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Vážení čtenáři, 

Je obyčejný zimní den a vlhká zima 
zalézá rychle pod kabát. Ale dnes je 
něco jinak. Jsou Vánoce… Znovu 
a  znovu si připomínáme ten silný 
a  zásadní moment víry i  rodinné-
ho života. Pojďme se s  J. Nerušilem 
vydat na  několik míst a  ochutnat 
je. Anebo nahlédnout, jak prožívají 
Vánoce lidé, kteří tu žijí s námi, ale 
přišli z  velké dálky. Možná vás už 
párkrát zarazilo, že v  poetické době 
adventu se vynoří Mikuláš s čertem. 
Zkusíme nabídnout, co s tím. A co se 
dělo a děje v naší arcidiecézi? Nejen 
že se poutí do  Svaté země ukončil 
Rok víry, po  roce dovršil kardinál 
Duka třídenní setkání s kněžími ar-
cidiecéze anebo arcibiskupství spus-
tilo nové webové stránky, ale také již 
podruhé proběhnou „Křesťanské vá-
noce“ neboli akce Betlémy… 
Mohli bychom jmenovat dále. Děje 
se toho opravdu mnoho, ale naše po-
zornost stále zůstává upřena na Pána, 
který přichází!

P. Michal Němeček 
 biskupský vikář pro pastoraci

ÚVODNÍK ARCIBISKUPAEDITORIAL
Milí farníci pražské arcidiecéze,

Letošní rok byl Rokem víry, který jsme 
v  našich zemích prožívali pod záštitou 
sv. Cyrila a Metoděje. Snažili jsme se, aby 
1150. výročí příchodu obou věrozvěstů 
na Velkou Moravu nebylo jen příležitos-
tí ke  vzpomínání na  dávné události, ale 
aby se stalo impulsem k našemu jednání 
v současnosti.
V  Praze jsme se k  soluňským bratřím 
přihlásili podle staré tradice 9. března. 
Právě tento den je datem původního 
svátku, kterým prohlásili arcibiskup Ar-
nošt z Pardubic spolu s císařem a králem 
Karlem IV. Cyrila a Metoděje za patrony 
zemí Koruny české. Karel IV. se na  dílo 
obou bratří snažil navázat kromě jiného 
např. obnovou slovanské liturgie v klášte-
ře v Emauzích, podnětem k sepsání no-
vých životopisů obou světců, či zřízením 
jejich oltáře ve svatovítském chrámu, kde 
na vnějším triforiu později vzniká první 
zobrazení sv. Cyrila a Metoděje vůbec.
V  letošním Roce víry byla vydána také 
tzv. Cyrilometodějská jeruzalémská bib-
le, která má být připomínkou staroslo-
věnského předkladu. Poctu sv. Cyrilu 
a Metodějovi vyjádřilo v této knize pro-
střednictvím svých ilustrací několik vý-
znamných současných českých a sloven-
ských výtvarníků.
Určitým centrem cyrilometodějské úcty 
se vedle katedrály sv. Víta stal také kar-
línský kostel sv. Cyrila a Metoděje, který 
nám připomíná úsilí kardinála Schwar-
zenberga o  obnovení české zbožnos-
ti. S  tímto jeho úsilím souvisí rovněž 
dostavba katedrály a  budování nových 
pražských kostelů zasvěcených našim 
zemským patronům. Kromě karlínské-
ho kostela můžeme jmenovat kostel sv. 
Václava na  Smíchově, kostel sv. Ludmi-
ly na Vinohradech, či kostel sv. Prokopa 
na Žižkově a sv. Anežky na Spořilově, kte-
rý byl ovšem dokončen mnohem později.
Tento rok byl také rokem ediktu milán-
ského vydaného roku 313. To nás může 

upomenout na  turbulence kolem záko-
na o  majetkovém vyrovnání s  církvemi 
a náboženskými společnostmi, kterým se 
letos nebylo možné vyhnout. I  nám jde 
o  svobodu a  samostatnost církve. V  sa-
motném závěru Roku víry se uskutečnila 
po  83 letech celonárodní pouť do  Svaté 
země s rekordní účastí poutníků. Za pří-
tomnosti prezidenta Papežské rady pro 
kulturu kardinála Ravasiho proběhla 
v  Praze, v  Olomouci, v  Brně a  Českých 
Budějovicích v listopadových dnech řada 
setkání v rámci projektu Nádvoří národů. 
Byl to tedy rok nesmírně bohatý, tak jako 
bohatá a mocná je víra, která spoluvytvá-
ří dějiny naší země, našeho národa a naší 
církve.
Myslím, že až v den památky sv. papeže 
Silvestra, prvního papeže svobodné círk-
ve po vydání ediktu milánského, budeme 
reflektovat události tohoto roku, řek-
neme: Bohu díky za  něj. Na  závěr bych 
všem čtenářům Zpravodaje chtěl popřát 
požehnané svátky vánoční a dobrý nový 
rok 2014.

Kardinál Dominik Duka OP  
pražský arcibiskup

Foto: archiv Arcibiskupství pražského



PŘÍPRAVY NA TŘÍKRÁLOVOU 
SBÍRKU 2014     

Počátkem ledna 2014 
pořádá Charita už 14. 

ročník Tříkrálové sbírky. Je 
nejvyšší čas začít s  její pří-
pravou. Jsme rádi, že kaž-
dým rokem se do této sbírky 
zapojuje více farností. Je to-
tiž příležitostí nejen k získá-
ní finančních prostředků pro 
sociální projekty ve farnosti, 
ale také k pastorační činnosti. Do organizace a pořá-
dání sbírky se mohou zapojit samozřejmě koledníci, 
ale také ti, kteří  pro ně vytvářejí zázemí. Sbírka může 
posloužit zaké k  prezentaci farnosti formou např.  
kulturních akcí, zpívání koled, živému Betlému,  di-
vadelnímu představení apod.
Pokud se ve  Vaší farnosti Tříkrálová sbírka dosud 
nekonala, velmi bychom uvítali, kdybyste se rozhod-
li ji zorganizovat. Poskytneme Vám k tomu veškeré 
informace a vybavení. Kontaktujte nás na
simek.pavel@praha.charita.cz, abychom společně 
dohodli další postup.
Těšíme se na  Vaše ohlasy a  děkujeme všem, kteří 
se do pořádání Tříkrálové sbírky pravidelně zapojují. 

Pavel Šimek 
Arcidiecézní charita PrahaKatedrála a živá setkání. Foto: Roman Albrecht
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KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ  

Katedrála a živá setkání je název netradiční fotografické výstavy 
pořádané Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze ve spolupráci 

s fotografy Romanem Albrechtem a Irenou Grimovou. Výstava probí-
há od 7. prosince 2013 do 12. ledna 2014 pod záštitou Jeho Eminen-
ce kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a  první dámy 
paní Ivany Zemanové, a to v malebných prostorách Mladotova domu 
na Pražském hradě, v ulici Vikářská 37. 
Dílo samotné představuje kouzlo hry se světlem nejen v nádherných 
prostorách katedrály sv. Víta a je průřezem významných událostí po-
řádaných Metropolitní kapitulou v roce 2013. Cílem výstavy je nejen 
ukázat skvost architektury, ale hlavně to, jak se snaží zachytit nevidi-
telné – duchovní rozměr člověka, bez kterého by celý projekt ztratil 
svůj duchovní smysl. 

Výstava je otevřena o víkendech a svátcích od 11.00 do 18.00, ve všed-
ní dny od 11.00 do 15.00. Vstup zdarma.

BETLÉMSKÉ PUTOVÁNÍ 

V rámci projektu Křesťanské Vánoce připravila 
na  prosinec farnost Vršovice akci Betlémské 

putování. Po  celou dobu adventu bude v  kostele 
sv. Václava k  dispozici maketa s  jesličkami a  bet-
lémskou krajinou. Každý z návštěvníků může při-
dat do zástupu putujících do Betléma svoji figurku. 
Za sebe i za někoho, kdo je mu blízký, na kom mu 
záleží, koho má rád. 

Martin Peroutka, farnost u kostelů 
sv. Mikuláše a sv.Václava, Praha-Vršovice

Betlém v kostele sv. Václava. Foto: archiv farnosti Praha-Vršovice



ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE4

P. Józef Augustyn SJ s překladatelkou 
Jindrou Hubkovou. Foto: Michal Němeček 

Foto: archiv Angeliky Pintířové

Žehnání varhan. Kardinál Dominik Duka.
 Foto: Stanislav Šumbera

POD PERUTĚMI ZLATÝCH ANDĚLŮ SE ROZEZNĚLY 
OBNOVENÉ SVATOIGNÁCKÉ VARHANY

V úterý 12. 11. 2013 vcházeli věřící na podvečerní bohoslužbu do kostela sva-
tého Ignáce na Karlově náměstí v Praze plni svátečního těšení a radostného 

očekávání. Po 25 letech zde totiž zazněly slavnostní tóny duchovní hudby rozlé-
tající se z více než tří tisíc varhanních píšťal uzavřených v monumentální barokní 
skříni zdobené třemi anděly.
Při slavnostní bohoslužbě tento obnovený nástroj, pocházející původně z  dílny 
Štěpána Emanuela Petra s rodným listem z roku 1912, požehnal pražský arcibis-
kup Dominik Duka. Mši svatou doprovázel také sbor a orchestr Arcibiskupského 
gymnázia vedený dirigentem Petrem Angelovem. Varhany rozezněl dlouholetý 
regenschori při kostele sv. Ignáce Jan Blabla a varhaník Přemysl Kšica. Dějiny var-
hanní hudby v tomto svatostánku přiblížil všem přítomným arcidiecézní organo-
log Štěpán Svoboda a o cestě k obnově stávajícího nástroje promluvil rektor kostela 
P. Josef Čunek SJ. Ten také nezapomněl poděkovat všem, kteří se o obnovu sva-
toignáckých varhan zasloužili, ať už šlo o provinciály jezuitského řádu (Vojtěcha 
Suchého a Františka Hylmara), štědrého mecenáše Martina Peroutku či varhanáře 
Jaromíra Kánského a Josefa Brachtla z Krnova. Vděčnost vyjádřil i řadě drobných 
dárců, kteří stavbu obnovených varhan podpořili adopcí píšťal. Ne všechny však 
našly své adoptivní rodiče, a tak tato jedinečná akce milovníků varhan nadále po-
kračuje a mohou se do ní zapojit i další zájemci.  

Dagmar Šumberová
farnost u kostela sv. Štěpána, Praha-Nové Město

MISIJNÍ NEDĚLE 

Třetí říjnovou neděli jsme slavili Světový misijní den. Jak probíhalo slavení 
ve farnostech pražské arcidiecéze? U sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze vyro-

bili katecheté s dětmi krabice na sbírání známek a umístili je v kostele. V Nymbur-
ce se děti sešly  v sobotu na faře, aby se nejen společně modlily, ale také si zahrály 
hry, upekly koláčky, vyzdobily kostel na nedělní bohoslužbu a vyrobily něco pro 
radost ostatním. V Neratovicích podpořili misie adorací před Nejsvětější svátostí. 
Také letos byly pro všechny farnosti připraveny krabičky se zápalkami s motivem 
Papežských misijních děl a misijní kalendáře. Ty byly tentokrát věnovány Srí Lan-
ce. Řada farností spojila sbírku Misijní neděle s jarmarkem nebo prodejem vlast-
noručně upečených koláčů, např. ve Zbraslavi, Neratovicích, Nymburce, Vlašimi, 
Čelákovicích, Nehvizdech, v Praze ve Strašnicích, Stodůlkách, Na Lhotce atd. 
Nechyběla speciální výzdoba kostela, např. v  Zásmukách, Nymburce, koncert 
v Neratovicích a beseda s misionářem také v Kolodějích a samozřejmě obohacená 
liturgie... Nutno dodat, že se na misie myslí nejen ve  farnostech, ale také třeba 
ve školách. Za všechny třeba základní škola sv. Voršily v Praze 1, kde prodávají 
misijní kalendáře a pořádají misijní bazar. 
Je dobře, že Misijní neděle nebyla jen dnem další sbírky, ale že misie chápaná jako 
přinášení evangelia do všech končin země je stále faktorem vzbuzujícím pozor-
nost, touhu připojit se a vyvolává kreativitu Božího lidu.

SM. Angelika Pintířová SCB, arcidiecézní ředitelka PMD

UZDRAVENÍ 
Z POCITU KŘIVDY 

Letos již po  patnácté navštívil Prahu 
P.  Józef Augustyn SJ z  polského Kra-

kowa, aby nás osvěžil a povzbudil. V  sále 
Pastoračního střediska se sešlo na 140 po-
zorných posluchačů, aby naslouchali a re-
flektovali slova tohoto moudrého jezuity, 
který tak dobře rozumí lidskému nitru. Nej-
prve P.  Augustyn nastínil některé příčiny 
krize u dnešního člověka – nespokojenost 
se sebou samým, se svým životem, s nepři-
měřeným očekáváním... a jak se k těmto si-
tuacím postavit, jak se jich vyvarovat, jak je 
léčit ve světle evangelia. Přednášky střídala 
adorace před Nejsvětější svátostí. Po závě-
rečné mši svaté přišlo ujištění, že dá-li Pán, 
setkáme se znovu příští rok. 

(ek)



REPORTÁŽ 5

Večerní Betlém. Foto: Roman Albrecht

Chtěl bych těmito několika řádky 
poděkovat nejprve Pánu Bohu 
za  to, že jsme se mohli spolu 

s dalšími farníky zúčastnit Národní pou-
tě do  Svaté země 2013 spolu s  našimi 
biskupy. Je zajisté vhodné nejprve podě-
kovat všem organizátorům společných 
poutních bohoslužeb na svatých místech 
za  pečlivou přípravu a  výborné organi-
zační zajištění a péči o poutníky z našich 
diecézí Čech, Moravy a Slezska.
Průvodcem našeho zájezdu do  Izrae-
le ve dnech 4.–14. 11. nám byl P. Bene-
dikt Hudema z farnosti Praha-Kunratice 
a také P. Vladimír Kelnar, farář u Matky 
Boží před Týnem v  Praze. Děkuji pře-
devším. P.  B. Hudemovi za  obětavou 
přípravu a  vedení naší poutní skupiny. 
Velmi jsem ocenil nejen zevrubný výklad 
o historii míst samotných, ale i zařazení 
událostí z dějin spásy, které se na daných 
místech odehrály, do  širších biblických 
souvislostí. Šlo opravdu o pouť ke koře-
nům naší víry – pravidelná modlitba bě-
hem dne i mše sv. na posvátných místech.
První tři dny naší pouti jsme navštívili 
místa spojená s působením Ježíše z Naza-
reta a apoštolů především v Galileji: Ce-
sarea Přímořská, Karmel, Tabgha, Naza-
ret,  Kafarnaum, Magdala, Tiberias, hora 
Tábor, Betsaida, Cesarea Filipova a další. 
Vrcholem pak byla společná bohoslužba 
s našimi biskupy na Hoře Blahoslavenství 
(8. 11.). Zde bych zmínil kromě všeobec-
ného nadšení všech poutníků především 
vřelé přijetí místní církví, která je velmi 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA DAR VÍRY 
V MÍSTECH, KDE SE ZRODILA

zkoušena. Generální vikář Latinského 
patriarchátu v  Jeruzalémě nám kladl 
na srdce, abychom nezapomněli na tolik 
zkoušenou místní katolickou komunitu 
v Izraeli a v palestinské autonomii. Bylo 
by smutné, kdyby křesťané byli opět nu-
ceni svatá místa spojená s  působením 
Ježíše Krista opustit pod tlakem, kterému 
jsou stále vystavováni.
Pátý den naší pouti jsme pak z  Galileje 
zamířili (doslova) vzhůru do  Jeruzalé-
ma – k cíli naší pouti – k chrámu Božího 
Hrobu, kde se můžeme dotknout míst 
spojených s utrpením a oslavením našeho 
Pána Ježíše Krista. Následující den v Bet-
lémě na  Poli pastýřů jsme při společné 
bohoslužbě s  našimi biskupy rozjímali 
nad tajemstvím vtělení. Zpěv českých ko-
led nás už vnitřně nasměroval k blížící se 
době adventní.

Vyvrcholením společné národní pou-
ti pak byla nedělní mše sv. v  kostele 
sv. Anny u  rybníku Bethesda v  Jeruza-
lémě. Pan kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský, nás povzbudil ke svě-
dectví víry. Nenechat si svou křesťanskou 
víru jen pro sebe, ale s odvahou být svěd-
kem Zmrtvýchvstalého i dnes v naší spo-
lečnosti, která má vůči církvi stále tolik 
předsudků.
Následujících několik dní pobytu jsme 
mohli navštívit mnohá posvátná místa 
Jeruzaléma: kostel Pater Noster, Domi-
nus Flevit, Getsemane, kostel sv. Anny, 
Lithostrotos, kostel Bičování a  Koruno-
vání trním, Via Dolorosa, ale především 
chrám Božího hrobu, který je zbudován 
nad místem Ukřižování a nad kaplí Bo-
žího hrobu. Každé brzké ráno ve Svatém 
městě, kdy jsme mohli ještě za tmy spě-
chat do chrámu Božího hrobu k modlitbě 
a účasti na mši sv. Chvíle setrvání v mod-
litbě na  Golgotě a  u  Prázdného hrobu 
byly mimořádným darem.
Přál bych všem čtenářům možnost na-
vštívit Jeruzalém a tamější Chrám Božího 
hrobu, kde jsme mohli oslavit Ježíšovo 
vítězství nad smrtí, které přepsalo lidské 
dějiny v náš prospěch. Ještě jednou děkuji 
našim biskupům, že obnovili tradici ná-
rodních poutí do Svaté země ke kořenům 
naší víry, kterou zpřetrhaly pohnuté ději-
ny našeho národa po r. 1939. Bohu díky.

Štěpán Filipec 
farnost Panny Marie před Týnem, Praha

Národní pouť do Svaté země očima účastníka.

Nedělní mše svatá v kostele sv. Anny v Jeruzalémě. Foto: Roman Albrecht



LEGENDA O SVATÉM MIKULÁŠI
ANEB ČERT DO KOSTELA NEPATŘÍ
Už je to pár let, co mě má tehdejší spolubydlící pozvala na ukázkovou hodinu katechetiky. 
Budoucí učitelky v mateřských školách se zde učily předávat malým dětem velké věci 
o sv. Mikuláši. Během staletí se kolem jeho osoby rozvinulo mnoho nejrůznějších tradic.  
Kdo tedy sv. Mikuláš vlastně byl?

Z  nejstaršího životopisu se doví-
dáme, že to byl biskup, který žil 
ve čtvrtém století ve městě Myra 

v  dnešním Turecku. Z  tohoto životo-
pisu se dochovala jediná epizoda, kdy 
do města přicestovali úředníci s vojskem, 
aby uklidnili vzpouru žoldnéřů. Vylodili 
se s  vojáky v  přístavu a  dopřáli jim pár 
hodin volna. Vojáci ale způsobili výtrž-
nosti, ze kterých byli následně obviněni 
nevinní občané. Když se to biskup Miku-
láš dověděl, všeho nechal, začal je hledat 
a v poslední chvíli nevinné občany osvo-
bodil.
Mezi známá vyprávění o  sv. Mikuláši 
patří i  jeho zásah ve  prospěch tří děv-
čat. Jejich otec, zchudlý šlechtic, chtěl 
vyřešit tísnivou finanční situaci tím, že 
vydá dcery prostituci, aby si tak vyděla-
ly na  věno. Mikuláš chtěl otci zabránit 
v jeho plánu, a tak zabalil do plátna zla-
té mince a v noci nechal potichu oknem 
sklouznout váček s penězi dovnitř (z kni-
hy „Svatí na  každý den“, Karmelitánské 
nakl. Kostelní Vydří 2010).Tolik legenda.

Jak ale slavíme tento svátek dnes? 
Pomineme-li nejrůznější tradice, můžeme 

si položit otázku: co mají s tímto svátkem 
společného postavy s blikajícími rohy, kte-
ré potkáváme 5. prosince na ulicích? 
„Teologicky jde o absurditu,“ píše v kni-
ze Křesťanská výchova dětí Pavla Edita 
Herciková. „Vedle světce nemá čert jako 
jeho „zastrašovací pomocník“ co dělat. 
Bůh peklo nestvořil a nechtěl, natož aby 
si s ním vypomáhal ve svém výchovném 
působení. Neměli bychom zapomenout, 
že to, co dospělí vnímají jako hru nebo di-
vadlo, prožívá dítě jako skutečnost mno-
hokrát umocněnou.
Pokud nechceme v rodině upustit od mi-
kulášského přestrojování, musíme dát 
pozor, aby děti Mikulášovu návštěvu pro-
žívaly jako hru. Mikuláš se může předsta-
vit jako ten, který je poslaný Bohem, aby 
rozdával dobré věci chudým. Smyslem je 
pak naučit se být jako sv. Mikuláš. Takto 
slavený svátek nevede k nočním hrůzám 
z čerta, ale pomůže děti upevnit v dobrém 
jednání,“ píše Pavla Edita Herciková.

Jak slaví svátek sv. Mikuláše ve školce?
Na tuto otázku nám odpověděla Monika 
Podkalská z Církevní mateřské školy Sr-
díčko. „V katechezích se věnujeme pouze 
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Mikuláš 2012, Praha-Liboc. Foto: Dominik Bouma

postavě svatého Mikuláše – kdy žil, odkud 
pocházel a  jak pomáhal lidem. Během 
samotného vyprávění si společně vytvá-
říme prostřednictvím nejrůznějších po-
můcek – svíce, šátků, kamenů tzv. obraz 
(např. vytvoříme město Myru), naučíme 
se písničku. Děti se přitom samy aktivně 
zapojují do děje příběhu. Stává se, že ještě 
dlouho poté si pobrukují o  tom, že Mi-
kuláš má dobré srdce, pomáhá, co může, 
rozdává. Poslouchej, zvony vyzvání, dob-
rý Bůh nás všechny zachrání…
Mnohé děti už vědí, že s  mikulášskou 
nadílkou přichází jiný, převlečený Miku-
láš. Přesto jej vítají se zatajeným dechem 
a s posvátnou bázní. Pozorují, co se bude 
dít – co Mikuláš řekne, na koho se usmě-
je, koho pohladí... S  upřímnou radostí 
a vděčností mu děkují za to, jak je obdařil, 
a za zpěvu písničky se s Mikulášem roz-
loučí. No a pak už se jen těší z obdrženého 
mikulášského balíčku.“

A jak například slavit ve farnosti?
„Farní oslavy sv. Mikuláše jsou pěknou 
a dnes poměrně častou rozvíjenou tradi-
cí,“ dovídáme se od Lenky Jeřábkové z ka-
techetického střediska. „Zpravidla po mši 
o nejbližší neděli navštíví tento biskup se 
svým andělským doprovodem farní shro-
máždění. Farnosti často zvou i děti s ro-
diči, kteří nenavštěvují kostel vůbec nebo 
jen sporadicky, aby se zúčastnili miku-
lášské nadílky a  třeba i některé společné 
dětské aktivity. Individuální „vystoupe-
ní“, která známe z  mikulášských návštěv 
v  rodinách, může nahradit např. scénka 
za života sv. Mikuláše, kterou děti sehrají, 
oblíbené jsou i  tematické nebo adventní 
písně atd. Mikuláš pak všechny děti bez 
rozdílu obdaruje. A  když se děti začnou 
ptát na čerta? V každé farnosti to Mikuláš 
řeší jinak: někde ho nechává přivázaného 
u stromu za vesnicí, někde mu ani nedo-
volí vyjít z pekla… ale vždy jim vysvětlí, 
že čert do kostela nepatří!“ 

(ek)
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Vánoce jsou svátky klidu, pohody 
a  míru. O  Vánocích bychom se 
také měli setkávat s  nejbližšími. 

I  když často slýcháme stesky nad hektic-
kými svátky a oslavou konzumu, ve zdravě 
fungujících farnostech se kostel stále více 
ocitá v centru dění.
Papež Benedikt XVI. jednou v  nadsáz-
ce glosoval, že někteří katolíci přijdou 
do kostela třikrát týdně, jiní zase jen tři-
krát za život. Z toho dvakrát – v případě 
křtu a pohřbu – jsou do kostela přinese-
ni. Podstatná část katolíků se pak podle 
emeritního papeže řadí do kategorie, kdy 
kostel navštíví několikrát do  roka. Přiro-
zeným časem pro občasnou návštěvu kos-
tela se pak stává vánoční čas, kdy bývají 
svatostánky „nacpané k prasknutí“ a kně-
ží nestíhají sloužit mše. Návštěvníci ta-
kových bohoslužeb jsou často tradičními 
účastníky bohoslužeb lehce ironizováni 
jako „jednoročáci“. Ve skutečnosti ale vel-
ký výskyt těchto občasných návštěvníků 
sakrálních prostor může svědčit o  dobře 
zaběhnuté farnosti.
Lysá nad Labem je typickým příkladem 
místa o několika tisících obyvatelích, které 
jakoby se nemohlo rozhodnout, jestli chce 
být městem či obcí. Nalezneme tu řídce ro-
zesetá venkovská obydlí se zahrádkou, ale 
také honosně vystavěné budovy. Uprostřed 
vesnice se pak na malém pahorku vyjímá 
kostel sv. Jana Křtitele. Vyzvídám tedy 
na  místním faráři Pavlu Porochnavcovi, 
zda je kostel také přirozeným centrem ži-
vota v městečku. „Přes rok tu máme něko-
lik desítek pravidelných návštěvníků. To 
se ale o Vánocích změní,“ zamýšlí se kněz 
se širokým úsměvem a odhaduje, že se Vá-
noc v kostele může zúčastnit více než tře-
tina, možná i polovina obyvatel Lysé nad 
Labem. „Můj předchůdce tu zavedl tradici 
živého Betléma, kdy se na Štědrý den se-
jdou rodiče s  dětmi a  střídají se v  rolích 
svaté Rodiny a  dalších betlémských mo-
tivů. Přicházejí věřící i  nevěřící, zpívají 
se koledy, zahraje k tomu místní dechov-
ka,“ popisuje mi P.  Pavel Porochnavec 
okamžik, kdy se kostel stává doslova epi-

centrem městečka a kdy zájem o soused-
ský život poráží globalizaci na plné čáře. 
Když se snažím vypátrat, jak vypadají o Vá-
nocích kostely v místech Prahy, po kterých 
denně proudí statisíce zaměstnanců, stu-
dentů a  turistů, příliš radostných odpo-
vědí se mi nedostává. „Ani o  tom nechci 
mluvit,“ říká mi pastorační asistent z kos-
tela sv. Kříže v pražské ulici Na Příkopech. 
„Přes rok je tu docela plno, ale o Vánocích 
máme snížený zájem věřících, v  klíčové 
momenty jsou bohoslužby skoro prázd-
né,“ říká mladý člověk z kostela, ve kterém 
se přes rok slouží i  23 bohoslužeb týdně. 
Na vysvětlenou mi pak dodává: „Nás ne-
můžete považovat za  typickou farnost. 
Málokterý z  návštěvníků kostela v  naší 
spádové oblasti skutečně žije.“
Kostel sv. Kříže opouštím po městské tep-
ně zaplněné pomalu se sunoucími turisty. 
Když přecházím Staroměstské náměstí, 
kde si mohu koupit matrjošku, model 
Santy Clause na  sáních nebo i  indiánský 
lapač snů, přemýšlím, ve  kterém kostele 
může být kněz spokojenější. V tom, ve kte-
rém má po celý rok plno návštěvníků, ale 

JEDNOROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI,
OPRAVDOVÍ FARNÍCI
A DUCHOVNÍ KLIENTELA

o významných svátcích zůstává osamocen, 
nebo naopak tam, kde se po celý rok obje-
vuje několik desítek „pilířů“ farního života, 
které ale v případě velkých událostí, jako je 
Noc kostelů, Vánoce a Velikonoce dokáží 
přilákat k návštěvě celé širé okolí? Odpo-
věď nebude jednoznačná. Zdravou farnost 
totiž tvoří z většiny farníci. Tu nezdravou 
duchovní klientela. Avšak jen opravdoví 
farníci (byť v malém počtu) dokáží vytvo-
řit příjemnou duchovní atmosféru.

Josef Nerušil

Živý Betlém. Foto: Pavel Popelka

 Foto: Pavel Popelka
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le sv. Klimenta na  Starém Městě v  roce 
1562. Přestože byly v  některých dobách 
vykazovány z kostelů, jejich obliba se vše-
obecně rozšířila. Jednoznačnou pozoru-
hodností mezi pražskými betlémy je sou-
bor čtyřiceti tří figur v  životní velikosti, 
které pocházejí z 18. století a nacházejí se 
v kapucínském kostele P. Marie Andělské 
na Loretánském náměstí.
Neodmyslitelnými od  vánočních svátků 
byly vánoční písně a koledy, které se ší-
řily ústním podáním. V baroku se české 
vánoční písně těšily značnému rozkvě-
tu. Svou písňovou tvorbu vydává tiskem 
Adam Michna z  Otradovic, či básník 
Bedřich Bridel. Důležité místo zaujímají 
rorátní písně zpívané k poctě Panny Ma-
rie. Autorem nejznámější sbírky těchto 
písní, které vyšly tiskem roku 1847, je Jan 
Nepomuk Škroup. Od 17. století vznikají 
celé vánoční nebo tříkrálové mše. K nej-
známějším pražským skladatelům těchto 
kompozic patřil v období baroka minori-
ta Česlav Vaňura, regenschori u sv. Jaku-
ba, a Šimon Brixi, otec F. X. Brixiho.
Tradice zdobení vánočního stromku 
pronikla do  Čech ze severního Němec-
ka až v 19. století. Rozšířena byla nejpr-
ve v  pražských šlechtických a  bohatých 
měšťanských rodinách, ale jak můžeme 
číst u Ignáta Hermanna, byl již v polovi-
ně 19. století pouliční prodej vánočních 
stromků zcela běžnou záležitostí. V  po-
čátcích tohoto zvyku se stromky zdobily 
cukrovím a perníčky. Jako štědrovečerní 
pokrm po celé 19. století byl zvláště oblí-
bený kapr na černo, do něhož se přidáva-
lo ještě teplé sladké pivo, pro které chodili 
Pražané přímo do pivovarů.
Na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slav-
nost Zjevení Páně, připadá svátek Křtu 
Páně, kterým končí vánoční doba v rám-
ci církevního roku. Nejstarší stopy svátku 
Zjevení Páně, řecky Epifanie či Theofanie, 
vedou až na  začátek 3. století do  egypt-
ské Alexandrie, kdy církevní spisovatel 
Klement zmiňuje oslavu svátku Ježíšova 
křtu. Od  druhé poloviny 4. století zá-
padní křesťané slavili v tento den zjevení 
Vykupitele spolu s  příchodem mudrců, 
Ježíšovým křtem a prvním zázrakem Je-
žíšovým na svatbě v Káně, tedy tři udá-
losti dosvědčující, že Ježíš je Boží Syn. 
V německé a  středoevropské středověké 
lidové zbožnosti vystupuje silně do  po-
předí událost klanění tří králů. S oslavou 
této události je spojeno poslední vánoční 
koledování, které nejen v Praze bylo spo-
jeno s převlékáním se za tři krále. 

 (ap)

Někdy jsou vánoční lidové zvyky spjaty s křesťanskými 
svátky narození Ježíše Krista, ale jindy s nimi moc 
společného nemají. 

STAROPRAŽSKÉ

VÁNOCE

Tuto skutečnost kritizoval již vzdě-
laný mnich Jan z Holešova, který 
v  Břevnovském klášteře sepsal 

před více než půl tisíciletím spis Štědrý 
večer, v němž zachytil středověké vánoč-
ní obyčeje a zvyky našich předků. Upo-
zorňuje v něm například, že už ve  stře-
dověku praktikované rozkrajování jablek 
za  účelem předpovídání budoucnosti 
nemá s  křesťanstvím nic společného. 
Takových zvyků bychom našli mnohem 
víc. Přesto spolu s  obyčeji, které vychá-
zejí z  novozákonního líčení narození 
Krista, vytvářejí působivou atmosféru 
Vánoc. Jakou podobu měla v  minulosti 
tato atmosféra v  Praze? Velmi poučnou 
je v  tomto ohledu kniha Zdeňka Míky 
nazvaná „Staropražské Vánoce“.
Podobně jako dnes se ještě před začátkem 
adventu objevily na pražských náměstích 
mikulášské a vánoční trhy. Na rozích po-
stávali italští prodavači pečených kaštanů 
a do kornoutů balili své „marroni arros-
titi“. Ze středověkých svatomikulášských 
maškarních průvodů, v  nichž už tehdy 
nemohly chybět postavy čertů a  andě-
lů, se postupně vyvinula tradice nadílky 
dětem. Od 19. století přibývalo různých 
mikulášských či předvánočních besídek.
Jak píše ve své knize dr. Míka, již od stře-
dověku patřily k  oslavám vánočních 
svátků hry o narození Ježíše Krista, kte-

ré se často odehrávaly i  v  chrámových 
prostorách. V  16. století tuto středově-
kou tradici mohutně rozvinuli jezuité. 
V Praze se provozovala např. hra „Actus 
pobožný o  narození syna božího, Pána 
našeho Ježíše Krista“ kantora Václa-
va Františka Kocmánka (1607 – 1679). 
V  19. století potom vystavené jeslič-
ky velmi často doprovázela představe-
ní loutkového divadla. Nejoblíbenější 
představení byla prý ve  Vodičkově ulici 
v domě U stříbrného soudku a u deštní-
káře Kabátka ve Spálené ulici. Potopu zde 
znázorňovala skutečná voda.
Vánoce o  symbol jesliček obohatil 
sv. František z Assisi. Vypráví se o něm, 
že „nade všechny ostatní svátky slavil 
narození dítěte Ježíše a nazýval svátkem 
svátků den, ve  kterém se Bůh stal ma-
lým dítětem, které sálo z  lidského prsu“. 
V Praze mohli lidé podle knihy Zdeňka 
Míky poprvé spatřit jesličky v  koste-

Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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ZAHRANIČNÍ KNĚŽÍ A ČESKÉ VÁNOCE

1/ Vánoce v německy mluvících ze-
mích mají velmi podobný průběh 

jako ty české. Je to svátek, který se slaví 
v rodinách a mezi přáteli. Důležitou roli 
hrají i u nás vánoční stromek a betlém, 
rovněž klasické vánoční písně, jako např. 
Tichá noc, která se z Rakouska rozšířila 
do celého světa. U mě doma v Rakousku 
je i  jídelníček podobný tomu českému. 
Na Štědrý večer jíme kapra a dopřáváme 
si cukroví. Rovněž půlnoční mši u  nás 
navštěvuje velmi mnoho lidí.

2/ Nejvíce jsem byl překvapen tím, že 
v tak sekulární zemi, jako jsou Če-

chy, je tolik lidí fascinováno svátky, které 
jsou úzce spojeny s křesťanstvím a církví. 
Příjemně mě překvapilo, že u vás nehraje 
hloupá postava Santa Klause tak velkou 
roli jako v  německy mluvících zemích. 
Doufám, že dítě Ježíš si i  nadále udrží 
svou pozici. Nikoli překvapen, ale potě-
šen jsem byl mnoha betlémy, které lze 
v Praze o Vánocích vidět.

3/ Protože Německo a Rakousko ne-
jsou od  Čech příliš vzdáleny, od-

jíždí mnoho členů našeho společenství 
na svátky domů. Mnozí ale také zůstáva-
jí. Protože jsou ovšem rozptýleni po celé 
Praze, slavíme v  našem kostele sv. Jana 
na  Skalce půlnoční mši svatou už v  16 
hodin. Rodiny tak potom mohou v klidu 
strávit společný večer. Půlnoční mše sva-
té se pravidelně účastní i mnoho turistů. 
Být tu právě i pro ně je mým velkým pas-
toračním úkolem.

Nikdy není špatné podívat se na sebe sama cizíma očima. 
Člověk se o sobě leccos dozví a lépe porozumí tomu, co 
se může na první pohled zdát jako zcela samozřejmé. 
Prostřednictvím malé ankety jsme se pokusili zjistit, jak 
kněží cizinci vidí „naše“ Vánoce. Co je překvapilo, když 
k nám přišli, a jak se oslava Vánoc liší od slavení v jejich 
zemi? Jak Vánoce u nás slaví zahraniční komunity, 
o které tito kněží pečují?

1) Jak se slaví Vánoce ve vaší zemi?
2)  Co vás překvapilo na Vánocích 

u nás, když jste přišel do Čech?
3)  Jak slaví vaše komunita Vánoce 

tady v Praze?

MARTIN LEITGÖB CSsR
kaplan 
německy mluvící komunity

1/ Vánoce se v  Itálii, alespoň v  mé 
rodině, slaví podobně jako v Če-

chách. Většina rodin slaví Vánoce ale 
25. prosince, tedy nikoli na Štědrý den. 
Vše ostatní probíhá celkem podobně. 
Rodiny se scházejí ke společnému sto-
lu, po  slavnostním obědě (ovšem bez 
kapra, protože v Itálii je tato ryba pova-
žována za  rybu bahnitou) se rozdávají 
dárky. Půlnoční mši navštěvuje velmi 
mnoho lidí.

Důležitou roli hrají jesličky, které se bě-
hem bohoslužeb nosí po kostele a uka-
zují věřícím. Za  jejich vynálezce je po-
važován italský světec František z Assisi. 
Betlémářské umění je v Itálii velmi rozší-
řené již od 15. století. Ty nejkrásnější jes-
ličky pocházejí z Neapole. Figurky těch-
to betlémů jsou zcela realistické a imitují 
každodenní život italského venkova.

2/ Vlastně jediné, co mě překvapi-
lo, je, že i  nevěřící zpívají koledy, 

např. „Narodil se Kristus Pán“, ale vlast-
ně tomu nevěří. Zdá se mi, že Češi jsou 
velice rituální lidé, přičemž ovšem z ritu-
álu zbyla často pouze forma bez obsahu. 
Nemluvím teď samozřejmě o  věřících, 
ale o nevěřících, s nimiž se setkávám. 

3/ Vánoce slavíme společně velice 
prostě. Scházím se na  Štědrý den 

a připravujeme společnou večeři. Pokud 
je to možné, zveme lidi bez domova. 
Chceme si totiž připomínat, že Ježíš při-
šel na svět jako nejchudší z chudých. 

1/ Vánoce jsou u  nás svátky rodiny, 
radosti, hudby a tance. Slaví se po-

dobně jako v  České republice. Důležité 
jsou jesličky a malý Ježíšek, zpívají se ko-
ledy a chybět nesmí sladké pečivo a zákus-
ky. Každý kraj má své speciální cukroví. 
Rozdíl je v tom, že se Vánoce u nás slaví 
od Štědrého dne až do 6. ledna. Původně 
se totiž ve  Španělsku Ježíšovo narození 
připomínalo slavností Epifanie (Zjevení 
Páně). Dodneška je 6. leden u  nás jed-
ním z nejdůležitějších vánočních dnů. Až 
po něm jdou děti opět do školy.

2/ Překvapila mě zdejší tradice cho-
dit během Vánoc do  kostelů dívat 

se na betlémy. Zaujalo mě také, že se zde 
lidé na Štědrý den postí a jedí rybu, kapra. 
Ve Španělsku se počínaje Štědrým dnem 
slaví. Jí se skopové maso se zeleninou, 
ovoce a pije se víno. Také mě zaujalo, že se 
skoro neslaví svátek Tří králů. U nás do-
stávají děti dárky právě 6. ledna. Tři krá-
lové obdarovávají děti podobně, jako byl 
kdysi obdarován právě narozený Ježíš.

3/ I když jsme mezinárodní komunitou, 
rádi se přizpůsobíme zdejším zvy-

kům a slavíme Vánoce na český způsob.

P. ANDREA BARBERO 
administrátor 
farnosti sv. Apolináře

P. JUAN BAUTISTA 
IGNACIO PROVECHO LÓPEZ OSA 
kněz španělsky mluvící komunity

Slavení – španělská komunita. Foto: archiv Juan Provecho



1. 12. 9.30 Praha-Staré Město, kostel Panny Marie
Před Týnem – mše sv. 

2. 12. 19.30 Praha-Nové Město, kostel sv. Šimona a Judy
– předání ceny Celestýna Opitze

6. 12. 11.00 Praha-Hradčany, katedrála
– mše sv. pro Stonožku 

11. 12. 16.00 Praha-Dejvice, seminární kaple KTF
– poutní mše sv. 

18. 12. 18.00 Praha, kostel sv. Anny
– rekviem za Václava Havla

19. 12. 19.00 Praha-Hradčany, katedrála – Česká mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby, koncert 

22. 12. 17.00 Praha-Hradčany, katedrála
– adventní koncert

24. 12. 24.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

25. 12. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.,
slavnost Narození Páně

31. 12. 16.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

24.00 Slivice-Milín, Maková Hora – mše sv.

1. 12. 10.00 Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje – mše sv.

6. 12. 16.30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv.

8. 12. 10.45 Kácov, kostel Narození Panny Marie – mše sv.

9. 12. 18.00 Praha-Karlín, Vítkova  ul. – mše sv.

13. 12. 17.00 divadlo ABC, účast na slavnostním vyhlášení 
výsledků soutěž Farma roku 2013

15. 12. 8.30 Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Havla – mše sv.

22. 12. 16.00 Praha-Jinonice, kostel sv. Vavřince – mše sv.

23. 12. 15.15 Stará Boleslav, Charitní domov – mše sv.

24. 12. 16.00 Zvoleněves, kostel sv. Martina – mše sv.

25. 12. 10.30 Skorkov, kostel sv. Jana Křtitele – mše sv.,
slavnost Narození Páně

26. 12. 10.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 
setkání  jáhnů

28. 12. 16.00 Račiněves, kostel sv. Havla – mše sv.

29. 12. 9.00 Úvaly, kostel Zvěstování Páně – mše sv.

31. 12. 16.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
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Z DIÁŘE 
KARDINÁLA DUKY

Z DIÁŘE 
BISKUPA HERBSTA

Z DIÁŘE
 
BISKUPA MALÉHO

Tyto rubriky zahrnují 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.

PROSINCOVÝ 
KALENDÁŘÍK

1. 12. 11.30 Praha-Kolovraty, kostel sv. Ondřeje
 – mše sv.

5. 12. 5.45 Praha-Hradčany, katedrála – roráty

17.00 Praha-Nové Město, Knihovna Libri 
prohibiti – předávání Ceny J. Šavrdy

11. 12. 20.00 Praha-Staré Město, kostel sv. Bartoloměje
– mše sv., beseda

12. 12. 5.45 Praha-Hradčany, katedrála – roráty

17. 12. 20.00 TV Noe – Živě s biskupem 

20. 12. 5.45 Praha-Hradčany, katedrála – roráty

22. 12. 8.30 Jílové u Prahy, kostel sv. Vojtěcha – mše sv.

25. 12. 9.30 Praha-Libeň, Hotel Step
– mše sv. pro vietnamskou komunitu

17.00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

29. 12. 9.00 Praha-Strašnice, kostel Neposkvrněného 
početí P. Marie – mše sv.

17.00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

31. 12. 16.00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

3. 12. sv. Františka Xaverského, kněze

7. 12. sv. Ambrože, učitele církve

8. 12. Mikulášská sbírka na bohoslovce

9. 12. slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu

13. 12. sv. Lucie, panny a mučednice

14. 12. sv. Jana od Kříže, učitele církve

24. 12. Štědrý den

25. 12. slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční

26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

28. 12. svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků

29. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
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PROGRAMY
PASTORAČNÍ STŘEDISKO

www.apha.cz/ps 

  5. 12. 20.00 Přednáška, ČKA Praha 6
  7. 12. 9.00 Kurz pomocníků 

      v pastoraci*, PS
  11. 12. 9.30 Akademie nejen pro  

seniory, adventní duchovní obnova, 
P. Petr Beneš CSsR, PS

  20. 12. 20.00 Modlitba Taizé, DS

*  jen pro přihlášené; vstup do místa koná-
ní akcí je z Kolejní ulice č. 4, PS – Pas-
torační středisko; CPR – Centrum pro 
rodinu, DS – Duchovní správa u kostela 
sv. Vojtěcha, ČKA Praha 6 – Česká křes-
ťanská akademie Prahy 6

Kurz pro služebníky eucharistie

V  lednu 2014 otevíráme čtyři setkání 
kurzu „Služebník eucharistie“. Kurz je po-
vinný pro všechny, kdo mají být pověřeni 
eucharistickou službou (podávání při mši, 
donášení eucharistie nemocným a  výstav 
Nejsvětější svátosti). Účastníky vybírá 
duchovní správce (popř. řeholní předsta-
vený) podle potřeb farnosti (řeholní ko-
munity), nikoliv jen podle jejich vlastního 
přání. Přihlášky jsou k dispozici v Pasto-
račním středisku, ke stažení na stránkách 
http://www.apha.cz/ke-stazeni-pastorace 
nebo mohou být na požádání zaslány poš-
tou nebo e-mailem. Čtyři pondělní setkání 
se budou konat 6., 13., 20. a 27. ledna 2014 
vždy od  19.00 v  Pastoračním středisku 
v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášku 
s  doporučením duchovního správce stačí 
donést na první setkání.
P. Michal Němeček, 
biskupský vikář pro pastoraci

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

www.apha.cz/cpr

Duchovní obnova pro manželské páry

7. prosince od 9.00 do 15.00 zve Pastorační 
středisko – Centrum pro rodinu a ŘK farnost 
u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Cho-
dov zvou do KCMT, U Modré školy 2337/1, 
Praha 11 – Háje na adventní duchovní ob-
novu pro manželské páry. Programem bude 
provázet P. Stanisław Góra. Během dne bude 
příležitost ke svátosti smíření, na závěr bude 
mše sv. Polední občerstvení zajištěno, před-
pokládaný příspěvek je 200 Kč na pár.
Přihlaste se nejpozději do  5. prosince 
na www.manzelstvi.cz/advent/ nebo tele-
fonu 220 181 777.

Příprava na manželství

Zimní osmidílná společná příprava na  život 
v  manželství se uskuteční v  Pastoračním 
středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6 
v termínu 21. 1. – 11. 3. 2014. Setkání jsou 
vždy v úterý od 19.30 do 21.30. Na přípravě 
se podílí tým dobrovolných spolupracovní-
ků Centra tvořený manželskými páry, psy-
chologem, jáhnem a knězem. Snoubenecký 
pár přispívá na kurz částkou 500 Kč.
Snoubenci se přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formulář na  strán-
kách www.manzelstvi.cz/snoubenci/.

Křesťanská psychologická poradna

Poradna v našem sídle Thákurova 3, Pra-
ha 6 (metro A – Dejvická) nabízí dospě-
lým klientům, kteří přicházejí s problémy 
partnerskými, rodinnými, ale i  osobními 
jednorázovou psychologickou intervenci 
i  možnost psychoterapeutické péče. Kli-
entům se věnují věřící terapeuti pod od-
bornou supervizí klinického psychologa 
PhDr.  Petra Goldmanna. Nabízíme též 
služby věřícího psychiatra. Doporučený 
příspěvek za  jednu konzultaci je 400 Kč. 
Návštěva u psychiatra je hrazena ze zdra-
votního pojištění.
Do poradny je nutné se předem objednat 
na čísle 220 181 777.

Dotazník k synodě o rodině

Papeži Františkovi mimořádně záleží 
na  účinné pastoraci rodin, zvláště těch, 
které se nacházejí v  obtížné nebo nere-
gulérní situaci. Nedávno vyhlášenou mi-
mořádnou synodu o  rodině předchází 
dotazníkové šetření, které má za cíl získat 
informace o  stavu pastorace rodin. Pro 
potřeby naší arcidiecéze jsme vytvořili on-
line verzi anonymního dotazníku, která 
bude funkční do neděle 8. prosince. 
Dotazník je na: www.apha.cz/rodiny-vyzvy

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM
MLÁDEŽE

www.centrumnazaret.cz 

Adventní víkendovka v Nazaretě (12–20 let)

6.–8. prosince. Začátek v pátek 6. 12. v 18.00 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: 
spacák, sportovní oblečení, přezůvky, Bibli. 
Účastnický poplatek: 300 Kč. Přihlášky nej-
lépe do 2. 12. na 244 910 469, 733 161 614 
nebo na mailu nazaret@apha.cz.
www.centrumnazaret.cz/kalendar-akci

Silvestr v Nazaretě (14–25 let)

30. prosinec – 1. leden 2014. Začátek 
v pondělí 30. prosince v 18.00 hodin v koste-
le sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: spacák, 
sportovní oblečení, přezůvky, Bibli. Účast-

nický poplatek: 400 Kč. Přihlášky do  20. 
prosince na  244  910  469, 733  161  614 
nebo na  mailu nazaret@apha.cz. Více: 
www.centrumnazaret.cz/kalendar-akci 

AKCE PRO MINISTRANTY

www.apha.cz/aktuality-ministranti 

Mladší ministranti

14. prosince v  Kojeticích – pro mladší 
kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kos-
tele sv. Víta v Kojeticích v 9.30. Program: 
nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, 
fotbálek. S sebou: 70 Kč na jídlo, sportov-
ní (obuv na ven) a případně ministrantské 
oblečení. Ukončení v 16.00.

Starší ministranti

20.–21. prosince v Praze – pro starší kluky 
(cca od 15 do 25 let). Program: zahájení v pá-
tek mší svatou v kostele sv. Jakuba v Kunra-
ticích v 18.00 V sobotu mše svatá, příležitost 
ke svátosti smíření, duchovní program, fot-
bálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportov-
ní a ministrantské oblečení.

AKADEMICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

http://ads.cvut.cz/ 

 4. prosince od  20.00 – „Svatební noc 
pod duhovými nebesy“ – není nic přiroze-
nějšího, než se oženit a vdát. Proč nezane-
dbatelné procento gayů a  leseb volí raději 
manželství, než vztah, odpovídající jejich 
orientaci? Diskusní večer, jehož hostem 
bude psycholog Dr. Jeroným Klimeš.
 11. prosince od  20.00 – Africký večer 

v  ADS-ku. Súdán a  Jižní Súdán očima 
pražského světícího biskupa Mons. Václa-
va Malého. Mši svatou doprovází pěvecký 
sbor ADS tentokrát tematicky vybranými 
africkými spirituály. 
 18. prosince od  20.00 – „Autobusem 

do Podbořan a dál už pěšky“ – Petr Lin-
hart, folkový písničkář a frontman kapely 
Majerovy brzdové tabulky živě v ADS-ku! 

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

www.chemin-neuf.cz 

Jericho pro mladé (18 – 30 let)

27. prosince 2013 – 1. ledna 2014 v Tucho-
měřicích. Vstup do nového roku s Hospodi-
nem! Duchovní obnova Jericho je skvělá pří-
ležitost k zastavení se, ztišení a naslouchání 
Božímu hlasu skrze Písmo. Půl den v tichu, 
půl den s ostatními mladými. Na programu 
budou přednášky, svědectví, duchovní do-
provázení, chvály, ateliéry a  nebude chybět 
ani oslava Silvestra.
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KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

www.kcmt.cz 

Adventní benefiční prodej 
v Komunitním centru Matky Terezy

Na  adventní neděle jsme pro Vás připravili 
benefiční prodej. Pozvali  jsme různé nezisko-
vé organizace. Můžete tak udělat dobrý skutek 
a zároveň využít možnosti koupit pro své blíz-
ké originální dárečky.

 1. prosince od 9.00 – 13.00 – SIRIRI,
http://rukuvruce.siriri.org/, od 16.00  
– 1. adventní koncert – MUSICA PRO 
SANCTA CECILIA 

 5. prosince od 17.00 – Mikulášská nadílka 
se zábavně naučným programem

 7. prosince od 17.00 – Adventní slavnost – 
dětské divadelní představení a vystoupení dětí 
z Anglického klubu, Církev bratrská Jižní Město

 8. prosince od  9.00 – 13.00 – MJ Reflex, 
o.s., od 16.00 – 2. Adventní koncert – Lýdie 
Havláková mezzosoprán, Vladimír Jelen – 
basbaryton, Robert Fuchs – klavírní dopro-
vod a hosté

 9. prosince od  16.00 – Setkání klubu křes-
ťanských seniorů na téma „ Advent“ – provází 
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, emeritní kanovník

 14. prosince od  9.00 – 18.00 – Tradiční 
adventní jarmark pod střechou, od 16.00 „Vá-
noční Žabí příběhy“, pohádka – vstupné 50 Kč
 15. prosince od  9.00 – 13.00 – Domov 

svaté rodiny, od 16:00 – 3. adventní koncert – 
Cantate – smíšený pěvecký sbor. Řídí Milada 
Stavinohová

 22. prosince od 9.00 – 13.00 – Cesta domů, 
od 16.00 – 4. adventní koncert – Petr a Mar-
kéta Lutkovi – „Čtyřicet let jsme chodili pouš-
tí“ – písně ze Starého zákona 
Betlémské světlo si můžete do svých domovů 
odnést od 22. 12. do 26. 12. v čase okolo bo-
hoslužeb v KCMT.

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA 

www.centrumbutovice.cz 

Třináctého na třináctce – Oboroh

13. prosince od 19.30 v Komunitním centru 
sv. Prokopa na  Slunečním náměstí (metro 
Hůrka). Vstupné dobrovolné, vstup bezbari-
érový. Rezervace do 12. 12.
E-mail: 13na13@centrum.cz,
www.trinactnatrinact.blog.cz. 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ

www.srdcepane.cz 

 7. prosince od 13.30 – adventní rekolekce, 
P. Karel Satoria. Zakončení mší sv. v 18.00.

 15. prosince – farní akademie v  16.00 – 
Doc. ThDr. V. Ventura ThD – „Východní spi-
ritualita“ – videosál v  I. patře zadního traktu 
kostela (vchod přes zahrádku)
 21. prosince od  17.00 – před kostelem 

Betlém – inscenace příběhu zrození Páně
 25. prosince od 16.00 – koncertní prove-

dení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby

PASTORAČNÍ CENTRUM
SV. TOMÁŠE 

www.farnostdobris.cz 

Jeden dárek navíc

1. prosince od  15.00 – setkání a  povídání 
s  P.  Pavlem Budským o  možnosti finančně 
podpořit děti v misijní farnosti v Ekvádoru

Chtěl bych, ale... aneb o síle naší vůle 

pokračují setkání v Pastoračním centru
sv. Tomáše od 19.30. Vstup volný.
4. prosince – 3. setkání (P. Karel Satoria)
11. prosince – 4. setkání (P. Petr Blecha)

 23. prosince ve  14.30 předají skauti světlo 
z Betléma, v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
 28. prosince od 16.00 zveme na společné 

putování do živého Betléma, u kostela Nej-
světější Trojice v Dobříši

 Od  10. prosince jste zváni do  Pasto-
račního centra sv. Tomáše: na  výstavu ke 
100. výročí posvěcení kostela v Rosovicích.

LORETA

www.loreta.cz

Pravidelné bohoslužby v Loretě jsou slou-
ženy v sobotu v 7.30 ve Svaté Chýši a v ne-
děli v 18:00  v kostele Narození Páně. Kaž-
dou neděli v 15:00 a v 19:00 si také můžete 
poslechnout koncert loretánské zvonohry.
 3. prosince od 19.30 v klášterní kapli sv. 

Vavřince bude studentská mše sv. Dopro-
vodný program najdete na facebookovém 
profilu Studentské (o)mše
 4. prosince od  19.00 – benefice Večery 

u kapucínů věnovaná MŠ v Holečkově uli-
ci v Praze pro děti se sluchovým postiže-
ním. S programem „Hymni Adventuales“ 
vystoupí Piccolo coro & Piccola orchestra 
pod vedením Marka Valáška
 25. prosince – mše sv. v Loretě v 10.00 

a v 18.00. Od 13.00 do 17.00 využijte vstup 
do  areálu loretánského poutního místa. 
Od 19.00 zazní tradiční „Vánoční troubení 
z loretánské věže“. Pásmo koled a pastorel 
v  úpravě pro žestě a  zvonohru zahrají R. 
Rejšek, V. Janata a členové Hradní stráže.
Kapucínský betlém v  kostele u  Panny 
Marie Andělské bude otevřen od 25. pro-
since do 6. ledna vždy od 10.00 do 17.00, 
 31. prosince pouze do 15.00

KOSTEL SV. VÁCLAVA
 V PN BOHNICE

www.bohnice.cz 

Adventní koncerty v kostele sv. Václava 
v PN Bohnice

 1. prosince od 17.00 – Divertimento, pě-
vecký sbor Gymnázia Botičská
 8. prosince od 17.00 – Hudba okamžiku, 

vokálně instrumentální soubor
 15. prosince od  17.00 – Orfej, smíšený 

pěvecký sbor
 22. prosince od 17.00 – Korejští hudební-

ci a zpěváci ze sboru Od Jákobova žebříku
 8. prosince jste zváni na  Vánoční trhy 

před kostelem sv. Václava.
 

ADVENT U SV. LUDMILY

Farnost Sv. Ludmily vás srdečně zve na cyk-
lus hudebních meditací (začátek v 15.45, sou-
bory budou zpívat při mši v 16.30).
 1. prosince  – 1. neděle adventní – Svato-

ludmilská gregoriánská schola (řídí – Dag-
mar Štefancová, varhany – Petr Mašlaň)
 8. prosince – 2. neděle adventní – Řecko-

katolická bohoslužba (hl. celebrant – Mons. 
Milan Hanuš, mužský sbor – P. Karel Soukal)
 15. prosince – 3. neděle adventní – Ami-

ci Musicae Antiquae (sbormistr – Jaroslav 
Orel, varhany – Jaroslav Tůma)
 22. prosince – 4. neděle adventní – Scho-

la cantorum Pilsensis (varhany – Miroslav 
Pšenička)

DOMOV
 SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

www.domovrepy.cz 

České Vánoce

  1.–31. prosince – řezbářské umění Jana 
Lišky (výstava dřevěných vyřezávaných 
plastik a betlémů).
 1. prosince od 17.00 – 1. adventní kon-

cert – Ztracená kapela s dětským sborem – 
náhradní program za sbor Geshem, který 
z  technických důvodů nemůže vystoupit. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 7. prosince od 19.00 – Hornický pěvecký 

sbor Kladno pod vedením prof. Romana Ma-
karia, slovem provází P. Prokop Siostrzonek. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 8. prosince od 17.00 – 2. adventní kon-

cert smíšeného sboru ORFEJ pod vede-
ním Jana Svejkovského. Kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné
 12. prosince od 19.00 – Vánoční koncert 

tria Bardolino. Zazní skladby A. Dvořáka, 
L. Janáčka a vánoční koledy z Čech a Mo-
ravy (zpěv – Jana Procházková). Kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné



13PROGRAMY

POZVÁNKY

OZNÁMENÍ

Bezdomovectví...

1. prosince od  16.30 zve farnost Lhotka 
na přednášku sociální kurátorky ÚMČ Pra-
hy 12, PhDr.  Ivany Davidové „Bezdomo-
vectví, aneb mají lidé bez domova jiné po-
třeby?“ V kostele P. Marie Královny míru, 
Praha 4 – Lhotka, Ve Lhotce 36.

Unie katolických žen

7. prosince od  9.00 do  16.00 zve na  du-
chovní obnovu do  farního klubu u Panny 
Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 
1 (vchod z Františkánské zahrady). Provází 
ThDr. Jiří Skoblík. V průběhu dne se budou 
střídat promluvy a  ztišení, odpoledne za-
končíme mší svatou. Pro přihlášené může-
me zajistit oběd v refektáři kláštera.
Přihlášení: tel. 220 181 329 (popř. záznamník), 
775  706  492 nebo e-mail: ukz@volny.cz do   
3. prosince. Pokud se nechcete zúčastnit spo-
lečného oběda, můžete přijít i bez přihlášení. 

Adventní koncert na Tetíně

8. prosince v  16.00 jste zváni na  koncert 
smíšeného pěveckého sboru „Comodo“ 
do kostela sv. Ludmily na Tetíně. Vstupné 
dobrovolné.

 13. prosince od 17.00 – Flétna a klavír 
– Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové. 
Refektář, vstupné dobrovolné
 15. prosince od 17.00 – 3. adventní kon-

cert orchestru Archioni Plus pod vedením 
Michala Macourka, koncert se koná pod 

záštitou MČ Praha 17. Kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné
 18. prosince od 19.00 – Vánoční koncert 

komorního smíšeného sboru Gaudium 
Cantorum pod vedením Štěpánky Heř-
mánkové s  Alfrédem Strejčkem. Kostel 

sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 22. prosince od 17.00 – 4. adventní kon-

cert dětského pěveckého sboru Radost 
Praha pod vedením prof. Vladislava Sou-
čka. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

Ekologická sekce ČKA 

10. prosince od 17.30 zve na adventní besíd-
ku s rekapitulací činnosti sekce za rok 2013, 
s promítáním fotografií z cest, s povídáním 
a s občerstvením. Klášter Emauzy (knihovna 
ČKA ve 3. patře) v Praze 2, Vyšehradská 49.   

Adventní koncert u sv. Haštala 

11. prosince od 19.00. Pěvecký sbor Notre 
Dame pořádá společně s Týnskou farnos-
tí adventní koncert v kostele sv. Haštala, 
Praha 1. Vstupné dobrovolné. 

Zlatá Praha

15. prosince od 16.00 do 18.00 se uskuteční 
další setkání cyklu „Zlatá Praha” v zasedacím 
sále úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 15. Bude 
věnované 70. výročí vzniku Hnutí fokoláre. 
Vstupné dobrovolné, změna programu vy-
hrazena. Informace na: www.focolare.cz

Kolegium katolických lékařů ČKA

18. prosince od  18.30 zve na  přednášku 
Doc. ThDr. Václava Ventury, ThD. „Advent 
u  řeckých katolíků“. Knihovna III. interní 
kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, 
Praha 2, (roh Karlova náměstí). 

Varhanní nešpory Maltézských rytířů

17. prosince od  17.00 suverénní Rytířský 
a Špitální řád sv. Jana z  Jeruzaléma, Rhodu 
a  Malty a  Společnost pro duchovní hudbu 
v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem, 
Lázeňská 10, Praha-Malá Strana, pořádají 
koncert duchovní hudby. Zazní varhanní 
skladby J. S. Bacha, Missa adventus a Litur-
gické zpěvy P. Ebena. Účinkuje Vysokoškol-
ský umělecký soubor pod vedením Jakuba 
Zichy, varhany Jan Kalfus. Vstup volný. 
 
Cesta sedmi kostelů

 Uhlířskojanovicko 
V  sobotu 14. prosince se vydáme s  lucer-
nami v  rukou v 5.00 z poutního místa sv. 
Anny v Sudějově ke kostelu sv. Jana Křtitele 
v  Krsovicích, kde se od  6.30 koná rorátní 
mše sv., po ní následuje snídaně na obci.

 Cesta sedmi kostelů

 Sedlčansko 
Vyjdeme v  sobotu 21. 12. v  6.00 z  návsi 
v Kňovicích a půjdeme ke kostelu sv. Vác-
lava na Chlumu, kde od 7.30 bude rorátní 
mše svatá. Po mši bude možnost společné 
snídaně v blízkém hostinci U kostela.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně 
pedagogická a teologická

Kvalifikační kurzy:
  Pedagog volného času (120 hod., středy 
večer). Termín: 8. 1. – 28. 5. 2014. 
Cena: 6350 Kč.

  Pedagog volného času (120 hod., ví-
kendy). Termín: 12. 4. – 15. 6. 2014. 
Cena: 6350 Kč.

  Pedagog – vedoucí zájmových kroužků 
(42 hod.). Termín: 15. 3. – 12. 4. 2014. 
Cena: 2300 Kč.

  Pracovník v sociálních službách se za-
měřením na pečovatelství (200 hod.). 
Termín: 17. 3. – 11. 4. 2014. 
Cena: 6 200 Kč.

  Pracovník v sociálních službách se zamě-
řením na aktivizační a výchovné techni-
ky (200 hod.). Termín: 17. 3. – 11. 4. 2014. 
Cena: 6 200 Kč.

Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogy 
a sociální pracovníky:
  12. 12. Specifika práce se seniorem s de-
mencí (8 hod.)

  13. 12. Využití principů zážitkové peda-
gogiky při indoorové výuce ZSV a  při 
práci s mládeží (8 hod.)

  9. 1. Vedení poradenských rozhovorů 
s dětmi a dospívajícími (8 hod.)

  10. 1. Aplikace rodinného práva v praxi 
sociálního pracovníka (6 hod.)

  16. a 17. 1. Sociální zabezpečení v kon-
textu sociální práce s rodinou (2x6 hod.)

  23. a 24. 1. Prevence syndromu vyhoře-
ní prostřednictvím rozvoje osob., profes. 
a sociál. kompetencí (2x8 hod.)

  24. 1. Radikální a  extremistická hnutí 
v ČR a ve světě (6 hod.)

  31. 1. Biblické inspirace pro sociální prá-
ci: o spirituální dimenzi sociálně-pasto-
račního pracovníka (8 hod.)

  28. 2. – 1. 3. Metody psychohygieny pro 
seberozvoj a pro praxi (8 a 7 hodin)

Kontakt: RNDr.  Mgr.  Ivana Čihánková, 
tel. 603 330 793, cdv@jabok.cz,
www.jabok.cz/cdv

Kolpingovo dílo

Hledá nového pracovníka na pozici ředitel/
ka azylového domu pro matky s dětmi.
Požadavky: VŠ nebo VOŠ vzdělání (obor 
sociální práce nebo podobné obory), pra-
xe v oblasti sociální práce, zkušenosti s ří-
zením projektů a/nebo pracovního týmu, 
znalost zákona 108 o  sociálních službách. 
Osobnostní předpoklady: hodnotové před-
poklady pro členství v katolickém laickém 
sociálním svazu, samostatnost, praktičnost, 
rozhodnost, časová flexibilita.
Nabídky a další informace na adresu: 
jana@kolpingpraha.cz



USTANOVENÍ

  Mgr. Pavel Maria Baxant byl od 1. listo-
padu 2013 uvolněn z funkce výpomocné-
ho duchovního ŘKF u kostela sv. Františ-
ka z Assisi Praha-Staré Město. Dále bude 
působit v plzeňské diecézi v ŘKF Karlovy 
Vary-Rybáře.

  JCLic. Michal Podzimek Th.D., kněz 
litoměřické diecéze, byl od  1. listopadu 
2013 na dobu pěti let jmenován a ustano-
ven zástupcem soudního vikáře Metro-
politního církevního soudu Arcidiecéze 
pražské.

   Mgr. Pavel Reumann byl od 1. listopadu 
2013 uvolněn z jáhenské služby ve Fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady v Praze.

Z ACT CURIAE14

VÝROČÍ SVĚCENÍ

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 2 PRAHA

Začátek bohoslužeb v 9.00: 
    8. 12.  – 2. neděle adventní
  22. 12. – 4. neděle adventní
  25. 12.  – slavnost Narození Páně 
  29. 12. – svátek Svaté rodiny

RADIO PROGLAS

  1. 12. – 1. neděle adventní 
(9.00): kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, Havlíčkův Brod 
(P. Pavel Hroznata Adamec) 

  8. 12. – 2. neděle adventní  
(9.00): bazilika Nanebevzetí  
Panny Marie, Příbram-Svatá Hora 

  22. 12. – 4. neděle adventní 
(9.00): duchovní centrum 
Brno–Lesná 
(P. Pavel Hověz)

  25. 12. – slavnost Narození 
Páně (9.00): kostel Panny 
Marie Pomocnice, Olomouc 
(P. Rudolf Smahel)

  29. 12. – svátek Svaté rodiny 
(9.00): kostel sv. Augustina, Brno 
(P. Pavel Šenkyřík)

TELEVIZE NOE

  1. 12. – 1. neděle adventní  
(9.30): kostel sv. Cyrila 
Alexandrijského, Řím 
(František I.)

  8. 12. – 2. neděle adventní 
(10.30): kostel sv. Petra 
na Poříčí, Praha 
(kard. Miloslav Vlk)

  15. 12. – 3. neděle adventní 
(10.30): kostel sv. Václava, Ostrava 

  22. 12. – 4. neděle adventní 
(10.30): kostel sv. Jana Křtitele, 
Frýdek

  24. 12. – slavnost Narození Páně 
(22.00): bazilika sv. Petra, Řím 
(František I.)

  25. 12. – slavnost Narození 
Páně  (10.30): bazilika 
Navštívení Panny Marie, Frýdek

Změna vyhrazena.

JUBILEÁŘ – PROSINEC

  P.  Mgr.  Bonaventura Josef Rosa OFM 
Conv. byl od  1. listopadu 2013 uvolněn 
z funkce nemocničního kaplana a od té-
hož data byl jmenován a  ustanoven vý-
pomocným duchovním ŘKF u kostela sv. 
Václava Praha-Smíchov.

  P. Mgr. Filip Milan Suchán OPræm. byl 
od  1. listopadu 2013 jmenován a  usta-
noven nemocničním kaplanem Fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady v Praze.

  JCLic. Radek Vašinek, kněz litoměřic-
ké diecéze, byl od 1. října 2013 na dobu 
pěti let jmenován a ustanoven obhájcem 
svazku Metropolitního církevního soudu 
Arcidiecéze pražské. 

  P. Benedikt Vladimír Holota OFM, 
na odpočinku v Praze, 8. 12. 1952  (61 let)

 Mgr. Pavel Jančík, administrátor 
     v Praze-Vinoři, 8. 12. 1973  (40 let)

  Gilbert Antonín Plíšek OPræm., trvalý 
jáhen v Praze-Strahově, 11. 12. 1998 (15 let)

  Mgr. Jaromír Odrobiňák,  trvalý jáhen 
v Praze-Bohnicích, 21. 12. 2008 (5 let)

  P. RNDr. Josef Šplíchal SDB, 
výpomocný duchovní v Praze-Podskalí, 
25. 12. 1968 (45 let)

   P. PhDr. Jan Vyhnálek SDB 
farní vikář v Praze-Karlíně

13. 12. 1968 (45 let)

  Jan Birka, osobní farář 
výpomocný duchovní v Staré Boleslavi

17. 12. 1927 (86 let)

  Mgr. Ondřej Mrzílek 
trvalý jáhen v Berouně

18. 12. 1973 (40 let)

  P. Jan Vývoda SDB 
výpomocný duchovní v Praze-Kobylisích

21. 12. 1924 (89 let)

  P. Jan Nepomucký Pavel Aixner OSA 
na odpočinku v Staré Boleslavi

23. 12. 1943 (70 let)

  P. Florián František Štětina OFM 
osobní farář, výpomocný duchovní v Bystřici 
u Benešova

23. 12. 1925 (88 let)

  Václav Veselý, osobní farář 
administrátor u Sv. Ducha v Praze-Starém Městě

24. 12. 1932 (81 let)

  Ing. Mgr. Viktor Frýdl 
kaplan Charitního domova Mukařov

27. 12. 1943 (70 let)

 
Jubilantům srdečně  blahopřejeme

a vyprošujeme
 hojnost Božího požehnání.



15POZVÁNÍ

5.–8. 12. Pociťovat zranění srdce 
s Ježíšem zraňovaným  P. František Lízna SJ Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova
Český Těšín
www.jesuit.cz

6.–8. 12.
Adventní duchovní 
obnova 
(pro dívky 14 – 20 let)

P. Martin Kudla 
s. Vincenta Kořínková

Frýdlant nad 
Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí
www.boromejky.cz

6.–8. 12.
Adventní duchovní 
obnova
(pro dívky 15 – 30 let)

P. Miloslav Kabrda SDB
Dům sester 
Apoštolátu svatého 
Františka

Praha 6 - Dejvice
sestryaf@volny.cz

13.–17. 12.

Adventní Mariánská 
duchovní obnova
pro všechny
(Rosu dejte nebesa shůry)

P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Český Těšín
www.jesuit.cz

13.–15. 12.

V hledání své lásky půjdu 
přes hory a řeky
(Duchovní zkušenost v básnic-
kých dílech sv. Jana od Kříže)

P. Jan Poříz OCD
Klášter bosých 
karmelitánů 
ve Slaném

Slaný
www.klasterslany.cz

13.–15. 12. Maria v mém životě 
(pro dívky od 18 do 30 let)

P. Petr Kříbek 
s. Vincenta Kořínková

Maria Hilf 
ve Zlatých Horách

Ostrava-Poruba
www.boromejky.cz

14. 12.
Duchovní obnova 
(pro mládež hledající 
své životní povolání)

bratři pauláni Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna
www.dc-vranov.katolik.cz

30. 12. – 1. 1. Duchovní cvičení 
formou večeřadla P. Štěpán Martin Filip OP ŘKDS Stojanov Velehrad

www.stojanov.cz

Úmysl všeobecný

Za  opuštěné děti a  za  dětské oběti 
jakékoli formy násilí, aby nacházely 

potřebnou lásku a ochranu.

Úmysl národní

Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu 
slovu trpí příkoří, hledali a  na-

cházeli pomoc v  modlitbě a  setkávání 
s Kristem ve svátostech.

Úmysl misijní

Za  všechny křesťany, aby osvíceni 
světlem vtěleného Slova připravovali 

lidstvo na příchod Spasitele.

ÚMYSLY
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

DUCHOVNÍ
CVIČENÍ

Jako každý rok i letos vám nabízíme několik
 možností, kde se můžete zúčastnit rorátů, 

této neodmyslitelné součásti adventní liturgie. 
Srdečně jste zváni například do těchto pražských kostelů:

RORATE CAE LI

Háje, Komunitní centrum Matky Terezy Pá v 6.45

Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Po–Pá v 5.45

Hradčany, kostel Všech svatých So v 7.00
Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje Po, St, Pá, So ve 12.00, Čt v 6.30
Nové Město, kostel sv. Ignáce Po–Pá v 6.15, Ne v 7.00
Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné Po-Pá v 7.00
Smíchov, kostel sv. Václava Po–So v 7.30
Staré Město, kostel sv. Haštala Út, Pá v 7.00
Staré Město, kostel sv. Havla Čt v 7.00
Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem Po, St, So v 7.00 
Stodůlky, Komunitní centrum sv. Prokopa Pá v 6.45
Vinohrady, kostel sv. Ludmily Út, Čt v 6.10
Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Čt v 6.00

Žižkov, Na Balkáně, kostel sv. Vojtěcha St v 6.30



Z HISTORICKÉHO 
KALENDÁŘE 
4. prosinec 1963 – Na  Druhém vatikánském 
koncilu schválen první dokument o  konstituci 
a  posvátné liturgii „Sacrosanctum koncilium“ 
o obnově liturgie, započaté v jednotlivostech pa-
pežem Piem X. Také koncil přijal „Dekret o sdě-
lovacích prostředcích“.

7. prosinec 1943 – Zrod Hnutí fokoláre ital-
skou zakladatelkou Chiarou Lubichovou. Za-
sadila se o  vytváření společenství uvnitř církve 
a o posílení ekumenismu.

8. prosinec 1653 – Slavnostní položení zá-
kladního kamene ke  stavbě pražského areálu 
Klementina. Původně jako největší jezuitská ko-
lej v Čechách, později i  škola, později povýšena 
na  univerzitu. Stavitelem první jezuitské koleje 
italský architekt Carlo Lugano.

14. prosinec 993 – Pražský biskup sv. Vojtěch 
vysvětil chrám nově založeného kláštera řehole 
sv. Benedikta v Břevnově u Prahy.

16. prosinec 1933 – V Praze zřízena pro řec-
kokatolíky ústřední farnost s  kostelem sv. Kli-
menta v  areálu Klementina, který v  r.  1931 
daroval tehdejší arcibiskup František Korda. 
Prvním pražským farářem se stal pozdější světí-
cí biskup prešovský ThDr. Vasil Hopko.

21. prosinec 1873 – Narozen PhDr. Emanuel 
Rádl, křesťanský vědec, filozof, přírodovědec, 
profesor UK. Zdůrazňoval ideové a mravní hod-
noty i  civilizační poslání křesťanství. Poukázal 
na rozhodující úlohu víry v morální řád. Orga-
nizátor českého filozofického života. Předseda 
„Jednoty filozofické“. Redaktor časopisu „Česká 
mysl“. ( 12. 5. 1942)

23. prosinec 1903 – Narozen Václav Feřt, ka-
tolický kněz-jezuita. V  roce 1933 profesorem 
náboženství na  církevním gymnasiu v  Praze-
-Bubenči. Roku 1938 povolán ke  sv. Ignáci 
na pražském Novém Městě, aby jako sekretář ří-
dil „Mariánské družiny“. Později zastával funkci 
spirituála koleje Nepomucena v Římě. V r. 1960 
v  Kanadě založil Český misijní dům kardinála 
ThDr.  Josefa Berana. Redaktor Vatikánského 
rozhlasu. ( 4. 12. 1986)

Arnošt Kelnar

Sergio Rubín,Francesca Ambrogetti
PAPEŽ FRANTIŠEK
Rozhovor s Jorgem Bergogliem
Vychází současně 
jako e-kniha
Váz., 224 str., 299 Kč

José Tolentino Mendonça
PŘÁTELSTVÍ JE VÍC NEŽ LÁSKA

Na cestě k teologii přátelství
Brož., 208 str., 349 Kč

NAKLADATELSTVÍ  PAULÍNKY

 KARMELITÁNSKÉ  NAKLADATELSTVÍ

Vojtěch Kodet 
NOVÉNA 

K PANNĚ MARII
ROZVAZUJÍCÍ UZLY 

Brož., 24 str., 29 Kč

NAKLADATELSTVÍ  PORTÁL

 DVD

Veronika Barátová 
VELKÁ
MALÁ 
TEREZIE
Váz., 96 str., 109 Kč

Alessandro Pronzato
365

PROVOKUJÍCÍCH 
INSPIRACÍ

Váz., 304 str., 299 Kč

Janka Procházková
SMS
DO ŽIVOTA

Brož., 24 str., 35 Kč 

Miloš Szabo
ŽÍT PODLE BIBLE

podruhé 
s Janem

Váz., 400 str., 235 Kč

Zuzana Holasová
POPOUPO

aneb Podivuhodná 
pouť pouští

Váz., 175 str., 249 Kč

 BOHATĚ ILUSTROVÁNO

Antoine de Saint-Exupéry
CD MALÝ PRINC
MP3, 1 CD, 1 hod. 48 min., 299 Kč

CD VÁNOCE A VELIKONOCE
V ÚVAHÁCH TOMÁŠE HALÍKA 

MP3, 1 CD, 2 hod. 39 min., 249 Kč

NAKLADATELSTVÍ  VYŠEHRAD


