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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Vážení čtenáři,
studenti Arcibiskupského gym-
názia se učili v  arcibiskupských 
lesích, P. Jan Balík přispěl k  jed-
nání vatikánského Dikasteria pro 
laiky, rodinu a život. Představíme 
vám projekt logopedické ško-
ly v Klecanech i tři církevní školy, 
které fungují pod jednou střechou  
v pražské Ječné ulici. Charita při-
pomene výsledky Adopce na dál-
ku a pozveme Vás například na 
zpěv adventních rorátů.

Stanislav Zeman

letošní listopad nám připomenul, co se před třiceti roky stalo. Po ideologicky 
a myšlenkově vyprázdněném systému, který drtil charakter 3 generací, nastal 
zvrat slibující lepší zítřky. Mnohá očekávání i ze strany církve byla přehnaná. 
Otevřely se sice netušené možnosti, které jsme však nemohli nebo ani nebyli 
schopni využít. Očekávání byla veliká, neměla však na zřeteli skutečný mravní 
stav společnosti trpící nemocemi minulého režimu. To není nářek ani soud, ale 
konstatování. Stálo by za to, aby se s odstupem a věcně podařilo analyzovat 
uplynulá desetiletí v církvi s reálným výhledem do budoucnosti. V tom máme 
dluhy, které se snad podaří splatit nastupující generaci mladších teologů, 
kněží a pastoračních aktivistů ve všech oblastech a strukturách církve. 

Nezapomínejme na jednu zásadní skutečnost: žijeme ve svobodě. Je to 
veliký dar, za který musíme být vděční. Přes všechny překážky, předsudky 
části společnosti i veřejných činitelů, vyplývající většinou z neznalosti a leckdy 
i ze zlé vůle, máme otevřený prostor šířit evangelium a být kvasem. Nikdo nás 
nepronásleduje ani nebrání, abychom prohlubovali naše pastorační úsilí a byli 
vnímáni jako integrální součást společnosti, nejen jako zaopatřovací instituce 
pro staré a nemohoucí. 

Pozoruji i mezi věřícími slabou vůli získat, podporovat a šířit skutečně pravdivé 
a hodnověrné informace. Dobrá orientace ve změti lákavých, laciných, 
podbízivých i lživých informací patří k autentické cestě za Kristem a s Kristem. 
Nebojme se podpořit vše dobré, co se ve společnosti děje. Není toho málo. 
„Kdo není proti nám, je s námi.“ Nemálo našich souputníků sdílí stejné 
nasměrování pro důstojný a hodnotný život, i když se nehlásí k žádné duchovní 
tradici. Vnášejme do naší rozdělené a strachem sužované společnosti naději 
a radost, jejichž zdrojem je skutečnost, že živý zmrtvýchvstalý Pán je vítězem 
i nad všemi lidskými úzkostmi a bezradností. Dobrý Bůh neshlíží shovívavě na 
lidské hemžení, ale i skrze nás touží vstupovat do života církve a společnosti. 
Z toho vyrůstá naše důstojnost a výsostné poslání svědčit o velikém Bohu. 
Vnějšími zákony zaručenou svobodu naplňujme vnitřní svobodou dětí Božích. 

Je to celoživotní poslání pro každého z nás. Nikdy nelze vydechnout  
a říci: učinili jsme už dost. Věnujme se modlitbám naplněných vděčností 
za dar vnější svobody a touhou ji propojovat vnitřní svobodou darovanou  
a nabízenou Duchem Otce skrze Syna.   

Mons. Václav Malý
pomocný biskup
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Editorial

BETLÉMY 2019
Letos se do programu Křesťanské Vánoce zapojila zhruba desítka 
nových kostelů, kde si můžete prohlédnout Betlémy v různých 
provedeních, někde i s hudebním programem. Pražský Dopravní 
podnik vypraví historickou tramvaj, která bude propojovat kos-
tely v centru města. Živý betlém bude tradičně v Hostivaři a letos 
také v kostele sv. Rodiny v Řepích. Netradiční venkovní betlém  
s živými ovečkami chystají na Lhotce. Další informace najdete 
na webu www.krestanskevanoce.cz v sekci programy.

VYZNAMENANÉ OSOBNOSTI
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český v  listopadu 2019 
vyznamenal několik významných osobností. Zlatou Svatovojtěšskou medaili 
Arcibiskupství pražského udělil na 30. výročí svatořečení sv. Anežky České  
16. listopadu Mons. Václavu Malému, pomocnému biskupu pražskému za úsilí 
o svobodu církve a národa; PhDr. Václavu Bendovi in memoriam za celoživotní 
zápas o svobodu církve svého národa a Ing. Janu Smrčinovi za rozvoj svobodné 
katolické charity a prohloubení piety lidických obětí.
Na svátek sv. Cecílie 21. listopadu udělil kardinál Dominik Duka medaili biskupa 
Antonína Podlahy Arcibiskupství pražského PhDr. Věře Břeňové roz. Netušilové za 
úctyhodnou činnost na vysoké profesionální úrovni v oblasti vzdělávání a kultury;  
a Ing. Stanislavu Pavilkovi za úctyhodné působení v  oblasti sakrální hudby na 
vysoké umělecké úrovni.

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ 
KONCERT

Kardinál Dominik Duka srdečně 
zve na benefiční adventní kon-
cert v kostele sv. Mikuláše na 

Malé Straně ve prospěch výstav-
by nové budovy pro speciální 
církevní logopedickou školu

10. prosince 2019 v 18 hodin

Účinkují
Děti ze školy Don Bosco  

pod vedením paní ředitelky

Libocký sbor kostela  
sv. Fabiána a Šebestiána

Milan Pelikán – tenor,  
varhanní doprovod  
P. Martin Pšenička

Liana Sass – soprán,  
varhanní doprovod  
P. Martin Pšenička

Pueri gaudentes

Vstupenky v ceně 1 000 Kč 
v pokladně kostela

Pastorační středisko nabízí kurz „Služebník eucharistie“, 
který je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni eu-
charistickou službou, tedy podáváním při mši svaté, doná-
šením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětěj-
ší svátosti, pokud není přítomen kněz či jáhen. Účastníci 
musí být pro kurz vybráni duchovním správcem farnosti 
(popř. řeholním představeným) podle skutečných potřeb 
v dané farnosti resp. komunitě. Kurz bude probíhat kaž-
dou středu během ledna – od 8. ledna 
2019 vždy od 19.00 hod. v Pastoračním 
středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 
4. K získání oprávnění je třeba absolvo-
vat všechna čtyři setkání.

Přihlášky jsou k dispozici v Pastoračním 
středisku, ke stažení na webu APHA.cz 
v sekci Pastorace/Formuláře (http://
www.apha.cz/pastorace-ke-stazeni) 
nebo mohou být na požádání zaslány 
e-mailem. Vyplněnou přihlášku včetně 
podpisu a razítka duchovního správce 
dané farnosti, kde dotyčný bude vyko-
návat službu, je třeba donést na první 
setkání. Pokud není na přihlášce pod-
pis a razítko faráře resp. administrátora 
farnosti (nestačí jakýkoli kněz), nemůže 
být vystavena kartička opravňující k ma-
nipulaci s eucharistií.

Sestry a bratři,

A ŽIVÁ SETKÁNÍ 2019

od  24. 11. 2019
do 10. 1. 2020

Metropolitní kapitula 
u sv. Víta

a spolek Člověk a Víra

pod záštitou kardinála 
Dominika Duky, 

zastupitele hl. m. Prahy
Jana Wolfa a režiséra 

Jiřího Stracha

vás zvou 
na výstavu fotografi í

FOTOGRAFOVÉ:
Roman Albrecht | Ivana Bužková | Tomáš Cigánek  

Josef Cinciala | Anička Guthrie | Jana Havlová 
Vojtěch Hlávka | Tomáš Holeček | Lucie Horníková 

Jana Chadimová | Dušan Kadlec | Jan Kalenský 
Klára Kalinová | Stanislav Knotek | Lena Labajová 

Petr Macek | Martin Myslivec | Dominik Novák 
Marek Novák | Miroslav Novotný | Terezie Prchalová 

Dominik Polanský | Zdeněk Poruba | Vojta Pospíšil 
Martina Řehořová | David Sís | Richard Smolák 
Petr Synek | Martin Štecher | Anička Vrhelová 

Petr Zatloukal

OTEVÍRACÍ DOBA:
všední dny 
11–15 hodin

víkendy a svátky 
10–16 hodin

Pražský hrad, Mladotův 
dům, Vikářská 37

vstup zdarma

KURZ PRO SLUŽEBNÍKY EUCHARISTIE

Fo
to

: R
o

m
an

 A
lb

re
ch

t 
/ 

Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a



4 5ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín 

 
 
 
 
 

 

 

ADVENTNÍ KONCERT 
 

neděle 8. prosince 2019 
v 16:30 hodin  

v kostele sv. Ludmily na Tetíně 
 

 
vstupné dobrovolné 

 

PROGRAMY PPD 
1. POLOLETÍ 2020

24.–26. 1.              Společenské tance 
Víkend pro milovníky společenských tanců 
pod vedením tanečního mistra Mgr. Michaely Wallenfelsové.

14.–16. 2.                Kurz práce s kůží 
Kurz pro všechny s lidovým řemeslníkem Peterem Lassakem.

21.–23. 2.              Kurz vazby květin
Kurz vazby květinových dekorací pro liturgický prostor 
se zaměřením nejen na Velikonoce pod vedením floristky Elišky Černé. 
Součástí je přednáška o liturgickém prostoru.

28. 2. –1. 3.          Rekolekce
Postní duchovní obnova pro všechny „Pašije podle sv. Jana“, vede P. Mgr. Jan Poříz.

6.–8. 3.             Rekolekce
Postní duchovní obnova pro všechny, „Marnost nad marnost?“, 
vede P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.

9.–13. 3.           Aktivizační kurz pro seniorky 
Od trénování paměti přes tvořivou dílnu až po mobilní aplikace

27.–29. 3.           Jak naplnit prázdné hnízdo 
Víkendové setkání pro rodiče, kterým odešly nebo odcházejí děti z domova,
pod vedením manželů Poláčkových z Českých Budějovic.

3.–5. 4.                Rekolekce
Postní duchovní obnova pro všechny s Mons. Michaelem Slavíkem.

10.–13. 4.            Velikonoce 2020

17.–19. 4.              Fotokurz „Hledání světla“
Workshop pod vedením fotografa Petra Janžury 
je určený každému vážnému zájemci o fotografii.

24.–26. 4.           Jak roste přírodě blízký les... 
Pojďte poznat les opravdu do hloubky s vedoucím polesí Rožmitál Ing. Josefem Hrdinou.

Kurzy je možné zakoupit jako dárek v podobě voucheru 
na https://eshop.apha.cz/

PANSKÝ DŮM                               PROVOZOVATEL
Náměstí 22 • Rožmitál pod Třemšínem
+420 734 435 295 • info@panskydumrozmital.cz  
www.panskydumrozmital.cz 

TIP NA DÁREK!

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ŠTĚDROVEČERNÍ 
(NEBO SPÍŠ ŠTĚDROODPOLEDNÍ) 

 SETKÁNÍ U JESLÍ VIII. 

www.ludmila-tetin.cz;     FB: SpolekLudmilaTetín 

Co nás čeká? 
 
Společné zpívání koled u Jesliček  
(můžete si přinést své nástroje a přidat se) 
 
Divadélko – představení menších 
 i větších dětských hvězd 
 
Betlémské světlo 
(chcete-li si domu odnést trochu světla 
 z Betléma, přineste si vlastní lucerničku) 
 
 

Vstupné dobrovolné 
 
 
Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně,  
Římskokatolická farnost Beroun a Církev bratrská v Berouně 

 

Úterý 24. prosince 2019 
v 15:30 hodin  

v kostele sv. Ludmily na Tetíně 

Roráty
v katedrále

přijďte 
na adventní rorátní mše 

v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha

Během mší se zpívají celé staročeské roráty.
Hlavními celebranty jsou biskupové a biskupští vikáři.

www.katedralasvatehovita.cz

pondělí–pátek 6.30
neděle 8.30

Sdružení křesťanských seniorů  
a Arcibiskupství pražské srdečně zvou  
především seniory na seminář  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.00-9.25  Registrace účastníků 
 9:30  Zahájení úvodním slovem kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského 
 

Přednášky: Evropské hodnoty a sociální nauka církve – ThDr. Jan Balík, PhD.  
 Hospicová a paliativní péče – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA 
 Domácí hospice – Jana Sieberová 
 Rodina a lidský život v současných turbulencích – JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. 
 Poslání křesťanských seniorských organizací – doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.  
 

Mezi přednáškami zazní koncert Sboru studentů Arcibiskupského gymnázia, Praha–Vinohrady.  
 

Setkání bude zakončeno obědem, po kterém bude zaregistrovaným účastníkům nabídnuta 
prohlídka Arcibiskupského paláce. 

 Evropa ve světle  
 sociální nauky církve 
 

 
 

Arcibiskupský palác 
Hradčanské nám. 16, Praha 1 

 

pondělí 9. 12. 2019  
od 9.00 do 14.00 hodin 

Foto: www.clovekavira.cz 
Autor: Zbyněk Šišpera 

Pouť Modliteb za nejmenší
Zveme v sobotu 28. prosince na pátý ročník Smírné pouti za 
potracené děti, jejich rodiče a lékaře, kterou pořádá modliteb-
ní iniciativa Modlitby za nejmenší. Pouť je uzpůsobena tak, aby 
se jí mohly zúčastnit také rodiny s dětmi. Začínáme v 11.00 hod. 
mší svatou s o. biskupem Pavlem Posádem v kostele Panny 
Marie Vítězné (Pražské Jezulátko). Další zastávky pouti: ob-
čerstvení v klášteře kapucínů na Loretánském náměstí, mod-
litba v Loretě, modlitba u hrobu sv. Norberta na Strahově. Pro 
vytrvalce účast v 16.15 hod. na pravidelné modlitbě za národ  
v kapli sv. Václava v katedrále. Přesný program najdete na 
www.modlitbyzanejmensi.cz.

Silvestrovská pouť do Staré Boleslavi
V naději na dokončení rekonstrukce staroboleslavských chrámů  
a poutního centra sv. Václava k Novému roku 2020 srdečně zve-
me na pouť z Prahy do Staré Boleslavi po starobylé poutní cestě, 
po které putovali naši předkové bezmála už tisíc let, aby upevnili 
svou víru v Boha a úctu k naší zemi a vlasti, kterou nám Bůh svěřil  
k obývání. V posledním století poutní cesta Via Sancta utrpěla újmy 
i zapomnění. S rekonstrukcí baziliky Panny Marie Nanebevzaté ve 
Staré Boleslavi bude opět originál Palladia země České dán k trva-
lému uctívání na původním místě jeho nalezení. A tak Via Sancta 
Mariana je nový název staré poutní cesty směřující k Panně Marii, 
k jejímu Synu a k místu zrození sv. Václava pro nebe, ke kořenům 
naší víry. Pojďte putovat s námi 31. prosince 2019 od 14. hodiny 
ze Staroměstského náměstí v Praze od Mariánského sloupu s cí-
lem ve Staré Boleslavi v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 1. ledna 
2020 v prvních chvílích Nového roku, kde bude sloužit mši svatou 
ke cti Matky Boží Panny Marie kardinál Dominik Duka s koncele-
branty. Více informací najdete na www.viasanctamariana.cz

Roráty v katedrále
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní 
písně - „roráty“, sestavené podle biblických textů, převážně 
prorockých. Jejich název je odvozen z nejznámější latinské 
adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli 
de super...“ (Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). 
Roráty připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uve-
dení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v pří-
slibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. 
Nápěvy i slova písní nám dávají zakusit společenství církve, 
které je rozprostřeno přes celá století. Rorátní ranní mše v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začínají od 2. do 24. pro-
since ve všední dny v 6.30 a v neděli v 8.30. Každou sobotu se 
také zpívají staročeské roráty při mši v kostele Všech svatých 
od 7.00. Podrobný rozpis, včetně celebrantů najdete na strán-
kách www.katedralasvatehovita.cz
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P. Balík na zasedání 
Dikasteria pro laiky 

– laik. K  povzbuzení všech se též zmínil  
o důležitosti žen v  církvi a jejich role i na 
odpovědných místech. Nejde však o jakousi 
pouhou funkčnost, ale o mariánský princip 
církve. Žena je obrazem církve a Marie. 

Čím jste přispěl k práci Dikasteria?
Během debat jsem si uvědomoval, že 
církev v České republice prožívá období 
tvůrčí svobody. Neseme odpovědnost 
za to, jak ji využijeme pro základní úkol 
církve: přivádět lidi ke Kristu. Zdaleka ne 
všude mají tak dobré podmínky. Uni-
versální církvi máme také co nabídnout. 
Už jsme svou zkušeností přispěli k  ob-
nově světových fór mládeže a nabízíme 
mnoho dalšího: centra života mládeže, 
přípravu snoubenců v malých společen-
stvích, v lektorských rodinách atd. Učit se 
můžeme nejen z podařených programů 
uskutečňovaných v  zahraničí, ale také 
bychom měli dokázat předcházet pro-
blémům, které zachvacují život věřících 
v  mnoha západních zemích, kde se vy-
trácí schopnost evangelizace a hodnota 
vnímání pravdy o člověku.

ropologie. Jen tak dostojí svému úkolu 
proměňovat světlem evangelia svět, ve 
kterém žijeme. Povzbudivé bylo, kolik pří-
tomných vnímalo důležitost teologie těla 
sv. Jana Pavla II. S tím souvisí i praktické 
otázky, které evidentně pálí mnoho mých 
kolegů: jak nastavit přípravu na manžel-
ství tak, aby byla účinná, a jak motivovat 
mladé manžele, aby ve své formaci po-
kračovali i v prvních letech manželství.

S jakou výzvou se na vás obrátil pa-
pež František?
Závěrečná mše svatá u hrobu sv. Jana 
Pavla II. a audience u papeže Františka 
byla důstojným vyvrcholením diskusí. Pa-
pež k nim připojil povzbuzení, aby Dikas-
terium ve své činnosti vycházelo z  toho, 
co vykonaly předchozí papežské rady, ze 
kterých vzniklo, a zároveň rozvíjelo svá 
témata v  kontextu současné přelomo-
vé epochy. Mimo připravený projev pak 
spatra dodal, že je nutné chránit se kle-
rikalizace laiků, protože poslání laika je žít 
evangelium v  tomto světě a hlásat Kris-
ta tam, kam se dostane právě jenom on 

Čím se Dikasterium zaobírá a kdo 
je jeho členem?
Dikasterium pro laiky, rodinu a život do-
stalo od papeže na starosti neuvěřitelně 
široký záběr témat: od ochrany nenaro-
zeného života, až po přirozenou smrt, od 
mladých lidí přes rodiny až k  seniorům, 
celou oblast bioetiky a pak specializovaná 
témata jako církevní hnutí, sport a handi-
capované osoby. Jednoduše řečeno, lai-
ky, tedy většinu pokřtěných, a jejich život. 
Mimo jiné organizuje světová setkání ro-
din a mládeže, což je zřejmě největší pra-
videlné shromáždění lidí na světě.
Členové Dikasteria a poradci pochází 
z nejrůznějších prostředí. Kromě kardinálů 
běží o specializované profesory, manžel-
ské páry, zodpovědné za církevní hnutí i 
lidi s dlouholetou praxí. Celkem papež vy-
jmenoval 28 členů a 29 poradců. Je mezi 
nimi téměř dvě třetiny laiků, čtvrtina žen. 
Dikasterium tvoří i 8 kardinálů, mezi nimi 
Prefekt kongregace pro nauku víry Luis F. 
Ladaria. Že přítomní pocházeli ze všech 
světadílů, není třeba zdůrazňovat. Vý-
chodní Evropu jsem reprezentoval spolu 
s mladých profesorským párem z Krakova.

Jaká témata jste diskutovali?
Pokud má někdo v  České republice do-
jem, že se v  naší kotlině zbytečně zdů-
razňuje nebezpečí genderových ideologií, 
mohu ho ujistit, že během zasedání se 
jednalo o jedno z nejčastějších témat, kte-
ré zaznívalo od členů z různých světadílů. 
Hovořilo se i o výslovné perzekuci odbor-
níků (např. lékařů), kteří ve shodě s vědec-
kým poznáním hájí přirozenost, zastávají 
se výchovy k identitě muže a ženy atd.   

Důležitým tématem, nad kterým se uva-
žovalo v pracovních skupinách, byla for-
mace laiků. Ukazuje se, že laikům dnes 
zdaleka nestačí jen nedělní mše, ale po-
třebují uvádění do modlitby, vzdělání ve 
víře na své úrovni, objevování hloubky 
sociální nauky církve a katolické ant-

Od 13. do 16. listopadu 2019 se konalo v Římě 1. plenární zasedání Dikasteria pro laiky, rodi-
nu a život. Mezi 60 účastníky, které před rokem vyjmenoval papež František byl i P. Jan Balík.  
Jednání bylo ukončeno audiencí u papeže Františka

Studenti z kvarty pražského Arcibis-
kupského gymnázia si v rámci progra-
mu škola v lese vyzkoušeli část činností 
potřebných pro obnovu a zachování 
lesa. Během týdenního pobytu v  ar-
cibiskupském penzionu v Rožmitále 
pod Třemšínem ve dvou podzimních 
turnusech v  okolních arcibiskupských 
lesích pomáhali s přípravou ploch pro 
obnovu lesa, uklízeli klest na plochách 
po těžbě a vykopali jamky, do kterých 
vysázeli bukové sazenice – novou ge-
neraci lesa. 
Autorkou nápadu propojit tři různé ob-
lasti působnosti pražského arcibiskup-
ství je Ing. Linda Dolečková, která zde 
má na starosti mimo jiné fundraising. 
Ing. Richard Mašek, ředitel Arcibiskup-
ského gymnázia k nápadu výuky v te-
rénu uvedl: „Líbí se nám základní téma 
projektu – lesy. Je to téma s Čechami 
hluboce historicky spjaté, v těchto le-
tech dokonce aktuální víc, než bychom 
si přáli. Pro školu je to možnost dostat 
se do přírody a přesně tak, jak uvádíme 
v našem vzdělávacím plánu, propojo-
vat „kognitivní s afektivním“, tedy po-
znávání se zážitky a vjemy. A pro naše 
žáky by to měla být jasně srozumitelná 
lekce ze společensko-ekologické od-
povědnosti.“
Studenti pomáhali s ochrannou mla-
dých lesních stromků proti jejich po-
škození zvěří. Vrcholy stromků ovazo-
vali ovčí vlnou, jež brání zvěři v okusu 
jak mechanicky, tak ji zároveň odpu-
zuje charakteristickou vůní lanolinu. 

Poslední den byl věnován prvnímu 
výchovnému zásahu ve zhruba deset 
let starém porostu. Lesníci studentům 
vysvětlili vše potřebné od bezpečnosti 
práce přes pracovní postupy, po zdů-
vodnění jednotlivých činností a během 
všech prací jim byli k dispozici jak ra-
dou, tak i osobním příkladem. Součástí 
praxe se staly také ukázky těžby dříví 
harvestorovou technologií nebo přibli-
žování dříví koněm, se špičkovou sou-
hrou a spoluprací člověka a zvířete.  
V průběhu praxe lesníci studenty se-
známili také s fungováním ekosystému 
lesa, jeho jednotlivými složkami a vzá-
jemnými vazbami. Vysvětlili jim mož-
nosti, jak využít přírodních procesů při 
obhospodařování lesa, názorně před-
vedli význam práce se světlem a vláhou 

při umělé i přirozené obnově lesa. První 
den ukázali počáteční fázi rozpracová-
ní porostů pro přirozenou obnovu a na 
závěr porosty v pokročilé fázi obnovy. 
Za tento přístup získalo Arcibiskupství 
pražské, polesí Rožmitál cenu Agentu-
ry ochrany přírody a krajiny. Ing. Josef 
Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál ocenil 
aktivní přístup i živý zájem studentů  
a řekl: „Reakce a přístup studentů jsou 
pro mě důkazem, že i relativně krát-
ká doba jim pomůže získat představu 
o významu a náročnosti práce v lese 
a také o přínosu a využití funkcí lesa 
společenských i hospodářských. A že 
je možné uvést hospodaření v lese 
do souladu se současnými požadavky 
společnosti na ochranu přírody.“

Studenti Arcibiskupského 
gymnázia se učili v lese

Fo
to

g
ra

fi
e

: S
ta

n
is

la
v 

Z
e

m
an



8 9

dvěma stovkám dětí. Těch nejmenších 
v mateřince je 50 a 150 jich navštěvuje 
základní školu. Pro některé se stala škola 
náhradním domovem, protože žijí přes 
týden v tamním internátu. Podle slov 
ředitelky školy by děti jinde trpěly. “Byly 
by asi považovány za hloupé. Nosily by 
extrémně špatné známky, propadaly by  
a jejich diagnóza by byla mylně zamě-
ňována za mentální handicap”, vysvětluje 
energická dáma a dodává, že není smys-
lem děti vyléčit, ale naučit je, jak s handi-
capem ve společnosti plnohodnotně žít. 
Nové budovy je podle jejích slov už ne-
zbytně nutno, protože se škola více než 
dvacet let nachází v tzv. provizoriu.

Projekt výstavby nové školní budovy  
a přesunu školy do vhodných prostor je 
předběžně odhadován na více než 150 
milionů korun. Již nyní se do přípravy 
zapojila řada institucí: Římskokatolická 
farnost Odolena Voda - kostel Klecany 
darovala pozemek, město Klecany při-
slíbilo veškerou potřebnou součinnost  
a Arcibiskupství pražské zahájilo sérii 
jednání se státními úřady o podpoře a fi-
nancování projektu. Hlásí se už také první 

dárci, kteří projektu přislíbili podporu - ať 
už finanční, nebo pomoc s organizací 
sbírky. Očekává se, že zhruba třetina pro-
jektu bude financována z vlastních zdrojů 
a od sponzorů, zbytek tvoří předpoklá-
daná podpora ze strany státních institucí, 
strukturálních fondů EU atd.

Arcibiskupství na počátku listopadu spus-
tilo na internetu osvětově-informační 
kampaň, která má problém dětí s vývo-
jovou dysfázií vysvětlit a zdůvodnit před 

veřejností potřebu projektu. Od prosince 
je poté plánována serie benefičních akcí, 
na kterých bude projekt představen po-
tenciálním sponzorům. První příležitostí 
je adventní benefice ve prospěch výstav-
by nové budovy pro speciální církevní 
logopedickou školu, která se v podobě 
koncertu uskuteční 10. prosince 2019  
v Arcibiskupském paláci a poté i v po-
době koncertu v kostele sv. Mikuláše na 
Malé Straně. Další akce jsou pak plánová-
ny na začátek roku 2020. 

ŠKOLSTVÍ ŠKOLSTVÍ

Darujme dětem řeč. 
Postavme novou 
školu!

poruchou řeči pomáhá již více než 70 let. 
Díky tomu má obrovské know-how, jak  
s postiženými dětmi pracovat. Nyní se 
však škola nachází v provizorních prosto-
rách. Je rozptýlena do několika objektů,  
z nichž většina je v naprosto nevyhovujícím 
technickém stavu. Arcibiskupství se pro-
to rozhodlo uspořádat sbírku na výstavbu 
nové školní budovy. Měla by vzniknout na 
církevním pozemku v Klecanech, v blízkosti 
Národního ústavu duševního zdraví. Vedle 
pomoci dětem, kterým se tak dostane dů-
stojného zázemí, škola poskytne i význam-
né rozšíření podpory jejich rodinám a do-
spělým lidem, kteří s poruchami řeči bojují.

Duší projektu je současná ředitelka školy, 
Daniela Špinková. Jako učitelka nastou-
pila do církevní logopedické školy Don 
Bosco před 39 lety a posledních 16 let 
je její ředitelkou. Celkově škola pomáhá 

řeči. Na vině je zpravidla některá vývo-
jová dysfázie, což je porucha komuni-
kačních schopností. Dítě by rádo něco 
řeklo, ale neví jak. V důsledku tato po-
rucha nepostihuje jenom samotné dítě, 
ale celou rodinu. Každý si jistě vzpomene 
na první slůvka svého dítěte a následně i 
na radost, jak se dítě v řeči zdokonaluje, 
když je s ním možno se den ode dne lépe 
domluvit. A teď si představte, že to dítěti 
nejde, že se zasekne na prvních slůvcích  
a dále v rozvoji svých řečových doved-
ností nepokračuje. To by byl skutečný 
horor. A teď si představte, že v některých 
rodinách je taková situace realitou.

Pražské arcibiskupství je zřizovatelem 
školy Dona Boska, která se zaměřuje na 
podporu rodin s dětmi s vážnou poru-
chou řeči. Jedná se o jednu z nejstarších 
institucí ve střední Evropě, která dětem s 

Každý rodič zná tu radost, když mu doma 
vyrůstá malé dítě. Krůček po krůčku se se 
zlepšuje ve svých dovednostech. Začí-
ná mimikou, pokračuje kutálením se po 
posteli, aby se z něj za chvíli stal všude-
přítomný plazivec. Spolu s rozvojem fy-
zických dovedností se rozvíjí i osobnost 
malého človíčka. Dříve či později se nau-
čí vyjadřovat svoje přání a touhy, nejprve 
neverbálně, poté i řečí, kdy se z počátku 
nesrozumitelného shluku hlásek začínají 
stávat první srozumitelná slůvka. Každý 
rodič ale zároveň ví, že realita není nikdy 
taková, jak ji líčí v příručkách.

Studenti cizích jazyků se často utěšují, 
že nejtěžší je naučit se první, mateřský 
jazyk. Každé dítě to ale dříve či později 
zvládne. Přesto je tu ale skupina dětí, kte-
rá podle nedávných výzkumů činí kolem 
7% dětské populace, která trpí poruchou 

Výstavba nové budovy pro Církev-

ní logopedickou školu Dona Bosca, 

jejímž zřizovatelem je Arcibiskup-

ství pražské, je jednou z priorit nové 

strategie. Pro školu je připraven cír-

kevní pozemek v  Klecanech, s  vý-

stavbou by se mělo začít ideálně 

v roce 2021. Při financování projektu 

se počítá s využitím zdrojů z EU i ná-

rodních grantů a podporou sponzo-

rů i drobných dárců. 

PŘISPĚT MŮŽETE I VY,  
a to na účtu 1387701438/2700 

nebo prostřednictvím  
charitativního kiosku  

ve sv. Mikuláši na Malé Straně.  
Děkujeme. 
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Bavme se o CSZŠ Jana Pavla II. Změni-
li se za třicet let studenti, kteří  k vám 
přichází? Jak?
Jací byli studenti před třiceti lety, nedo-
káži dost dobře posoudit, protože jsem 
v této době nevyučovala. V Ječné pracu-
ji 15 let. Jak už jsem sdělila, každá naše 
škola je něčím specifická, ale řekla bych, 
že mladí lidé, kteří dnes přicházejí studo-
vat k nám na střední školu, jsou více křeh-
cí a mají také více problémů, než tomu 
bylo dříve a to hlavně v  sociální oblasti. 
Ke každému studentovi přistupujeme in-
dividuálně a jsme připraveni nabídnout 
pomoc, pokud ji potřebuje. Snažíme se 
jim pomoci dospět, dozrát, najít se…

Na co u studentů kladete důraz?
U našich studentů klademe důraz ne-
jen na kvalitu jejich odborného vzdělání 
a morální profil, ale také se jim snažíme 
předávat duchovní hodnoty. 

Je obtížné sehnat odborníky, lékaře 
pro odbornou výuku?
V  současnosti výuku odborných před-
mětů na všech středních zdravotnických 
školách zajišťují převážně odborné uči-
telky, které mají vysokoškolské odborné 
i pedagogické vzdělávání a jsou to záro-
veň všeobecné sestry, a tak tomu je i u 

nás.  Lékaři u nás vyučují pouze na VOŠZ 
SŘMR například moduly radiologie, mi-
krobiologie, farmakologie. Získat lékaře 
pro výuku dnes není úplně jednoduché, 
protože to pro ně není dostatečně fi-
nančně zajímavá nabídka.

Většina studentů přichází s motivací 
pomáhat uzdravovat. Jsou mladí, mají 
nadšení. Jak s nimi pracujete s tématy 
umírání a smrti?
Ano, je to logické a je to ovlivněno jejich 
věkem. Smrt a umírání jsou pro studenty 
velmi citlivá témata a mnozí z nich s nimi 
nemají žádné zkušenosti. Když k nám do 
školy nastoupí, je jim 15 let. S tímto téma-
tem se setkávají nejen teoreticky v před-
mětech Křesťanská nauka, Ošetřovatelství, 
Speciální ošetřovatelská péče, Psycholo-
gie, ale dříve či později i prakticky u lůž-
ka nemocného při výuce odborné praxe. 
Snažíme se studentům předávat úctu 
k  člověku a   lidskému životu ve všech 
jeho stádiích až k jeho přirozenému konci.  
V praktické výuce je třeba, aby vyučující byla 
osobním příkladem, pomáhala studentům 
tato témata zpracovat a naslouchala jim. 

Jak Vaše studenty přijímá terén?
Naši studenti - absolventi jsou přijímáni 
terénem s otevřenou náručí a jsou velmi 

dobře hodnoceni, co se týče přípravy na 
svoji profesi. Je o ně velký zájem, dostá-
vají spousty pracovních nabídek a mohou 
si vybírat, kde chtějí pracovat. Velkým 
přáním zdravotnických zařízení je, aby 
bylo sester mnohem více, protože jim 
všude chybí a moc je potřebují.

Jak se díváš do budoucna, bude dosta-
tek zdravotníků a bude zajištěna kvalit-
ní péče? Mohou případní zájemci nějak 
konkrétně „souškolí“ v Ječné pomoci?
Všechny tři školy v Ječné jsou odborný-
mi školami, vyučující odborné předměty. 
Tato výuka přináší i z důvodů konkuren-
ceschopnosti značné nároky a požadav-
ky na potřebu kvalitních a moderních 
pomůcek pro nácvik ošetřovatelských 
postupů a dovedností. Tato základna po-
můcek se musí nestále udržovat a obno-
vovat z důvodů jejich amortizace. Jedná 
se o pomůcky a trenažery, které jsou pro 
nás nezbytné, ale také značně nákladné, 
což je pro rozpočet školy vždy zatěžují-
cí. Pokud by se našel někdo, kdo by nám 
chtěl konkrétně pomoci, budeme vel-
mi vděčni.  Více o naší škole se dozvíte 
na: www.skolajecna.cz

Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
Mgr. Monika Vagenknechtová

ŠKOLSTVÍ ŠKOLSTVÍ

Trojí 
radost

né formě studia. Cílem tohoto studijního 
programu  je připravit všeobecně orien-
tovanou diplomovanou sestru schopnou 
samostatně působit v péči o zdraví, 
v prevenci a v péči o nemocné.

Jak jste zahájili nový školní rok?
Školní rok jsme zahájili tradičně mší svatou 
v kostele svatého Ignáce na Karlově ná-
městí. Mši svatou sloužil náš školní kaplan 
Andrea Barbero FSCB. Pravidelně se za-
měříme na jednu hlavní myšlenku, která 
nás provází během celého školního roku. 
Pro letošní rok je to „nebát se a důvěřo-
vat“. Je to pro všechny naše školy důležitý 
start do nového školního roku. Neobvyk-
lým zahájením školního roku na sociální 
škole byla návštěva paní ministrině práce  
a sociálních věcí Jany Maláčové.

Co Tě jako ředitelku tří škol těší a co je 
naopak pro Tebe náročné?
Jako každý jiný ředitel mám i já svoje ra-
dosti a starosti. Školy mám na starosti tři, 
tudíž všechno je třikrát. Každá z našich škol 
je jiná a má svá specifika a svoje konkrétní 
problémy. Těší mne, pokud vidím, že jsou 
vyučující, studenti i rodiče spokojeni a cítí 
se ve škole dobře. Mám radost, když potká-
vám ve zdravotnických a sociálních zaříze-
ních naše bývalé studenty a slyším, že jsou 
spokojení a práce je baví. Velkou radostí byl 
i zvýšený zájem v přijímacím řízení o nový 
obor Praktická sestra. V  září jsme poprvé 
v  historii mohli otevřít v  prvním ročníku 
dvě třídy. Náročnost ředitelské práce vidím 
v přebujelé školské administrativě. Na ředi-
tele jsou nakládány ze všech stran nové a 
nové administrativní povinnosti, které musí 
splnit. Bohužel, na úkor času, který by mohl 
být využit smysluplněji. Starostí je samo-
zřejmě zajištění financování škol a získává-
ní nových, kvalitních pedagogů, kteří jsou 
dnes nedostatkovým zbožím.  

odborné vzdělání. Maturují pouze z odbor-
ných   předmětů Ošetřování nemocných  
a Ošetřovatelství. Jsme v širším okolí jediní, 
kteří tento typ studia nabízejí.   

Střední odborná škola sociální sv. Zdi-
slavy vzdělává studenty v  oborech So-
ciální činnost a Veřejnosprávní činnost. 
Zřizovatelem této školy je Česká provin-
cie Kongregace Dcer Božské Lásky, která 
je zároveň majitelem a pronajímatelem 
budovy školy. Absolventi tohoto studia 
nacházejí široká uplatnění v  přímé péči  
o dětského, dospělého či hendikepo-
vaného klienta v  sociálních zařízeních  
i terénu a ve veřejné správě. Třetí školou 
v  naší budově je VOŠZ SŘMR, která je 
školou vyšší a jejím zřizovatelem je Suve-
rénní řád maltézských rytířů – České vel-
kopřevorství. Vzdělání nabízí v  akredito-
vaném studijním programu Diplomovaná 
všeobecná sestra v denní i v kombinova-

V prosinci tomu bude přesně 30 let, kdy se 
na informačním listě pro mládež objevila 
zmínka, že se v Praze bude otvírat církevní 
zdravotnická škola. Bylo to velmi krátce 
po Sametové revoluci a bylo to něco až 
neuvěřitelného… Školu a rovnou čtyři 
první ročníky v plné kapacitě pak v září 
1990 slavnostně otvírala ředitelka 
školy Eliška Hranáčová spolu s  Olgou 
Havlovou. Dnes na adrese Ječná 33 
Praha 2, sídlí hned tři církevní školy. 
Ředitelkou je Mgr. Marie Šiková. Každá 
škola je samostatný právní subjekt a má 
svého zřizovatele.  Představ nám je.

Církevní střední zdravotnická škola 
Jana Pavla II. vzdělává studenty nově ve 
studijním oboru Praktická sestra a v  dobí-
hajícím oboru Zdravotnický asistent v denní  
i dálkové zkrácené formě. Zřizovatelem školy 
je Arcibiskupství pražské. Dálkové zkrácené 
studium (dvouleté) je určeno pro uchazeče 
se středoškolským vzděláním ukončeným 
maturitou, kteří si tímto způsobem doplňují 

Tři školy pod jednou 
střechou
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Pečovatelská služba Charity 
Neratovice oceněna  
za vysokou kvalitu

Pečovatelská služba Charity Neratovice byla v listopadu v Senátu 
Parlamentu ČR oceněna Cenou kvality v sociální péči v katego-
rii terénní sociální služby pro seniory. Cenu převzala dlouholetá 
ředitelka Charity Neratovice Miloslava Machovcová. Jednalo se 
o 14. ročník soutěže, v které odborná porota uděluje na základě 
stanovených kritérií ocenění za kvalitu služeb. Záštitu nad udíle-
ním Ceny převzal místopředseda Senátu Milan Štěch. 

Pečovatelskou službu Charity Neratovice využívá více než čtyři sta 
seniorů a lidí s postižením. Čtyři desítky pečovatelek jim pomáhají 
s péčí o domácnost, s hygienou, jídlem či s doprovodem k lékaři. 

Více než třicet dva tisíc dívek a chlapců z Indie, Ugandy, Zambie 
a Běloruska získalo vzdělání díky českým dárcům v déle než čtvrt 
století trvajícím programu Adopce na dálku®. Další na pomoc 
čekají. 

CHARITA

Podpořit chudé dítě v rozvojové zemi ve vzdělání je snadné. Darem ve výši 410 – 667 Kč 
(v závislosti na zemi, z které pochází) mu dáte šanci ne lepší budoucnost. 

Adoptovat můžete: 

- na webových stránkách www.adopcenadalku.cz

- telefonicky nebo e-mailem na 224 246 573 nebo pomocdozahranici@praha.charita.cz

- v Arcidiecézní charitě Praha v Londýnské 44 v Praze 2, po-čt 8 – 16 hodin

 

 

kem. Představili Českou nemocnici  
v ugandském Buikwe, kterou zde 
Arcidiecézní charita Praha postavila  
a nadále podporuje. Ugandské paci-
enty podpoří 100 % výtěžku z kon-
certu. 

„Koncert byl zážitkem i pro mne,“ 
uvedla Lucie Bílá. „Zvláště ze setkání  
s Dominikem kardinálem Dukou 
jsem měla velkou radost,“ Otec kar-
dinál převzal nad beneficí svou zá-
štitu a v úvodu koncertu poděkoval 
všem hostům za podporu.

Olindě z Indie se díky programu Adopce na dálku® splnil sen. Stala se zdravotní sestrou. Snila o tomto 
povolání již od malička a bez finanční podpory českých dárců by to pro ni bylo jen těžko možné.

Olinda 2006 Olinda 2019

Na 28. benefičním koncertě, který 
se uskutečnil poslední říjnový den 
v Obecním domě v Praze, jsme oslavili 
100. výročí založení Charity v praž-
ské arcidiecézi. Vystoupila Lucie Bílá  
s klavírním doprovodem Petra Ma-
láska. Dvořákovo Te Deum předne-
sl Symfonický orchestr hl. m. Prahy  
a Pražský filharmonický sbor pod ve-
dením Petra Altrichtera.

Benefici uvedli moderátor Vladimír 
Kořen s otcem Edwardem Walczy-

Benefiční koncert ke stým  
narozeninám Charity  
rozzářil Obecní dům

„Děti pocházejí z nejchudších vrstev, 
mají jen jednoho rodiče nebo jsou 
úplní sirotci, o které se starají pří-
buzní,“ vysvětluje Aleš Vacek, který je 
vedoucím charitní mise v  Zambii od 
roku 2006. „Rodiny obdělávají malé 
pole, vlastní kozy, slepice. Z pěti sou-
rozenců vybereme aspoň jedno, které 
se nejvíce snaží a má o školu zájem. 
Zaregistrujeme ho do programu a na-
jdeme mu v České republice dárce.“
 „Začínali jsme v  roce 1993 v  indické 
Kalkatě a dnes už jen v Indii pomáháme 
na třiceti místech,“ vzpomíná na první 
krůčky programu ředitel Arcidiecézní 
charity Praha Jaroslav Němec. S  fi-
nancováním studia nejchudších dětí 
začala pražská Charita v České repub-
lice jako úplně první. Dnes je to nejdéle 
fungující český rozvojový projekt v za-
hraničí. „Klíčové je, že podporujeme 
celou komunitu: organizujeme rekva-
lifikační kurzy, svépomocné skupiny, 
mikrofinancování. V Ugandě dokonce 
provozujeme nemocnici pro dvacet ti-
síc místních lidí,“ dodává ředitel s tím, 
že pomoc se tak dostane také k dese-
titisícům dospělých.

Pomoc na dálku, ale adresná 
Z  peněz dárce zaplatí Charita dítěti 
školné na celý rok, uniformu, školní 
pomůcky, mimoškolní aktivity a v pří-
padě nutnosti i zdravotní péči. Dárce 
dostává pravidelně zprávy o pokro-
cích, které dítě ve škole dělá, ve formě 
vysvědčení a dopisů. 
„Nerad posílám peníze někam do ano-
nymních projektů. Na adopci se mi 
líbí, že vím přesně, komu pomáhám. 

Prostě mám důkaz, co se s mými pe-
nězi děje. Podpořili jsme už dvě děti 
v Indii. Teď jsme si vzali třetí v Ugan-
dě,“ říká pan Jaroslav Petr z Kolína. 

Z vděčnosti pomáhají dalším 
potřebným
Studia úspěšně dokončí 70 % dětí. 
Získají nejčastěji výuční list, často ale 
i maturitní vysvědčení nebo dokon-
ce diplom na vysoké škole. I když ale 
školu nedokončí, má podpora smysl. 
„Gramotný člověk se ve společnosti 
dokáže lépe prosadit, umí si spočítat 
útratu v  obchodě, přečíst jízdní řád, 
noviny. Kromě toho má dítě ve ško-

le delší dětství, jinak by muselo hned 
začít pracovat,“ objasňuje Jaroslav 
Němec.
Když nedávno navštívila Českou re-
publiku sestra Marie Goretti, která je 
s Adopcí na dálku® v Indii spojena od 
začátku, připomněla další pozitivní 
efekt adopcí: „Často k nám přicházejí 
už dospělé děti z programu a finanč-
ně podpoří naši činnost z  vděčnosti, 
že jim samotným se pomoci dostalo.“

Darujte jako vánoční dárek vzdělání
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 12. / 9.30 
Praha-Staré Město / kostel Svatého 
Ducha / mše sv.

2. 12. / 17.00
Praha-Nové Město / Knihovna  
V. Havla / beseda k 30. výročí 
sametové revoluce

3. 12.
Praha-Kamýk – Církevní MŠ 
Studánka, Praha-Stodůlky – Církevní 
MŠ Srdíčko / školské vizitace

4. 12. / 15.00
Brno / Pedagogická fakulta MU / 
přednáška

7. 12. / 9.00
Praha-Krč / farní sál u kostela sv. 
Františka z Assisi / rekolekce

8. 12. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

8. 12. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

11. 12.
Kladno-Kročehlavy – ZŠ Maltézských 
rytířů a Církevní MŠ Radost, 
Šlapanice-Budeničky – MŠ Zahrádka 
sv. Františka / školské vizitace

13. 12. / 17.00
Bratislava / převzetí Ceny Jána 
Langoša

22. 12. / 8.30
Praha-Vysočany / kostel Krista Krále / 
 mše sv.

25. 12. / 10.30
Praha-Staré Město / bazilika sv. 
Jakuba Staršího / mše sv.

25. 12. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

29. 12. / 10.00
Praha-Prosek / kostel sv. Václava / 
mše sv.

31. 12. / 16.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

6. 12. / 11.00  
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
pro „Stonožku“ – hnutí Na vlastních 
nohou

7. 12. / 19.30  
Praha-Strahov / bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie / Benefiční koncert na 
podporu křesťanů v Iráku

9. 12. / 18.00  
Praha-Staré Město / Obecní dům / 
Vánoční koncert válečných veteránů

10. 12. / 9.30 Praha-Staré Měs-
to / Zrcadlová kaple Národní knihov-
ny / Konference o P. Řezáčovi

10. 12. / 14.00  
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 
pražské / Losování skupin Evropské-
ho šampionátu kněží ve futsalu

12. 12. / 16.00 
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 
pražské / Prezentace knihy o kardi-
nálu Mindszentym

14. 12. / 16.00 
Praha-Malá Strana / mše sv. pro Řád 
rytířů svatého Lazara Jeruzalémského

15. 12. / 9.30 
Praha-Staré Město / kostel Matky 
Boží před Týnem / mše sv.

17. 12 / 10.00 
Praha-Hradčany / u kapucínů na 
Hradčanech / mše sv. pro Arcidiecé-
zní charitu

25. 12 / 00.00  
Praha-Hradčany / katedrála /  
půlnoční mše sv.

25. 12. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

31. 12. / 16.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

1. 1. / 00.00  
Stará Boleslav / bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie / mše sv.

1. 1. / 10.00  
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

1. 12. / 17.30
Hradec Králové / katedrála Svatého 
Ducha / jmenování nových 
kanovníků

5. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
s rorátními zpěvy

6. 12. / 17.00 
Nový Knín / kostel sv. Mikuláše / 
poutní mše sv.

10. 12. / 18.00
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 
pražské / Benefiční aukce pro 
Svatovítské varhany

12. 12. / 6.30
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
s rorátními zpěvy

14. 12. / 9.00
Slaný / karmelitánský klášter / 
Adventní duchovní obnova 
Kladenského vikariátu

15. 12. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

17. 12. / 10.00 
Rakovník / vikariátní konference 
18. 12. / 18.00
Praha-Hradčany / Arcibiskupství pražské / 
setkání se zástupci Armády ČR

19. 12. / 6.30
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 
s rorátními zpěvy

23. 12. / 12.00
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 
pražské / vánoční oběd s bohoslovci

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 4. prosince od 9.30 Setkání mami-

nek s dětmi. DS
 11. prosince od 9.30 Akademie ne-

jen pro seniory. P. MUDr. Jiří Korda: 
Adventní duchovní obnova. PS

 12. prosince od 19.30 Modlitba 
chval. PS

 18. prosince od 9.30 Setkání ma-
minek s dětmi. DS

 20. prosince od 20.00 Modlitba  
Taizé. DS
PS – Pastorační středisko 
DS – Duchovní správa u  kostela  
sv. Vojtěcha
                                          www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 

 21. ledna – 10. března Společná 
příprava na život v manželství – vždy 
v úterý od 19.30 do 21.30  (Kolejní 4, 
Praha 6 – Dejvice). Snoubenci se při-
hlašují na: http://www.apha.cz/cpr- 
snoubenci-aktualni-nabidka. Mysle-
te na přípravu včas, kapacita kurzu je 
omezená. 
                                        www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 6. – 8. prosince Víkendovka pro 
mladé od 11 – cca 15 let v Nazaretě. 
Více informací na webu ADCM. 
                                       www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
 7. – 8. prosince Víkend pro mladé 

14 – 18 let v klášteře v Tuchoměřicích. 
Téma: Můj kámoš věří v Boha? WTF!?! 
Více informací a přihláška na  webo-
vých stránkách komunity.

 27. prosince – 1. ledna Duchovní 
cvičení pro mladé Rise ‚N‘ Shine – 
JERICHO. Více informací a přihláška 
na webových stránkách.

 Každé úterý od 19.30 (kromě prv-
ního úterý v měsíci) Modlitební setká-
ní v klášteře v Tuchoměřicích.

 První úterý v měsíci od 19.00 Mod-
litební setkání v  kostele sv. Bartolo-
měje v Praze.
                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY  

 1. prosince od 17.00 Adventní kon-
cert – „Veni Emmanuel“. V podání 
souboru Gemini musicales zazní stře-
dověké adventní skladby za doprovo-
du dobových nástrojů, jako jsou šal-
maje, gemshorny či varhanní portativ. 

(kostel sv. Františka)
 4. prosince od 16.00 Tvořivé od-

poledne s Danielou – výroba PF na ka-
mínky. Přihlášení do 2. prosince na: ha-
malova@kcmt.cz. Vstupné činí 60 Kč.

 5. prosince od 17.00 Mikulášská – 
setkání s Mikulášem a jeho pomocní-
ky anděly.

 7. prosince od 8.30 do 12.30 Dob-
roden – předvánoční úklid v  obou 
kostelích.

 8. prosince od 19.00 Vánoční pří-
běh – divadlo „Já to jsem – Víťa 
Marčík ml. a spol.“ Vstupné 100 Kč, 
předprodej v  kavárně nebo kanceláři 
KCMT.

 9. prosince od 16.00 Adventní za-
myšlení s  jáhnem Pavlem Urbanem. 
Zve SKS Praha 11. (klubovna KCMT)

 12. prosince od 19.00 Zastavení  
u Matky Terezy s novinářkou Marké-
tou Kutilovou – Od revoluce po svě-
tovou válku v Sýrii. (KCMT)

 15. prosince od 17.00 Adventní 
koncert – Pavel Helan, „vlídný pís-
ničkář“, finalista soutěže Českoslo-
vensko má talent. (KCMT) 

 16. prosince od 14.30 Divadlo – Já, 
Eliška Rejčka v podání Stáni Hoškové. 
Vstupné 50 Kč.

 22. prosince od 17.00 Veni, veni, 
Emanuel – adventní koncert Českých 
madrigalistů. (KCMT)

 23. prosince Betlémské světlo – 
bude k dispozici v obou kostelích.

 25. prosince od 14.30 Vánoční po-
řad pro ty, kteří nechtějí být o svátcích 
sami. Pořádá Klub aktivního stáří.

 26. prosince od 19.00 Česká mše 
vánoční J. J. Ryby v  podání absol-
ventů Arcibiskupského gymnázia pod 
vedením Ondřeje Dobisíka. (kostel sv. 
Františka)
Rorátní mše budou každý čtvrtek  
a pátek od 6.45 v kapli Matky Terezy.
Adventní duchovní obnova se usku-
teční ve dnech 26. listopadu, 3. pro-
since a 10. prosince od 18.45 v kostele 
sv. Františka. Témata pro jednotlivá 
setkání:  Moc modlitby chval, Lidská 
důstojnost, Pokora zdroj života. Ob-
novou bude provázet P. Michael Špilar.
Vánoční bohoslužby
Kostel sv. Františka:
24. prosince od 17.00 
25. prosince od 8.00, od 14.00 do 
17.00 možnost návštěvy kostela 
26. prosince od 8.00
Komunitní centrum Matky Terezy:
24. prosince od 16.00 (mše sv. pro 
rodiny s dětmi) a od 24.00 (půlnoční 
mše sv.)

25. prosince od 9.30 a od 11.00
26. prosince od 9.30, od 14.00 do 
17.00 možnost návštěvy kostela   
                                             www.kcmt.cz 

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

 5. prosince od 16.00 V doprovodu 
andělů přijde svatý Mikuláš. Je nezbyt-
né předběžné přihlášení na: Ludmila.
Vyskocilova@centrumbutovice.cz. 
Příspěvek na mikulášský balíček činí 
80 Kč na rodinu. (Komunitní centrum)

 10. prosince od 17.30 Vernisáž vý-
stavy Věry Kubík Kdolské a Alenky 
Kdolské. (sál Komunitního centra)

 12. prosince od 16.00 Křesťané  
III. věku – Setkání nad Písmem. (Ko-
munitní centrum)

 14. prosince od 9.00 Adventní du-
chovní obnova s  P. Michaelem Špi-
larem. Součástí obnovy je přednáš-
ka, ztišení, možnost sv. zpovědi a na 
závěr od 12.00 mše svatá. (kostel sv. 
Prokopa)

 22. prosince Betlémské světlo 
– možnost vyzvednout si ho bude 
v kostele sv. Jakuba St. i v kostele sv. 
Prokopa po všech nedělních boho-
službách i na Štědrý den při všech 
mších svatých, včetně půlnoční. 

 25. prosince od 17.00 J. J. Ryba: 
Česká mše vánoční, účinkuje Stodů-
lecký chrámový pěvecký sbor s hos-
ty a orchestrem. Řídí Mgr. Jiří Kubík. 
(kostel sv. Jakuba St.)

 5. ledna od 15.00 Tříkrálový kon-
cert na podporu Tříkrálové sbírky. 
(kostel sv. Jakuba St.)  
                        www.centrumbutovice.cz 

PASTORAČNÍ CENTRUM SV. TOMÁŠE
 14. prosince od 9.00 do 12.00 Ad-

ventní duchovní obnova, kterou po-
vede Michal Němeček. Od 12.00 ná-
sleduje mše sv. (Pastorační centrum)

 23. prosince od 14.30 do 15.00 
Betlémské světlo v dobříšském koste-
le, od 15.00 do 17.30 bude k dispozici 
v Pastoračním centru.

 24. prosince od 14.30 Vánoční 
setkání u jesliček. (kostel Nejsvětější 
Trojice)

 29. prosince od 16.00 Putování 
k  živému Betlému na zahradě Pas-
toračního centra sv. Tomáše. Sraz  
u kostela Nejsvětější Trojice.

 5. ledna od 17.00 Tříkrálový kon-
cert, na programu české i jiné vánoční 
koledy v podání dobříšského chrámo-
vého sboru pod vedením Petry Šim-
kové. (Pastorační centrum)  
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 Od 16. prosince do 31. ledna Au-
torská výstava Daniely Doubkové 
s názvem Ticho po pěšině.    
                                   www.farnostdobris.cz  

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 1. prosince od 16.30 1. adventní 
koncert v podání smyčcového or-
chestru Musica Alternativa pod vede-
ním Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáč-
ka, spoluúčinkují:  Radka Černíková 
– zpěv, dětský soubor Houslová páža-
ta. Na programu: J. S. Bach, J. Zach,  
G. F. Händel, A. Corelli, A. Michna  
z Otradovic a další. (kostel Sv. Rodiny)

 2. prosince od 14.00 Vánoční kon-
cert pro klienty Denního stacionáře, 
účinkují: Zpívající seniorky Prahy 13. 
(denní stacionář)

 7. prosince od 14.00 Adventní trh 
v klášteře – vánoční atmosféra, stán-
ky, svařené víno, káva, čaj, cukroví, 
klobásky, vánoční dekorace, ozdoby 
a dárky, andělská pošta, živá hudba – 
kapela Motovidlo. (atrium Domova)

 8. prosince od 16.30 2. adventní 
koncert v podání smíšeného pěvec-
kého sboru GAUDIUM PRAHA Soko-
la Královské Vinohrady pod vedením 
Zdeny a Vladislava Součkových, klavír 
a varhany Jitka Nešverová. Na pro-
gramu: L. Cohen, A. Dvořák, Z. Fibich, 
Z. Lukáš, J. Rutter, B. Smetana a další. 
(kostel Sv. Rodiny)

 12. prosince od 19.30 STŘED | 
STŘET – premiéra nového programu 
komorního sboru Subito, na programu: 
současná sborová tvorba inspirovaná 
středověkou melodikou. Zazní skladby 
O. Gjeila, P. Ebena, B. Chilcotta, A. Pärta 
a dalších. (kostel Sv. Rodiny)

 13. prosince od 17.00 Vánoční kon-
cert žáků Zuzany Hrbkové z KC Prů-
hon. (refektář)

 15. prosince od 16.30 3. adventní 
koncert v podání sopranistky Marké-
ty Fassati, na varhany a cembalo do-
provází prof. Jan Kalfus. Na programu  
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Caccini,  
A. Dvořák a další. Koncert podporuje 
MČ Praha 17. (kostel Sv. Rodiny)

 17. prosince od 19.00 Vánoční 
hvězdy – účinkují populární protago-
nisté muzikálových scén: Soňa Jun-
gová, Marian Vojtko a Jakub Hübner. 
Doprovází Collegieum Modern Pra-
gue Orchestra pod vedením Michala 
Macourka a Petra Jiříkovského. Před-
prodej vstupenek v síti Ticketlive, více 
informací na www.cmpo.cz a www.
domovrepy.cz. (kostel Sv. Rodiny)

 18. prosince od 14.30 Vánoční 
koncert Řepského kvítku pod vede-
ním Daniela Pfanna. (refektář)

 19. prosince od 18.30 Vánoč-
ní koncert Řepského sousedského 
sboru pod vedením Pavla a Tomáše 
Rabasových. (kostel Sv. Rodiny)

 22. prosince od 18.00 4. adventní 
koncert v podání Břevnovského chrá-
mového sboru a orchestru se sólisty 
ND v Praze pod vedením Adolfa Meli-
chara, na programu: J. J. Ryba – Čes-
ká mše vánoční. (kostel Sv. Rodiny)    
                                    www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
 4. prosince od 18.00 do 19.00 

Představení nového svatohorského CD.
 7. prosince od 9.00 Adventní du-

chovní obnova. Vede Mons. Ondřej 
Pávek, zakončení ve 12.00 krátkým 
koncertem. 

 19. prosince od 16.00  Vernisáž výsta-
vy betlémů. Otevřena bude v Mníšecké 
kapli od 20. prosince do 5. ledna. 

 21. prosince od 18.00 Předvánoční 
zpívání. Hraje a zpívá skupina Náhod-
ná sešlost.

 22. prosince od 17.00 Přinesení 
betlémského světla. K dispozici bude 
až do konce kalendářního roku, akci 
připravily příbramské skautské oddíly.

 24. prosince od 16.00 „Půlnoční“ 
s  Rybovou mší. Zpívají členové pří-
bramských sborů. 

 26. prosince od 17.00 Vánoční 
koncert Matice Svatohorské v  bazi-
lice. Hraje Přemysl Kšica – varhany, 
zpívá Jakub Koś – baryton. 

 31. prosince od 22.30 Zakončení roku 
liturgií. Po mši svaté následuje projekce 
a přípitek s ohňostrojem na náměstí.

 5. ledna od 18.00 Tříkrálový kon-
cert. Účinkuje Vepřekův smíšený sbor, 
koncert se uskuteční ve spoluprá-
ci s  Farní charitou Příbram v  rámci 
Tříkrálové sbírky.
Roráty – zpěvy doby adventní
Ve dnech 7., 14., 21. a 24. prosince vždy 
od 6.00 hrají a zpívají Svatohorští literáti.
Zpívání u jesliček
Ve dnech 25., 26., 29. prosince  
a 1. ledna vždy od 14.00 hrají svato-
horští varhaníci. Zpívání u jesliček bude 
zaznamenáváno pro chystané CD.  
                                      www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY
 1. prosince od 16.00 Koncert Mu-

sica pro Sancta Cecilia. Soubor se za-
bývá interpretací převážně duchovní 
hudby období gotiky až baroka.

 2. prosince od 18.30 Koncert ko-
morního smíšeného sboru Byzan-
tion – Collegium musicae slavicae 
pod vedením Evy Komárkové. Zazní 
skladby autorů křesťanského novově-
ku, kteří byli inspirováni staroruskými  
a staroslovanskými texty.

 4. prosince od 19.00 Adventní be-
nefiční koncert Gymnázia Elišky Krás-
nohorské. Výtěžek z  koncertu bude 
určen pro Domov na půl cesty MAJÁK.

 15. prosince od 16.30 Šesté ad-
ventní folklorní setkání na Spořilově. 
Akci pořádá Dětský folklorní soubor 
Vrbina v sále kostela sv. Anežky Čes-
ké. Jako host vystoupí Dětská lidová 
muzika Osminka, která působí při ZUŠ 
Taussigova v Praze 8.

 16. prosince od 18.00 Česká mše 
Vánoční od J. J. Ryby v  provedení 
žáků, studentů „seniorů“, učitelů, ro-
dičů a hostů ZUŠ Vadima Petrova na 
Spořilově. Nastudování a dirigentské 
taktovky se ujal Petr Anděl. Dobrovol-
né vstupné bude poukázáno na konto 
pro stavbu nových varhan do kostela 
sv. Anežky České.
Roráty budou vždy ve středu, ve čtvr-
tek a v pátek od 18.00 a v neděli od 
8.30.
Bohoslužby o Vánocích
24. prosince od 8.30, 16.00 (pro rodi-
ny s dětmi) a od 24.00
25. prosince od 8.30 a 10.30
26. prosince od 10.30
31. prosince od 17.00
1. ledna od 8.30 a 10.30   
                         https://farnost-sporilov.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO

 1. prosince od 8.00 a od 9.30 Žeh-
nání adventních věnců při mších sva-
tých. Po skončení druhé mše svaté 
následuje mikulášská besídka s nadíl-
kou pro děti.

 15. prosince od 15.00 Adventní kon-
cert Komorního sboru Libuše. (kostel 
sv. Jakuba)

 21. prosince od 7.00 Rorátní mše 
svatá, po ní následuje snídaně a ad-
ventní duchovní obnova, kterou po-
vede P. Karel Soukal.

 22. prosince od 16.00 Adventní 
koncert v kostele sv. Jakuba. 

 29. prosince od 15.00 Vánoční 
koncert v kostele sv. Jakuba ve spolu-
práci s MČ Praha-Kunratice.
Rorátní mše svaté budou slouženy 
každé úterý, středu a sobotu od 7.00 
                         www.farnostkunratice.cz
ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA

 3. prosince od 6.00 Zpívaná rorátní 
mše sv. k Panně Marii.

 7. prosince od 9.00 do 13.00 Ad-
ventní duchovní obnova s možnos-
tí přijetí svátosti smíření. Rekolek-
ci povede Mons. JCDr. Ing. Manuel 
Lobo na téma „Naděje a radost“.

 10. prosince od 6.00 Zpívaná rorátní 
mše sv. k Panně Marii.

 24. prosince od 16.00 Štědrý den – 
mše sv. nejen pro děti a seniory. Od 
24.00 půlnoční mše sv.

 25. prosince od 10.30 Slavnost Na-
rození Páně.

 26. prosince od  10.30 Svátek  
sv. Štěpána.

 29. prosince od 10.30 Svátek  
Sv. Rodiny (obnova manželských slibů).

 31. prosince od 18.00 Svátek  
sv. Silvestra, mše sv. s poděkováním 
za uplynulý rok.

 1. ledna od 10.30 Slavnost Matky 
Boží Panny Marie.

 7. ledna od  17.00 do 18.15 No-
voroční koncert žáků ZŠ v  Braníku  
v  kostele sv. Prokopa.  
                                  www.farnostbranik.cz

ŘKF U KOSTELA SV. MICHAELA 
ARCHANDĚLA

 24. prosince od 22.00 Půlnoční 
mše sv.

 25. prosince od 9.00 Slavnost Na-
rození Páně.

 26. prosince od 9.00 Svátek sv. Štěpána.
 27. prosince od 15.00 Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty (žehnání vína).
 29. prosince od 9.00 Svátek Sv. Ro-

diny (obnova manželských slibů).
 31. prosince od 15.00 Svátek  

sv. Silvestra, mše sv. s poděkováním 
za uplynulý rok. 

 1. ledna od  9.00 Slavnost Matky 
Boží Panny Marie. 
         https://farnost-podoli.webnode.cz

ŘKF U KOSTELA SV. GOTHARDA
 1. prosince od 18.00 Na Vítězném 

náměstí proběhne v  rámci slavnost-
ního rozsvěcení vánočního stromu 
první ročník charitativní akce Strom 
splněných přání 2019. V blízkosti vá-
nočního stromu bude stát stánek far-
nosti, kde budou k dispozici seznamy 
přání dárků pro potřebné. Na společ-
ném projektu spolupracuje Farnost 
Bubeneč a MČ Praha 6. 
                            www.farnostbubenec.cz

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
 2. prosince od 11.00 Skautská mše 

svatá, celebrovat bude a promluvu 

pronese Mons. Tomáš Halík.
 11. prosince od 19.00 Film a spiritua-

lita: Papež František: Muž, který drží slo-
vo. (Velký sál, Městská knihovna v Praze)

 16. prosince od 20.00 „Česká mše 
vánoční“ J. J. Ryby – benefiční kon-
cert sboru a orchestru UK pro Společ-
nost pro hluchoslepé LORM.

 18. prosince od 19.00 Film a spi-
ritualita: Mladá Ahmed. (Velký sál, 
Městská knihovna v Praze)

 Každý čtvrtek od 17.00 do 18.30 
Centering prayer – modlitba usebrá-
ní, uvádí sestra Teresie Viera Hašano-
vá. (krypta kostela) 
                               www.farnostsalvator.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ KAPITULA 
SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ

 18. prosince od 18.00 Adventní 
koncert pro TICHÝ SVĚT, o.p.s. tlu-
močený do posunkové řeči, účinkuje 
Pěvecký a hudební sbor Besharmonie.

 19. prosince od 16.30 Adventní 
varhanní koncert. 

 22. prosince od 16.30 Adventní be-
nefiční koncert ve prospěch Dětského 
centra v Plzni, účinkuje Trio Classic.  

 24. prosince od 10.00 do 16.00 
Rozdávání betlémského světla. Od 
23.30 České varhanní pastorely (On-
dřej Valenta – varhany), od 24:00 půl-
noční mše svatá.

 25. prosince od 9.00 Mše svatá, po 
ní následuje žehnání pokrmů pro svá-
teční stůl a pro nemocné.

 26. prosince od 9.00 Mše svatá 
s hudebním doprovodem sboru Can-
tus Amici. Od 15.00 Zpívání u jesliček 
pro děti a dospělé, od 16.30 Vánoční 
varhanní koncert.  

 29. prosince od 9.00 Mše sva-
tá s  díkůvzdáním za dar manželství  
a s požehnáním pro rodiny.

 31. prosince od 16.30 Děkovná po-
božnost – poděkování Bohu za uply-
nulý rok.                  

 1. ledna od 9.00 Mše svatá (Slav-
nost Matky Boží Panny Marie, Světový 
den modliteb za mír).

 2. ledna od 16.30 Vánoční varhanní 
koncert. 

 5. ledna od 16.30 Vánoční koncert 
–   J. J. Ryba: Česká mše vánoční, 
Břevnovský chrámový sbor.

 8. ledna od 19.30 Vánoční koncert (var-
hany, sbor Imbus a vyšehradská schola).

 14. ledna od 18.00 Slavnostní mše 
svatá v bazilice (výročí úmrtí krále Vra-
tislava I., zakladatele kapituly).
                                            www.kkvys.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO

 6. prosince od 18.00 mše svatá  
v klášterním kostele sv. Josefa na ná-
městí Republiky. Po ní následuje od 
18.45 hodinová moderovaná adorace 
před vystavenou Nejsvětější Svátostí 
oltářní. Zároveň je zde přítomna reli-
kvie sv. otce Pia z Pietrelciny s mož-
ností osobního uctění. Po adoraci se 
koná pravidelné setkání modlitební 
skupiny sv. otce Pia.
                                      www.kapucini.cz 

DOMINIKÁNSKÁ 8
 7. prosince od 15.30 Biblické ad-

ventní odpoledne s Velkou dětskou 
Biblí. Návštěvníci budou budou mít 
možnost si zakoupit jak tuto novinku, 
tak dárkové tisky vybraných ilustrací. 
Pro děti si ilustrátorka Martina Špinko-
vá připravila výtvarnou dílnu. (barokní 
refektář – vstup Jilská 5) 

 9. prosince od 18.00 Dvojí seku-
larizace Evropy. Hosté: prof. Paul 
Zulehner, prof. Eberhard Tiefensee. 
Moderuje prof. Tomáš  Halík. Téma-
tem diskuse bude víra nevěřících a její 
odlišné aspekty v  zemích bývalého 
sovětského bloku a v zemích Západní 
Evropy. (barokní refektář – vstup Ja-
lovcová 2)

 11. prosince od 19.30 O svátostech 
obecně v teologické sumě – sv. Tomáš 
Akvinský. V rámci tématického okruhu: 
Dominikánský knižní salón. Moderuje 
Benedikt Mohelník OP. (foyer barokní-
ho refektáře – vstup Jilská 5)

 12. prosince od 19.30 Adventní 
koncert s  harfou, flétnou a smyčci. 
Martinů Strings Prague pod vedením 
Jaroslava Šonského, Ivana Pokorná – 
harfa, Jaroslav Pelikán – flétna. V rámci 
tématického okruhu: Hudba bez hra-
nic. (barokní refektář – vstup Jilská 5)
                               www.dominikanska8.cz

KOLEGIUM KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ 
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

 11. prosince od 18.30 Přednáška 
„Rizika v  rodinné interakci“. Hovořit 
bude Mgr. Hana Imlaufová, speciální 
pedagog, manželský a rodinný po-
radce z Křesťanské pedagogicko-psy-
chologické poradny v  Praze. Místo 
konání: Knihovna (přízemí) III. interní 
kliniky Všeobecné fakultní nemocni-
ce, U nemocnice 1, Praha 2.
                                          www.katlek.cz

PROGRAMY



18 19Z ACT CURIAE

tézských rytířů“ koncert duchovní hud-
by. Program: J. S. Bach, A.Dvořák, A. Vi-
valdi, C. Saint-Saëns, P. Eben, P. Kšica, 
B. A. Wiedermann. Účinkuje Jakub Koś 
– zpěv, Přemysl Kšica – varhany. Místo 
konání: Řádový kostel Panny Marie pod 
řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1. Kon-
cert pořádá Suverénní Rytířský a Špi-
tální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu  
a Malty a Společnost pro duchovní 
hudbu za finanční podpory MČ Praha 1.

Smírná pouť za potracené děti, jejich 
rodiče a lékaře
                                                                
V sobotu 28. prosince od 11.00 bude 
Mons. Pavel Posád sloužit requiem za 
nenarozené děti v kostele Panny Marie 
Vítězné (Pražské Jezulátko). Po skon-
čení mše svaté následuje pěší pouť 
přes Petřín. Občerstvení pro poutníky 
bude připraveno v  klášteře kapucínů 
na Loretánském náměstí. Další zastáv-
ky pouti: modlitba v  Loretě a modlit-
ba u hrobu sv. Norberta na Strahově. 
Vytrvalci se mohou od 16.15 zúčastnit 
pravidelné modlitby za národ v kapli sv. 
Václava v katedrále. Pouť pořádá mod-
litební iniciativa  Modlitby za nejmenší 
(MzN), její přesný program je k dispozi-

ci na www.modlitbyzanejmensi.cz.  

USTANOVENÍ
 Sr. Mgr. et Mgr. Anna Vendula Mali-

chová SCB ukončila dne 16. listopadu 
2019 pracovní poměr nemocniční 
kaplanky Nemocnice Milosrdných se-
ster sv. Karla Boromejského v Praze.
 Ing. Mgr. Martin Lejsal byl na základě 

vlastní žádosti s  účinností od 1. listo-
padu 2019 uvolněn z  jáhenské služby 
v Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Petra Praha-Nové Město a s účinností 
od téhož data byl ustanoven k jáhen-
ské službě v Římskokatolické farnosti u 
kostela sv. Václava Praha-Prosek.
 P. Ing. Mgr. Řehoř Jiří Žáček O.Praem. 

byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s  účinností od 1. ledna 2020 
uvolněn z  funkce administrátora Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Mar-
tina PrahaŘepy a s  účinností od téhož 
data do 31. prosince 2024 byl jmenován 
a ustanoven farářem Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Martina Praha-Řepy. 

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Mgr. Josef Hurt, administrátor v Bran-

dýse nad Labem, 9. 12. 1964 (55 let)
 Mons. JCLic. Ing. Manuel Lobo Gu-

tiérrez, Th.D., kněz personální prela-
tury Opus Dei, 10. 12. 1959 (60 let)
 o. Mgr. Karel Soukal, školní kaplan, 

10. 12. 1974 (45 let)
 P. ThLic. Norbert František Vehov-

ský, PhD., O.Praem., administrátor 
v Praze-Strahově, 11. 12. 1964 (55 let)
 P. Jan Vývoda SDB, výpomocný 

duchovní v  Praze-Kobylisích, 21. 12. 
1924 (95 let) 
 P. Mgr. Juraj Begany SVD, farní vikář 

v Praze-Uhříněvsi, 24. 12. 1989 (30 let) 
 Richard Scheuch, osobní děkan, vý-

pomocný duchovní u týnské farnosti 
v Praze, 24. 12. 1937 (82 let)
 Ing. Mgr. Jozef Sudor, nemocniční 

kaplan, 25. 12. 1969 (50 let)
 Ing. Mgr. Viktor Frýdl, kaplan Do-

mova pro seniory kardinála Berana, 
27. 12. 1943 (76 let)
 Josef Moulík, osobní děkan, výpo-

mocný duchovní v  Berouně, 27. 12. 
1936 (83 let)
 P. PaedDr. Mgr. Hugo Jiří Zikmund 

O.Praem., arcidiecézní duchovní rád-
ce skautingu, 27. 12. 1974 (45 let)
 Mgr. Alois Zoubek, trvalý jáhen 

v Lysé nad Labem, 27. 12. 1944 (75 let)
 P. Pavel Uhřík OFMCap., ve výsluž-

bě, 28. 12. 1949 (70 let) 
 P. Augustin Otakar Šváček OFM-

Cap., výpomocný duchovní u klášter-
ního kostela sv. Josefa v  Praze-No-
vém Městě, 30. 12. 1936 (83 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník Me-

tropolitní kapituly sv. Víta v Praze, 5. 12. 
1954 (65 let)

 P. John Baptist Nguyen The Hung SVD, 
farní vikář v Praze-Uhříněvsi, 7. 12. 2004 
(15 let)

 P. Benedikt Vladimír Holota OFM, pů-
sobící v Praze, 8. 12. 1952 (67 let)

 o. Mgr. Ludvík Šťastný, výpomocný 
duchovní v Roudnici nad Labem, 13. 12. 
1994 (25 let)

 MUDr. František Slavíček, uvolněn pro 
Dílo Mariino (Hnutí Fokoláre), 14. 12. 
1994 (25 let)

 P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB, vý-
pomocný duchovní v  Praze-Podskalí, 
25. 12. 1968 (51 let)

 P. doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D., SDB, 
administrátor v  Praze-Dolních Počerni-
cích, 28. 12. 1979 (40 let)

ÚMRTÍ
 P. Josef Čupr SJ zemřel v  nemocni-

ci Milosrdných bratří v Brně dne 9. října 
2019 ve věku 85 let, v 48. roce své kněž-
ské služby. Poslední rozloučení se kona-
lo 14. října 2019 v jezuitském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Brně, pohřben 
byl v kryptě kostela. R.I.P. 
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PENZION PANSKÝ DŮM ROŽMITÁL 
POD TŘEMŠÍNEM
24. – 26. ledna Víkend pro milovní-
ky společenských tanců pod vede-
ním tanečního mistra Mgr. Michaely 
Wallenfelsové.
                     www.panskydumrozmital.cz

CÍRKEVNÍ TURISTIKA
K dispozici je dalšího ročník stolního 
Kalendáře 2020 pro turisty a poutníky 
pražskou arcidiecézí. Zakoupit jej je 
možné na: https://eshop.apha.cz. 
                             www.cirkevnituristika.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY
Advent 2019 ve Strahovském klášteře
                                                                
Každé úterý a čtvrtek od 6.00 Rorátní 
mše svaté v kapli sv. Norberta opat-
ského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie (otevřen bude boční vchod pří-
mo do kaple).
Každou neděli od 17.00 Adventní 
latinské zpívané chorální nešpory,  
z toho: V neděli 15. prosince S obra-
zovou meditací (strahovský opat Da-
niel Janáček). V neděli 22. prosince  
S varhanními improvizacemi (strahov-
ský regenschori Vladimír Roubal).

Adventní duchovní obnova Unie ka-
tolických žen
                                                                
V sobotu 7. prosince od 9.00 do 15.00 
zve Unie katolických žen na Adventní 
duchovní obnovu, která proběhne ve 
Farním klubu u Panny Marie Sněžné  
v Praze. Duchovním průvodcem bude 
P. Petr Beneš CSsR. Z provozních dů-
vodů kláštera není bohužel možné 
zajistit společný oběd v refektáři. Pro-
to, prosíme, vezměte si něco k poled-
nímu zakousnutí s sebou.

Adventní besídka Ekologické sekce 
České křesťanské akademie
                                                                
V  úterý 10. prosince od 17.30 zve 
Ekologická sekce České křesťanské 
akademie na adventní besídku s bi-
lancí práce sekce a výhledem do bu-
doucna, se zamyšlením nad životem 
víry v procesu změny klimatu a s ne-
formálním popovídáním. Připraveno 
bude předvánoční pohoštění. Místo 
konání: klášter Emauzy (Praha 2, Vy-
šehradská 49).

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
V pondělí 16. prosince od 17.00 bude 
v  rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-

Po stržení Mariánského sloupu 3. 11. 
1918 bylo navrženo pražským bisku-
pem Antonínem Podlahou vystavět 
okolo Prahy nové kostely jako odči-
nění za tuto urážku Panny Marie. A tak 
se postupně v nových částech Prahy 
stavěly kostely tak, aby odpovídaly  
i duchovním potřebám rozrůstajícího 
se velkoměsta. Jejich popis a fotogra-
fie byly uveřejněny v   minulých čís-
lech Zpravodaje pražské arcidiecéze. 
Posledním, čtrnáctým, je kostel svaté-
ho Vojtěcha v Praze Na Balkáně.
    Kostel stojí na rozhraní tří pražských 
obvodů: Prahy 9 – Vysočan, kam ka-
tastrálně náleží (na okraji zahrádkářské 
kolonie), Prahy 3 – Žižkova, na okraji 
vilové zástavby, ale i návazných sídlišť 
(Ohrada, Pražačka, Vackov a Jarov),  
a Prahy 8 – Karlína, kde je zařazen do 
farnosti sv. Cyrila a Metoděje.
   V roce 1939, tj. na začátku protekto-
rátu, byl založen Spolek na vybudová-

ní kostela. Když byla zakázána činnost 
Orla, spolek převzal budovu orlovny 
a po úpravách a patřičném vybavení 
jí přebudoval na kostel. Byl vysvěcen 
na podzim ještě téhož roku. V 90. le-
tech minulého století díky četným ak-
tivním farníkům byl kostel renovován  
a modernizován. V  letošním roce 
věřící zdejší kvazifarnosti, která byla 
ustanovena k 1. 1. 2008, oslavili 80 let 
existence a provozu kostela.

Dr. František Reichel

Kostel Svatého Vojtěcha Na Balkáně
Praha 3 – Vysočany, ulice Na Balkáně

 Ing. Mgr. Michal Kimák zemřel v  ne-
mocnici pod Petřínem v Praze dne  
24. října 2019 ve věku 53 let, v 13. roce 
své kněžské služby. Poslední rozlouče-
ní se konalo 31. října 2019 v kostele sv. 
Antonína v Praze-Holešovicích, pohřben 
byl na Vinohradském hřbitově. R.I.P. 

 Mons. Ing. Josef Mixa zemřel v karlo-
varské nemocnici dne 27. října 2019 ve 
věku 94 let, v 55. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo 4. lis-
topadu 2019 v kostele Svatých Tří králů 
ve Stanovicích, pohřben byl na místním 
hřbitově. R.I.P.

„KATOLICKÉ BOHOLUŽBY 
NA RADIU PROGLAS“ 

Nedělní bohoslužby
 1. 12. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 

v Pardubicích (Mons. Charles Daniel 
Balvo)

 8. 12. (9.00) Studio Proglasu 
v Brně (Mons. Vojtěch Cikrle)

 15. 12. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 22. 12. (9.00) Duchovní centrum 
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

 29. 12. (9.00) Kostel sv. Jana 
Nepomuckého v Hluboké nad 
Vltavou (P. Tomas van Zavrel)
Roráty

 4. 12. (6.20) Studio Proglasu  
(P. Martin Holík)

 7. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Josef Novotný)

 14. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Josef Novotný)

 18. 12. (6.20) Studio Proglasu  
(P. Martin Holík)

 21. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Josef Novotný)
Vánoce

 24. 12. (21.00) Kostel Panny Marie 
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf 
Smahel) 

 25. 12 (9.00) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Martin Holík)

 26. 12. (9.00) Duchovní centrum 
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

 31. 12. (16.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)
Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Evangelizační úmysl   
Budoucnost těch nejmladších: Aby kaž-
dá země připravila nezbytné odpovída-

jící kroky pro zajištění budoucnosti nej-
mladší generace, především těch, kteří 
nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl
Ať se nám všem daří žít z moci Boží 
milosti a ať přinášíme dobré ovoce 
Božího Ducha pro tento svět.



KNIŽNÍ NOVINKY

TAUMUR
Zuzana Holasová  
Váz., 224 str., 295 Kč

PROROK, 
ZAHRADA 
PROROKOVA
Chalíl Džibrán  
Váz., 144 str., 169 Kč

MNICH V ZAJETÍ 
ISLAMISTŮ
Jacques Mourad, 
Amaury Guillem 
Brož., 215 str., 259 Kč

VELKÁ DĚTSKÁ 
BIBLE
Martina Špinková, 
Lene Mayer-
Skumanzová
Váz., 376 str., 539 Kč

MISTR ECKHART 
A STŘEDOVĚKÁ 
MYSTIKA
Jan Sokol
Váz., 360 str., 339 Kč

MALÁ FILOSOFIE 
ČLOVĚKA
Jan Sokol
Brož., 368 str., 280 Kč

JAK LIDÉ ZRAJÍ
Jennifer Garvey 
Berger
Brož., 216 str., 299 Kč

VYKROČTE 
Z ÚZKOSTI
Jarmila Tolimatová
Brož., 168 str., 259 Kč

KŘESŤANSKÁ 
MEDITACE
Laurence Freeman
Brož., 72 str., 127 Kč

LONDÝNSKÉ 
PŘEDNÁŠKY
Maria Montessori
Brož., 304 str., 399 Kč

ŽALMY I.
Váz., 208 str., 169 Kč

ŠTĚPÁNŮV 
PODIVUHODNÝ 
STROJ 
Zuzana Pospíšilová
Váz., 64 str., 225 Kč
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VLK A ŠTÍT 
Sherry Weaver 
Smithová
Brož., 159 str., 185 Kč

9 DNÍ 
K PŘIBLÍŽENÍ 
SE TAJEMSTVÍ 
VÁNOC 
Anna Penna 
Brož., 80 str., 95 Kč

JÁCHYM A 
DESATERO 
Brigitte Endresová
Váz., 128 str., 225 Kč

MODLITBA 
OTČENÁŠ 
Papež František
Brož., 80 str., 135 Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

3. prosince 1874
Papež Pius IX. prohlásil Anežku 
Českou za blahoslavenou.

7. prosince 1989
Sdružení katolických duchov-
ních Pacem in terris ukončilo 
svou činnost.

8. prosince 1854
Papež Pius IX. vyhlásil v encyklice 
Ineffabilis Deus dogma o Nepo-
skvrněném početí Panny Marie.

8. prosince 1864
Papež Pius IX. vydal encykli-
ku Quanta cura, která odsuzo-
vala některá myšlenková hnutí 
modernismu. Její součástí byl 
tzv. Syllabus omylů, jednalo se  
o seznam církevních názorů na 
filosofické a politické otázky. 
Syllabus bývá chápán jako kritika 
modernismu a sekularismu.

8. prosince 1869
Zahajovací zasedání 1. vatikán-
ského koncilu.

11. prosince 1949
Během kázání P. Toufara v  čí-
hošťském kostele se několikrát 
pohnul křížek nad svatostánkem. 
Událost posloužila jako záminka 
k proticírkevním represím.   

18. prosince 1809
Císař František II. nařídil vydat 
všechno zlato a stříbro z koste-
lů státu, aby získal finanční pro-
středky na vleklé války. 

18. prosince 1859
Don Bosco založil se svými 
spolupracovníky Společnost  
sv. Františka Saleského (Salesián-
skou kongregaci). 

20. prosince 1409
Papež Alexandr V. nařídil praž-
skému arcibiskupovi, aby rázně 
zasáhl proti bludům a kacířství. 
Pod klatbou zapověděl Viklefo-
vo učení a kázání povolil pouze 
v kolegiátních, farních a klášter-
ních kostelech (zákaz byl zamě-
řen hlavně proti soukromé Bet-
lémské kapli). 

20. prosince 1784
Josef II. požádal papeže Pia VI.  
o zřízení českobudějovické 
diecéze.

23. prosince 1609
Jezuité založili v Jižní Americe 
první redukci (indiánskou obci) 
San Ignacio Guazú.

Vít Kochánek


