
Náš život s Bohem v církvi je ustavičným učením
V církevním kalendáři je září měsícem vrcholného mezidobí. V občanském životě je tento měsíc už tradičně 
spojován se začátkem školního roku. Obojí spolu souvisí. Být na cestě, prožívat onu často úmornou každoden-
nost jako smysluplnou pouť znamená být stále nějakým způsobem ve škole, nechat se poučit z událostí na-
šeho života, interpretovat je v Božím světle, růst v poznávání. A i když mnozí z nás už se školou nemají přímý 
kontakt, náš život s Bohem v církvi je ustavičným učením. Církev je mater et magistra, matka a učitelka. Při-
pomeňme si na počátku tohoto navýsost školního měsíce několik zdánlivě samozřejmých principů jakéhoko-
liv naukového dialogu v církvi.
Především: je jen jeden Mistr, Kristus. On je Učitelem i Učením, obsahem jeho učení je on sám, jeho život, 
v němž ve vtělení přijal veškeré stvoření, celé lidstvo, celé dějiny. On jediný je Pravdou. A tato pravda nemů-
že být vlastněna, ale v živém vztahu poznávána a milována. Zde jsme my všichni žáky, ať už je naše místo ve 
struktuře církve jakékoliv. To vyžaduje postoj naslouchání, odvahu dozvídat se nové, být překvapován, ote-
vřenost a ostych před jakoukoliv předčasnou defi nitivností. Jinými slovy: vyžaduje to postoj Mariin.
V interpretaci Kristova učení jsou v církvi různým údům přisouzeny různé úlohy. Každá z nich je na prvním mís-
tě službou člověku. Podstatná je tedy na všech stranách úcta k partnerovi v dialogu, trpělivost, empatie. Ka-
ždý, kdo má ještě dnes kontakt se školami, ví, že prošly hlubokou proměnou. Mnohé se nám líbit nemusí, ale 
faktem je, že i pedagogika musí odrážet potřeby, situaci i možnosti současného člověka, respektovat jeho 
osobitost. Rovněž církev má mluvit k lidem naší doby 
jazykem a způsobem jim srozumitelným.
K podstatným rysům každé školy patří nějaká forma 
poslušnosti. Jinak nelze nic naučit. Poslušnost, kterou 
od nás vyžaduje Ježíš, je velmi náročná pro všech-
ny strany „vyučovacího procesu“. Jak nám ukazuje 
Písmo, jde Ježíšovi vždy o poslušnost dialogickou, na-
slouchající, respektující, poslušnost, která se realizuje 
v lásce, a proto s sebou nese velkou zodpovědnost. 
Poslušnost synů a dcer zahrnuje nejen úctu dětí k ro-
dičům, ale i úctu rodičů k dětem. To platí i pro nauko-
vý dialog v církvi. Syn má právo v úctě klást otázky, 
vysvětlovat své postoje, má právo žádat vysvětlení. 
Otec, autorita, má pak právo a povinnost učit i věci, 
jež nejsou pokaždé vhod, vždy ale v hlubokém spo-
jení s Bohem, po důkladné modlitbě a zvážení slov, 
v úctyplné pokoře. A někde v pozadí musí mu vždy 
jako jemná korektura zaznívat biblický výrok o uklá-
dání břemen, jichž se sám nedotýká. Že k synovské 
poslušnosti patří i právo na uctivou kritiku a k otcov-
ské moudrosti odvaha tuto kritiku přijmout, by mělo 
být samozřejmé.
Přeji nám všem odvahu k takovémuto následová-
ní Krista, který je Cesta, Pravda a Život. Nám, vysvě-
ceným služebníkům, přeji a vyprošuji touhu po hlu-
bokém poznávání pravdy a odvahu k naslouchání 
a otevřenosti vůči našim bližním, odvahu nechat se 
poučit i „zdola“, nám všem jako synům a dcerám 
Božím přeji a vyprošuji úctu k církvi, neodbytnou tou-
hu po pravdě a spravedlnosti, odvahu klást sobě sa-
mým i „učitelům“ i ty nejpalčivější otázky. K tomu ať 
nám pomáhá Panna Maria, Matka naslouchání.

P. Petr Beneš CSsR
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Zářijový kalendářík
 3. 9. sv. Řehoře Velikého, učitele církve
 8. 9. svátek Narození Panny Marie
  Mezinárodní den boje proti negramotnosti
 12. 9. Jména Panny Marie
 13. 9. sv. Jana Zlatoústého, učitele církve
 14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
 15. 9. Panny Marie Bolestné
 16. 9. sv. Ludmily, mučednice
  Den církevního školství
 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 26. 9. Mezinárodní den neslyšících
 27. 9. Den Charity 
 28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního 

patrona českého národa
  Den české státnosti, státní svátek
 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, 

archandělů
 30. 9. Svatováclavská sbírka na církevní školství
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Jáhenské svěcení
V sobotu 8. září v 10:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha přijmou jáhenské svěcení Vojtěch Smolka a Jan 
Primus, kteří tak učiní další krok na své cestě ke kněžství. 
V neděli 30. září v 10:30 v kostele sv. Václava v Praze-Vr-
šovicích budou na trvalé jáhny vysvěceni Pavel Švarc 
a Jan Rückl. Vyprošujme všem budoucím jáhnům Boží 
požehnání, vytrvalost, věrnost a radost ze služby.

Svatováclavská pouť 2012
Ve dnech 27.–29. září 2012 proběhne 
X. Národní svatováclavská pouť. Ve 
čtvrtek 27. září se od 18:00 uskuteční 
ve všech farnostech na celém úze-
mí České republiky modlitební most 
za český národ. K využití v rámci této 
společné modlitby, která by se časo-
vě měla krýt s dobou převozu relikvie 
sv. Václava do Staré Boleslavi, nabí-
zíme text modlitby za náš národ:

Modlitba za vlast 
Bože, Otče nás všech, 
děkujeme ti za Čechy, Moravu a Slezsko 
– naši krásnou a úrodnou vlast. 
Děkujeme ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit 
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. 
Prosíme tě, dej i nám dnes 
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov 
a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění 
a každý na svém místě 
po vzoru svatého knížete Václava 
zodpovědně konali svůj úkol. 
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.

kevním školám a školským zařízením působícím v arci-
diecézi. Za veškeré dary upřímné díky!

Adorace za rodiny, 
kněžská a duchovní povolání 
Od září 2012 budou o prvních pátcích v měsíci pokra-
čovat společné adorace v kostele sv. Ludmily na ná-
městí Míru, Praha-Vinohrady. Kromě celodenního výsta-
vu Nejsvětější svátosti bude od 15:30 probíhat společná 
adorace, v jejímž vedení se budou střídat řeholní spole-
čenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 
bude následovat mše svatá, sloužená našimi biskupy.
Jsou zváni všichni, kteří chtějí rodiny i nová kněžská 
a duchovní povolání doprovázet svou modlitbou, ale 
také všichni mladí lidé, kteří hledají svou životní cestu. 
Nabízí se pro ně možnost setkání s těmi, kdo povedou 
společné adorace.
Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách 
http://www.hledampovolani.cz a http://www.kvpzr.cz 

P. Miloslav Kabrda SDB, 
předseda Rady pro pastoraci povolání

Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků 
– Bedřicha Bachsteina a druhů
Dne 10. května 2012 papež Benedikt XVI. podepsal de-
kret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků –
Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela 
Panny Marie Sněžné v Praze. Tím ofi ciálně otevřel ces-
tu k jejich prohlášení za blahoslavené. Slavnostní litur-
gie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků do-
jde, proběhne v pražské katedrále 13. října tohoto roku.
Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Panny 
Marie Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře Ru-
dolfa II. a zhruba do roku 1610 konvent i kostel obnovi-
la. Dne 15. února 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda 
Habsburského do Prahy (tzv. vpád Pasovských). Vojsko, 
které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře 
a už během svého postupu k Praze vyvolávalo pobou-
ření tím, jak barbarsky se chovalo, obsadilo rychle Ma-
lou Stranu a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. 
Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel na Starém 

Program Národní svatováclavské pouti naleznete na 
straně 15.

Svatováclavská sbírka na církevní školství
Při bohoslužbách v neděli 30. září proběhne Svatovác-
lavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo 
vybráno 610 497,80 Kč a prostředky byly rozděleny cír-
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čtou všechna evangelia, Skutky a podstatná část 
z dalších novozákonních knih. Bible24 má svůj počá-
tek v Římě, kde při biskupské synodě o Božím slově pro-
bíhala „Bible dnem i nocí“. Tehdy se jednalo o sedmi-
denní četbu celého Písma. Osobně jsem byla přítomna 
a byla jsem natolik zasažena silou Božího slova, že mě 
to vedlo k nápadu uspořádat něco podobného i v ČR.
Pro české prostředí jsme zvolili kratší variantu, a to čet-
bu Nového zákona dnem i nocí. V květnu roku 2009 
se poprvé konal projekt Bible24 ve farnosti v Uherském 
Brodě. V roce 2010 pomyslnou štafetu převzali ve far-
nosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích 
a v roce 2011 se uskutečnil již třetí ročník v kostele sv. 
Ludmily v Praze-Vinohradech. A právě v Brně přišli s ná-
padem navázat na Bibli24 a v době adventní během 
noci číst z knihy žalmů. Na loňskou Bibli24 jsme chtě-
li navázat i v Praze, a protože kostel Nejsvětějšího Srd-
ce Páně je jen kousek od kostela sv. Ludmily, zvolili jsme 
právě Noc žalmů.

 ■  Co jste očekával od Noci žalmů ve vaší farnosti? 
Proč jste se pro ni rozhodl?

otec Zdenek: Sliboval jsem si od toho, že farníci spolu 
něco prožijí, ať už ti, kteří se budou podílet na organiza-
ci, nebo ti, kteří se pak zapojí do samotného čtení. Že 
to tedy poslouží k dalšímu stmelení farnosti a navázání 
nových vztahů, k čemuž myslím skutečně došlo. Také 
jsem si sliboval, že to bude nejen pro naši farnost nový 
dobrý duchovní impuls a zejména nová zkušenost s Bo-
žím slovem, která povzbudí k jeho četbě a vůbec k no-
vému objevení Božího slova ve vlastním životě. Zároveň 
se přiznám, že jsem měl i trošku obavy, aby to nebylo 
úplné fi asko!
Myslím, že to nakonec dobře zapadlo do toho, oč se 
zde ve farnosti snažím ve svých – v naprosté většině bi-
blických – kázáních a také na hojně navštěvovaných 
biblických hodinách. A také při svátostech smíření či 
duchovním vedení, kdy povzbuzuji věřící k pravidelné-
mu kontaktu s Božím slovem.

 ■ Jak vypadá příprava Bible24 nebo Noci žalmů?
sestra Andrea: Farní rada nebo ti, kteří jsou ve farnos-
ti více zapojeni, se sejdou někdy před začátkem doby 
postní. Seznámí se blíže s projektem, někdo z těch, kdo 
ho již pořádal, ho může osobně představit. Domluví se, 
jaké doprovodné aktivity pro konkrétní farnost zvolit 
(biblická soutěž pro děti, biblická setkání v postě, roz-
pis četby pro farníky, tzv. biblická adorace, výstava 
biblí, které mají farníci doma, pozvání nějakého biblis-
ty na farní duchovní obnovu, lektorský kurz, ...). Rozdělí 
se i kompetence, kdo se čeho ujme. Obyčejně stačí na 
začátku tři až pět lidí, kteří si později kolem sebe najdou 
spolupracovníky (mládež pro službu v kostele, seniorky 
pro napečení koláčů apod.)

 ■ Kdo patřil mezi účastníky?
otec Zdenek: V celkem sedmi blocích se vystřídalo přes 
sedmdesát čtenářů různého věku a z různých míst Pra-
hy. Mezi účastníky však patřil každý, kdo do kostela za-
vítal. Noc žalmů oslovila nejen naše farníky (a třeba 
také biřmovance, protože vzápětí po Noci žalmů jsme 
zde měli biřmování, a tak jsem jim to hodně doporu-
čoval jako možný prostor ztišení, naslouchání, medita-
ce..., a někteří z nich zde vydrželi celé hodiny a moc si 
to pochvalovali!), ale také ty, kteří si někde přečetli pla-
káty, nebo náhodné kolemjdoucí, kteří zde na náměstí 

a Novém Městě praž-
ském i těch, kdo se 
do většinově nekato-
lické Prahy stáhli před 
postupujícím vojskem, 
přerostlo v explozi ex-
trémního radikalismu. 
Ten vyústil v napadení 
některých katolických 
klášterů, v nichž do-
šlo k rabování a někde 
i ke krveprolití. Nejvý-
raznější obětí vraždění 
se stala právě komu-
nita františkánů, kte-
rou tvořili bratři z růz-
ných částí Evropy (čtyři 
Italové, Španěl, Fran-
couz, Holanďan, Něm-

ci a Češi). Čin byl později všeobecně odsouzen, a to ze 
strany jak katolíků, tak protestantů.
Pohnuté události spojené s vpádem Pasovských a mu-
čednictvím čtrnácti františkánů jsou mementem, dnes 
poněkud pozapomenutým, jež však může po čtyřech 
staletích napomoci hlubšímu porozumění některým his-
torickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich 
uzdravování.
Pro naši církev je toto blahořečení významnou duchov-
ní událostí, kdy bude v osobách blahořečených brat-
ří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad 
věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti 
vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy 
se také budou moci dotknout tajemství společenství 
svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každé-
ho člověka.
Provincie bratří františkánů a Arcibiskupství pražské 
zvou všechny věřící Čech a Moravy k účasti na této 
slavnostní chvíli.
V této souvislosti vydaly Paulínky knihu Klementa Mina-
říka OFM Pražští mučedníci, rozšířenou o antologii histo-
rických textů vážících se k této události, kterou je mož-
no si objednat i ve větším počtu (http://www.paulinky.
cz). Nakladatelství Paulínky také v průběhu září uve-
de na pulty knihkupectví novénu a do Vánoc by měla 
o Čtrnácti mučednících vyjít další kniha, tentokrát více 
popularizační.

Ohlédnutí za Nocí žalmů
Letos v květnu se v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na 
pražských Vinohradech konal zajímavý projekt Noc žal-
mů, na nějž navážou i další podobné projekty. V ohléd-
nutí za úspěšnou květnovou akcí jsme jejím organi-
zátorům, sestře Andreji Hýblové FSP a otci Zdenkovi 
Wasserbauerovi, faráři u Nejsvětějšího Srdce Páně, po-
ložili několik dotazů.

 ■ Jak Noc žalmů vznikla?
sestra Andrea: Noc žalmů vznikla jako jakési volné po-
kračování Bible24, kdy se za čtyřiadvacet hodin pře-
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Jiřího z Poděbrad a blízko metra nikdy nechybí. A mys-
lím, že to i tyto lidi oslovovalo, protože žalmy podobně 
jako celé Boží slovo mají v sobě tu sílu a moc dotknout 
se srdce člověka. A věřím, jak jsem tak občas pozoro-
val lidi v kostele, že se skutečně dotknuly! Věřím tedy, 
že to byla také vlastně evangelizační akce, na kterou 
jsme zvali krásnými plakáty, upoutávkami v různých 
médiích, na kterou mohli svobodně zabloudit náhodní 
kolemjdoucí a na které zcela jistě vanul Boží Duch skrze 
nočním chrámem znějící starozákonní modlitby.
Do samotné přípravy se zapojilo hlavně společenství 
mladých. Vnímal jsem, že si to vzali za své, a přesto, že 
zkouškové období bylo za dveřmi, obětavě se pro to 
nasadili.
sestra Andrea: Další možností, jak zapojit lidi z farnosti, 
jsou hudební vstupy mezi jednotlivými bloky četby. Le-
tos v živých hudebních vstupech zazněly skladby pro 
varhany a housle, jež svým charakterem doprovodily 
meditativní ráz celé akce.

 ■ Co bude následovat?
otec Zdenek: Protože celou akci hodnotím jednoznač-
ně pozitivně, rád bych, aby se v naší farnosti příští rok 
uskutečnilo něco podobného znovu. Budu se snažit na-
slouchat farníkům, aby mne i oni pomohli inspirovat, ja-
kou část Bible vybrat.

 ■ Slovo na závěr?
otec Zdenek: Neříkám, že to nebylo náročné, ale na 
druhé straně to byly pro mnohé farníky i celou farnost 
silné duchovní okamžiky, za které jsem Bohu vděčný.
sestra Andrea: Ráda předám své zkušenosti z uplynu-
lých ročníků všem dalším, kteří by se chtěli dozvědět 

více. Pokud bude třeba, jako paulínky se opět zapojí-
me s pomocí při vizuální a mediální propagaci. Inspira-
cí pro vás mohou být i tyto dvě webové stránky: http://
www.bible24.unas.cz/ a http://www.noc-zalmu.srdce-
pane.cz/

Děkujeme za rozhovor. (kv)

Papežská misijní díla představila nový web 
Dne 11. července 2012, na svátek svatého Benedikta, 
patrona Evropy, k němuž se po staletí s důvěrou obra-
celo mnoho misionářů s prosbou o přímluvu a pomoc, 
spustila Papežská misijní díla (PMD) v ČR ofi ciálně nový 
webový portál http://www.missio.cz. Portál přináší vel-
ké množství informací, a tak zde zájemci o pomoc v mi-
sijních zemích, členové PMD, ale i náhodní návštěvníci 
mohou najít vše potřebné.
Dozvíte se zde např., v kolika zemích, jak a kde PMD 
pomáhají; do jakých aktivit se můžete sami zapojit, 
a podpořit tak misie; získáte přehled o nejnovějších mi-
sijních materiálech a můžete si prohlédnout také ob-
sáhlou foto-, video- a audiogalerii.
Nový web PMD patří mezi nejmodernější v prostředí cír-
kevních internetových prezentací, je samozřejmě pro-
pojen se sociálními sítěmi a nejnovějšími technologiemi 
a umožňuje bezproblémové prohlížení i na tabletech 
a chytrých mobilních telefonech.
Představení nových webových stránek souvisí též s uni-
kátním výročím 100 let od počátků Papežských mi-
sijních děl na našem území. Právě tyto oslavy budou 
v České republice zdůrazněny během říjnové Misijní ne-
děle (21. 10. 2012).

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
16. 9.  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): katedrála Svatého Ducha, Hradec Králové (Mons. František Hladký)
28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA (10:00): Národní svatováclavská pouť, Mariánské náměstí, Stará Boleslav 

(kard. Dominik Duka)

Radio Proglas 
2. 9.  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
9. 9.  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
16. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
23. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA (18:00): kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice-Čtyři Dvory
30. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)

Televize Noe
2. 9.  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jan Žaluda)
9. 9.  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Kamil Obr)
14.–16. 9. přenosy z apoštolské cesty Benedikta XVI. do Libanonu
15. 9. POUŤ TŘÍ NÁRODŮ (11:30): kostel Panny Marie Pomocné, Zlaté Hory (kard. Joachim Meisner)
16. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): Bejrút (Benedikt XVI.)
23. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
30. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín

Změna vyhrazena.
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Pravidelný eucharistický výstav

DEN ČAS KOSTEL (ULICE) MÍSTO

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

Po – Pá 6:00 – 7:00 sv. Filipa a Jakuba (Na Zlíchově) Praha-Hlubočepy

Po 18:40 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Po – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Praha-Malá Strana

St (po mši sv.) 8:40 – 9:10 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka

St 18:45 – 19:30 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové 
Butovice

Čt (pouze 1. v měsíci, za 
povolání)

17:00 – 18:00 Narození Panny Marie (U školy) Nové Strašecí

Čt (před 1. pátkem v měsíci) 18:00 – 18:30 Narození Panny Marie (Baarova) Praha-Michle

Čt 17:40 – 18:00 Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora

Čt (před 1. pátkem v měsíci) cca 8:30 – 9:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Čt 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice

Čt 19:00 – 19:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy

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

Pá 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové 
Butovice

Pá 18:00 – 19:15 sv. Františka z Assisi (U Habrovky) Praha-Krč

Pá (školní rok) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Praha-Stodůlky

Pá (pouze 1. v měsíci) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice

Pá (září – červen) (po mši sv.) 19:15 – 21:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka

Pá (1. v měsíci)
8:30 – 9:00

17:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá (2. v měsíci, za mladé lidi 
v obtížných situacích)

18:40 – 19:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá (pouze 1. v měsíci) 17:00 – 18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy

So (pouze 1. v měsíci) 17:40 – 18:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka

Ne 10:10 – 10:50 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Z diáře kardinála Duky
 1. 9. 9:00 České Budějovice, Národní dožínky 2012 – zahájení, žehnání úrody 
 2. 9. 10:00 Horní Počernice, kostel sv. Ludmily – mše sv. s biřmováním
 3. 9. 8:00 Praha-Vinohrady, ZŠ Kladská – zahájení školního roku
 6. 9. 9:30 Svatá Dobrotivá-Zaječov, kostel Zvěstování Panny Marie – mše sv. pro PTP 
 7. 9. 16:30 Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie – mše sv. a otevření výstavy 

o internaci řeholnic 
 8. 9. 19:00 Praha-Bílá Hora, klášter benediktinek komunity Venio – beseda s VŠ studenty 
 9. 9. 11:00 Luže, poutní chrám Panny Marie na Chlumku – poutní mše sv. 
  18:00 Praha-Hradčany, kostel Všech svatých – nešpory a instalace nového probošta kapituly 
 14. 9. 19:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. pro řád sv. Lazara
 15. 9.  Znojmo – návštěva dominikánského kláštera 
 16. 9. 18:00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – mše sv., svátek sv. Ludmily
 18. 9.  Německo, Konnersreuth – mše sv., výročí smrti Terezie Neumannové
 19. 9. 18:00 Praha-Malá Strana, francouzská ambasáda – převzetí řádu čestné legie
 20. 9. 18:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Jiljí – mše sv. a diskusní večer k 50. výročí úmrtí P. Silvestra Braito OP
 22. 9. 9:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství – přednáška pro kurz katedrálních lektorů 

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.
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 23. 9. 9:30 Říčany, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv. s biřmováním
 26. 9. 9:00 Praha-Dejvice, KTF UK – mše sv. pro celofakultní setkání
  14:30 Praha-Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého – žehnání medailek pro armádu do misí 
 28. 9. 10:00 Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť, slavnostní mše sv.
 29. 9. 10:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – doživotní sliby 
 30. 9. 11:15 Praha-Smíchov, kostel sv. Gabriela – poutní mše sv. 

Z diáře biskupa Malého
 4. 9. 14:00 Praha-Kobylisy, evangelický sbor U Jákobova žebříku – přednáška
 6. 9. 18:00 Praha-Chodov, kostel sv. Františka – uvedení faráře
 7. 9. 18:00 Neratovice-Lobkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – uvedení faráře
 8. 9. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s jáhenským svěcením
 9. 9. 10:00 Praha-Holešovice, kostel sv. Antonína, udělení kandidatury trvalého 

jáhenství
15.–16. 9.  Banát – slavnost 100. výročí posvěcení kostela
 22. 9.  8:30 Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty – mše sv., Opus bonum
 23. 9. 9:30 Český Brod, kostel sv. Gotharda – mše sv.
 28. 9. 10:00 Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť, slavnostní mše sv.
 30. 9. 10:30 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – jáhenské svěcení
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 9. 9:00 Praha-Koloděje, kostel Povýšení sv. Kříže – mše sv.
  14:00 Praha-Libeň, kostel sv. Vojtěcha – mše sv., svátek bl. Matky Terezy z Kalkaty
 7. 9. 18:00 Říčany u Prahy, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 8. 9. 10:00 Bor u Tachova, kostel sv. Mikuláše – mše sv., loretánské slavnosti
 9. 9. 10:00 Krásná Hora nad Vltavou, kostel sv. Mikuláše – mše sv. s biřmováním
 15. 9. 11:00 Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů – mše sv. 

s kněžským svěcením
 16. 9. 11:15 Tetín, kostel sv. Ludmily – mše sv., svátek sv. Ludmily
 18. 9. 9:00 Hájek – účast na vikariátní konferenci vikariátu Kladno, začátek mší sv.
 22. 9. 17:00 Živohošť, kostel sv. Fabiána a Šebestiána – mše sv. s biřmováním
 23. 9. 10:30 Tuchoměřice, klášter komunity Chemin Neuf – mše sv.
 28. 9. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., slavnost sv. Václava
 30. 9. 11:00 Praha-Podolí, kostel sv. Michaela archanděla – mše sv., svátek sv. Michaela archanděla

Z ACT CURIAE
Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Personalia
Instalace kanovníka a volba probošta kapituly
Prof. PhDr. Petr Piťha, kněz diecéze Breda, který byl 
s účinností od 4. 1. 2012 jmenován kanovníkem Kolegi-
átní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, byl do 
této funkce řádně instalován při liturgii nešpor dne 3. 7. 
2012. Na řádném zasedání této kapituly téhož dne byl 
kanovník prof. PhDr. Petr Piťha zvolen novým proboš-
tem této kapituly, a to na dobu pěti let. Kardinál Do-
minik Duka OP, arcibiskup pražský, tuto volbu potvrdil 
dne 6. 7. 2012.
Instalace nového probošta proběhne při nešpo-
rách dne 9. 9. 2012 v 18:00 v kostele Všech svatých 
na Pražském hradě. Instalaci vykoná kardinál Dominik 
Duka OP.

Složení farářských zkoušek
Dne 20. 6. 2012 v souladu s příslušnými ustanoveními 
proběhla farářská zkouška. Před komisí řádně jmenova-
nou místním ordinářem úspěšně složili farářskou zkoušku 
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D. a Dr. Ondřej Salvet, 

kněží arcidiecéze pražské, a P. Mgr. Konstantin Petr Mi-
kolajek O.Præm. 

Změna ve vedení Řádu karmelitánů
S účinností od 1. 7. 2012 byl do funkce vyššího řeholního 
představeného Českomoravské generální delegatury 
Řádu karmelitánů na místo dosavadního generálního 
delegáta P. Cyrila Vojtěcha Kodeta O.Carm. jmeno-
ván P. Gorazd Pavel Cetkovský O.Carm. 

Volba nového vedení Provincie kapucínů v ČR
Na 102. provinční kapitule Provincie kapucínů v ČR 
v květnu letošního roku byl zvolen provinciálem 
P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap. a provinčním vi-
kářem P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap.

Jáhenské svěcení
V sobotu 16. 6. 2012 přijal v kostele Panny Marie Sněžné 
v Praze jáhenské svěcení pro Řád menších bratří – fran-
tiškánů Eliáš Tomáš Paseka OFM. Světitelem byl Mons. 
Karel Herbst SDB, pražský pomocný biskup. 
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V pátek 29. 6. 2012 přijal v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie v Praze na Strahově jáhenské svěcení pro Králov-
skou kanonii premonstrátů na Strahově Vavřinec Martin 
Šiplák O.Præm. Světitelem byl Mons. František Václav 
Lobkowicz O.Præm., biskup ostravsko-opavský. 

Kněžské svěcení
V sobotu 23. 6. 2012 přijal v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze kněžské svěcení jáhen pražské ar-
cidiecéze PhDr. Radek Tichý, Ph.D. Světitelem byl kardi-
nál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Ustanovení
P. Mgr. Norbert Milan Badal OP byl s účinností od 1. 7. 
2012 uvolněn z funkce administrátora excurrendo ŘK 
farnosti Rudná-Hořelice a ŘK farnosti Tachlovice.
P. Regalát Petr Beneš OFM, Th.D., byl na žádost svého 
řeholního představeného s účinností od 1. 7. 2012 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnos-
ti u kostela Panny Marie Sněžné, Praha-Nové Město, 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven 
členem společné duchovní správy ŘK farnosti u kostela 
sv. Anežky České, Praha-Spořilov.
P. Bc. Serafín Robert Beníček OFMCap. byl na žádost 
svého řeholního představeného s účinností od 1. 8. 
2012 uvolněn z funkce výpomocného duchovního kláš-
terního kostela sv. Josefa, Praha-Nové Město.
P. Mgr. Jan Blaha SDB byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2012 uvolněn z funk-
ce výpomocného duchovního Salesiánského střediska 
mládeže o.p.s., Praha-Kobylisy.
Mgr. Ing. Petr Bouška byl s účinností od 1. 7. 2012 jme-
nován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK far-
nosti Beroun a s účinností od téhož data do 31. 12. 2014 
byl jmenován a ustanoven členem vikariátní rady vik-
ariátu Beroun.
Miroslav Cúth byl s účinností od 1. 7. 2012 uvolněn 
z funkce okrskového vikáře IV. pražského vikariátu 
a s účinností od téhož data do 31. 12. 2014 byl jmeno-
ván a ustanoven členem vikariátní rady IV. pražského 
vikariátu. 
P. Gorazd Pavel Cetkovský O.Carm. byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 7. 2012 
uvolněn z funkce faráře a výpomocného duchovního 
ŘK farnosti u kostela sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-
-Liboc, z funkce rektora fi liálního kostela sv. Havla, Pra-
ha-Staré Město, a z funkce člena vikariátní rady II. praž-
ského vikariátu.
P. Ing. Mgr. Leo Pavel Červenka SDB byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2012 
uvolněn z funkce rektora ŘK duchovní správy u kostela 
sv. Kříže, Praha-Nové Město.
ThDr. Krzysztof Drzazga byl s účinností od 1. 7. 2012 do 
31. 12. 2014 jmenován a ustanoven členem vikariátní 
rady vikariátu Beroun. 
ThMgr. Jerzy Gapski byl s účinností od 1. 7. 2012 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnosti 
u kostela sv. Václava, Praha-Smíchov, a s účinností od 
téhož data do 31. 12. 2014 byl jmenován a ustanoven 
členem vikariátní rady II. pražského vikariátu.
Mgr. Jan Gerndt byl na návrh soudního vikáře Metropo-
litního církevního soudu Arcidiecéze pražské s účinnos-
tí od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014 jmenován a ustanoven 

notářem Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze 
pražské pro záležitosti týkající se kněží.
P. Mgr. Jan Vianney Pavel Hanáček O.Carm. byl na žá-
dost svého řeholního představeného s účinností od 1. 7. 
2012 jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti 
u kostela sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc, a vý-
pomocným duchovním fi liálního kostela sv. Havla, Pra-
ha-Staré Město.
Ing. Mgr. Robert Hanačík byl s účinností od 1. 7. 2012 
jmenován na dobu tří let okrskovým vikářem vikariátu 
Beroun.
P. Mgr. František Zdeněk Horák O.Carm. byl na žá-
dost svého řeholního představeného s účinností od 1. 
7. 2012 jmenován a ustanoven administrátorem ŘK far-
nosti u kostela sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc.
P. Mgr. Daniel Peter Janáček O.Præm. byl se souhla-
sem svého řeholního představeného s účinností od 1. 7. 
2012 uvolněn z funkce rektora fi liálního kostela sv. Petra 
a Pavla, Praha-Řeporyje, v ŘK farnosti Ořech a s účin-
ností od téhož data do 31. 12. 2014 byl jmenován a usta-
noven členem vikariátní rady II. pražského vikariátu.
 P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap. byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 8. 2012 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního klášterního 
kostela sv. Josefa, Praha-Nové Město, s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven rektorem klášterní-
ho kostela Panny Marie Královny andělů, Praha-Hrad-
čany, a s účinností od téhož data do 31. 12. 2012 byl 
jmenován a ustanoven rektorem poutního kostela Na-
rození Páně (Loreta), Praha-Hradčany.
P. Cyril Vojtěch Kodet O.Carm. byl na svou žádost jako 
řeholního představeného s účinností od 1. 7. 2012 jme-
nován a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u koste-
la sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc, a výpomoc-
ným duchovním fi liálního kostela sv. Havla, Praha-Staré 
Město.
P. Mgr. František Kroczek OFMCap. byl na žádost svého 
řeholního představeného s účinností od 1. 8. 2012 jme-
nován a ustanoven výpomocným duchovním klášter-
ního kostela sv. Josefa, Praha-Nové Město.
P. Jiří Křemeček SDB byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 8. 2012 jmenován 
a ustanoven výpomocným duchovním ŘK duchovní 
správy u kostela sv. Kříže, Praha-Nové Město.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D., byl s účinností od 
1. 9. 2012 uvolněn z funkce administrátora ŘK farnosti 
u kostela sv. Františka z Assisi, Praha-Chodov, a s účin-
ností od téhož data do 31. 8. 2019 byl jmenován a usta-
noven farářem téže farnosti. A s účinností od 1. 9. 2012 
do 31. 12. 2014 byl jmenován a ustanoven členem vik-
ariátní rady III. pražského vikariátu.
P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 7. 2012 uvolněn 
z funkce administrátora a výpomocného duchovního 
ŘK farnosti u kostela sv. Anežky České, Praha-Spořilov, 
a z funkce člena vikariátní rady III. pražského vikariátu.
P. Mgr. Marian Petr Masařík O.Carm. byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 7. 2012 
uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. 
Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc.
P. Pacifi k Miroslav Matějka OFMCap., Th.D., byl na žá-
dost svého řeholního představeného s účinností od 1. 8. 
2012 uvolněn z funkce výpomocného duchovního kláš-
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terního kostela sv. Josefa, Praha-Nové Město, a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a ustanoven rekto-
rem téhož kostela.
P. Mgr. Ondřej Matula SDB byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 8. 2012 uvolněn 
z funkce výpomocného duchovního ŘK duchovní sprá-
vy u kostela sv. Kříže, Praha-Nové Město.
P. Mgr. Konstantin Petr Mikolajek O.Præm. byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného s účinností od 
1. 9. 2012 uvolněn z funkce administrátora ŘK farnosti Ří-
čany u Prahy a s účinností od téhož data do 31. 8. 2019 
byl jmenován a ustanoven farářem téže farnosti.
MUDr. Mag.theol. Vojtěch Novák byl s účinností od 1. 7. 
2012 uvolněn z funkce diecézního ředitele Papežských 
misijních děl.
Eliáš Tomáš Paseka OFM, jáhen, byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 7. 2012 ustano-
ven k jáhenské službě v ŘK farnosti u kostela Panny Ma-
rie Sněžné, Praha-Nové Město.
P. Mgr. Milan Pastierčin OFMCap. byl na žádost svého 
řeholního představeného s účinností od 1. 1. 2013 jme-
nován a ustanoven rektorem poutního kostela Naroze-
ní Páně (Loreta), Praha-Hradčany.
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl na žádost soudního viká-
ře Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské 
s účinností od 1. 7. 2012 uvolněn z funkce soudního no-
táře pro záležitosti týkající se kněží.
Mgr. Josef Pecinovský byl s účinností od 1. 7. 2012 do 
31. 12. 2014 jmenován a ustanoven členem vikariátní 
rady III. pražského vikariátu.
P. Mgr. Petr Petřivalský OFMCap. byl na žádost svého 
řeholního představeného s účinností od 1. 8. 2012 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního klášterního 
kostela Panny Marie Královny andělů, Praha-Hradča-
ny.
S. M. Mgr. Angelika Ivana Pintířová SCB byla s účinnos-
tí od 1. 7. 2012 jmenována a ustanovena diecézní ředi-
telkou Papežských misijních děl.
P. Mgr. Antonín Marek Příkaský O.Carm. byl na žádost 
svého řeholního představeného s účinností od 1. 7. 
2012 uvolněn z funkce výpomocného duchovního fi liál-
ního kostela sv. Havla, Praha-Staré Město, a s účinnos-
tí od téhož data byl jmenován rektorem téhož kostela.
P. Jakub František Sadílek OFM byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 7. 2012 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnos-
ti u kostela Panny Marie Sněžné, Praha-Nové Město, 

a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven 
moderátorem ŘK farnosti u kostela sv. Anežky České, 
Praha-Spořilov.
Dr. Ondřej Salvet byl s účinností od 1. 9. 2012 uvolněn 
z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela Povýšení 
sv. Kříže, Praha-Koloděje, a s účinností od téhož data 
do 31. 8. 2019 byl jmenován a ustanoven farářem téže 
farnosti. A s účinností od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2014 byl 
jmenován a ustanoven členem vikariátní rady III. praž-
ského vikariátu.
P. Jan Sokulski CSsR byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 7. 2012 jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, Příbram-Svatá Hora.
JCLic. Mgr. Miloš Szabo byl s účinností od 1. 7. 2012 jme-
nován na dobu tří let okrskovým vikářem IV. pražského 
vikariátu.
P. Pavel Šimůnek SDB byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 9. 2012 jmenován 
a ustanoven rektorem ŘK duchovní správy u kostela sv. 
Kříže, Praha-Nové Město.
P. Bernardin Anton Šmid OFM byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 15. 9. 2012 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Panny 
Marie Sněžné, Praha-Nové Město.
P. Augustin Otakar Šváček OFMCap. byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 8. 2012 
uvolněn z funkce rektora klášterního kostela Panny Ma-
rie Královny andělů, Praha-Hradčany, a rektora pout-
ního kostela Narození Páně (Loreta), Praha-Hradčany, 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven 
výpomocným duchovním klášterního kostela sv. Jose-
fa, Praha-Nové Město.
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., byl s účinností od 1. 7. 2012 
uvolněn z jáhenské služby v ŘK farnosti u kostela sv. Fran-
tiška z Assisi, Praha-Chodov, a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním 
tamtéž.
P. ThLic. Norbert František Vehovský O.Præm. byl se 
souhlasem svého řeholního představeného s účinnos-
tí od 1. 7. 2012 jmenován a ustanoven administráto-
rem excurrendo ŘK farnosti Rudná-Hořelice a ŘK farnos-
ti Tachlovice.
P. Anton Verbovský CSsR byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 7. 2012 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie, Příbram-Svatá Hora.

Jubileář
Výročí svěcení
P. Břetislav Vaněk CSsR, výpomocný duchovní na Svaté Hoře u Příbrami 15. 9. 1951  (61 let)

Životní jubilea
ThDr. Jiří Huber, emeritní kanovník, výpomocný duchovní v Praze-Proseku 11. 9. 1932  (80 let)
P. František Hylmar SJ, provinciál 12. 9. 1957  (55 let)
Stanisław Góra, okrskový vikář, kanovník, farář v Praze-Vršovicích 14. 9. 1962  (50 let)
František Benda, farář v Ořechu 22. 9. 1928  (84 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel: 220 181 777
e-mail: cpr@apha.cz; http://cpr.apha.cz 

Příprava na manželství 
Podzimní osmidílná společná příprava na život v man-
želství se uskuteční v Pastoračním středisku, Kolejní 4, 
Praha 6, v termínu 9. října – 27. listopadu 2012. Setkání 
jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30. Na přípravě se po-
dílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený 
manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 
Snoubenecký pár přispívá na kurz částkou 500 Kč. Na 
kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, telefonic-
ky nebo přes formulář na stránkách http://cpr.apha.
cz/snoubenci/

Manželské večery 
Srdečně zveme na osvědčený program obnovy man-
želství pro manželské páry. Je tvořen osmi večery (vždy 
pondělí od 19:00) od 1. října do 19. listopadu 2012 v pří-
jemném prostředí Komunitního centra sv. Prokopa 
(V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice, metro B – 
Hůrka). Začínáme večeří, poté následují promluvy ve-
doucího páru a pak to nejdůležitější – rozhovory v sou-
kromí mezi vámi dvěma. Kurz je založen na biblických 
principech a jeho heslo je „Dobré manželství lze ještě 
zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit“. Témata 
kurzu jsou Budování pevných základů, Umění komuni-
kace, Řešení konfl iktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče 
partnera, Dobrý sex, Láska v akci a závěrečný večer – 
V čem spočívá hezké manželství. 
Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Závazné přihlášky na mi-
los.padevet@seznam.cz nebo 604 436 377 (manželé 
Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním veče-
ru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi. 
Kurz pořádají ve spolupráci ŘK farnost Praha-Stodůlky, 
Křesťanská společenství Praha a Centrum pro rodinu 
při Arcibiskupství pražském. Viz též cpr.apha.cz/man-
zelske-vecery/ a www.manzelskevecery.cz 

Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové 
I po prázdninách pokračujeme v pořádání oblíbe-
ných jednodenních seminářů pro manžele, rodiče, ale 
i snoubence. Na programu jsou témata Konfl ikty mezi 
manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace a empa-
tie, Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Systemická 
pravidla rodiny, Terapie pevným objetím. Nejbližší kurzy 
se uskuteční v sobotu 29. září v KC sv. Prokopa (V Hůr-
kách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice, metro B – Hůrka) 

a v sobotu 10. listopadu v KMC Barrandov (Werichova 
981, Praha 5, konečná tram Sídliště Barrandov).
Semináře se konají vždy od 9 do 17 hodin a povede je 
Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lektor Tera-
pie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové, lektor kur-
zu Efektivní rodičovství a Škola lásky v rodině.
Účastnický poplatek je 450 Kč na osobu a 700 Kč na 
manželský pár. Na seminář je třeba se přihlásit předem 
telefonicky, mailem nebo přes přihlašovací formulář na 
http://cpr.apha.cz/skola-lasky/. Tam naleznete též bliž-
ší informace k seminářům. 

Školení lektorů příprav na manželství
Centrum pro rodinu pořádá v sobotu 3. listopadu 2012 
od 9 do 17 hodin v centru Nazaret (Kostelní nám. 16, 
Praha 4 – Kunratice) jednodenní seminář pro ty, kteří 
se v naší arcidiecézi aktivně zapojují do práce se snou-
benci. Na seminář jsou zváni kněží, jáhni, pastorační 
asistenti, katecheti a manželské páry, které se věnu-
jí bližším a bezprostředním přípravám na manželství ve 
farnostech. Na programu jsou přednášky PhDr. Jose-
fa Zemana (psychologa, manželského poradce, který 
mnoho let působil jako ředitel Národního centra pro ro-
dinu v Brně) a JUDr. Ing. Marie Kolářové, Th.D. (advokát-
ky církevního soudu, kancléřky Arcibiskupství pražské-
ho). V druhé části programu počítáme se vzájemným 
seznámením lektorů, stručným představením obsahu 
a formy příprav, které vedou, a diskuzí na téma „Jak 
se nám daří / nedaří oslovit radostnou zvěstí o manžel-
ství snoubence v 21. století?“. Oběd a občerstvení bu-
dou zajištěny. 
Zájemci se na seminář přihlašují mailem na cpr@apha.
cz nejpozději do 15. října. V přihlášce uveďte své jmé-
no, farnost a stručný popis své práce se snoubenci 
v rozsahu max. 300 slov.

Sobota pro ženy 
se uskuteční v sobotu 20. října 2012 od 9 do 17 hodin 
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Setkání for-
mou duchovní obnovy na téma „Neznepokojuj se“ se 
zúčastní P. Vojtěch Kodet O.Carm., Th.D., se stejno-
jmennou přednáškou a klinický psycholog PhDr. Petr 
Goldmann se zamyšlením „Já se snad z těch dětí 
zblázním“. Součástí programu bude sdílení ve skupin-
kách. Polední občerstvení je zajištěno. Odpoledne 
bude příležitost ke svátosti smíření a program uzavře 
mše svatá. 
Zájemkyně se přihlašují telefonicky nebo mailem v Cen-
tru anebo na http://cpr.apha.cz/sobota-pro-zeny/

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

Víkend pro nezadané (29–42 let)
Víkend 21.–23. září je určen všem svobodným bezdět-
ným nezadaným katolíkům ve věku 29–42 let, kteří hle-
dají svůj protějšek. Začátek v pátek 21. září v 19:30, ale 
je možné přijet už v 18:00. Zakončení nedělní kávou ko-

lem 14. hodiny. Jednou z podmínek je účast na celém 
víkendu, protože jedině tak vznikne prostor pro bližší se-
známení se navzájem a možnost vytvoření přátelské at-
mosféry. 
S sebou: spacák, přezutí, ručník. Poplatek 550 Kč. Do-
prava: ze stanice metra C – Kačerov autobusem č. 114 
do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlutá budova 
za kostelem. Více informací o akci a přihlášky na mailu: 
spolecne70@volny.cz
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Víkendovka v Nazaretě (14–18 let) 
Téma víkendovky, která se koná ve dnech 27.–29. září, 
je „Svatost – se svatým vydrží každý, s dokonalým je-
nom svatý“.
Začátek ve čtvrtek 27. září v 18:00 v kostele sv. Jakuba 
v Kunraticích, ukončení v sobotu večer tamtéž (mož-
nost zůstat do neděle). Program: doputujeme na Ná-
rodní pouť do Staré Boleslavi, čeká nás bližší seznámení 
se svatým Václavem, vážná témata i hry. 
Účastnický poplatek 300 Kč. S sebou spacák, přezůvky, 
vhodné oblečení a obuv na venkovní hry i dovnitř. Do-
prava: ze stanice metra C – Kačerov autobusem č. 114 
do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlutá budo-
va za kostelem. Přihlášky do 20. září na tel. 244 910 469 
nebo na mailu nazaret@apha.cz

Kurz animátorů 
V říjnu 2012 začínáme nový běh animátorského kurzu 
(další běh plánován až na rok 2014), přihlášky a infor-
mace na http://akurz.mzf.cz/

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 441
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz
Sekretariát mladých: 774 241 990, 224 920 598
sekretariat.mladezeccn@gmail.com
 Út 19:30 Modlitební setkání (krypta kostela sv. Bar-

toloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1); začá-
tek 18. 9.

 Út 20:15 Modlitební setkání (kaple kláštera Komunity, 
Tuchoměřice); začátek 18. 9.

   Skupinka 30 plus, Mládež Chemin Neuf (se-
tkávají se v úterý v rámci Modlitebního se-
tkání)

 Čt 18:30 Večerní chvály za jednotu křesťanů (kaple 
kláštera Komunity, Tuchoměřice)

 Čt 19:00 Nikodém (mladí studenti) – jednou za dva 
týdny (kostel sv. Vojtěcha, Praha 6); začá-
tek 20. 9.

 Čt 19:00 Společenství mladých pracujících – jednou 
za dva týdny (kostel sv. Vojtěcha, Praha 6); 
začátek 20. 9.

Liturgie v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, St, Čt 12:00 mše sv. 
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá  8:30 mše sv.
Ne  10:30 mše svatá se zvláštní katechezí pro děti 

23. 9. 10:30 mše sv. s věčnými závazky do 
Komunity (sestra Jana Vlčková 
a manželé Klára a Jan Svobodovi)

Komunitní centrum Matky Terezy
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
tel.: 731 625 970; e-mail: info@kcmt.cz; http://www.kcmt.cz
 5. 9. 20:00 Hledání a nalézání – vernisáž výstavy 

fotografi í Jaroslava Hodíka
 11. 9. 19:30 koncert kapely Let‘s Go! – černošské 

spirituály, vstupné dobrovolné

Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
tel.: 251 610 850, 251 627 400
mail: mail@centrumbutovice.cz; www.centrumbutovice.cz

Třináctého na třináctce – folk a blues 
Srdečně zveme na letošní čtvrtý koncert z cyklu „Třinác-
tého na třináctce“. Slávek Klecandr si tentokrát pozval 
písničkáře Jakuba Nohu, jehož tvorba se pohybuje na 
pomezí folku, blues a rocku. 
Koncert se koná ve čtvrtek 13. září od 19:30 v KC sv. Pro-
kopa na Slunečním náměstí v pražských Nových Buto-
vicích (metro B – Hůrka). Doporučené vstupné 100 Kč, 
bezbariérový vstup. Koncert fi nančně podpořila MČ 
Praha 13, Nadace život umělce a Nadace Český hu-
dební fond. 
Místa si můžete rezervovat na mailu 13na13@cent-
rum.cz. Více informací na http://www.trinactnatrinact.
blog.cz 

Prokopská zastavení
KC sv. Prokopa a ŘK farnost sv. Jakuba Staršího ve Sto-
důlkách vás zvou na přednášku z cyklu „Prokopská za-
stavení“ na téma: Učitelem v nitru Himaláje – promítá-
ní a povídání o cestě, životě, učení i poučení učitele 
Sluneční školy uprostřed zimní Himaláje (www.surya.cz). 
Večerem bude provázet Libor Širůček, přednáška se 
koná v KC sv. Prokopa v úterý 25. září od 18:30; vstup 
bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Manželské večery na Hůrce od 1. října
Srdečně zveme na osvědčený program obnovy man-
želství pro manželské páry v termínu od 1. října do 19. 
listopadu 2012. Čeká nás osm večerů (pondělků od 
19:00) v příjemném prostředí KC sv. Prokopa. Začínáme 
večeří, následují promluvy vedoucího páru a pak to 
nejdůležitější – rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. 
Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo je: 
„Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy v man-
želství se dají řešit“.
Více viz Centrum pro rodinu, článek Manželské večery 
(zde str. 9) a viz www.manzelskevecery.cz

Svatá Hora – poutní místo
ŘK farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591
tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934
e-mail: basilica@svata-hora.cz
http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz
 8. 9. 9:00 pouť bývalých svatohorských vokalistů, 

trubačů a ministrantů
  16:30 zpívané latinské chorální nešpory
 15. 9. 18:30 Panny Marie Bolestné, Hudba v nezvyklých 

souvislostech III, „Stabat Mater – Matka 
Bolestná v hudbě a poesii“ – koncert v ba-
zilice

 22. 9. 10:00 Příbramská svatohorská šalmaj – historická 
hudební slavnost s trhy

 28. 9.  slavnost sv. Václava – mše sv. v 7:00, 9:00, 
11:00 a 17:00
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Pastorační centrum sv. Tomáše
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz
http://www.farnostdobris.cz

Kulturní charitativní festival Dobříšské záření 2012
pořádají Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Dobříši a ŘK farnost Dobříš za podpory Města Dobříš 
a rodiny Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda. 
 7. 9. 19:30 vernisáž výstavy Pavla Rejska Foto (v) září 

(PC sv. Tomáše)
 9. 9. 19:00 koncert folkové skupiny Pranic (evange-

lický kostel, vstupné dobrovolné)
 13. 9. 19:30 Moudrost nejsou žádné čáry a vzdělání 

není nikdy dost – hodinka s ministrem škol-
ství Petrem Fialou (PC sv. Tomáše, vstupné 
dobrovolné)

 16. 9. 15:00 Neděle (nejen) pro děti – hry a soutěže, 
divadelní představení „Indiánská pohád-
ka“ (zahrada evangelické fary, vstupné 
dobrovolné)

 23. 9. 18:00 divadelní představení Rychlé šípy – 
účinkuje divadlo Příbram (Kulturní dům 
v Dobříši); vstupné 100 Kč (předprodej 
v Informačním středisku na náměstí a v PC 
sv. Tomáše) 

 30. 9. 19:00 koncert komorní hudby – soubor Musica 
Podberdensis (zámek Dobříš, zrcadlový 
sál); vstupné: dospělí 150 Kč, děti do 15 let 
zdarma, studenti 80 Kč

Výtěžek z festivalu bude věnován dívčímu skautskému 
oddílu Minnehaha v Dobříši.

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

 ■ Pravidelné bohoslužby v Loretě jsou slouženy v sobo-
tu v 7:30 ve Svaté chýši a v neděli v 18:00 v kostele 
Narození Páně.

 ■ Každou neděli v 15:00 a v 19:00 si také můžete po-
slechnout koncert loretánské zvonkohry.

 ■ Do října je každou středu a pátek od 14:30 do 16:30 
v loretánské adorační kapli vystavena k veřejnému 
uctění Nejsvětější svátost.

 ■ Ve středu 5. 9. od 19:00 jste zváni na pravidelné be-
nefi ční Večery u kapucínů. Těšit se můžete na kon-
cert, nazvaný „Umění harmonie jako služba Bohu“, 

z děl Georga Philippa Telemanna při příležitosti 245 
let od jeho úmrtí v podání souboru Societas Musicalis. 
Benefi ční večer bude věnován Sportovnímu klubu 
vozíčkářů Praha. 

 ■ V sobotu 8. 9. v 18:00 předsedá bohoslužbě v Loretě 
P. Richard Wojciechowski MIC, hudebně mši do-
provodí smíšený pěvecký sbor Musica da Chiesa 
z Vysokého Mýta se sbormistrem Janem Fajfrem. Po 
mši svaté je možné zůstat na krátký koncert.

 ■ Zveme vás také 29. 9. na poutní sobotu. Od 16:00 
v klášteře přednáší P. Pavel Jančík na téma „O Duchu 
svatém“. Povede rovněž bohoslužbu v 18:00 v Loretě. 
Po bohoslužbě můžete zůstat na modlitbu loretán-
ských litanií v ambitu.

 ■ Do konce září můžete v Loretě navštívit výstavu o his-
torii pohřbívání v kapucínských klášterech „Ars mori-
endi – Loretánské krypty“.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy
tel: 235 323 248, 277 003 564, 774 401 337; fax: 235 302 720
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz
kultura@domovrepy.cz; http://www.domovrepy.cz

 2. 9. 14:00 Country Open Air s hlavním hostem Věrou 
Martinovou a britským zpěvákem a kyta-
ristou Jamie Marshallem, dále vystoupí ta-
neční country skupina Caramelka, kape-
la Kaštani a taneční skupina Geri; vstupné 
120 Kč dospělí, 60 Kč senioři a děti, 200 Kč 
rodinné vstupné, děti do 15 let zdarma, 
oblečení ve stylu country vítáno, občerst-
vení a zábava pro děti zajištěny; akce se 
koná pod záštitou MČ Praha 17 (zahrada 
Domova)

 9. 9. 16:00 Slavné houslové maličkosti – Sayaka 
Itakura – housle s klavírním doprovodem, 
slovem provází Pavel Eret, zazní skladby 
A. Dvořáka, F. Kreislera, G. Gerschwina, J. 
Heifetze, Z. Fibicha, Ch. W. Glucka, vstup-
né dobrovolné (refektář)

 23. 9. 17:00 Židovské housle – koncert houslového vir-
tuosa Alexandra Shonerta, klavírní dopro-
vod Natalie Shonert; vstupné dobrovolné 
(kostel Sv. rodiny)

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

POZVÁNKY, NABÍDKY

Zápis do Dětského katedrálního sboru
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze pod záštitou ar-
cibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP vy-
hlašuje zápis do Dětského katedrálního sboru sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. Koná se ve dnech 4., 5., 11. a 12. 
září 2012 od 16:00 do 18:00 v prvním patře Mladoto-
va domu (Vikářská ulička 37 na Pražském hradě, vchod 
branou k věži Mihulka).

Přijímány budou děti do tří oddělení:
 ■ předškolní děti (4–6 let): 4. a 11. září
 ■ mladší školní děti (1.–3. třída ZŠ): 4. a 11. září
 ■ hlavní sbor (4. třída ZŠ – 18 let): 5. a 12. září

K zápisu si připravte lidovou píseň dle vlastního výběru.
Více informací na www.mekapha.cz; svatovitskysbor@
gmail.com; tel.: 721 054 187.

Josef Kšica – ředitel kůru, 
Miloslava Vítková a Jiří Hodina – sbormistři
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Pro ministranty

 ■ Setkání pro mladší ministranty (kluky cca od 8 do 14 
let) se koná v sobotu 8. září v Praze. Zahájení v kated-
rále sv. Víta, Václava, Vojtěcha v 8:30. Po mši svaté 
(s jáhenským svěcením) nás v oblasti Hradčan čeká 
hra o věcné ceny. Ukončení v 16:00 tamtéž. S sebou 
sváteční, sportovní (případně ministrantské) obleče-
ní, příspěvek 50 Kč. 

 ■ Setkání pro starší ministranty (kluky cca 14–25 let) 
se koná 14.–15. září v Praze-Kunraticích. Zahájení 
v pátek 14. září v 18:00 mší sv. v kostele sv. Jakuba 
v Kunraticích. Večerní občerstvení a hry. V sobotu 
ráno mše sv., příležitost ke svátosti smíření, duchovní 
program; odpoledne fotbálek, fi lm. Zakončení v so-
botu večer. S sebou 200 Kč, sportovní (boty na trav-
natý povrch) a ministrantské oblečení.

 ■ Národní pouť do Staré Boleslavi – 27.–28. září zveme 
všechny ministranty k účasti na Národní svatováclav-
ské pouti. Sejdeme se v úterý 27. září okolo 19:00 pří-
mo ve Staré Boleslavi v bazilice sv. Václava. Uvítáme 
(spolu s pražským arcibiskupem) knížete české země, 
svatého Václava. Po skončení duchovního progra-
mu nás čeká občerstvení z vlastních zásob. V noci 
a během následujícího dne budeme střežit ostat-
ky sv. Václava, asistovat na mších svatých a kori-
govat poutnický provoz. S sebou spacák, karimat-
ku, večeři, snídani, sváteční oblečení (alespoň košile 
a tmavé kalhoty a černé boty); skauti mohou mít svůj 
skautský kroj; ministrantské oblečení (pokud máte). 
Doporučuji horší oblečení k ohni a tepláky, svetr na 
noc. Všechny korouhve a standarty vítány (rudé vlaj-
ky nikoli). 

Bližší informace: http://ministranti.apha.cz, P.  Benedikt Hu-
dema, benedikthudema@atlas.cz, mobil: 724 209 774.

Duchovní koncert – bohoslužba slova
Všichni věřící jsou zváni k účasti na bohoslužbě slova 
s duchovní hudbou, která se bude konat na svátek 
Povýšení sv. Kříže 14. září v 18:00 v kostele sv. Mikuláše 
v Praze-Malé Straně. Při tomto meditativním zastave-
ní s tématem Stabat Mater zazní kromě gregoriánské-
ho chorálu a výběru z duchovní poezie též skladby au-
torů jako J. K. Kerll, P. Hindemith, A. Pärt, G. B. Pergolesi 
nebo W. A. Mozart; bohoslužbu povede Dr. Vojtěch Eli-
áš, prezident Arcidiecézní charity Praha.

Pouť ke cti sv. Ludmily
Farnosti berounského vikariátu a Sdružení sv. Ludmily na 
Tetíně, o. s., vás srdečně zvou na starobylé poutní místo 
Tetín na pouť ke cti sv. Ludmily.
Sobota 15. 9.
16:00 přednáška Mgr. Jana Pohunka „Pověsti 

o sv. Ludmile“ (kostel sv. Ludmily); mož-
nost prohlídky kostelů sv. Ludmily a sv. 
Jana Nepomuckého s průvodcem včet-
ně výstavy Bohuslava a Daniela Reynka 
„Obrazy a plastika“ (kostel sv. Jana 
Nepomuckého)

Neděle 16. 9.
10:00 sraz pěších poutníků na vlakovém nádraží 

v Berouně, odtud pěší pouť na Tetín
11:15 poutní mše sv. ke sv. Ludmile (biskup Karel 

Herbst); po mši sv. občerstvení před farou

13:00–14:30 možnost prohlídky kostelů s průvodcem 
včetně výstavy Bohuslava a Daniela 
Reynka „Obrazy a plastika“

15:00 koncert „Mše D dur – Lužanská“ od A. 
Dvořáka v podání Sboru Karlovy univerzity 
Praha; vstupné dobrovolné (slouží k pokry-
tí nákladů na koncert) (kostel sv. Ludmily)

16:30 svátostné požehnání ostatky sv. Ludmily 
(kostel sv. Ludmily)

Varhanní Zbraslav
ŘK farnost Praha-Zbraslav vás srdečně zve k poslechu 
souboru koncertů, které se budou konat vždy v nedě-
li v 16:00 ve zbraslavském kostele sv. Jakuba Staršího (5 
minut chůze od autobusů MHD – Zbraslavské náměstí). 
Vstupné je dobrovolné.

 ■ 16. září v podání Miroslava Pšeničky zazní skladby J. 
Pachelbela, G. Muffata, G. F. Händela, F. X. Brixiho, F. 
X. Vaňhala, J. Brahmse, F. Mendelssohna- Bartholdyho 
a volná improvizace M. Pšeničky.

 ■ 30. září provedou Zdeňka Ledvinová (varhany), 
Olga Novotná (soprán) a Dagmar Drechslerová 
(mezzosoprán) skladby J. H. Lübecka, G. F. Händela, 
G. B. Pergolesiho, A. Scarlattiho, W. A. Mozarta, A. 
Cestiho, G. Verdiho, Boellmanna a A. Vivaldiho.

Koncerty budou pokračovat i v říjnu, viz http://www.
farnost-zbraslav.cz/news/varhanni-zbraslav-2012/

Koncert duchovní hudby
Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro du-
chovní hudbu za fi nanční podpory MČ Praha 1 po-
řádají 18. září v 18:00 čtvrtý koncert duchovní hudby 
v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem (Pra-
ha 1, Lázeňská ul.). Dvanáct motet F. X. Brixiho Coro-
na stelarum duodecim Beatae Mariae Virginis prove-
de pod vedením Romana Michálka Spolek pro vokální 
a komorní hudbu Fenix a barokní instrumentální soubor. 
Vstup volný. Jste srdečně zváni!

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

Manželská setkání pro seniory
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory nabízí ve dnech 4.–7. října 2012 manželská setkání 
pro seniory v Marianu v Janských Lázních.
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové; tel.: 495 063 661, mob.: 737 215 328, 
734 435 368; dcs@bihk.cz; www.dcshk.cz
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Celostátní setkání animátorů seniorů
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory srdečně zve na Celostátní setkání animátorů seni-
orů, které se (pod záštitou královéhradeckého biskupa 
Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., náměstka hejtma-
na Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Dernera 
a Národního centra pro rodinu) koná ve dnech 25.–26. 
října 2012 v Hradci Králové.

Čtvrtek 25. 10.
8:00–9:30 registrace (Nové Adalbertinum, Velké 

náměstí, chodba v přízemí)
8:50–9:20 předprogram Moses (MOdlitba ani-

mátorů za SEniory a Službu) inspirova-
ný starozákonními modlitbami (kostel 
Nanebevzetí Panny Marie)

9:30 slavnostní bohoslužba – hlavní cele-
brant Mons. Jan Vokál, kazatel Mons. 
František Václav Lobkowicz O.Praem. 
(Nové Adalbertinum – Velký sál)

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

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

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

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

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

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

nost – židovský soubor Mišpacha (výtě-

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

Pátek 26. 10.
8:00–8:45 registrace (Nové Adalbertinum,Velký 

sál)
8:45–9:45 Mons. Michael Slavík, Th.D.: „Umět 

odejít jako Mojžíš“
9:45–10:00 přestávka
10:00–12:00 tematické besedy (práce ve skupi-

nách):
  Biblické příběhy a dramatická výcho-

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

Klašková, Doc. Petr Chalupa, Th.D.
  Biblické tance – společenství Lahashem 

Plzeň
12:00–12:45 závěrečná refl exe
12:45–13:00 zakončení 
13:00 oběd
Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená li-
dem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se vě-
nují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory 
(na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro se-
niory apod.).
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové; tel.: 495 063 661, mob.: 737 215 328, 
734 435 368; animatori@bihk.cz; www.animatori.cz (on-
line přihláška, aktuality, základní informace, ...); skype: 
animatori-CR. Uzávěrka doručení přihlášek a plateb 12. 
10. 2012.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

5.–8. 9. Duchovní cvičení 
pro všechny 

P. Miloslav 
Kabrda SDB Stojanov

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

9.–12. 9. Lectio divina P. Jindřich 
Kotvrda

Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

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

10.–15. 9. Trpět s Ježíšem 
zraňovaným 

P. František 
Lízna SJ Exerciční dům Kolín Kutnohorská 26, 280 02 Kolín; tel./fax: 321 721 959, 

731 182 112; exercicie.kolin@seznam.cz

13.–16. 9. 
Člověk je stvořen, 
aby Boha chválil 
a vzdával mu úctu...

P. Jiří Kovář SJ
Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova, 
Český Těšín

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

16.–19. 9. Duchovní cvičení 
pro manžele

P. Miloslav 
Kabrda SDB Stojanov viz výše

17.–21. 9. Ignaciánská 
duchovní cvičení 

P. Josef Tichý 
SJ Exerciční dům Kolín viz výše

24.–28. 9. Radovat se i ve stáří 
aneb Umění stárnout

P. Roman 
Janáč CSsR

Exerciční dům Svatá 
Hora

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

28.–30. 9. Duchovní víkend pro 
rodiny s dětmi

P. Ladislav 
Árvai SJ

Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova, 
Český Těšín

viz výše

1.–5. 10. Ignaciánská 
duchovní cvičení 

P. Josef 
Hladiš SJ Exerciční dům Kolín viz výše
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Silnější než nenávist
Sedm životů pro Boha a pro Alžírsko
V květnu 1996 bylo zavražděno sedm trapistických mni-
chů v Alžírsku. Nehledali ani slávu, ani mučednictví, ani 
moc. V dopisech, článcích a kázáních, která napsali, 
nastínili to, čemu věří, to, jak žijí uprostřed lidí, které mi-
lují, v dialogu s islámem, který neviděli jako fanatismus, 
ale jako cestu ke spáse muslimů.

Váz., 248 str., 250 Kč

Velký diář na rok 2013
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či 
zelené barvy se zlatou ražbou. Ke každému dni jsou 
uvedeny církevní a občanský svátek, odkaz na denní 
modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu 
a myšlenka na den (s ohledem na Rok víry). Na začátku 
každého měsíce jsou uvedeny úmysly apoštolátu mod-
litby. Diář obsahuje také dostatečný prostor pro adre-
sy a poznámky, přehledný měsíční kalendář let 2013 
a 2014 a další praktické informace.

Pevná vazba, 408 str., 200 Kč

Spes vitae
Duchovní vitaminy
Krabička s duchovními vitaminy pro Rok víry. Obsahu-
je tři účinné látky se zvýšeným obsahem spásné moci, 
vybrané během dlouhých let na základě projevů Boží 
lásky: kříž, desátek růžence a „příbalový leták“ s texty 
modliteb, vysvětlením základních bodů života z víry. To 
vše doloženo citacemi z Písma a z katechismu ve formě 
klasického návodu k použití léků.

Celý komplet: 55 Kč

Za bílého dne
Příběh sicilského kněze, který našel odvahu postavit 
se mafi i. Film byl natočen podle skutečného případu 
z roku 1993. DVD obsahuje také dvacetiminutový do-
kument s rozhovory s místními obyvateli a svědky udá-
lostí, o nichž pojednává. Film vhodný pro refl exi v rám-
ci Roku víry.

DVD, hraný fi lm, český dabing, 295 Kč

Příběhy pro osvěžení duše
(Pino Pellegrino)
Příběhy pro osvěžení duše jsou sbírkou krátkých čtivých 
příběhů s moudrou pointou, tedy nejsou jen prostřed-
kem k překonání nudy. V jádru každého příběhu se 
skrývá nějaké moudro, útěcha a povzbuzení pro chví-
le nesnází a nezřídka světlo pro rozhodování mezi tím, 
co je zlato, a tím, co se jen tak třpytí... S užitkem si je 
přečte každý „pro osvěžení své duše“, i když původně 
byla sbírka napsána pro katechety, rodiče, vychova-
tele a kněze, zkrátka pro všechny, kdo chtějí předávat 
křesťanské a všelidské hodnoty, neradi by však své po-
sluchače unavovali moralizujícími řečmi.

Brož., 184 str., 159 Kč

Pasáčci z Fatimy
(Manuel Fernando Silva)
„Chceme-li hovořit o dějinách 20. století, nelze opome-
nout fatimské události,“ prohlásil Jan Pavel II., velký cti-
tel Panny Marie Fatimské, jejíž ochraně přičítal přežití 
atentátu v roce 1981. Kniha Pasáčci z Fatimy nás pro-
vází životními příběhy tří pasáčků, kterým se zjevila Pan-
na Maria, a následnými událostmi, přičemž zasazuje 
příběh zjevení ve Fatimě do historických souvislostí.

Váz., 352 str., 295 Kč

Rekviem za vojáka
Monte Cassino 1944
(René Bonneauová)
Kniha Rekviem za vojáka vychází ze skutečné událos-
ti. Po zuřivých bojích roku 1944 v okolí Monte Cassina se 
německá armáda pod tlakem spojenců a partyzánů 
stahovala k severu. V německé polní nemocnici, zříze-
né v nedalekém cisterciáckém klášteře, se sblížili raně-
ný rakouský voják a italský mnich...

Brož., 103 str., 149 Kč

Ve škole otců pouště
(Marie Ancilla)
V knize se autorce podařilo velmi názorně zprostřed-
kovat dnešnímu člověku moudrost pouštních otců. Po-
zorný čtenář bude překvapen tím, jak hlubokou zna-
lost lidského srdce měli tito mužové Boží, vzdálení od 
nás staletími. Pro velký zájem vychází kniha v KNA už ve 
druhém vydání.

Brož., 232 str., 229 Kč

Chybějící otec, chybující syn
Jak absence otce ovlivňuje utváření mužské identity
(Corneau, Guy)
Autor pojednává o morálním zranění, jímž trpí někte-
ří muži, kterým scházel kvalitní kontakt s otcem. Fyzická 
absence otce se u nich projevuje po stránce afektivní 
a psychické a vyvolává určité nedostatky při utváření 
mužské identity ještě i v době, když tito synové dospě-
li, případně se sami stali otci. Autor vychází z vlastního 
života, z portrétů různých mužů a jejich příběhů a z pří-
kladů z vlastní terapeutické praxe. Seznamuje čtená-
ře s tím, jak se tito muži jeví navenek a jací doopravdy 
jsou uvnitř. Ukazuje důsledky, jež se projevily u synů, kte-
ří vyrostli bez otce nebo jakoby bez otce. Ve své kni-
ze nabízí možnosti k lepšímu vzájemnému pochopení 
a souznění mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi. V zá-
věrečných kapitolách ukazuje, jak najít východiska 
a zbavovat se důsledků.
Guy Corneau je kanadský psycholog, psychoterapeut, 
autor knihy Anatomie lásky (Portál, 2000). V Kanadě 
i ve Francii vydal ještě několik úspěšných knižních titulů, 
pořádá přednášky, účastní se konferencí, vystupuje ve 
sdělovacích prostředcích.
Pozn. redakce Zpravodaje: Některé pasáže knihy ne-
jsou v souladu s učením katolické církve.

Brož., 192 str., 299 Kč

Paulínky
www.paulinky.cz

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz

Portál, s.r.o.
www.portal.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.

Úmysl misijní
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze 
a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.

Úmysl národní
Za světlo Ducha svatého pro správné uspořádání životních hodnot.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 18. 9. 2012
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Veselá. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 1. září 1992 mší svatou u Sv. Ignáce na Karlově náměstí zahájilo činnost Arcibiskupské gymnázium v Praze 2.

 1. září 1992 pražský světící biskup František Lobkowicz slavnostně otevřel Křesťanský domov mládeže na 
náměstí Míru v Praze 2. Objekt byl vrácen Kongregaci Školských sester řádu sv. Františka.

 2. září 1347 pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic v chrámu sv. Víta na Pražském hradě slavnostně 
korunoval císaře Karla IV. a jeho manželku Blanku.

 4. září 1942 zemřel sv. Gorazd II. (vl. jménem Matěj Pavlík), český biskup pravoslavné církve. V letech 
1904–1920 duchovní správce Zemského léčebného ústavu a katecheta v Kroměříži. Zajímal 
se o život slezských Čechů i o problematiku pravoslaví. Dne 25. září 1921 byl v Bělehradě 
vysvěcen na biskupa, od roku 1925 byl biskupem Pravoslavné církve v českých zemích. 
Propagátor návratu k cyrilometodějské tradici. Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli 
atentát na R. Heydricha, byl v září 1942 odsouzen k trestu smrti. Jako mučedník byl vladyka 
Gorazd ve dnech 4.–5. září 1987 v Olomouci svatořečen. (*26. 5. 1879)

 5. září 1997 zemřela bl. Matka Tereza, albánská misionářka a zakladatelka kongregace Misionářek lásky, 
nositelka Nobelovy ceny míru z roku 1979. (*26. 8. 1910)

 7. září 1692 zemřel Matěj Václav Šteyr, katolický kněz-jezuita a kazatel, spisovatel a jazykovědec. Dlouhá 
léta učil na jezuitských kolejích, jako kazatel působil na Vyšehradě a na Svaté Hoře. Se svou 
matkou založil v roce 1669 „Dědictví sv. Václava“, jehož účelem bylo vydávání a šíření 
českých katolických knih. Podílel se také na novém překladu „Svatováclavské bible“. (*13. 2. 
1630)

 13. září 1782 narozen Václav Michal Pešina z Čechorodu, katolický kněz, národní buditel, spisovatel 
a redaktor. Působil v duchovní správě jako administrátor polenského děkanství. V roce 1832 
jmenován kanovníkem a kazatelem v katedrále sv. Víta. Jeho zásluhou započato s obnovou 
tohoto chrámu. V letech 1832–1847 byl redaktorem „Časopisu katolického duchovenstva“. 
Také redigoval „Dědictví sv. Jana Nepomuckého“. Byl členem vzdělávacích, dobročinných 
a humanitárních spolků. († 7. 5. 1859)

 19. září 1992 v rekonstruovaném kostele sv. Ludmily na pražských Vinohradech proběhla celonárodní 
svatoludmilská pouť, uspořádaná u příležitosti „Desetiletí duchovní obnovy“.

 21. září 2002 za účasti litoměřického biskupa Josefa Koukla a apoštolského nuncia Erwina Josefa Endera 
i dalších veřejných činitelů slavnostně otevřen nový Dům bible v Praze-Kobylisích.

 25. září 1962 zemřel ThDr. Silvestr Maria Josef Braito, katolický kněz-dominikán, teolog a spisovatel. V letech 
1930–1950 byl profesorem estetiky a mystiky na dominikánském řádovém učilišti v Olomouci. 
Za komunistického režimu v březnu 1950 zatčen a vězněn do roku 1960. Založil a vydával 
revue „Na hlubinu“ a „Výhledy“. Redigoval homiletický časopis „Katolický kazatel“. Podílel 
se na českém překladu „Summy theologické“. (* 14. 6. 1898)

Arnošt Kelnar


