, zahlédli v něm Boží světlo, které vychází z Izraele a bude svítit 
všem. Maria si však vyslechla i vážná slova o tom, že se její syn setká s odporem, 
který jí způsobí bolest.
Zapálené svíce, které čtyřicet dní po vánoční noci žehnáme, jsou obrazem čisté-
ho světla, které nese víra v Krista, a Simeon vyzpívává i naši radost, že se naděje 
na spásu postupně naplňuje. Slova o pádu, povstání a odporu nás pak povzbu-
zují k realismu víry a k vytrvalosti a jsou také mementem, že opravdové smýšle-
ní našeho srdce musí být prověřeno účastí na Kristově utrpení. Obraz Marie a Jo-
sefa plných údivu může být útěchou v pochybnostech a ujišťuje nás, že důvěra 
v Boha se vyplatí.
Křesťanský život není bez dávání, bez obětí. To by byl protimluv. Dary a oběti dá-
vají život druhým, žije z nich společenství víry, samy jsou Božím darem a všich-
ni křesťané jsou k nim podle Ježíšova příkladu nějak povoláni. Zvláštním darem 
a povoláním je zasvěcený život podle evangelijních rad chudoby, čistoty a po-
slušnosti. Vzorem řeholníků a řeholnic je sám Ježíš, který se narodil v chudobě a žil 
prostým životem, jehož touhu po lásce naplňoval Bůh a služ-
ba lidem a který se nenechal vést ničím jiným než poslušnos-
tí svému Otci. 
Svátek Uvedení Páně do chrámu je v církvi dnem zasvěce-
ného života. Zasvětit, odevzdat celý svůj život není bláhovost. 
Je to hluboká touha každého člověka. Vedou k ní různé ces-
ty. Řeholní život je jednou z nich, stále živou, platnou a potřeb-
nou. I když dnes trpí stejnou nestálostí jako manželství, i když se 
proti minulosti jeho vnější projevy proměnily a budou dále pro-
měňovat, Kristus k němu stále volá a stále jsou lidé, kteří jeho 
volání slyší. Prvky zasvěcení v sobě v dnešní době stále více 
nese také každé kněžské povolání.
Řeholní život inspirovaný Ježíšovým příkladem je Boží dar a zá-
roveň odpověď velkorysého lidského srdce. Je to Boží dar círk-
vi a současně dar církve Bohu. Měl by být solí církve. Maria je 
obrazem církve, která nabízí své děti Bohu. Jak jsme na tom? 
Jsme církví opravdu a prakticky mariánskou? Na Boží volání 
musí odpovědět sám povolaný člověk, přesto je to i věc spo-
lečenství. V živém společenství se snáze rodí, k životu ve spole-
čenství vede a jen v něm má smysl.
Zkušenost říká, že u počátku řeholních a kněžských povolání 
často stojí velkorysá víra rodičů, kteří chápou své děti jako Boží 
dar a dokážou je v modlitbě nabízet k jeho službě. Někdy se 
naopak zdá, jako by rodiče sváděli s Bohem o své děti nepři-
znaný zápas. Určitě chtějí jejich dobro, ale nezapomínají na to 
nejdůležitější? Komu dítě patří, kdo nejlépe povede jeho kro-
ky? Marii a Josefovi to bylo jasné. 

P. František Hylmar SJ
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XIII. Světový den zasvěcených osob
V den svátku Uvedení Páně do chrámu, v pondělí 2. 
února 2009, oslaví Bohu zasvěcení bratři a sestry pražské 
arcidiecéze v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Stra-
hově Světový den zasvěcených osob. V 10 hodin bude 
společné mši svaté předsedat kardinál Miloslav Vlk. 
Svátek Uvedení Páně do chrámu je v katolické círk-
vi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěce-
nému životu. V roce 1996 Svatý otec Jan Pavel II. stvr-
dil letitou církevní tradici, když oficiálně vyhlásil 2. únor 
jako Světový den zasvěcených osob, a spojil tak ten-
to liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení 
v chrámu, s připomínkou těch, kdo se v církvi zasvěcují 
celoživotní službě Bohu i lidstvu. Na tento svátek se pra-
videlně scházejí členové různých řeholních společen-
ství i sekulárních institutů se svými diecézními biskupy ke 
společné bohoslužbě a díkůvzdání. 
Všem, kdo svůj život zasvětili lásce k Bohu a službě dru-
hým, přejeme a vyprošujeme vytrvalost, věrnost, důvě-
ru a posilující radost z povolání, jehož se jim dostalo.

Den nemocných
Ve středu 11. února oslavíme již posedmnácté Světo-
vý den nemocných. Ustanovil jej papež Jan Pavel II. 
v roce 1992, a to právě na 11. únor, tedy na památku 
Panny Marie Lurdské, neboť Panna Maria je uctívána 
mimo jiné jako Uzdravení nemocných. Samotné fran-
couzské Lurdy se staly poutním místem všech nemoc-
ných, z nichž mnozí si zde vyprosili uzdravení.
Mši svatou s nemocnými a těmi, kdo o ně pečují, bude 
v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1) 
v 15:00 slavit Mons. Karel Herbst. K účasti na slavení a ke 
společné modlitbě jste všichni srdečně zváni.

Dvě prosby
Nemocní jsou a budou mezi námi. I my, ač se možná 
v tuto chvíli cítíme zcela zdraví, budeme dříve či poz-
ději mezi nimi. Víme, že se máme o nemocné starat, ze-
jména o jejich tělesné i duchovní potřeby. Světový den 
nemocných nám to připomíná. 
Člověk si ale nemusí hned uvědomit, že úkolů vůči 
nemocným je víc. Chci zmínit jeden, a to dost obtíž-
ný. Zdravý člověk se dívá na svět jinak než nemoc-
ný, o kterého se stará. A v tom je právě jeden z úkolů 
pro ty, kdo jsou v okolí nemocného: pokoušet se vní-
mat svět a osobní situaci také z jeho pozice. Nejde to 
zcela. Ale pokusit se o to člověk má. Protože nemoc-
ný nemůže na svět hledět jako zdravý. (Představme si 

jen rozdíl v pohledu na nemocniční pokoj z polohy le-
žícího pacienta a z polohy přicházející návštěvy – a to 
nemluvíme o tom, že nemocný se možná nemůže z lůž-
ka zvednout, kdežto my odejdeme ve chvíli, kdy se pro 
to rozhodneme!) Pokud máme nemocnému dobře po-
sloužit, musíme mu dobře rozumět. Nemocný nemůže 
všechno to, co zdravý. A z toho mohou plynout jeho 
obavy, nejistoty a někdy i svíravé strachy. Nemůžeme 
je mnohdy odstranit. Ale nepomůže, když je jen popře-
me. Máme je vzít vážně.
Proto dvě prosby: jsme-li zdraví, pokoušejme se vidět 
situaci také očima nemocného. A jsme-li nemocní, 
uznejme, že zdravý člověk vidí svět v mnohém jinak, 
než my. Rozdíly nelze smazat. Ale porozumění je může 
překlenout. 

Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci 

Setkání s Kristem – v trpících
Otec Mgr. Marek F. Drábek O.Praem., DiS, (narozen 
v roce 1977, kněžské svěcení přijal v červnu 2002) je 
rektorem kostela sv. Karla Boromejského v areálu Ne-
mocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
(Nemocnice pod Petřínem) a nemocničním kaplanem 
v téže nemocnici. Zeptali jsme se ho:
■ Jak dlouho už sloužíte nemocným?
Vlastně hned od vysvěcení, od roku 2002. Když se ote-
vřel hospic na Svatém Kopečku u Olomouce, nastou-
pil jsem tam s prvním pacientem. Po dvou letech pů-
sobení na Kopečku jsem měl přestávku, abych si mohl 
dodělat tříletou Vyšší odbornou školu zdravotnickou Su-
verénního řádu maltézských rytířů v Praze. Po dokonče-
ní jsem nastoupil v Nemocnici pod Petřínem, kde jsem 
začal pracovat jako zdravotní bratr – nejdříve na stan-
dardním oddělení, potom na jednotce intenzivní péče. 
To tvoří část mého úvazku; naplno se snažím věnovat 
pacientům a personálu.
■ V čem, stručně řečeno, spočívá jádro vaší kaplanské 
služby v nemocnici?
Co se týká zaměstnanců nemocnice, jde z největší čás-
ti o vyslechnutí věcí, které je tíží, sdílení tíhy dne. Někdy 
svátost smíření, křty dětí, uvádění do svátostného živo-
ta nebo jeho obnova po delší pauze. 
Co se týká pacientů, tak opět je to služba přítomnosti; 
pomoc při řešení nastalé situace, kdy se člověk ocitne 
v nemocnici; naslouchání ... Pak samozřejmě nabízím 
svátosti, modlitby, někdy pomoc při komunikaci mezi 
pacientem a personálem, ale i pomoc příbuzným, kteří 
se na mě obracejí s žádostí o rozhovor.
■ Co vám v této službě dělá největší radost?
Když se daří. Okamžiky, kdy dojde k nějakému usmíření 
– s Bohem, mezi lidmi navzájem. Když se mi podaří ně-
koho potěšit, dodat odvahu.
■ Jak se na vás dívají nemocní, kteří nemají kontakt 
s církví?
Porůznu. Samozřejmě je kontakt snazší, když už na po-
koji mám někoho, za kým docházím – když přijdu a po-
vídáme si a třeba vtipkujeme, ostatní poslouchají, pak 
můžu přejít snadněji do rozhovoru i s nimi.
Často se setkávám s reakcí „Děkuju, já nic nepotře-
buju“. Snažím se vždycky navázat kontakt na „lidské“ 
úrovni – pozdravit, popřát pěkný den. I ti typičtí „češ-
tí nevěřící“ mají často nějaký vztah k transcendentnu, 
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mají jakýsi svůj spirituální svět. Chybí jim k tomu slov-
ník, pojmy, které my běžně zvládáme. Pokud si člověk 
nedá práci, můžou našinci uniknout důležité věci.
V praxi to pak většinou vypadá, že u takových lidí strá-
vím více času než u praktikujících katolíků.
■ Mohl byste říci, v čem snad nejvíc obohatila vaše služ-
ba nemocným váš život?
Nad tím jsem vlastně nikdy nepřemýšlel ... Určitě se po-
sunou hodnoty – myšleno „prakticky“, protože tu teorii 
člověk zná z katechismu.
Možná, že se rozšiřuje srdce – setkáte se s trpícím člo-
věkem, který je třeba na opačné straně náboženských 
pozic, ale právě to vás vede hlouběji ke kořenům toho, 
co je nám společné. Hledání, kam až sahá Boží láska, 
jaká je minimální nutná odpověď člověka.
A určitě je to smysl života – můžu se prakticky setká-
vat s živým Kristem v trpících lidech. To dodává smysl. 
A je známo, že když má člověk smysl, má i štěstí. Viktor 
Frankl napsal: „Cesta ke štěstí, kdy si samo štěstí posta-
víme jako cíl či účel našeho snažení, je neefektivní.“
Práce zdravotního bratra mi pomáhá rozumět kolegům 
i pacientům a drží člověka nohama na zemi.

Děkujeme za rozhovor. kh

„Sliby nejsou chyby“
Pod tímto mottem se uskuteční v týdnu od 9. do 15. 
února v pořadí již třetí Národní týden manželství (www.
tydenmanzelstvi.cz). Formou celonárodní iniciativy 
partnerských organizací, politiků, médií, církevních spo-
lečenství i jednotlivců se chtějí organizátoři této kampa-
ně vrátit k hloubce smyslu závazků a slibů, kterými man-
želství začíná a které je drží v časech zlých i dobrých.
Přestože ve společnosti sílí tendence relativizovat ne-
zastupitelný význam celoživotního svazku muže a ženy 
a přestože my křesťané často poukazujeme především 
na rozvody a další krizové jevy, faktem je, že v České 
republice stále žije v manželství více než 4,8 milionu lidí! 
I dnes platí, že manželství zůstává jednou z nejstabilněj-
ších institucí.
Národní týden manželství je příležitostí připomenout si 
rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodi-
ny. Jedná se o zastřešující iniciativu pro nejrůznější ce-
lostátní i místní aktivity zaměřené na praktický rozvoj 
manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a po-
litickém prostoru. 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském velice 
vítá každou snahu, která pomáhá znovuobjevovat vý-
znam a hodnotu manželství. Letošní zaměření Národ-
ního týdne na význam manželského slibu nás oslovuje 

o to více, neboť pastorační péči o snoubence se věnu-
jeme systematicky již patnáct let.
Všechny ty, kteří vážně uvažují o vstupu do manžel-
ství, bychom navíc rádi pozvali na Pouť snoubenců na 
pražský Vyšehrad v sobotu 14. února (www.manzelstvi.
cz/valentin/).

Ing. Jiří Musil

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 
160 00 Praha 6; tel. 220 181 777; http://cpr.apha.cz; http://
manzelstvi.cz 

Doba ztišení, obrácení a proměny
25. února, Popeleční středou, 
začíná významná část liturgic-
kého roku, příprava na plod-
né prožití památky Kristovy spá-
sonosné smrti a na oslavu jeho 
vzkříšení – doba postní. Vstup-
me do tohoto liturgického období inspirováni, povzbu-
zeni a provázeni slovy P. Prokopa Brože:
Doba postní v sobě skrývá jedno nesmírně cenné kouz-
lo. Připravuje nás na tajemství znovuzrození formou zti-
šení, pokání, obrácení a proměny. 
Kardinál Martini ve své knize „Modlitba a intelektuál-
ní konverse“ popisuje čtverou konversi, čtveré obráce-
ní, jímž křesťan během svého života prochází. Obrácení 
je totiž velmi vzácný životní proces, jímž člověk uspořá-
dává svůj život napříč různými krizemi, velkými objevy, 
opravdovým růstem i bolestným upadáním a celou řa-
dou životních progresů i regresů. Cenné na obrácení je, 
že se nemůže obejít bez víry: jen ve víře je možné dovést 
obrácení ke zdárnému konci. V tomto bohatém ději lid-
ského života, který je ve víře bezpečně zakotven v pod-
stavě Božího obdarování, můžeme nyní rozlišit jakési 
čtyři fáze: obrácení náboženské, morální, intelektuální 
a mystické. Obrácení náboženské nás přivádí ke schop-
nosti rozlišovat dobro od zla, a to zcela jasně a zřetel-
ně. Pokud se dnes lidé nechávají strhávat „blbou ná-
ladou“, je to jen proto, že toto prvé obrácení přehlédli 
či přeskočili. Zde se rodí skutečný optimismus, skutečné 
„dobro“ v srdci člověka, milý nadhled a skutečný rea-
listický odhad situace. Svatý Augustin před obrácením 
patřil k sektě manichejců, kteří se snažili řešit otázku dob-
ra a zla tak, že měli prostě dva bohy: jednoho zlého, dru-
hého dobrého. Právě po obrácení svatý Augustin zjistil, 
že Bůh je dobrý, a odtud také vyšel na cestu skutečné-
ho rozlišování dobra a zla.
Na cestě obrácení můžeme nyní postoupit a představit 
obrácení morální. Dobro od Boha má nyní dát tvar lid-
ské bytosti. K tomu je třeba dobrého svědomí, dobrého 
úsudku a – zvláště dnes bych zdůraznil – dobrého vkusu. 
Dobro, které nachází svou jednoznačnost v Bohu, nyní 
prostupuje konkrétní lidské bytosti.
Třetí fází je obrácení intelektuální: jde o vírou, láskou 
a nadějí osvícený rozum. Otázku po pravdě, po pravém 
člověku, sice můžeme řešit v rámci morálního obrácení, 
ale vyřešit ji můžeme až tehdy, kdy svůj rozum zcela ote-
vřeme víře; až pak zjistíme, jak hodně rozumu prospívá, 
když na sebe nechá dopadat světlo víry.
Poslední je obrácení mystické: jde o vnitřně jednoduchý 
pohled na život, který je dán tím, že se člověk ve své in-
timitě spojuje s Bohem. Na této úrovni se člověk stává 
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Druhá beseda v rámci Iniciativy 17-11 se koná opět první středu v měsíci, tedy 4. února v 19:00 v Divadle Miriam. 
Hostem bude pražský světící biskup, předseda Rady Iustitia et Pax, Mons. Václav Malý. Diskusní setkání ponese ná-
zev Církev a očekávání současného světa. Vystoupení jednotlivých hostů jsou nahrávána a budou v brzké době 
zpřístupněna na internetu. Podněty a otázky můžete adresovat na e-mail: iniciativa1711@centrum.cz nebo na 
adresu: ŘK farnost NPPM, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice 100 00.

velmi akčním, neupadá přitom do workoholismu či jiné-
ho druhu „lenošení“, má pozornost zaměřenou na zce-
la konkrétní lidi i události, a přitom mu neuniká pohled 
na celek.
Přeji vám všem, aby Boží dar obrácení u vás zdomác-
něl natolik, že nejenže prokreslí tvář vaší osobnosti, kte-
rá se ve svém dobru umí obětovat, ale bude též zdro-
jem krásných životních plodů. 

P. Prokop Brož

Je to člověk, o kterého tu běží
Nad první besedou v rámci Iniciativy 17-11
Cyklus přednášek o sociální nauce církve Iniciativa 
 17-11 začal ve strašnickém Divadle Miriam ve středu 
7. ledna 2009 besedou s ekonomem a vysokoškolským 
pedagogem prof. Lubomírem Mlčochem. 
Téma „Sociální nauka církve – naděje pro člověka 21. 
století“ si host rozvrhl do několika částí. Sociální nauku 
nejprve zasadil do širších souvislostí. V sociálním učení 
jde o pohled církve na člověka a pozemské skutečnosti 
z perspektivy věčnosti. Křesťané nejsou Kristovými učed-
níky jen v kostele, jen když se vzdělávají ve víře, ale stej-
nou měrou také v oblasti společenské – jako rodiče, 
kteří vychovávají a učí své děti, jako lidé práce, jako 
občané, kteří se snaží v dobrém ovlivnit politiku, atd. 
Užitím slova „sociální“ neomezuje církev svou působ-
nost pouze na sociálně tíživé jevy, ale předkládá pro-
myšlený pohled na fungování společnosti jako celku, 
jako živého proměňujícího se organismu. Ten, obdob-
ně jako lidské tělo, může fungovat dobře, ale může být 
i napaden a oslabován různými neduhy. Svůj pohled 
a svá řešení církev předkládá především ve velkých so-
ciálních encyklikách a nově také v souhrnném „soci-
álním katechismu“ – Kompendiu sociální nauky církve 
(Karmelitánské nakladatelství 2008). Prof. Mlčoch ozna-
čil sociální nauku církve za skrytý poklad, za bohužel 
stále zakopanou hřivnu. V respektu k důstojnosti lidské 
osoby (od početí až po smrt) i ve všech hlavních zása-
dách (společné dobro, univerzální určení statků, subsi-
diarita, spoluúčast na veřejných dobrech a solidarita) 
je přitom hlas církve prorocký – jak ale víme, prorokům 
nebývá vždy nasloucháno, a tak Boží hlas leží ladem.
V našich zemích se sociální nauka rozvíjela už před prv-
ní velkou encyklikou Rerum novarum (Lev XIII., 1891), ze-
jména v tzv. Borských tezích, uveřejněných před sto dva-
ceti pěti lety v Boru u Tachova. Pokojný a hladký průběh 
listopadových událostí roku 1989 je spojován s přímlu-
vou sv. Anežky České, která reprezentovala vládnoucí 
přemyslovský rod tím nejvznešenějším i nejpokornějším 
způsobem: službou chudým a ubohým. Na konci dese-
tiletí plného bouřlivých politických změn, v roce 2000, 

pak čeští a moravští biskupové v ekumenické spolu-
práci uveřejnili list Pokoj a dobro, který vyzdvihl dobré 
a nosné a kriticky posoudil nedokonalé a scestné spole-
čenskopolitické fenomény 90. let (materialismus nové-
ho typu, liberalismus neznající zdravé meze, nedostatek 
právního vědomí a eroze právního státu).
V druhé půli svého vystoupení se prof. Mlčoch zabýval 
ústředním tématem přednášky: nadějí. Připomněl, ja-
kým darem je pro světovou církev dnešní papež, muž 
mimořádně filosoficky a teologicky vzdělaný, nadaný 
pronikavým analytickým úsudkem. „Kardinál Ratzinger 
ale jako papež Benedikt XVI. přešel od ‘chladné analý-
zy’ k tomu, čemu se nejen v Americe říká pozitivní myš-
lení,“ prohlásil prof. Mlčoch. Ještě jako kardinál-prefekt 
Kongregace pro nauku víry „diagnostikoval“ Evropu 
jako kontinent nacházející se v krizi kultur. Dnešní eko-
nomická krize je jen důsledkem nesprávných odpově-
dí na otázky: Kdo je člověk? Neztrácí se z našeho obzo-
ru jakákoli dlouhodobá perspektiva? Může být vůbec 
dnešní bezbřehé pojetí svobody – slovy apoštola Pav-
la „Můžu všechno, ale ne všechno mi prospívá“ – nějak 
nosné? Jako pastýř stáda, které mu bylo svěřeno, Be-
nedikt XVI. především pravdivě povzbuzuje a posiluje 
ty, kdo ztrácejí naději. 
Druhým motivem Mlčochových úvah byla odváž-
ná a kontroverzní slova kardinála Martina o současné 
nové totalitě. Je jí totalita technologická – nekriticky 
chápaná dominance přírodních věd nad jakoukoli ji-
nou než utilitaristickou etikou. Dřívější, politické totality 
byly vymezeny geograficky, „blokově“, byly jasně roz-
poznatelné. „Dnes je nepřítel už za branami, je v nás, 
v našem způsobu myšlení,“ míní prof. Mlčoch. Kompen-
dium k tomu konstatuje smutnou a burcující skutečnost, 
že o mnoha sporných otázkách se ve veřejném prosto-
ru už ani nevede diskuse, „vše je jasné“. 
Večer završila poměrně živá diskuse (v sále bylo přítom-
no více než pětaosmdesát lidí). Potřebnost informační 
etiky a role médií, postavení islámu na světové politické 
scéně a početní zastoupení v rámci evropské popula-
ce, ekumenismus funkční právě v sociálních otázkách 
– to jsou jen některé z ohlasů, které prof. Mlčoch v po-
sluchačích probudil.

Pavel Mareš
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Váš Učitel je jeden – Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze

Školství, i to církevní, to nejsou jen středoškolští studenti 
či žáci základek, jsou to i předškolní děti – sice nejmen-
ší, přesto možná právě ony dokážou pojmout nejvíce 
z toho, co jim škola nabízí ... Představují se vám Církevní 
MŠ Laura a MŠ sv. Voršily v Praze:

Církevní mateřská škola Laura
■ Představte nám CMŠ Laura. Čím je specifická? 
Zřizovatelem CMŠ Laura jsou sestry salesiánky (www.
fma.cz). Laura vznikla jako odpověď na potřeby zóny 
(Praha-Karlín). Dům, ve kterém se nachází, dostaly sest-
ry po Sametové revoluci; během totality v něm působi-
ly tři státní mateřské školy o deseti třídách. Mnozí rodiče 
našich dětí nám vyprávějí o tom, jak k „nám“ chodi-
li do školky. V roce 1993 jsme začali se sedmadvace-
ti dětmi jako jednotřídní MŠ, ale zájem byl tak velký, že 
jsme v roce 1998 otevřeli druhou třídu a kapacitu zvýši-
li na padesát dětí. Mezi naše specifika patří snaha vy-
tvořit ve spolupráci s rodinou výchovné klima podob-
né rodinnému. Ve třídách jsou pohromadě děti věkově 
smíšené a jsme otevřeni a máme i zkušenost s integrací 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s dětmi ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí a s dětmi imi-
grantů, kterých stále přibývá.
■ Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola na-
bízí?
Myslím, že máme dobře propracovanou předškolní 
výchovu. Každý den po obědě mají nejstarší děti růz-
né aktivity, při nichž se připravují na vstup do ZŠ. Veli-
ce oceňujeme pomoc a spolupráci s Křesťanskou pe-
dagogicko-psychologickou poradnou (při stanovování 
školní zralosti a řešení různých výchovných situací), kte-
rá má sídlo přímo u nás v Karlíně.
Každoročně také nabízíme možnost účastnit se odpo-
ledních kroužků.
Již tradičně pořádáme ročně pět besídek, soutěž o nej-
hezčí rodinný betlém, návštěvy divadel a výstav, burzy 
dětského oblečení; druhým rokem pořádáme tvořivé 
večery pro maminky. S nejstaršími dětmi vyjíždíme jed-
nou za rok do Školy v přírodě.
■ Musí mít dítě, které jeho rodiče chtějí umístit do vaší 
školky, nějaké zvláštní předpoklady (například být 
z křesťanské, věřící rodiny)? Jak vypadá zápis?
Přestože rodiče u nás podepisují souhlas s nábožen-
skou výchovou, křest dítěte ani zapojení rodiny do ně-
jakého křesťanského společenství nejsou podmínkou 
přijetí.
Zápis probíhá trochu jako den otevřených dveří. Rodi-
če spolu s dětmi si mohou prohlédnout prostory MŠ, vy-
zkoušet si hry a stavebnice a postupně projdou vstup-
ním pohovorem, při kterém dostanou přihlášku. Pokud 
se rozhodnou dát své dítě k nám, přinesou přihlášku vy-
plněnou a podle počtu volných míst se vybírají jednot-
livé děti, které budou přijaty. Přednost mají děti starší 
pěti let, sourozenci dětí, které k nám docházejí, a děti 
zaměstnaných rodičů.

■ Probíhá u vás nějakou pro děti přístupnou formou vý-
uka náboženství? Nebo jakým způsobem se ve vaší 
školce projevuje to, že je „církevní“?
Pro výuku náboženství nemáme pevně stanovený den. 
Jednoduše s dětmi prožíváme hlavní období liturgické-
ho roku, vodíme je do kostela, modlíme se s nimi a se-
znamujeme je s Biblí a světci. Mezi hlavní cíle našich 
výchovných plánů patří výchova k základním lidským 
a křesťanským hodnotám. Inspirovali jsme se knihou Jak 
naučit děti hodnotám.
■ Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky?
Mezi hlavní starosti ředitelky patří zajistit každodenní or-
ganizaci, aby všechno do sebe zapadalo, byla zajiště-
na asistence u dětí i provozní záležitosti. 
Největší radost mám, když vidím, že jsou u nás děti i rodi-
če spokojení, a když snaha vychovat z dětí dobré křesťa-
ny a poctivé občany, tak jak nám to předal Don Bosko, 
dochází naplnění. Mnoho našich bývalých žáků a žákyň 
potkávám na ulici (ti nejstarší teď dosahují plnoletosti) 
a vždy mě potěší, když se hlásí a rádi vzpomínají.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce  
Mgr. Lence Vaculové FMA (kh)

Kontakt: Vítkova 12, 186 00 Praha 8; tel.: 221 722 820; e-mail: 
cmslaura@email.cz; http://www.fma.cz/aktivity-dila/cirkevni-
materska-skola

Mateřská škola sv. Voršily v Praze
■ Představte nám MŠ sv. Voršily. Proč by si rodiče pro své 
děti měli vybrat právě vaši školku? Čím je  specifická?
Mateřská škola sv. Voršily v Praze byla založena v roce 
1991, kdy byla budova vrácena řádu sv. Voršily a ze 
státní MŠ se stala škola církevní. To znamenalo výraz-
nou změnu v náplni a duchu školy. Jsme dvoutřídní ško-
la pro dvaapadesát dětí, umístěná v centru Prahy, ne-
daleko Národního divadla.
MŠ sv. Voršily je školou rodinného typu, která zajišťuje 
radostné a bezpečné prostředí a prostor pro uspoko-
jování základních potřeb dětí – citových a sociálních 
vztahů. Naším cílem je naučit děti žít podle křesťan-
ských principů a vytvořit společenství učitelů, dětí, rodi-
čů, sester voršilek a bratra dominikána. Velký důraz kla-
deme na spolupráci s rodinou. Umožňujeme rodičům 
účastnit se programu školy, akcí a společných poseze-
ní ve škole.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu 
„Radujeme se z maličkostí“, který je zaměřen na citli-
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vé formování osobnosti dítěte v křesťanském duchu 
a estetickou tvořivost. Pomáháme dětem orientovat 
se v nabídce a prioritách životních hodnot v souladu 
s mravním a morálním povědomím. Individuální péče 
je věnována dětem s odkladem školní docházky.Vý-
chovné problémy řešíme s pracovníky Křesťanské pe-
dagogicko-psychologické poradny, spolupracujeme 
také s klinickým logopedem.
■ Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola  nabízí? 
S dlouhodobou tradicí nabízíme jak našim dětem, tak 
i všem spřízněným duším řadu akcí, např. oslavu Dne cír-
kevního školství, pravidelná divadelní představení v MŠ 
nebo v blízkých divadlech, výtvarné dílny s rodiči a vá-
noční trhy, posezení s rodiči v době adventní a u příle-
žitosti svátku maminek, jednou měsíčně otevřené tvůr-
čí odpoledne, celodenní výlet, tematické vycházky za 
poznáním Prahy, duchovní obnovy pro rodiče organi-
zované sestrami voršilkami, jednou ročně vyjíždíme na 
školu v přírodě do Čestic u Strakonic.
Doplňkovým programem pro zájemce je výtvarný krou-
žek, plavání a cvičení v ZŠ, angličtina, keramika, taneč-
ní kroužek.
■ Musí mít dítě, které jeho rodiče chtějí umístit do vaší 
školky, nějaké zvláštní předpoklady? Jak vypadá  zápis? 
Zápis probíhá na začátku dubna. Jsme škola otevře-
ná nejen věřícím rodinám. V posledních letech zazna-
menáváme enormní nárůst zájmu rodičů umístit své 
ratolesti v naší škole. Jsme však bohužel z kapacitních 
důvodů nuceni přibývající zájemce odmítat, což nás 
pochopitelně rmoutí. Z těchto důvodů jsme museli při-
stoupit ke stanovení interních kriterií pro přijetí dítěte do 
naší MŠ.
■ Probíhá u vás nějakou pro děti přístupnou formou vý-
uka náboženství? Nebo jakým způsobem se ve vaší 
školce projevuje to, že je ,,církevní“? 

Křesťanská výchova patří k celkovému rozvoji osobnos-
ti dětí a prolíná se všemi činnostmi během dne. Před-
školní katecheze pro děti z třídy Broučků vede otec Petr 
Semík, dominikán. Cílem je základní seznámení s litur-
gickým rokem a s tím, co se v tomto období odehrává, 
a zároveň seznámení s nejzákladnějšími morálními po-
stoji v životě lidské společnosti. 
Katechezi ve třídě Hvězdiček vedou učitelky smyslově-
symbolickou metodou Franze Ketta, která je založena 
na osobní zkušenosti dítěte s daným tématem a jsou 
v ní využity přírodní materiály a barevné šátky. Děti se 
v ní mohou vyjádřit tancem, zpěvem nebo mají nao-
pak příležitost ke ztišení a zklidnění. Jednou měsíčně se 
děti účastní školní bohoslužby v kostele sv. Voršily spo-
lečně s dětmi z 1. třídy ZŠ.
■ Jaké jsou největší radosti a starosti ředitelky? 
Největší radostí jsou především radostné a spokojené 
děti. Na tom má velký podíl tým tvůrčích a empatic-
kých učitelek a pracovnic školy.
Velkou podporou jsou pro nás také rodiče dětí, kte-
ří nám pomáhají materiálně a finančně zajistit provoz 
školy.
Na druhou stranu mám velké obavy ze zhoršujících se 
podmínek pro zajištění kvalitního předškolního vzdělá-
vání v naší zemi. Především vysoké počty dětí stano-
vené na učitelku, nárůst administrativy, finanční pod-
hodnocení učitelek MŠ a nedostatečné kapacity 
stávajících MŠ.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce  
Anně Luňáčkové (kh)

Kontakt: Ostrovní 11, 110 00 Praha 1; tel.: 224 930 861; e-mail: 
cmsostrovni@tiscali.cz; http://www.mssvvorsily.cz/

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 8. 2. 5. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 22. 2. 7. neděle v mezidobí (9:00): katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice (P. Zdeněk Mareš)

Televize Noe
 1. 2. 4. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Karel Hořák)
 2. 2.  svátek uvedení páně do chrámu – Den zasvěceného života (17:15): bazilika sv. Petra, Řím (Benedikt XVI.)
 8. 2.  5. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Petr Šustáček)
 15. 2.  6. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Antonín Kocurek)
 22. 2.  7. neděle v mezidobí (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 25. 2.  popeleční středa (17:00) bazilika sv. Sabiny, Řím (Benedikt XVI.)

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

1. 2. 12:30 – 17:30 kaple Panny Marie Andělské (Radimova) Břevnov

3. 2. 8:00 – 12:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Nové Butovice

10. 2. 
11. 2. 

12.-13. 2.

7:00 – 17:00
7:00 – 16:30
7:00 – 18:00

sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

17. 2. 8:00 – 12:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Nové Butovice

25.-28. 2. 8:00 – 17:00 sv. Ignáce (Karlovo nám.) Nové Město
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Pravidelný eucharistický výstav

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

St - Pá 12:00 – 16:00 sv. Josef (Josefská) Malá Strana

Po – Pá (kromě 1. Pá v měs.) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město

Pá (pouze 1. v měs.) 8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady

Pá 8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany

St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana

Po 15:00 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město

Čt 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město

Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město

Út (s pobožností ke sv. Anně)
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)

po mši sv.,  
cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

Po
St

18:30 – 19:00
18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město

Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná 
se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z diáře pana kardinála
 1. 2.  9:00 Rakovník, kostel sv. Bartoloměje – mše sv., pastorační návštěva
 2. 2. 10:00 Praha-Strahov, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – koncelebrovaná mše sv., Světový den 

zasvěcených osob 
 6.-14. 2.  Itálie, Castel Gandolfo – Mezinárodní setkání biskupů
 15. 2. 9:00 Praha-Košíře, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše sv., pastorační návštěva
 18. 2. 18:00 Praha, Emauzy – kolokvium České křesťanské akademie
 20. 2. 19:00 Žďár nad Sázavou, Městské divadlo – beseda s veřejností na téma „Má katolická církev 

v dnešní společnosti ještě co nabídnout?“
 22. 2. 9:00 Zruč nad Sázavou, kostel Povýšení sv. Kříže – mše sv. v rámci kanonické vizitace, setkání 

s věřícími
 23. 2. 10:00 Zruč nad Sázavou – kanonická vizitace farnosti 
 25. 2. 18:00 Praha-Hradčany – mše sv., Popeleční středa

Z diáře biskupa Malého
 1. 2.  10:30  Praha-Klánovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 4. 2.  19:00  Praha-Strašnice, fara u kostela Neposkvrněného početí P. Marie – přednáška
 17. 2.  9:00  Brandýs n. L., kostel Obrácení sv. Pavla – mše sv., vikariátní konference
  18:00  Plzeň – Česká křesťanská akademie, přednáška 
 22. 2.  9:00  Praha-Střešovice, kostel sv. Norberta – mše sv.
 25. 2.  17:00  Praha-Dejvice, VŠCHT – přednáška

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 2. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
  17:00 nešpory, tamtéž
 2. 2. 10:00 Praha-Strahov, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – koncelebrovaná mše sv., Světový den 

zasvěcených osob 
  14:00 Praha-Nové Město, Alžbětinky – mše sv.
 6. 2. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv.
 8. 2.  10:30 Praha-Karlín, kostel sv. Vojtěcha – mše sv.
 11. 2. 15:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – mše sv., Světový den nemocných
15. 2. 9:00 Praha-Bubeneč, kostel sv. Gotharda – mše sv.
 17. 2. 9:00 Čechtice, kostel sv. Jakuba St. – mše sv., vikariátní konference vikariátu Vlašim
  19:30 Praha-Vršovice, kaple sv. Václava – přednáška „Úřad versus charisma“ 
 22. 2. 11:00 Cerhenice, kostel sv. Jana Nepomuckého – mše sv.
 28. 2. 16:00 Nižbor, kostel Povýšení sv. Kříže – mše sv.

Z BISKUPSKýCH DIáŘů
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Z ACT CURIAE
Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany,  
tel.: 220 392 111, www.apha.cz, e-mail: apha@apha.cz

„Haléř sv. Petra“
Při bohoslužbách v neděli 22. 2. 2009 proběhne sbírka 
„Svatopetrský haléř“. V roce 2008 bylo v pražské arcidie-
cézi v rámci této sbírky vybráno celkem 1 093 257,50 Kč 
a prostředky byly (jako každý rok) odeslány Svatému 
otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírně-
ní následků neštěstí či živelných katastrof a také pomá-
hat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším li-
dem v nouzi.

Víkendové postní setkání 
v Arcibiskupském semináři v Praze
Bohoslovci českých diecézí zvou mladé muže ve věku 
od 15ti let na víkendové postní setkání, které se usku-
teční ve dnech 13.-15. 3. 2009 v Arcibiskupském semi-
náři v Praze.
Setkání je určeno všem, kteří hledají svou životní cestu 
a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. Mladým mužům 
nabízíme prostor pro modlitbu, ztišení, možnost hovo-
řit o tom, co prožívají, workshopy a setkání se zajíma-
vými lidmi.
Účast je třeba nahlásit do 6. 3. 2009 na stránkách semi-
náře http://www.arcs.cuni.cz (on-line přihláška) nebo 
telefonicky na čísle: 220 181 336.

Filip Foltán, seminarista IV. ročníku

Personalia
Změna e-mailové adresy farnosti
Římskokatolická farnost Rakovník používá novou 
 e-mailovou adresu: fara.rakovnik@email.cz. Dosavad-
ní adresa již není platná.

Laicizace
Papež Benedikt XVI. vyhověl žádosti Jana Horkého, sa-
lesiánského kněze, o udělení dispense od posvátného 
celibátu a od všech břemen souvisejících se svátostí 
kněžství. Jmenovaný dne 22. 12. 2008 udělenou dispens 
přijal svým podpisem a byl propuštěn z duchovního sta-
vu se všemi obvyklými důsledky. Jan Horký pobýval od 
1. 1. 2005 mimo komunitu Praha-Dolní Počernice, kde 
naposledy působil jako kněz, exklaustrován byl 10. 5. 
2006 hlavním představeným SDB.

Jáhenské svěcení
Dne 14. 12. 2008 přijal v kostele Nejsvětější Trojice ve  ■

Slaném jáhenské svěcení pro Řád bosých karmelitánů 
Pavel Michal Pauli OCD. Světitelem byl Mons. Václav 
Malý, pražský pomocný biskup.

Dne 21. 12. 2008 přijal v kostele sv. Ludmily v Praze-   ■
-Vinohradech jáhenské svěcení pro pražskou arci-
diecézi Mgr. Jaromír Odrobiňák. Světitelem byl Mons. 
Václav Malý, pražský pomocný biskup.

Ustanovení
Miroslav Cúth byl vzhledem k tomu, že je již zajištěna 
neodkladná pastorační péče a administrativní sprá-

va uvolněných farností, s účinností od 1. 1. 2009 uvol-
něn z funkce administrátora excurrendo ŘKF u kostela 
sv. Antonína, Praha-Holešovice, a ŘKF u kostela sv. Go-
tharda, Praha-Bubeneč. Ostatní ustanovení zůstávají 
nadále v platnosti.
P. Mgr. Józef Wojciech Gruba SAC byl s účinností od 1. 
1. 2009 uvolněn z funkce rektora kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, Stará Boleslav.
Benedikt Hudema byl s účinností od 1. 1. 2009 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘKF Nera-
tovice. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní 
ustanovení. 
P. Mgr. Josef Michalčík CSsR byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 1. 2009 jmenován 
a ustanoven administrátorem ŘKF u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora, administráto-
rem excurrendo ŘKF Višňová, rektorem klášterního kos-
tela Panny Marie Matky ustavičné pomoci (U Kajetánů, 
Praha-Malá Strana) a rektorem klášterního kostela sv. 
Josefa (v Obořišti v ŘKF Svaté Pole).
P. Mgr. Jiří Ondovčák CSsR byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 21. 12. 2008 uvolněn 
z funkce farního vikáře ŘKF u kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie, Příbram-Svatá Hora.
P. Antonin Tinh Pham Van CSsR byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 1. 2009 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘKF u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, Příbram-Svatá Hora.
P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR byl na svou žádost jako ře-
holního představeného z důvodu svého jmenování ge-
nerálním vikářem litoměřické diecéze s účinností od 1. 
1. 2009 uvolněn z funkce faráře ŘKF u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora, administráto-
ra excurrendo ŘKF Višňová, rektora klášterního koste-
la Panny Marie Matky ustavičné pomoci (U Kajetánů, 
Praha-Malá Strana), rektora klášterního kostela sv. Jo-
sefa (v Obořišti v ŘKF Svaté Pole), prezidenta Arcidie-
cézní charity Praha a člena Rady Arcidiecézní chari-
ty Praha a s účinností ke dni 31. 12. 2008 byla přijata 
jeho rezignace na funkci člena Kněžské rady Arcidie-
céze pražské. 
Pavel Semela byl s účinností od 1. 1. 2009 uvolněn 
z funkce sekretáře vikariátu Podřipsko a s účinnosti od 
téhož data byl jmenován a ustanoven administráto-
rem excurrendo ŘKF u kostela sv. Gotharda, Praha-Bu-
beneč.
Mgr. Pavel Táborský byl s účinností od 1. 1. 2009 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘKF Slaný. 
Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustano-
vení.

Úmrtí
Frà Josef Zlámal O.Melit., bývalý farář u Panny Marie 
pod řetězem v Praze-Malé Straně, zemřel 22. prosince 
2008 ve věku 93 let, v 58. roce své kněžské služby. Po-
hřben byl 3. ledna 2009 do rodinného hrobu v Halenko-
vicích (okres Zlín). Zemřelý byl členem CCC. R.I.P.
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Z ACT CURIAE
Jubileář  
Výročí svěcení
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, prelát a kanovník .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21. 2. 1948 (61 let)
ThMgr. Zbigniew Grzyb, administrátor v Krásné Hoře nad Vltavou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6. 2. 1999 (10 let)
MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák, administrátor v Rakovníku   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13. 2. 1999 (10 let)

Životní jubilea
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4. 2. 1920 (89 let)
P. Břetislav Vaněk CSsR, farní vikář na Svaté Hoře   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5. 2. 1926 (83 let)
ThDr. Gustav Čejka, kanovník .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12. 2. 1927 (82 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, apoštolský protonotář, kanovník .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15. 2. 1917 (92 let)
Benedikt Hudema, administrátor v Neratovicích .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18. 2. 1974 (35 let)
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, farář v Praze-Žižkově .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19. 2. 1964 (45 let)
P. Jan Josef Kohl OSB, na odpočinku v Praze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21. 2. 1928 (81 let)
Cyril Kubánek, farní vikář v Berouně  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21. 2. 1969 (40 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754 (705), fax: 220 181 373, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 3. 2. 19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
 4. 2. 9:30 Společenství maminek s dětmi; DS
 9. 2. 19:00 Kurz pro služebníky eucharistie (4/4)*; jáhen Martin Opatrný; PS
 10. 2. 19:30 Příprava na život v manželství (4/8)*; CPR
 11. 2. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 17. 2. 19:30 Příprava na život v manželství (5/8)*; CPR
 18. 2. 9:30 Společenství maminek s dětmi; DS
 20. 2. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 24. 2. 19:30 Příprava na život v manželství (6/8)*; CPR
 28. 2. 9:00 Duchovní obnova pro služebníky eucharistie; P. Ondřej Pávek; PS
PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha;
vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVí PRAŽSKÉHO

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

Výtvarná soutěž „Sv. Pavel“
Pro děti školního věku a mládež do 17ti let vyhlašujeme 
soutěž ke Svatopavelskému roku. Do soutěže přijímá-
me obrazy na téma Misijní působení sv. Pavla nebo Mi-
sijní poslání křesťana (formát A4 až A1, vytvořené libo-
volnou technikou), které obdržíme nejpozději do 31. 3. 
2009. Podrobná pravidla soutěže a závazné přihlášky 
naleznete na www.adks.apha.cz nebo obdržíte na vy-
žádání v našem středisku.

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

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu
V sobotu 14. února 2009 proběhne v Praze na Vyšehra-
dě v rámci památky svatého Valentina, patrona zami-
lovaných, Pouť snoubenců. Na programu bude celo-
denní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 
9:00 do 15:00 a poutní mše svatá v 15:30 ve vyšehrad-
ské bazilice sv. Petra a Pavla. 
Na rekolekci, kterou povede P. Prokop Brož, se páry 
snoubenců přihlašují nejpozději do 9. února telefonic-

ky či mailem v Centru pro rodinu nebo přes formulář 
na webu http://manzelstvi.cz/valentin/, kde je možno 
nalézt též aktuální informace. Pozor, kapacita rekolek-
ce je omezena! Doporučený příspěvek na občerstvení 
během obnovy je 100 Kč na pár.
Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, 
kteří do budoucna vážně uvažují o vstupu do manžel-
ství! Během pouti snoubenců budeme informovat o růz-
ných formách příprav na manželství v diecézi.
Pouť snoubenců se uskuteční v rámci Národního týdne 
manželství (http://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne 
ve dnech 9. až 15. února na téma „Sliby nejsou chy-
by“.

Přípravy na život v manželství
Jarní osmidílná společná příprava se uskuteční v termí-
nu 7. dubna až 26. května 2009 v pražském Pastorač-
ním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19:30 do 
21:30 a mají informační a zážitkovou část. Na přípra-
vě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Cen-
tra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem 
a knězem. 
Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mai-
lem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena! 
Následující termín společné přípravy je 6. října – 1. pro-
since 2009.
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Maminky v obtížných životních situacích
Pravidelná sobotní sekání osamělých maminek v novém roce začínají v sobotu 7. února od 14 do 17 hodin v praž-
ské rezidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. Na setkání bude společná modlitba a sdílení radostí a starostí. Další termí-
ny setkání jsou 14. března a 4. dubna. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky!

Křesťanská psychologická poradna
Od ledna 2009 rozšiřuje Křesťanská psychologická poradna (KPP) při Občanském sdružení Rodinné centrum Pra-
ha svou činnost. Její nová pobočka v Nymburce (Bedřicha Smetany 541/20) nabízí jednorázovou psychologickou 
intervenci s případnou možností následných konzultací nebo s odkazem na specializované pracoviště. Zaměřuje 
se především na osobní, manželské, ale také výchovné poradenství. Své služby poskytuje zdarma. Vedoucím po-
radny je Mgr. Ing. Jan Čapek. Kontaktní telefon 603 859 626.
Kromě toho KPP nabízí i nadále konzultace v oblasti partnerských vztahů a osobních problémů dospělých klien-
tů v Praze 6 (Thákurova 3) v prostorách Centra. Klienti se předem přihlašují telefonicky (220 181 777) nebo mailem 
(cpr@apha.cz).

Další zajímavé programy
 28. 3.  9:00 Sobota pro manželky s PhLic. Kateřinou Lachmanovou, Th.D., v pražském Pastoračním 

středisku od 9:00 do 17:00. Téma setkání bude upřesněno. Na tento program je nutné se 
předem přihlásit.

 6. 6.  11:00 Pouť rodin na Svatou Horu, hlavní poutní bohoslužba v 11:00, odpoledne doprovodný pro-
gram.

 19.-25. 7.   Exercicie pro manželské páry v Plasích u Plzně s Mons. Alešem Opatrným. Účast s dětmi 
bude tentokrát možná. Sledujte aktuální informace na stránkách Centra.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598, e-mail: mail@misie.cz, http://www.misie.cz
Po 15:00 – 15:30 otevřený kostel sv. Apolináře
 15:30 – 16:00 adorace 
 18:00  Sbor Misijního centra
   příprava na křest a na svátosti
Út 19:30  modlitební setkání
Čt 19:00  večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Apolináře) 
Ne 18:00  mše svatá pro mladé 

Další program
5. 2. ve 20:00 – evangelizace v Kavárně sv. Ludmily (nám. Míru, Praha 2) ■
Hudební skupina, setkání vždy přede mší ■

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

6.-8. 2. Creatůry aneb tvořivý víkend – srdečně zveme všechny mladé tvořivé lidi, aby si přijeli vyzkoušet, jak se  ■
dělá design trika T-Fish, jak se vyrábí ketlované šperky, co je to mramorování nebo drátkování. Začínáme v pátek 
v 19:00, konec je v neděli po obědě. Pro mladé ve věku 14 až 30 let, budeme rádi, když nám svoji účast nahlásíte 
předem na výše uvedeném telefonu či mailu. Cena 200 Kč.

18. 2. se konají Večery ve středu – tentokrát je tématem katecheze Charles de Foucauld, o kterém přijdou po- ■
vídat Malé sestry Ježíšovy. Po přednášce nás čeká Improvizační zápas. Podrobnosti na místě. Jungmannovo ná-
městí, Klub u Panny Marie Sněžné, od 18:30.

20.-22. 2. Víkend pro nezadané. Je ti od 23 do 33 let? Máš pocit, že v katolické církvi na normálního člověka  ■
nenarazíš? Chceš se dozvědět něco o vztazích, zajít na výlet, popovídat s podobně „postiženými“ a třeba se i se-
známit? Pak neváhej a přijeď do Nazareta! Začínáme v 19:00 večeří, s sebou 250 Kč, spacák a dobrou náladu. 
Těšíme se na každého a i zde budeme rádi, když se nám před příjezdem přihlásíte.

27. 2. – 1. 3. Postní duchovní obnova pro mladé ve věku 17 až 30 let. Přijďte se zastavit a prožít v tichu přípravu  ■
na Velikonoce. Program bude upřesněn. Prosíme, přihlašujte se na výše uvedeném telefonu či mailu.
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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
Út  20:00 modlitební setkání (kaple kláštera v Tuchoměřicích)
Čt  18:00 adorace v kostele sv. Prokopa ve Středoklukách
  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 
Ne  9:00 mše svatá (Středokluky)
  10:30 mše svatá s katechezí pro děti (Tuchoměřice)

Další program 
 7.-8. 2.  Chvála písní, tancem, životem (víkend pro mladé od 18 do 30 let)
 14. 2.  Uzdravení rodových kořenů (denní seminář s P. Antonínem Příkaským O.Carm)
 20.-22. 2.  Víkend pro mladé od 14 do 18 let
 26.-28. 2.  Ora et labora (pracovně-duchovní program)
 1. 3.  Farní obnova na téma „Duch svatý v našem životě“ (Mezinárodní ekumenická fraternita)

Přihlášky na stránkách www.chemin-neuf.cz

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

Třináctého na třináctce pokračuje i v novém roce
Nepravidelný cyklus setkávání Slávka Klecandra 
(zpěváka a kytaristy skupiny Oboroh) a jeho hos-
tů bude mít i v tomto roce čtyři pokračování. Prv-
ní koncert cyklu v KC je plánován na pátek 13. úno-
ra (19:00), hostem bude skupina Majerovky brzdové 
tabulky se zpěvačkou Alicí Holubovou, známou též 
svým působením v Hradišťanu. Vstupné je jako ob-
vykle dobrovolné, rezervace míst do 12. února na 
mailu 13na13@centrum.cz. Více informací o tomto 

koncertě a o historii cyklu najdete na novém webu 
www.trinactnatrinact.blog.cz

„Prokopská zastavení“
Křesťanský sbor a Římskokatolická farnost sv. Jakuba 
Staršího ve Stodůlkách vás zvou v úterý 24. února od 
18:30 na přednášku z cyklu „Prokopská zastavení“ na 
téma Sexualita z Božího pohledu. Přednáší: Mons. To-
máš Holub, generální vikář královéhradecké diecéze 
a zároveň moderátor diecézní kurie.

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

Do konce února je v Pastoračním centru otevřena výstava Martina Zgabaje „Makrofotografie a snímky zblíz- ■
ka“ (fotografie přírody).

Od 27. 1. do 31. 3. 2009 trvá „zimní seminář“ na téma : „Farnost? – Žité křesťanství v dnešní době“. Praktický  ■
seminář o tom, jak se může farnost proměnit v živoucí organismus. Vždy v úterý od 19:30 do 21:00 v Pastoračním 
centru.
 3. 2.  19:30 „Kde jsme“ (Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.) – pochopení farnosti v dějinném kontex-

tu a vřazení farnosti do kontextu života současné společnosti.
 10. 2.  19:30 „Církev jako živá ikona Nejsvětější Trojice“ (ThLic. Mgr. Karel Sládek Th.D.) – nauka o círk-

vi z pohledu tajemství samotného Trojjediného Boha; Rublevova ikona Trojice; souvislost 
s duchovním životem jednotlivce i společenství.

 17. 2. 19:30 „Jak se dnes chápe církev“ (ThLic. Prokop Brož, Th.D.) – chápání církve (podle LG), učení 
o laicích (obecné kněžství), které aplikujeme na farnost.

 24. 2.  19:30 „Základní pilíře života farnosti 1: Koinonia – společenství“ (P. Stanisław Góra) – jak je vytvo-
řit, kdo do něj patří, je tam místo i pro mne?

YMCA – Živá rodina
občanské sdružení, Na Poříčí 12, 115 30  Praha 1, tel.: 
224 872 421, e-mail: zr@ymca.cz, http://www.zr.ymca.cz
S předstihem upozorňujeme a srdečně zveme na:

Manželská setkání 
Kurz partnerských vztahů, který se uskuteční ve dnech 
15.-23. 8. 2009 v Třešti. Kurz je zaměřen na obnovu a pro-
hloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Jeho náplní 
jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů 
muže a ženy v manželství doplněné o sdílení ve sku-
pinkách tvořených třemi nebo čtyřmi páry. Účast mož-

ná i s dětmi, pro které je připraven bohatý prázdninový 
program. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslu-
šenstvím v areálu Střední odborné školy Třešť. Přihlášky 
a bližší informace: Hana Pištorová, mob.: 606 745 048, 
e-mail: hana.pistorova@familia.cz. Více informací též 
na http://www.zr.ymca.cz 

Letní tábor rodin 
I letos pořádáme (tentokrát ve třech turnusech) tá-
bor na Pavlátově louce u Nového Města nad Metu-
jí (25. 7. – 1. 8., 1.-8. 8., 8.-15. 8. 2009). Ubytování v šes-
tilůžkových chatkách a ve zděném domku. Strava 4 x 
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Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, www.volny.cz/divadlo.miriam
 5. 2. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt: „Návštěvník“ – fiktivní setkání slavného rakouského psychiatra Sig-

munda Freuda s neznámým návštěvníkem.
 10. 2. 19:00 „Výběrčí“ / „Hrobnice“ – hostující představení Divadelního studia Neklid (drama s jedinou 

jednající osobou). Milan Uhde: „Výběrčí“ – nelítostný obraz lidské duše. „Hrobnice“ – inspi-
rováno hrou Jana Kameníčka „Hrobník“. 

 14. 2. 19:00 Valentýnský koncert folkové skupiny Zpětné zrcátko.
 15. 2. 15:00 Paul Eluard: „Perutinka“ – pohádka pro nejmenší děti o holčičce Perutince, které se splnil 

její sen létat.
 18. 2. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt: „Noemovo dítě“ – příběh o síle přátelství, které překonává hrani-

ce rasy, kultury a náboženství.
rezervace vstupenek: denně 16–21 hod. na tel.: 604 322 969, 274 818 525 nebo na e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy, tel: 235 301 238, fax: 235 302 720, http://www.domovrepy.cz, http://www.boromejky.cz
 11. 2. 16:00 Laďa Kerndl zpívá pro nemocné – koncert k Světovému dni nemocných. Vstupné 

150 Kč. Nabízíme možnost zakoupení vstupenek a zprostředkování jejich darování lidem 
se zdravotním postižením. Více informací o akci na zora.vondrackova@domovrepy.cz. 
 (refektář)

 15. 2. 16:00 Pohlazení v nesnázích – koncert renesanční a barokní hudby seskupení Musica Bellisima 
věnovaný Světovému dni nemocných. Vstupné dobrovolné. (kostel sv. Rodiny)

 17. 2. 10:00 Jak se zpívá v Japonsku – hudební vystoupení japonských dětí z Japonské školy v Řepích. 
Vstup zdarma. (stacionář)

 21. 2. 15:50 Pro dobrou náladu – koncert lidových písní smíšeného sboru AVE. Vstupné dobrovolné. 
(refektář)

 24. 2. 15:00 Člověče, nezlob se aneb Masopustní úterý – turnaj v Člověče, nezlob se. Ve spoluprá-
ci s Centrem sociálně zdravotních služeb – nízkoprahovým Klubem 17 a Klubem seniorů. 
Akce věnovaná ukončení Masopustu. Patronkou je herečka Valerie Zawadská. Zájemci 
o účast se mohou registrovat na adrese zora.vondrackova@domovrepy.cz. Vstup zdar-
ma. (celý prostor Domova)

Unie Katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329,  
e-mail: ukz@volny.cz
Zveme vás na

Přednášku z cyklu Ženská spiritualita: „Rovnost a ne- ■
rovnost křesťanů a křesťanek“ – středa 18. února 2009 
od 18:00, přednáší: JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D. 
Přednáška se uskuteční v budově Katolické teologické 
fakulty, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře, v učebně P1.

Společenské odpoledne na téma „Cesta kolem svě- ■
ta II – Tchai-wan“ – středa 18. února 2009, 14:30 – 16:30, 
přednáší RNDr. Ondřej Bartušek. Přednáška se koná ve 

Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo ná-
městí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady).

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00  Praha 1, tel: 220 516 740,  
e-mail: lorata@kapucini.cz; www.loreta.cz
V mrazivém a mnohdy chmurném únoru je možno za-
slechnout i trochu jasného zvuku. Svůj čistý hlas nabíze-
jí zvony Lorety. Zvonkohra se rozezní vždy v neděli v 15:00 
a v 19:00 a také 2. 2. v 17:00. V tom čase můžete slyšet 
různé duchovní skladby. Na zvonkohru budou hrát naši 
karionisté Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít Janata.

K návštěvě Lorety i k poslechu zvonků zvou bratři kapucíni.

denně. Cena: dospělý 2100 Kč (nečlen 2300 Kč), děti 
malá porce 1700 Kč (nečlen 1800 Kč), děti velká por-
ce 1900 Kč (nečlen 2100 Kč), malé děti, které se ne-
stravují cca 400 Kč (nečlen 600 Kč). V programu chys-
táme soutěže, olympiádu, noční hru, táboráky, výlet, 
besedy o zajímavých tématech, ... Dopolední součás-
tí tábora jsou Kurzy pro manžele, rodiče a dospívající 
mládež (přednášky, diskuse a poradenství psychologa 

k problematice manželství a rodiny), souběžně probíhá 
program pro děti od 3 let. Chceme, aby si s námi užili 
rodiče i děti!!! Bližší podrobnosti a přihlášky na výše uve-
dené adrese.
Prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kte-
ří budou zajišťovat dopolední program a pomáhat při 
odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt 
a stravu zdarma.

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
 10. 2.  17:30 Ing. Petr Slavík: „Historický vývoj pražské přírody“, ekologická sekce (přízemí kláštera 

 Emauzy)
 18. 2. 18:00  JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D.: „Rovnost a nerovnost křesťanů a křesťanek“, Unie katolic-

kých žen ve spolupráci s ČKA (v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, I. patro vlevo, po-
sluchárna P3)

 25. 2. 18:30 MUDr. Cyril Mucha (1. LF UK): „Radosti a strasti praktického lékaře“, Kolegium katolických 
lékařů (posluchárna III. Interní kliniky VFN, Praha 2, U nemocnice 1)
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 1. 3. 16:00 Radosti života v lidových písních – vynikající smíšený pěvecký sbor mladých zpěváků IM-

BUS www.imbus.borec.cz a jeho mnohohlasé interpretace lidových písní českých a ev-
ropských. Sbormistr Vít Novotný. Vstupné dobrovolné. (refektář)

Světové společenství pro křesťanskou meditaci v ČR
www.krestanskameditace.cz, info@krestanskameditace.cz
Meditace je obecná, univerzální, zkušenost, jež míří mimo slova, obrazy a myšlenky do vírou a přítomností naplně-
né prázdnoty, kterou nazýváme tichem Boha. To, co je zejména v tomto případě křesťanské, je uvědomování si, 
že nás meditace ve víře přivádí k modlitbě samotného Ježíše. 
Lidé, kteří rozpoznali v meditaci hloubku a rozhodli se zapojit tuto duchovní praxi do svých životů, se scházejí pra-
videlně v meditačních skupinách. V únoru vás srdečně zveme na společnou meditaci:
 5. 2. 16:30 v Císařské kapli emauzského kláštera, Vyšehradská 55, Praha 2
 11. 2. 18:00  v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 (zadní místnost Kasiciako)
 19. 2. 16:30  v Císařské kapli emauzského kláštera, Vyšehradská 55, Praha 2
 25. 2. 18:00  v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 (zadní místnost Kasiciako)

DALŠí ZPRáVy

DUCHOVNí CVIČENí

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec 2009
Národní rada Sekulárního františkánského řádu, ŘKF ve 
Velkém Meziříčí, Křtinách, Vranově n. Dyjí aj. vás zvou 
k účasti na již 28. ročníku Cyrilometodějské pouti. Bude 
zahájena v sobotu 14. února mší svatou v 9:30 v kostele 
sv. Klimenta na Levém Hradci. 
Doprava z Prahy je vlakem z Masarykova nádraží (8:37), 
příjezd na stanici Roztoky-Žalov (8:57), dále pěšky na-
horu na hradiště po značce. 
Autobusem č. 340 se dá jet z Dejvické (8:45), příjezd na 
Levý Hradec je v 9:07. Na sobotní etapu navazuje hned 
v neděli etapa druhá. Poutníky mimopražské si rozebe-
rou na nocleh v Praze spolupoutníci z Prahy (pokud ne-
mají jinou možnost přespání).

I. etapa (sobota 14. 2.): Levý Hradec (odchod 10:30)  ■
– přívoz Roztoky – Zdiby – Ďáblice – Letňany – Vinoř (pří-
chod 17:00). Nocleh ve Vinoři u přátel nebo u praž-
ských poutníků. Trasa cca 20 km.

II. etapa (neděle 15. 2.): Vinoř (mše v kostele  ■
Povýšení sv. Kříže ve Vinoři v 9:00, odchod 10:00) – Horní 
Počernice – Klánovický les – Úvaly. Trasa cca 15 km.
Více najdete na www.poutnik-jan.cz 

Karmel Edith Steinové 
(Jinonická 22, Praha-Košíře, tel.: 257 212 426) zve zejmé-
na vysokoškolské studenty na přednášky

23. 2. Řeholníci pražští – (19:00) cyklus povídání o řá- ■
dech a kongregacích v Praze a okolí. Spiritualitu, život 
a historii pražských řeholních domů představují zástupci 
jednotlivých společenství, nejbližšími hosty budou bratři 
kapucíni. Pořádá VKH – Studentský klub Betánie.

1. 3. Spiritualita Karmelu – další z pravidelných set- ■
kání věnovaných spiritualitě Karmelu (pro vážnější zá-
jemkyně o tento typ spirituality, případně s otazníky ko-
lem životního povolání), info: www.cestanahoru.org

14. 3. Jednodenní rekolekce s filmem „Sny Akiro  ■
Kurosawy“. Odpolední částí provází filmový historik 
a pedagog UP Olomouc doc. PhDr. Vladimír Suchánek. 
Bližší info a přihlášky na exercicie@hotmail.com (nutné 
přihlášení předem).

DATUM PRO VEDE kDE kONTAkT

13.-15. 2.
Duchovní cvičení 
pro akolyty a past. 
pracovníky

P. J. Szkandera
Římskokatolická 
duchovní správa 
Stojanov

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

14. 2.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát, OM Duchovního centra 
sv. Františka z Pauly

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

20.-22. 2.
Duchovní cvičení pro 
členy a příznivce Matice 
Svatoantonínské

Mons. J. Graubner
Římskokatolická 
duchovní správa 
Stojanov

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

27. 2. – 1. 3.
Duchovní obnova pro 
mládež (od 16 let) se sv. 
Františkem z Assisi

sestry a bratři františkáni Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly

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

Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví;  
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

Kostel Panny Marie Královny v Praze 4 (Ve Lhotce 36)  ■
pořádá přednášku ctihodné sestry M. Fidelis Jakšičové 
na téma „Historie a současnost Kongregace Školských 
sester de Notre Dame“, která se bude konat v rámci 
Farní akademie, a to v neděli 8. 2. 2009 v 16:30.

Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Karmelitská 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 15. 2. 2009 
od 16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu Městské čás-
ti Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smíchov (MHD Anděl, 
naproti vchodu do kostela sv. Václava). Bližší informa-
ce na adrese http://www.focolare.cz/ 

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí  ■
Panny Marie, Příbram-Svatá Hora (Svatá Hora 591, 
261 80 Příbram, tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934, e-mail: 
basilica@svata-hora.cz, http://www.svata-hora.cz) vás 
zve na „Kurz liturgické varhanní hry I“ (výuka varhanní 
improvizace, doprovodu liturgie a základů liturgiky) ve 
dnech 5.-7. 2. 2009. Kurz vede Pavel Šmolík a další.

CO NOVÉHO V KNIŽNíM SVěTě

OZNáMENí

Nová revue pro katechetiku a náboženskou 
pedagogiku „Cesty katecheze“
Koncem února 2009 vyjde pod záštitou Katechetické 
subkomise České biskupské konference první číslo no-
vého čtvrtletníku „Cesty katecheze“. Časopis bude na-
bízet přístupy podporující katechezi, která bude pro lidi 
nejenom přínosná, ale i přitažlivá, bude reagovat na si-
tuace a problémy, které se dlouhodobě vyskytují v pra-
xi, zprostředkovávat poznání a osvědčené zkušenosti 
od nás i ze zahraničí a poskytovat konkrétní podněty 
pro různé katechetické a vzdělávací aktivity přiměřené 
situaci v našich farnostech.
Časopis chce nabízet nové cesty na základě pokon-
cilního pojetí obnovené katecheze, podle nových po-
znatků pastorální teologie a jejích pomocných oborů 
a pastoračních postupů, které odpovídají pokoncilní-
mu pojetí evangelizace. Informace naleznete na strán-
kách www.cestykatecheze.cz. Kontakt: Ing. Mgr. Marie 
Zimmermannová (šéfredaktorka): zimmermannova@
diecezehk.cz nebo redakce@cestykatecheze.cz, tel.: 
737 215 335, 495 063 420.

Myšlenky o svatém Pavlovi
Sbírka zprostředkovává papežův pohled na texty sva-
tého Pavla. Myšlenky Svatého otce mohou pomoci 
čtenářům k tomu, aby byl i jejich život setkáním s Ježí-
šem opravdu proměněn, podobně jako byl radikálně 
proměněn život Pavlův i životy všech těch, kteří v které-
koliv době věří v Krista a spoléhají se na něho.

Brož., 136 str., 135 Kč   
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Fatimské tajemství a Jan Pavel II.
(Aura Miguelová)
Co se stalo ve Fatimě 13. května 1917? Jaká tajem-
ství svěřila Panna Maria třem fatimským dětem? Co se 
přihodilo na Svatopetrském náměstí 13. května 1981? 
Proč se Jan Pavel II. rozhodl u příležitosti blahořečení 
dvou malých pasáčků zveřejnit třetí část fatimského ta-
jemství? A co je vlastně podstatou fatimského posel-
ství? Na tyto a další otázky odpovídá portugalská no-
vinářka a spisovatelka Aura Miguelová, která ve své 
knize představuje také historicko-politické souvislosti, 
jež papeže k publikování neznámé části fatimského ta-
jemství vedly.

Brož., 198 str., 199 Kč 
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Léčivá síla klášterních bylinek
(Petra Altmannová, Fidelis Happachová)
Po staletí se léčivé byliny využívaly nejen jako potravi-
nový doplněk, ale i jako léčebný prostředek. Ve středo-
věku se medicíně věnovaly většinou jen kláštery. Mno-
ho receptů, z nichž čerpají autorky této publikace, po 
staletí uchovávaly klášterní knihovny jako vzácný po-
klad. Petra Altmannová zkoumá historii řeholních spole-
čenství a tradiční i současný život v klášterech. Sestra Fi-
delis se po desetiletí stará o zahradu s léčivými bylinami 
v klášteře Bernried u Starnbergerského jezera. Padesát 
bylin ze své zahrady podrobně popsala. Mnohé z nich 
lze bez problémů pěstovat i na vlastní zahradě a pak 
podle uvedených receptů používat v kuchyni.

Váz., 155 str., 299 Kč 
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

„A neuveď nás v pokušení“

„A neuveď nás v pokušení“
Minule bylo připomenuto, že charakteristickým rysem církevní češtiny je její starobylost, archaičnost, konzervativ-
nost, popř. knižnost. Rysy starobylosti lze pozorovat v oblasti slovní zásoby (Jidáš přijal skývu; Amen, amen, pravím 
vám; V onen den; začkoli budete prosit), ve tvarosloví (budete živi; jste již čisti pro slovo) i v oblasti větné stavby 
(A nakloniv hlavu skonal.). Rozumná míra archaičnosti dává textům vznešenost (důstojnost, velebnost) a dobře 
koresponduje s vážností (závažností, důležitostí) jejich obsahu. 
Jistou míru starobylosti vykazuje i věta „A neuveď nás v pokušení“ – tím starobylým v ní je spojení předložky v se 
čtvrtým pádem podstatného jména (v pokušení). Chceme-li dnes říci, že je něco někam vkládáno, umisťová-

PRůHLEDy DO CíRKEVNí ČEŠTINy
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no nebo že je někdo někam uváděn, že někam vchá-
zí atp., užijeme spojení předložky do s druhým pádem 
podstatného jména (vepsat do památníku, vjet do 
města, uvést do problematiky). Pro ilustraci dávného 
stavu si uveďme dva úseky z kroniky tak řečeného Da-
limila z počátku 14. století: 1. král s úsilím v hrad vnide; 
2. (Bracislav) do kláštera jěde ..., a když Čechy v klášter 
jdiechu, Jitka skry sě za oltářem = Břetislav jel ke klášte-
ru ..., a když Čechové šli do kláštera, Jitka se skryla za 
oltářem. 
Nahrazování konstrukcí typu vejít v les konstrukcemi 
typu vejít do lesa je velmi starého data – docházelo 
k němu už ve 14. století. Dnes máme předložkové spo-
jení v + 4. pád zachováno např. ještě v biblických pa-
sážích „kdo pro jejich slovo uvěří ve mne“ nebo „aby 
byli uvedeni v dokonalost jednoty“.
Nyní věnujme pozornost ještě jedné zajímavosti obsaže-
né ve větě „A neuveď nás v pokušení“, tato zajímavost 
se týká vztahu mezi předponou u- (neuveď) a předlož-
kou v. Častým jevem českých vět je korespondence 
mezi slovesnými předponami a předložkami. Tato ko-
respondence je někdy zcela evidentní (mají-li předpo-
na a předložka stejný význam i stejnou podobu): dojít 
do cíle, namířit na terč, odejít od stolu; někdy je méně 
výrazná (mají-li předpona a předložka sice stejný vý-
znam, ale různou podobu): přistoupit ke stolu, vytrhnout 
ze sešitu). Korespondence mezi předponou a předlož-
kou je přítomna (i když poněkud skrytě) také v námi sle-
dované prosbě Otčenáše. Zaprvé platí, že předpona 
a předložka tu mají stejný význam; znamenají vnitřek, 
vnitřní prostor něčeho (tentýž význam má předpona u- 
např. ještě ve slovesech uvítat nebo uvěřit). A zadruhé 
platí, že tato významová shoda není náhodná – pra-
mení totiž z původní (už velmi dávné) shody formální, 
neboli: předpona u- ve slovese uvést je přeměněnou 
předponou v-. Souhláska v byla totiž ve 14. století obou-
retná (artikulovala se pomocí horního a dolního rtu) 
a měnila se v pozici před následující obouretnou sou-
hláskou v samohlásku u. Proto dnes máme kupř. úpl-
ně místo vplně, uprostřed místo vprostřed, úvod místo 
vvod nebo uvěřit místo vvěřit. Takovéto změně říkáme 
disimilace (rozrůzňování, rozpodobňování hlásek) a je-
jím účelem bývá zjednodušení, usnadnění výslovnosti.

Luboš Veselý 
Ústav pro jazyk český AV, oddělení gramatiky

21. únor – den mateřštiny
V rámci této rubriky zabývající se naší mateřštinou upo-
zorňujeme, že na 21. únor připadá Mezinárodní den 
mateřského jazyka. Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 
UNESCO na oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve svě-
tě mluví. Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je 
důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity; ja-
zyk je nenahraditelným nástrojem, jímž církev prostřed-
kuje Boha, vtělené Slovo. Pro zajímavost: Bible, nejčte-
nější a rovněž nejpřekládanější kniha na světě, existuje 
ve více než 2 400 jazykových verzích (překladech).
Jazyky jsou však také velmi křehkými poklady lidstva. Tisí-
cům malých jazyků hrozí zánik a během několika gene-
rací může až 50 % jazyků zcela vymizet. Zanikání celých 
jazykových systémů je čím dál tím rychlejší, v součas-
né době se odhadují asi dva jazyky za měsíc. Nece-

CO ZNAMENá ...

lá jedna čtvrtina jazyků se učí ve školách, je používána 
na internetu nebo ve sdělovacích prostředcích. Mluvčí 
malých jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější popu-
lace, který jim umožňuje jednat s úřady, studovat či sle-
dovat média. Mezinárodní den mateřského jazyka by 
měl přispět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu 
jazyků jako součásti společného dědictví lidstva. Cílem 
je chránit jazykovou různorodost světa a snažit se za-
mezit zániku malých jazyků. 
Tento den byl zvolen u příležitosti výročí události z roku 
1952, kdy v tehdejším Pákistánu devět obhájců jazyka 
Bangla obětovalo svůj život za uznání tohoto jazyka za 
úřední.

Čerpáno mj. z http://ec.europa.eu/ceskarepublika 
(kh)

Půst
Půst byl a je jedním z výrazů pokání. K němu patřilo zřek-
nutí se všeho nadbytku a věcí postradatelných. V už-
ším smyslu omezení se v jídle, případně zřeknutí se jídla. 
II. vatikánský koncil dal podnět k novému a správnému 
chápání postu a podle toho také upravil postní řád. Bis-
kupská konference může podrobněji určit zachovává-
ní pokání újmou a zdrženlivostí také skrze skutky lásky 
a úkony zbožnosti. V naší zemi je povolena tato výjim-
ka záměny. Dnešní praxe církve rozeznává tyto druhy 
postu:

Půst zdrženlivosti od masa a masných výrobků se za-
chovává každý pátek v roce, po-
kud na ten den nepřipadne slav-
nost nebo svátek. Pro katolíky platí 
od dovršeného 14. roku věku.

Půst újmy znamená odříci si jedno ze dvou 
hlavních jídel dne a najíst se dosy-
ta jen jednou, a to bezmasé stra-
vy. Vázáni jsou všichni zletilí až do 
započatého 60. roku věku.

Půst přísný  sestává z postu zdrženlivosti a zá-
roveň z postu újmy. Dnes katolic-
ká církev zachovává dva dny přís-
ného postu, a to Popeleční středu 
(letos 25. 2.) a Velký pátek, den 
utrpení a smrti našeho Pána Ježíše 
Krista (letos 10. 4.). Půst platí pro 
všechny zletilé až do šedesáti let 
věku. 

Půst eucharistický obnáší odřeknutí se jídla a nápojů 
alespoň jednu hodinu před svatým 
přijímáním, s výjimkou vody a léků.

karn

Oprava:
V minulém čísle bylo chybně uvedeno, že nejstarší 
kolegiátní kapitula je u kostela sv. Václava ve Staré 
Boleslavi, ve skutečnosti je však u kostela sv. Kosmy 
a Damiána tamtéž. Za nepřesnost se omlouváme.
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Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE
 3. února 1264 pražský biskup Jan III. z Dražic vysvětil kapli Všech svatých na Pražském hradě, kterou dal vystavět král Pře-

mysl. 
 3. února 1814 zemřel Jan Evangelista Antonín Koželuh, hudební skladatel, ředitel kůru v křižovnickém chrámu na Starém 

Městě pražském. Roku 1784 byl jmenován kapelníkem svatovítského chrámu. Věnoval se zpočátku sklad-
bě oper a oratorií, posléze psal skladby chrámové – mše pro všechny neděle a svátky, litanie, nešpory, of-
fertoria, rekviem, Salve regina (* 14. 12. 1738).

 7. února 999 zemřel Boleslav II., český kníže z rodu Přemyslovců. Roku 973 založil biskupství v Praze, rozšířil křesťanské ná-
boženství v Čechách. Dal vystavět dvacet klášterů, mezi nimi klášter v Břevnově a klášter sv. Jiří na Praž-
ském hradě (* r. 972). 

 8. února 1884 encyklika papeže Lva XIII. „Nobilissima“ o zlaicizování společnosti a jeho důsledcích pro školu a rodinu. 
 9. února 994 zemřela ctihodná Mlada Přemyslovna, dcera knížete Boleslava I., spoluzakladatelka a první abatyše be-

nediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Asi v letech 965 až 967 vedla v Římě jednání s papežem 
o zřízení pražského biskupství (* před r. 935). 

 10. února 1829 zemřel papež Lev XII. (vl. jm. Annibale della Genga), kardinál a biskup Senigallie. Za jeho vlády se roku 
1825 slavilo Milostivé léto. Nechal rozšířit vatikánskou knihovnu, znovu vystavěl baziliku sv. Pavla za hradba-
mi, projevoval péči o misie ve světě (* 22. 8. 1760). 

 10. února 1939 zemřel papež Pius XI. (vl. jm. Achille Ratti), arcibiskup milánský a kardinál, v roce 1925 zavedl slavnost Je-
žíše Krista Krále. Vyzval ke Katolické akci, v níž se měli sjednotit věřící všech stavů a stáří. V roce 1937 zřídil 
Papežskou akademii věd, uskutečnil 33 svatořečení a 500 blahoslavení (* 31. 5. 1857). 

 11. února 1929 uzavřeny Lateránské dohody mezi italským královstvím a katolickou církví, v nichž byla písemně zajištěna 
suverenita města Vatikánu. 

 12. února 1869 narozen Kamil Hilbert, architekt, dovršitel stavby chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Zakladatel vědec-
ké konzervace a restaurování památek u nás. V letech 1899-1929 restauroval kostely v Kouřimi, v Čáslavi, 
v Lounech, v Nymburku, v Mělníku a další. Od roku 1925 řádný člen České akademie věd a umění († 25. 6. 
1933). 

 14. února 869 zemřel sv. Konstantin-Cyril, byzantský učenec a misionář. Je autorem slovanského písma – hlaholice, kte-
rou pro potřeby misie na Velké Moravě vytvořil z řecké abecedy. Se svým bratrem Metodějem se podílel 
na překladu Písma svatého (* r. 827). 

 19. února 1339 zemřel Petr Žitavský, katolický kněz-cisterciák, kaplan zbraslavského opata Konráda, s nímž se účastnil řady 
politických jednání. V roce 1316 byl jmenován 3. cisterciáckým opatem na Zbraslavi. Autor latinsky psané 
kroniky, kde zachytil dějiny „Českého království i celé střední Evropy“ od smrti Přemysla Otakara II. do roku 
1338 (* kolem r. 1264). 

 19. února 1929 narozen PhDr. Josef Kadlec, katolický kněz-jezuita, absolvent lékařské fakulty UK. Pracoval v Onkologic-
kém ústavu v Ústí n. Labem, byl asistentem Lékařské fakulty hygienické UK. Z pověření komise OSN odjel 
v dubnu 1967 do Caracasu jako poradce ve věci vymýcení infekčních a tropických chorob. Řádný pro-
fesor bioetiky na univerzitě ve Washingtonu († 3. 11. 2008).

 20. února 1999 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a udílení svátostí obnovil všem českým a moravským ordinářům pra-
vomoc povolit všem kněžím v jejich diecézích, aby slavili ve všední dny tři a o nedělích a zasvěcených 
svátcích čtyři mše svaté. 

 22. února 1994 ve Vatikánu zveřejněn dopis papeže Jana Pavla II. nazvaný „Dopis rodinám“, kde zdůrazňuje zodpověd-
ný přístup rodin na celém světě.

 23. února 1654 císař Ferdinand III. spojil takzvaným Unijním dekretem Karolinum s jezuitskou kolejí Klementinum do společ-
né Karlo-Ferdinandovy univerzity (Universitas Carolo-Ferdinandea). Sídlem fakulty filosofické a teologic-
ké se stalo jezuitské Klementinum, práva a medicína zůstaly v Karolinu. Karlo-Ferdinandova univerzita pak 
existovala až do roku 1918 (respektive do roku 1920). 

 25. února 1419 Václav IV. ponechal třem pražským kostelům, Panny Marie Sněžné, sv. Antonína a sv. Benedikta, svobodu 
k podávání pod obojí i laikům. 

 25. února 1999 kardinál Miloslav Vlk obdržel z rukou německého prezidenta Romana Herzoga vysoké státní vyznamenání 
– Velký kříž za zásluhy – udělené za přínos k česko-německému smíření.

 26. února 1919 papež Benedikt XV. schválil pro celou církev světovou prosebnou oktávu za sjednocení všech křesťanů. 

Arnošt Kelnar
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby pastýři církve byli vždy poslušni Ducha svatého ve 
svém učení a službě Božímu lidu.

Úmysl misijní
Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby 
k podpoře usmíření, spravedlnosti a míru podle závě-

rů Biskupského synodu na II. zvláštním shromáždění pro 
Afriku.

Úmysl národní
Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí od svých nejbliž-
ších i od všech, kteří o ně pečují.


