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Vážení čtenáři,
Vánoce v  katedrále nabízejí bo-
hatý duchovní i kulturní program, 
v  prvních minutách Nového roku 
vás zveme do precizně zrekon-
struovaného chrámu Nanebevze-
tí Panny Marie ve Staré Boleslavi. 
Představujeme zimní noclehárnu 
pro lidi bez domova nebo knihov-
nu Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy, která je otevře-
ná i veřejnosti, a zveme k účasti na 
tradiční Tříkrálové sbírce.

Stanislav Zeman
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Editorial
  19. prosince od 19 hodin se bude 

konat Česká mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Vstup volný, účinkují žáci, rodiče, 
učitelé ZUŠ Hostivař, pěvecké sbory 
Canto Carso, Dvořákův komorní sbor, 
Jasoň, RadHost, Vocalica, studentky 
a studenti Akademie umění a kultury 
pro seniory, hosté z partnerské školy 
Städtische Musikschule Passau, 
soprán Eva Kývalová, alt Lucie 
Valentová, tenor Václav Barth, bas 
Martin Vodrážka. Hostivařský komorní 
orchestr ZUŠ diriguje Pavel Trojan Jr.

  22. prosince v  10 hodin při mši 
svaté přinesou čeští skauti betlémské 
světlo do  katedrály. Po  bohoslužbě 
bude možné si světlo odnést domů.

Kšica, varhany Přemysl Kšica.
  25. prosince v  16 hodin zpívání 

u  jesliček, Dětský katedrální sbor 
a hosté; dirigent Josef Kšica, varhany 
Josef Popelka. V  17 hodin následují 
zpívané nešpory.

  26. prosince na svátek sv. Štěpána 
v  10 hodin mši svatou celebruje 
Mons. Michael Slavík.

  29. prosince na  svátek Svaté 
rodiny mši svatou v  8.30 česky 
celebruje Jan Balík, mši svatou 
v  10 hodin latinsky celebruje děkan 
Ondřej Pávek, zpívané české nešpory 
v 17 hodin.
Více informací najdete na stránkách 
www.katedralasvatehovita.cz

  24. prosince na  Štědrý den mši 
svatou v  6.30 celebruje Mons. 
Michael Slavík, ve 23:59 půlnoční mši 
svatou celebruje kardinál Dominik 
Duka, hudba P.  J. Vejvanovský, Jan 
Ev. Ant. Koželuh, F. X. Brixi, sbor 
Janáček z  Jablonce nad Nisou, 
Pražský katedrální sbor a  žestě, 
dirigent Josef Kšica.

  25. prosince na slavnost Narození 
Páně mši svatou v  8.30 celebruje 
biskupský vikář Jan Balík, mši 
svatou v 10 hodin celebruje kardinál 
Dominik Duka, hudba Jan Ev. Antonín 
Koželuh – kapelník katedrály sv. Víta 
v  Praze, Pražský katedrální sbor, 
sólisté a  orchestr; dirigent Josef 

8. ročník projektu Křesťanské vánoce 
usnadní návštěvníkům ve  vánočním 
čase prohlídku betlémů nejen v cen-
tru hlavního města Prahy. Od 24. pro-
since, po  celé vánoční období, jsou 
betlémy vystaveny v  pražských kos-
telech. Pro snadnou orientaci vydává 
Arcibiskupství pražské tiskový materiál 
– plakát a brožurku s historií jednotli-
vých betlémů, která bude k dispozici 
v  zapojených pražských kostelech, 
Pražské informační službě i v dalších 
turistických informačních centrech. 
Součástí skládačky bude také časový 
rozpis, kdy a  kde je možné betlémy 
v  jednotlivých kostelech navštívit, in-
formace o historické a umělecké hod-
notě betlémů i čas nedělních bohoslu-
žeb. Letošní novinkou je Staropražský 
betlém od akademické malířky Jindry 
Hubkové ve  formě omalovánek pro 
děti, který lze pořídit v e-shopu Arci-
biskupství pražského https://eshop.
apha.cz/.  Zapojené kostely jsou po-
hodlně dohledatelné na  stránkách 

BETLÉMY A BETLÉMSKÉ SVĚTLO

VÁNOCE V KATEDRÁLE

končí devítkový rok, ve  kterém jsme si připomněli v  rámci pražského 
arcidiecézního Eucharistického kongresu poslední slavnost Božího Těla 
kardinála Josefa Berana. Je za námi též národní děkovná pouť za kanonizaci 
sv. Anežky České, která překvapila svou účastí nejenom nás, ale i  papeže 
Františka a  vatikánské baziliky. Zakončením národní pouti byla slavnostní 
pontifikální bohoslužba 16. listopadu v  naší katedrále, kde předsedal 
a kázal emeritní metropolita krakovský kardinál Stanisław Dziwisz, i on sám 
byl překvapen účastí. To, co bylo skutečně radostné, ale i  pro zmíněné 
překvapivé, byla účast všech generací, včetně mládeže a rodin s dětmi. 

Naše přítomnost v  bazilice sv. Petra je obohacena o  plastiku „Koruna sv. 
Anežky“, která je umístěna v kapli evropských patronů, kde již předtím nalezla 
své místo socha sv. Anežky České. Bylo tak učiněno na přímý pokyn Svatého 
otce, který také obdržel pozvání k  návštěvě naší republiky v  jubilejním 
roce sv. Ludmily 2021. Toto pozvání předal sekretáři s pokynem, aby přišlo 
na jeho pracovní stůl. V rozhovoru s Mons. Paulem Gallagherem („ministrem 
zahraničí“) jsem obdržel sdělení o skutečné možnosti takovéto návštěvy, kdy 
hostem u něho přede mnou byl ministr zahraničí ČR pan Tomáš Petříček, 
který mu též předal pozvání pro Svatého otce. 

Návštěva remešského arcibiskupa Mons. Érica de Moulins Beauforta na naší 
„Konferenci o katedrále“, už deváté v pořadí, tentokrát PRAHA – REMEŠ, měla 
svůj význam pro budoucnost spolupráce s církví ve Francii. Sledujete-li tamní 
situaci či řadu prohlášení pařížského arcibiskupa Mons. Michela Aupetita, je 
zjevné, že církev v  Evropě začíná hovořit jasnou řečí v  duchu Ježíšových 
slov: Pravda vás osvobodí.

Přeji vám radostné prožívání slavnosti Kristova narození. O Slavnosti Panny 
Marie Bohorodičky v počátku dne Nového roku 2020 přijměte mé požehnání 

z obnovené baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Palladiem země české.

Váš

Dominik kardinál Duka OP 

arcibiskup pražský

Sestry a bratři,

www.krestanskevanoce.cz/. 

Aktivita je propojena s  akcí Betlém-
ské světlo, kterou organizuje Junák 
– svaz skautů a  skautek. Ti rozdáva-
jí světlo dovezené přímo z  jeskyně 
v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus. 

Betlémské světlo bude svítit v koste-
lech u  betlémů a  23. 12. 2019 bude 
k  dispozici v  určený čas zájemcům 
k  odnesení. Motto pro rok 2019 zní: 
„Pokoj ve mně – pokoj s tebou“. Více 
na www.betlemskesvetlo.cz. 

Fo
to

g
ra

fi
e

: M
ic

h
al

 H
av

e
l, 

Č
lo

vě
k 

a 
ví

ra
Fo

to
g

ra
fi

e
: J

an
a 

H
av

lo
vá

, Č
lo

vě
k 

a 
ví

ra



4 5ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Modlitby za jednotu křesťanů
Již tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná 
od 18. do 25. ledna 2020. Tato data navrhl v roce 1908 
Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tak 
má tato doba symbolický význam. Na jižní polokouli patří 
leden do období prázdnin, církve tu proto často k oslavě 
týdne modliteb využívají jiné dny, např. kolem Letnic (jak 
zněl návrh Hnutí pro víru a  řád v  roce 1926), které mají 
pro jednotu církve také důležitý význam. V některých na-
šich farnostech během Týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů probíhají ekumenické bohoslužby.

Beseda o mini-státech 
Evropy
Sdružení křesťanských seniorů v Pra-
ze 11, srdečně zve na setkání v pondělí 
13. ledna 2020 od 16 hodin v klubov-
ně Komunitního centra blahoslavené 
Matky Terezy z  Kalkaty, Jižní Město 
(stanice metra C Háje, stanice Mod-
rá škola autobusu č. 125, 154. 165, 
170, 197 a  203). Jako host mezi nás 
přijde emeritní velvyslanec RNDr. Jiří 
Jiránek CSc. a bude s námi besedovat 
na téma Miniaturní státečky Evropy.

Setkání řeholníků, řehol-
nic a zasvěcených osob 
pražské arcidiecéze
Kardinál Dominik Duka OP a opat Da-
niel Janáček O.Praem. zvou všechny 
řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby 
působící v Arcidiecézi pražské ke spo-
lečnému slavení svátku Uvedení Páně 
do chrámu a Světového dne zasvěce-
ného života v neděli 2. února 2020. Mše 
svatá bude zahájena v 10.00 hodin ob-
řadem žehnání svící v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie v Praze na Strahově. 
Setkání bude zároveň oslavou 30. vý-
ročí prvního svobodného setkání ře-
holníků po  pádu komunismu, které 
se konalo právě na  Strahově. Po  mši 
svaté proběhne beseda s  kardinálem 
Dominikem Dukou.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO 
LOGOPEDICKOU ŠKOLU
Benefiční adventní koncert v barokním chrámu sv. Miku-
láše na  Malé Straně ve  prospěch výstavby nové budovy 
pro speciální církevní logopedickou školu sv. Ludmily pro-
běhl 10. prosince 2019. Biskup Václav Malý na úvod vyzval 
přítomné k minutě ticha za oběti střelby v ostravské ne-
mocnici. Během koncertu účinkovaly děti z logopedické 
školy za doprovodu souboru Ludus musicus. Dále vystou-
pili Libocký chrámový sbor, tenor Milan Pelikán, soprani-
stka Liana Sass, na varhany hrál mimo jiné Pater Christian 
Martin Pšenička a večer završil sbor Pueri Gaudentes.
Novou školu můžete podpořit darem na účet 
1387701438/2700. ROZPRAVA O ENCYKLICE LAUDATO SI

Na Arcibiskupství pražském se 26. 11. 2019 konala rozprava o encyklice „Lau-
dato si“ papeže Františka. Úvodní slovo a modlitbu pronesl P. Mgr. Ing. Michal 
Němeček, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 
ředitel Pastoračního střediska AP. Mgr. Kristina Poláčková pak představila hosty, 
kterými byli Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., římskokatolický kněz, teolog, pří-
rodovědec, pedagog a spisovatel, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, doc.  RNDr.  Ladislav Miko, Ph.D., býva-
lý ministr životního prostředí ČR, od roku 2018 vedoucí Zastoupení Evropské 
komise na Slovensku a Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správay Arcibiskupství 
pražského. Debatovalo se o vzniku, českém i mezinárodním kontextu a imple-
mentaci encykliky Laudato si.

Kalendář pro turisty 
a poutníky pražskou 
arcidiecézí
Třetí ročník Stolního kalendáře pro 
turisty a poutníky pražskou arcidiecé-
zí 2020 setrvává u  dvoutýdenního 
stránkování s církevním a občanským 
kalendáriem. Je doplněn o  zajímavé 
akce z diáře kardinála Dominika Duky 
a z programu Pastoračního střediska 
Arcibiskupství pražského. Kalendář 
svědčí mimo jiné o  tom, jak se po-
stupně daří rekonstruovat kulturní 
památky naší arcidiecéze. Fotogra-
fie kostelů a  kaplí ukazují architek-

tonickou krásu, dovednost a  um na-
šich předků a  inspirují nás k vydání se 
na cestu či pouť. Projekt Církevní turis-
tiky má kořeny v pradávných poutních 
trasách, po kterých naši předkové pu-
tovali na místa, kde hledali povzbuzení, 
posílení víry a  naděje. Kalendář před-
stavuje ukázku toho, co máme pro ná-
vštěvníky připraveno, samotný portál 
www.cirkevnituristika.cz nabízí v  celé 
České republice více než 570 objek-
tů. Jedná se o poutní místa (370), fary 
a  kláštery s  možností ubytování (60), 
poutní trasy (18) a některá další zajíma-
vá místa a církevní památky (147) jako 
např. muzea, krypty nebo věže.

Rekonstrukce chrámu 
s Palladiem Země české 
ve Staré Boleslavi
Na konci tohoto roku končí po dvou 
letech generální rekonstrukce pout-
ního kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ve  Staré Boleslavi. V  rámci 
těchto oprav byl restaurován téměř 
celý chrám, přiléhající ambit a  pro 
návštěvníky jednoho z  nejvýznam-
nějších mariánských poutních míst 
u  nás bylo vybudováno informační 
centrum. Po otevření komplexu bude 
poutník moci navštívit rekonstruova-
ný interiér chrámu, včetně jeho po-
kladnice a  dříve nepřístupných pro-
stor. Dále pak bude veřejnosti otevřen 
ambit, sloužící k meditaci a odpočin-
ku. V prostorách infocentra se otevře 
expozice přibližující historii poutního 
místa a  úcty k  Palladiu Země české 
a svatému Václavovi.  

Stavba, která byla doposud odborníky 
spíše opomíjená, nyní vstává jako fénix 
z popela a veřejnosti ukazuje svou je-
dinečnost - ať už se týče architektury 
nebo umělecké výzdoby.  Na místě, kde 
nyní stojí chrám, bylo po staletí ucho-
váváno Palladium Země české, drobný 
mariánský reliéf spojovaný nejen se 
svatým Václavem, ale téměř se všemi 
svatými českými patrony. Přítomnost 
Palladia ve  Staré Boleslavi přitahovala 
pozornost panovníků i  představitelů 
nejvyšší české šlechty. Významné rody 
i  jednotliví panovníci se stali štědrými 
donátory stavby, v  jejímž interiéru byl 
umístěn mariánský reliéf. Majestátní 
rodové erby opět v plné kráse zdobí vr-
cholky kaplí, které byly opatřeny boha-
tou štukovou výzdobou a malovanými 
výjevy oslavující Pannu Marii. V nikách 
kaplí se nachází štukové sochy v  ži-
votních velikostech zobrazující světce 
a patrony jednotlivých donátorů. 

SILVESTROVSKÁ POUŤ 
DO STARÉ BOLESLAVI 

K  Novému roku 2020 srdeč-
ně zveme na  pouť z  Prahy 
do  Staré Boleslavi po  staroby-
lé poutní cestě Via Sancta Ma-
riana směřující k  Panně Marii, 
k  jejímu Synu a  k místu zrození  
sv. Václava pro nebe, ke kořenům 
naší víry. Pojďte s  námi putovat  
31. prosince 2019 od  14. hodi-
ny ze Staroměstského náměstí 
v  Praze od  Mariánského sloupu 
s  cílem ve  Staré Boleslavi v  ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie 
1. ledna 2020 v  prvních chví-
lích Nového roku. Mši svatou tu 
bude od půlnoci celebrovat kar-
dinál Dominik Duka, který udělí 
své požehnání Palladiem Země 
české. Více informací najdete na  

www.viasanctamariana.cz

pro turisty
a poutníky
pražskou arcidiecézí

Kalendář 2020

www.cirkevnituristika.cz

Poutník tak může spatřit například 
v arcibiskupské Valdštejnské kapli sva-
tého Metoděje předávajícího Palla-
dium svaté Ludmile; svatého Viléma 
v  kapli zbudované na  náklady Ferdi-
nanda Viléma Slavaty, nebo svatého 
Karla a svatého Maxmiliána v kapli do-
tované Karlem Maxmiliánem Lažan-
ským. Na  oltářních obrazech se na-
chází jedinečná díla od  významných 
malířů, jako byl Karel Škréta, Antonín 
Stevens ze Steinfelsu, Jan Bedřich 
Hess nebo italský malíř Francesco 
Cozza. Monumentální sochařská výz-
doba hlavního oltáře je naopak dílem 
jednoho z nejvýznamnějších předsta-
vitelů vrcholně barokního sochařství 
Matyáše Bernarda Brauna. 

Výzdoba poutního chrámu tvoří jed-
notný ikonografický celek, jehož cí-
lem a posláním je oslava Panny Ma-
rie jako matky Ježíše Krista. Zároveň 
však v interiéru kostela poutník může 
spatřit neměnný odkaz zástupců 
a představitelů českého národa, kteří 
se dodnes hrdě hlásí k dědictví našich 
předků a úctě a lásce k Matce Boží.  

Mgr. Blahoslav Uhrovič 
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snulých dobrodinců. Tak se může čte-
nářovi v naší knihovně dostat do rukou 
kniha z  původní knihovny pražského 
arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka, pa-
tera Jiřího Reinsberga či bývalého děka-
na naší fakulty prof. Jaroslava V. Polce. 
Nově nyní také knihovna spravuje fond 
nedávno zesnulého literárního historika 
doc. Jaroslava Meda. 
O fond i čtenáře se v naší knihovně stará 
osm knihovníků. Ne všechny však mů-
žete potkat u výpůjčního pultu. Knihovní 
tým totiž čítá také tři katalogizátory. Tito 
pracovníci musí každou novou knihu 
vzít do  rukou, její základní informace 
jako je název, autor, ISBN, počet stran, 
ale i  například předmětová hesla zadat 
do systému. Právě podle předmětových 
hesel pak mohou čtenáři nalézt v  kni-
hovním katalogu přesně ty knihy, které 
se k jejich studovanému tématu váží. 
Fakultní knihovna v  uplynulých dvou 
letech prošla velkými změnami. Peč-
livou a  každodenní péčí knihovníků se 
mění na  prostor přívětivý, rozmanitý 
a  nabízející mnohé knihovnické služby 
svým čtenářům. A ti nejsou pouze z řad 
fakultních studentů a  pedagogů, kteří 
zde využívají knihovního fondu pro své 
samostudium, přípravu na  semináře či 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY OTEVÍRÁ STEJNĚ JAKO V PŘEDCHOZÍCH 
LETECH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 PRO STUDIUM TĚCHTO OBORŮ:

• Katolická teologie (magisterské pětileté denní studium)

• Teologické nauky (bakalářské a navazující magisterské dálkové studium)

• Dějiny křesťanského umění (bakalářské a navazující magisterské denní studium)

• Dějiny evropské kultury (bakalářské a navazující magisterské denní studium)

• Aplikovaná etika (navazující magisterské dálkové studium)

Termín podání přihlášek je 29. února 2020. Dny otevřených dveří se uskuteční 11. a 22. ledna 2020. 

Se svými dotazy se můžete obracet na studijní oddělení. Kontakt: studijni@ktf.cuni.cz, další informace  
na webu: www.ktf.cuni.cz 

Fakulta také uskutečňuje studijní programy v doktorském studiu v oborech Církevní a obecné dějiny, Dějiny 
křesťanského umění a Katolická teologie. Termín podání přihlášek je 30. dubna 2020. 

přednášky. Knihovna tedy i  nadále plní 
funkci knihovny s  teologickou témati-
kou, která je otevřena všem zájemcům 
z řad široké veřejnosti a rozvíjí dál odkaz 
svých „předchůdkyň“. Její fond navíc 
není tematicky zaměřen pouze na obor 
teologie či na publikace s duchovní té-
matikou. Čtenář zde může najít i knihy 
z  oblasti etiky, filozofie, religionistiky, 
historie a literární vědy. Nezanedbatelný 
a  velmi rozsáhlý je samozřejmě i  fond 
uměnovědných knih. 
Knihovna nezapomíná žít ani součas-

ností a pravidelně svůj práh překračuje 
díky elektronickým zdrojům a sociálním 
sítím Instagram a Facebook. Nebojte se 
však překročit její skutečný práh a přijď-
te naši knihovnu navštívit. Třeba se Vám 
dostane do ruky právě kniha, kterou ob-
jednal František kardinál Tomášek nebo 
kterou měl ve své pracovně jeho násle-
dovník Miloslav kardinál Vlk.

Autoři: Marie Opatrná, proděkanka pro 
rozvoj a vnější vztahy, Kateřina Bajtlová,  
vedoucí knihovny

ŠKOLSTVÍ ŠKOLSTVÍ

Víte kolik svazků má 
knihovna KTF UK?

v něm můžete nalézt například spisy až 
ze 17. století. Několik let tak obě novo-
dobé knihovny fungovaly v  dejvickém 
sídle odděleně. Toho času studenti fa-
kulty proto například museli mít pro své 
studium vyřízeny dva knihovní průkaz-
ky. Společné fungování dvou knihoven 
na  jedné adrese bylo završeno v  roce 
2005, kdy byly obě knihovny sloučeny 
a  dány do  správy Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy.    
Vznikl tak rozsáhlý knihovní fond, který 
čítá na 200 tisíc svazků. Z nich naleznou 
čtenáři skoro 20 tisíc knih ve velké stu-
dovně, která je tichou místností určenou 
pouze ke studiu. Zbytek je uložen v de-
pozitářích. Novinkou letošního roku je 
zřízení nové komunitní studovny, která 
je sice menší svou rozlohou, ale umož-
ňuje větší prostor pro společnou práci 
studentů – ať při přípravě týmových se-
minárních prací, při jazykové výuce nebo 
doktorandských diplomních seminářích. 
Každý rok se knihovna rozrůstá o nové 
a nové publikace, aby držela krok s vý-
vojem svých oborů a mohla čtenářům, 
studentům i  pedagogům nabídnout 
nejnovější vědecké poznatky. Knihovní 
fond však roste také díky odkazům ze-

svého snažení. Mezi jedny z nejvýznam-
nějších patřila například dosud existující 
německá společnost Ackermann-Ge-
meinde se sídlem v  Mnichově. Prvním 
knihovníkem, který za  rozvoj knihov-
ny nese nedocenitelnou zásluhu, byl  
P. František Verner OCr. Ten měl dokon-
ce možnost si u vybraných nakladatelů 
knihy objednávat. V  kontrastu k  tomu 
však knihovna neměla žádné placené 
zaměstnance, pouze dobrovolníky, žila 
z  darů a  podpory zahraničí. Z  naše-
ho fakultního pohledu byl významným 
knihovníkem od roku 1986 pater Josef 
Hřebík, v dnešní době docent biblistiky 
vyučující na naší fakultě Starý zákon.
Pokoncilní knihovna se stala základem 
pro nově ustanovenou a již profesiona-
lizovanou Centrální katolickou knihov-
nu, kterou v  90. letech založil pražský 
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Knihov-
na se přestěhovala do sídla v Thákurově 
3 a byla dána do správy České křesťan-
ské akademie. V tu dobu se již ve stejné 
budově ale nacházel také náš fakult-
ní knižní fond, který sem byl převezen 
z Litoměřic po návratu Katolické teolo-
gické fakulty do Prahy. I ten v sobě od-
ráží bohatou historii univerzity. Dodnes 

Doslova v srdci dejvické budovy s kupo-
lí, kde sídlí Katolická teologická fakulta 
s mnoha dalšími církevními i  světskými 
institucemi, je ukryta jedna nemalá fa-
kultní knihovna. I  studenti, kteří se vy-
dají na cestu do knihovny z poslucháren 
v  prvním patře, musí překonat něko-
likero schodů a  zákrutů chodeb, než 
do  knihovny dorazí. Knihovna je totiž 
umístěna v traktu směřovaném do ulice 
Kolejní, který vznikl až během přestaveb 
budovy v průběhu 20. století. Ale tento 
„drobný“ výlet stojí za to. 
I  historie jejího knižního fondu je plná 
zákrut. V  roce 1968 založil pražský ar-
cibiskup František kardinál Tomášek 
pokoncilní knihovnu (celým názvem 
Knihovna liturgické pokoncilní obnovy). 
Knihovna sídlila v Arcibiskupském paláci 
a zaštiťoval ji sám kardinál Tomášek, kte-
rý osobně podepisoval všechny žádosti 
o  knihy, které odcházely do  zahraničí. 
Korespondence zachovaná ze sedmde-
sátých let ukazuje, že do komunistické-
ho Československa díky tomu proudilo 
velké množství teologické a  exilové li-
teratury. V zahraničí tak byla vytvořena 
rozsáhlá síť dárců, z  nichž většina zů-
stala utajena, a nikdy neviděla výsledek 

Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy sídlící v pražských Dejvicích je veřejnou 
knihovnou otevřenou všem zájemcům o studium 
jejího knižního fondu.  
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Peníze z Tříkrálové sbírky  
míří opět tam, kde byly 
vykoledovány

V pražské arcidiecézi vybírají místní Charity a farnosti každo-
ročně stovky záměrů, které sbírka podpoří. Jsou to charitní so-
ciální služby, ale i konkrétní potřebné rodiny. Výtěžek tak po-
máhá přímo v místě, kde byly peníze vykoledovány. „Pokaždé, 
když přispějete, pomyslete na to, že i nejmenší mince vhozené 
do  kasiček koledníků jsou velkou pomocí místním Charitám 
a farnostem v jejich práci ve prospěch lidí v nouzi,“ připomíná 
Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. 

Kralupská Charita přeměnila kasino na místo pomoci
Typickým příkladem je Charita Kralupy nad Vltavou. Už loni zís-
kala od Tří králů prostředky, aby dosáhla na evropskou dotaci 
a mohla zakoupit a zrekonstruovat dvoupodlažní dům v centru 

města. Do nových prostor, které v září minulého roku požehnal 
Mons. Zdenek Wasserbauer, se přestěhovala celá řada charitních 
služeb. V domě, který nyní slouží potřebným, přitom donedáv-
na fungovalo kasino. „Je to symbolické,“ říká ředitelka kralupské 
charity Barbora Kovářová. „Mnoho našich klientů řeší dnes za-
dluženost a  je hezké, že místo, kde se odehrálo nejedno lidské 
neštěstí, je teď proměněno ve zdroj pomoci.“ 
V  domě vzniklo bezpečné zázemí pro školáky, kde se mohou 
poradit o výběru povolání, mezilidských vztazích, nebo se tře-
ba věnovat školní přípravě. Pod stejnou střechou sídlí Centrum 
Čtyřlístek, které pomáhá rodičům s  výchovou a  vzděláváním 
dětí. Vyhledávaným místem je kavárna Rígrovka, která zaměstná-
vá sociálně znevýhodněné. V podkroví domu Charita vybudovala 
dva azylové byty, takže se počet garsonek určených pro mamin-
ky v nouzi a  jejich děti rozšířil i s azylovým domem na celkem 
deset. Důstojné bydlení pro matky s dětmi v bytové a životní krizi 
chce Charita dobudovat letos, plánuje totiž rekonstrukci stávají-
cího Azylového domu sv. Máří Magdalény.

Sbírka umožní opravu Azylového domu 
Plánovanou opravu kralupského Azylového domu podpoří le-
tošní Tříkrálová sbírka. U  sv. Máří Magdalény mohou už nyní 
najít útočiště osamělé matky s dětmi, které ztratily bydlení ane-
bo žijí v tak nevyhovujících podmínkách, že jim hrozí odebrání 
dětí. Nový domov tu získají nejdéle na jeden rok, během které-
ho si spolu se sociálními pracovníky pojmenují svoje osobní cíle 
a snaží se jich dosáhnout. Vedle vlastního bydlení to bývá často 
lepší práce a napravení poničených vztahů v rodině. 
„Azylový dům projde v  létě kompletní rekonstrukcí. Plánujeme 
mimo jiné nové topení, obnovu koupelen, výměnu všech oken,“ 
upřesňuje Barbora Kovářová, na co konkrétně poputuje část výtěž-
ku letošní Tříkrálové sbírky. „Z celého srdce děkujeme malým i vel-
kým koledníkům, koordinátorům sbírky, ale hlavně všem dárcům!“

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, 
na  gauči u  přátel, ale také venku v  parcích a  opuštěných 
objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich 
kapacita ale v  zimních měsících nestačí. Aby lidé venku 
neumrzli, otevřela na  začátku prosince Arcidiecézní charita 
Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-
Michli. Bude fungovat až do konce března. 

Tříkrálová sbírka pomáhá seniorům, ohroženým rodinám s dětmi a lidem na okraji společnosti, 
a  to prostřednictvím stovek místních Charit a  farností v pražské arcidiecézi a po celé České 
republice.

CHARITA

 

 

„Noclehárna má kapacitu 130 lůžek. 
Už v prvních dnech ji využilo přes 90 
lidí,“ informuje Stanislav Fiala z Arci-
diecézní charity Praha. 

Noclehárna, která se nachází v  ne-
používaném objektu Českých drah 
v  Chodovské ulici v  pražské Michli, 
se otevírá každý den včetně víken-
dů o půl deváté večer. Lidé se mo-
hou před ulehnutím umýt, dostanou 
teplý čaj a chléb. Na místo dochází 
zdravotník, který je připraven po-
skytnout ošetření. Na  patrových 
postelích, ve  skromně vybavených 
pokojích, ale v  teple, mohou pře-
spat muži i  ženy. „Stovka lůžek je 
vyhrazena pro muže, třicet pro ženy, 
kterých je na ulici méně,“ upřesňuje 
Stanislav Fiala.

Lidé opouštějí noclehárnu do  sed-
mé hodiny ranní. Pokud mají zájem, 

mohou se zapojit do úklidu objektu 
a  okolních pozemků. Odměnou je 
pro ně potravinová pomoc. „Čisto-
ta, pořádek a  dodržování pravidel 
jsou ve  službě tohoto typu klíčové. 
Naši pracovníci dohlížejí na  to, aby 
lidé do noclehárny nevnášeli alkohol 
a drogy. Nesmějí se chovat agresivně 
vůči ostatním,“ zdůrazňuje Stanislav 
Fiala.

Zřízení zimní noclehárny podpo-
řil Magistrát hl. m. Prahy v  rámci 
svých zimních opatření na  pomoc 
lidem bez domova. Součástí opatře-
ní je i  provoz centrálního dispečin-
ku, který monitoruje volné kapacity 
ve  všech noclehárnách na  území 
hlavního města Prahy. „Přijde-li 
k nám večer na přespání člověk, kte-
rého nemůžeme přijmout, protože 
máme už plno, obrátíme se na dispe-
čink. Sdělí nám, kde ještě volná lůžka 

jsou a kam můžeme člověka odeslat. 
Dispečink pro něj zároveň lůžko re-
zervuje,“ vysvětluje Stanislav Fiala. 
„Nikoho nepošleme ven na  mráz. 
Nikdo nesmí na ulici umrznout.“

Arcidiecézní charita Praha provozuje 
celoroční noclehárnu pro 42 osob 
v  Pernerově ulici v  Praze-Karlíně. 
Na  téže adrese sídlí azylový dům, 
který lidem bez domova poskytuje 
dlouhodobější ubytování a podporu 
v návratu zpět do běžné společnosti. 
Součástí služeb je také nízkoprahové 
denní centrum, kam se mohou lidé 
uchýlit během dne. Terénní služba 
vyhledává ohrožené osoby přímo 
na  ulici, v  místech, kde se zdržují. 
„Opakovaně se nám stalo, že jsme 
našli člověka polozmrzlého a  pře-
sunutím do tepla ho zachránili před 
umrznutím,“ uzavírá Stanislav Fiala.

Zimní noclehárna  
pro lidi bez domova
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14.30     kostel sv. Tomáše, Josefská ul. Praha 1 
– požehnání kardinála Dominika Duky koledníkům 

15.00     Malostranské náměstí – Karlův most – Mariánské náměstí  
– Staroměstské náměstí

 průvod v čele s třemi králi na velbloudech

16.30    Staroměstské náměstí  
– Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční  
pod vedením Jana Rezka

v nedeli 5. ledna 2020 od 14.30 hodin www.praha.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz

Trikralova
sbirka

Tříkrálový průvod pořádá  
Arcidiecézní charita Praha  
za podpory Hl. m. Prahy.

Kazdá koruna pomáhá

TRÍKRÁLOVÝ PRuVOD v Prazeº POMOCI MŮŽE KAŽDÝ
• Osobu bez přístřeší nasměrujte v  Praze 
do  Pernerovy ulice 20 v  Praze Karlíně, kde získá 
potravinovou pomoc, možnost hygieny a  nocleh 
nebo informaci o  dostupných lůžcích v  jiných 
noclehárnách.

• Pokud se venku v  mrazivém počasí setkáte 
s  ležícím člověkem, který nereaguje na  podněty, 
upozorněte záchrannou službu nebo policii. Takový 
člověk může být ohrožen na životě a zdraví.

• Pomoci můžete finančním darem na číslo účtu 
749011/5500, variabilní symbol 40. Podpoříte 
služby, které lidem bez domova pomáhají v návratu 
zpět do běžné společnosti.
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 1.  / 11.00
Praha-Hostivař / kostel Stětí sv. Jana 

Křtitele / mše sv.

3. 1.  / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily /

mše sv. za povolání

5. 1.  / 16.00
Příbram / Tříkrálová sbírka

7. 1.
Praha-Karlín / Církevní MŠ Laura, 

Dvouletá katolická SŠ a Křesťanská 

pedag.-psychol. poradna / vizitace

7. 1. / 19.00
Praha-Stodůlky / farní setkání 

mládeže

11. 1. / 14.00
Praha-Staré Město / kostel  

sv. Mikuláše / bohoslužba  

k 100. výročí CČSH

20. 1. – 22. 1.
Praha / plenární zasedání ČBK

23. 1. / 9.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství

pražské / Kněžský den

26. 1. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

26. 1. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

28. 1. / 13.00
Polička / Gymnázium / diskuze  

se studenty

28. 1. / 18.00
Příbram / kostel sv. Jakuba Staršího / 

mše sv. a přednáška pro ČKA

30. 1. / 18.00
Týn nad Vltavou-Čihovice / KC 

Špejchar klub / přednáška pro ČKA

1. 1. / 00.00
Stará Boleslav / bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie / mše sv.

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

5. 1. / 14.30
Praha-Malá Strana / kostel sv. Tomáše 

/ vyslání koledníků Tříkrálové sbírky

5. 1. / 16.00
Praha-Staré Město / Staroměstské 

náměstí / zdravice koledníkům

5. 1. / 20.00
Praha-Vinohrady / Státní opera / 

Slavnostní galakoncert ke znovu- 

otevření Státní opery

7. 1. / 18.00
Praha-Strahov / Strahovský klášter / 

číše vína s novináři

16. 1. / 8.00
Praha-Bubeneč / rezidence vel-

vyslance USA / setkání se zástupci 

monoteistických náboženství

20. 1. – 22. 1.
Praha / plenární zasedání ČBK

23. 1. / 9.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 

pražské / Kněžský den

28. 1. 
České Budějovice / konference  

věnovaná bl. Librariovi

30. 1. / 12.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupský pa-

lác / podpis memoranda o spolupráci 

se zástupci organizace Likvidace 

lepry a zástupci německé organizace

2. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

2. 1. / 18.00
Český Brod / kostel sv. Gotharda / 

mše sv. a žehnání koledníkům

6. 1. / 13.00
Kladno / Tříkrálový průvod

9. 1. / 7.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

10. 1.
Olomouc / Teologický konvikt / 

duchovní obnova

12. 1. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

16. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

20. 1. – 22. 1.
Praha / plenární zasedání ČBK

22. 1. / 18.30
Praha-Nové Město / knihovna  

III. interní kliniky Všeobecné fakultní 

nemocnice / přednáška pro kolegium 

katolických lékařů

23. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

23. 1. / 8.00
Praha-Malá Strana / Poslanecká 

sněmovna / duchovní slovo

23. 1. / 9.30
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 

pražské / Kněžský den

30. 1. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
  8. ledna od  9.30 Akademie nejen 

pro seniory. Katolický týdeník – o fak-
tech v době falešných zpráv. PS

  8. ledna od 19.00 Kurz pro služeb-
níky eucharistie. PS

  15. ledna od 9.30 Setkání maminek 
s dětmi. DS

  15. ledna od  19.00 Kurz pro slu-
žebníky eucharistie.* PS

  17. ledna od 20.00 Modlitba Taizé. DS
  20. ledna od 20.00 Přednáška. ČKA 

Prahy 6
  22. ledna od  19.00 Kurz pro slu-

žebníky eucharistie.* PS
  23. ledna od 19.30 Modlitba chval. PS
  29. ledna od  19.00 Kurz pro slu-

žebníky eucharistie.* PS
* jen pro přihlášené; vstup do  mís-
ta konání akcí je z  Kolejní ulice č. 4  
PS – Pastorační středisko 
DS – Duchovní správa u  kostela  
sv. Vojtěcha
ČKA Prahy 6 – Česká křesťanská aka-
demie, Praha 6
                                          www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 

 21. ledna – 10. března Společná pří-
prava na život v manželství – vždy v úte-
rý od 19.30 do 21.30  (Kolejní 4, Praha 6 
– Dejvice). Snoubenci se přihlašují na: 
http://www.apha.cz/cpr-snoubenci-
-aktualni-nabidka. Myslete na  přípravu 
včas, kapacita kurzu je omezená. 

  26. ledna od  15.00 do  18.00 Vý-
chova k  hodnotám a  ke  svobodě – 
přednáška PhDr.  Ivany Bernardové 
s  následnou diskuzí u  Sv. Vojtěcha 
(Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). Přihláš-
ky na  http://www.apha.cz/cpr-vy-
chova-k-hodnotam. 

  15. února Pouť ke  sv. Valentinu. 
Od  10.00 do  15.00 Rekolekce pro 
snoubence i  pro všechny, kdo uva-
žují o manželství. Povede Mons. Aleš 
Opatrný v prostorách Kolegiátní kapi-
tuly na Vyšehradě. Podrobnosti a při-
hláška na   http://www.apha.cz/cpr-
-valentin-aktualni-nabidka. Od  15.30 
poutní mše sv. v  bazilice sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě, celebruje P. Mi-
chal Němeček.
                                        www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 24. – 26. ledna Víkendovka pro 
mladé cca 15 – 19 let v Nazaretě. Více 
informací na webu ADCM. 
                                       www.adcm.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF
 8. – 9. února Mužská a  ženská 

spiritualita – víkend pro mládež (14 
– 18 let). Více informací a  registrace 
na webových stránkách komunity.

 21 – 23. února Víkend pro mládež 
18 – 30 let. Informace a  přihláška 
na webových stránkách.

 8. – 15. března Duchovní cvičení 
v  tichu podle sv. Ignáce. Informace 
a registrace 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  

 8. ledna od 16.30 do 18.30 Tvoření 
pro radost – korálkování. Vstupné činí 

60 Kč, přihlašování do 6. ledna na ha-
malova@kcmt.cz.

 13. ledna od  16.00 Beseda 
s RNDr. Jiřím Jiránkem na téma „Mi-
niaturní státečky Evropy“.

 11. ledna od  19.00 Farní ples – 
k tanci a poslechu hraje Praque Busk 
Men. Vstupenky v předprodeji od 15. 
prosince v  kanceláři KCMT nebo 
knižním obchůdku.

 19. ledna od  15.00 do  18.00 Od-
polední tančírna. K  tanci a  poslechu 
hraje „Hvězdný prach“. Vstupné pro 
jednotlivce činí 80 Kč, pro pár 150 Kč. 
Možno zakoupit na místě.

 23. ledna od 19.00 „Věřit!? V dnešní 
době…!?“ s P. Josefem Prokešem au-
torem knihy Pán se stará.

 8. února Jihoměstský masopust 
– průvod masek od  metra Opatov 
ke  KCMT. Potom masopustní veselí 
pro děti a rodiče.  
                                             www.kcmt.cz 

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

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

PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

 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)  
Od 16. prosince do 31. ledna Autor-
ská výstava Daniely Doubkové s  ná-
zvem Ticho po pěšině. 
                                   www.farnostdobris.cz  
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SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
 5. ledna od  17.00 Tříkrálový kon-

cert. Účinkuje Vepřekův smíšený sbor, 
koncert se uskuteční ve  spoluprá-
ci s  Farní charitou Příbram v  rámci 
Tříkrálové sbírky.

 8. ledna od  17.30 Přednáška 
PhDr. Věry Smolové „Arnošt z Pardu-
bic a svatohorská soška Panny Marie“ 
v rámci cyklu „Lidé ze svatohorských 
vín“. Tento přednáškový okruh bude 
zaměřen na osudy lidí, kteří jsou vy-
obrazeni na  etiketách svatohorských 
vín. Vstupné činí 100 Kč včetně degu-
stace. Nutná je rezervace v prodejně 
na  Svaté Hoře, případně na  telefon-
ním čísle 318 429 943.

 17. ledna Přednáška o putování ne-
jen do  Santiaga de Compostela „Jak 
si na pouti narovnat záda a zapome-
nout na  fyzioterapeuta aneb z Prahy 
do  Santiaga de Compostela během 
deseti let“. Hovořit bude Tomáš Jind-
řich ze spolku Ultreia. 
                                      www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO

 5. února od 18.00 Mše svatá a ná-
sledné setkání s  kněžími, kteří dříve 
působili ve  farnosti jako kněží nebo 
jáhni. 
                         www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA
 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 PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 19. ledna od 16.30 Přednáška „Svátosti 
v církevním právu. Boží dary nebo para-
grafy?“. Hovořit bude doc. JUDr. Stani-
slav Přibyl, PhD., ThD., JC.D. Přednáška 
se bude konat v  rámci Farní akademie 
v levé boční kapli kostela.
                              www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA SV. GOTHARDA
 5. ledna od 16.00 Říše loutek v bu-

benečském kostele sv. Gotharda. 
Vánoční loutkové představení „Nám, 
nám narodil se“ zahraje soubor diva-
dla Říše loutek. Vstupné na  předsta-
vení je dobrovolné.

 6. ledna od 17.30 Modlitba za svět, 
tentokrát za  Afghánistán. Začíná 
nový několikaletý projekt „Modlit-
ba za  svět“, jehož prostřednictvím 
se bude „putovat“ doslova po  celém 
světě. Každé první pondělí v  měsíci 
od 17:30 u Sv. Gotharda bude slouže-
na mše svatá za určitou zemi, po níž 
bude následovat přednáška a  krátká 
diskuse. Představeny budou nejen zá-
kladní a obecné informace o konkrét-
ním státě, ale také náboženská situace 
v něm. Nebudou opomenuty ani zá-
kladní informace o tom, jak v ní půso-
bí katolická církev. Zhruba dvouhodi-
nový večer zakončí představení státní 
hymny dané země. Poté následuje 
měsíc každodenních krátkých modli-
teb, které budou po skončení večera 
k dispozici pro každého, kdo se bude 
chtít modlit sám nebo se svými blíz-
kými doma po celý měsíc.

 26. ledna od  18.00 Hudba spoju-
je. Další ročník akce Koncert podané 
ruky proběhne v  kostele sv. Gothar-

da. Vystoupí sólisté opery Národního 
divadla Jana a Václav Sibera. Biblické 
žalmy přednese herec Městských di-
vadel pražských Viktor Dvořák. Kul-
turní projekt Koncert podané ruky 
vznikl jako místo setkání pro všech-
ny křesťany různých církví na Praze 6 
a jejich přátele.  
                            www.farnostbubenec.cz

ŘK AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA
 11. ledna od  18.30 Benefice Sal-

vátorské  scholy. Host orchestr 
KMZČCH (Kdo má zrovna čas a chuť). 
Zazní skladby J. J. Ryby, Zd. Lukáše, 
J. C. Vodňanského a dalších. Výtěžek 
určen pro Společnost E, neziskovou 
organizaci podporující osoby s epile-
psií. Vstupné dobrovolné.
15. ledna od  19.00 Film a  spiritua-
lita: Bílý bílý den. (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 KAPITU-
LA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠE-
HRADĚ

 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 
(varhany, sbor Imbus a  vyšehradská 
schola).

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

 Vyšehradské jesličky budou zpří-
stupněny v návštěvní době baziliky:
Od 1. ledna do 5. ledna denně 10.00 
– 17.45
Od 6. ledna do 2. února denně 10.00 
– 17.00
                                            www.kkvys.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO

 3. ledna od 18.00 mše svatá v kláš-
terním kostele sv. Josefa na  náměs-
tí Republiky. Po  ní následuje od  18.45 
hodinová moderovaná adorace před 
vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. 
Zároveň je zde přítomna relikvie sv. otce 
Pia z  Pietrelciny s  možností osobního 
uctění. Po  adoraci se koná pravidelné 
setkání modlitební skupiny sv. otce Pia.
                                      www.kapucini.cz 

DOMINIKÁNSKÁ 8
 8. ledna od 19.30 Promluvy o mod-

litbě Páně – sv. Augustin. V rámci té-
matického okruhu: Dominikánský 
knižní salón. Moderuje David Vopřa-
da. (foyer barokního refektáře – vstup 
Jilská 5)  
                               www.dominikanska8.cz

KOLEGIUM KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ 
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

 22. ledna od 18.30 Přednáška „Čes-
ký kněz a český katolický laik ve svo-
bodné české společnosti, ve  spo-
lupráci kněží a  laiků“. Hovořit bude 
Mons, ThLic.  Ing.  Zdenek Wasser-
bauer, Th.D., generální vikář a  po-
mocný biskup pražský. Místo konání: 

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice, U ne-
mocnice 1, Praha 2. 
                                          www.katlek.cz

FOLKOVÝ KLUB VLAŠIM
 23. ledna od  19.00 Koncert pís-

ničkáře Jiřího Smrže. Akci pořádá 
Charita Vlašim v  Charitní klubovně 
Na Valech 322 ve Vlašimi.   
                               www.vlasim.charita.cz

PENZION PANSKÝ DŮM ROŽMITÁL 
POD TŘEMŠÍNEM

 24. – 26. ledna Víkend pro milov-
níky společenských tanců pod vede-
ním tanečního mistra Mgr.  Michaely 
Wallenfelsové.

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

 21. – 23. února Kurz vazby květino-
vých dekorací pro liturgický prostor 
se zaměřením nejen na  Velikonoce 
pod vedením floristky Elišky Černé. 
Součástí bude přednáška o  liturgic-
kém prostoru.

 28. února – 1. března Postní du-
chovní obnova pro všechny „Pašije 
podle sv. Jana“, vede P. Mgr. Jan Poříz.  
                     www.panskydumrozmital.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
 5. ledna od 15.30 Vzpomínka na Vá-

noce v  podání vokálního společen-
ství CANTIO, na  programu anonymy 
a kancionály z 15. století. (refektář)

 9. ledna od  15.30 Koncert pro ra-
dost, účinkuje: Trio Nabaru s jazzový-
mi a lidovými skladbami. (refektář)

 19. ledna od 17.00 Let‘s Go! – kon-
cert mezinárodní akapelové skupiny, 

na  programu afroamerické spirituály. 
(kostel Sv. Rodiny)

 26. ledna od  17.00 Koncert ko-
morního smíšeného sboru Byzantion 
pod vedením Evy Komárkové, na pro-
gramu řecko-byzantská a  slovanská 
hudba východní Evropy a přední Asie. 
(kostel Sv. Rodiny)

 4. února od 15.30 Koncert pro vio-
loncello, účinkují Vladimír a  Marek 
Sůvovi, na  programu J. Haydn, J. S. 
Bach, A. Dvořák a další. (refektář)

 1. – 31. ledna Výstava ilustrací Jiřího 
Bernarda, absolventa Akademie vý-
tvarného umění v Mnichově, držitele 
prestižních cen v oblasti dětské ilus-
trace a kresleného humoru. (refektář) 
                                      www.domovrepy.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Podvečer modliteb za  životní pro-
středí a náš vztah k němu
                                                                

 V  úterý 14. ledna od  18.00 se 
Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie spolu s  Mezinárodním 
ekumenickým společenstvím připo-
juje k lednovým modlitbám za životní 
prostředí. Kázáním poslouží P. Matúš 
Kocian, zpěv povede Jan Knížek. Mís-
to konání: přízemí kláštera Emauzy 
(Praha 2, Vyšehradská 49).

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                

 V pondělí 20. ledna od 17.00 bude 
v  rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-
tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: J. S. Bach, A. Dvořák,  
J. J. Ryba, F. Mendelsohn-Bartholdy, Vi-
ern. Účinkuje Šárka Petříková – housle, 
Ondřej Valenta - varhany. Místo konání: 
řádový kostel Panny Marie pod řetě-
zem,  Lázeňská ulice, Praha 1. Koncert 
pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád 
sv. Jana z  Jeruzaléma, Rhodu a  Malty 
a Společnost pro duchovní hudbu za fi-
nanční podpory MČ Praha 1.

PROGRAMY
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 P.  Mgr.  Jan Maria Vianney Pavel 
Hanáček O.Carm., farní vikář v  Pra-
ze-Liboci, 3. 1. 1970 (50 let)

 P. Mgr. Jozef Novák CSsR, farní vi-
kář v Příbrami-Svaté Hoře, 8. 1. 1985 
(35 let)

 RNDr.  Mgr.  Stanislav Hrách, CSc., 
osobní farář, výpomocný duchovní 
v Praze-Kunraticích, 9. 1. 1933 (87 let)

 P.  ThLic.  Antonio Vicente Pérez 
Caramés M.Id., farní vikář v  Praze-
-Michli, 16. 1. 1965 (55 let)

 PhDr.  Mgr.  Karel Karafiát, kněz 
olomoucké arcidiecéze na odpočin-
ku v Praze, 17. 1. 1940 (80 let)

 Mgr.  Mariusz Stanisław Walczak, 
administrátor v  Jincích, 22. 1. 1975 
(45 let)

 P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek 
OP, výpomocný duchovní u  sv. Jil-
jí v  Praze-Starém Městě, 25. 1. 1925  
(95 let)

ÚMRTÍ
 P. Tomáš Pavel Genrt OFM zemřel 

v pražské nemocnici na Bulovce dne 
2. prosince 2019 ve věku 87 let, v 52. 
roce své kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo 10. prosince 
2019 v  kostele Panny Marie Sněžné 
v Praze, pohřben byl do hrobu bratří 
na olšanském hřbitově. R.I.P. 

KATOLICKÉ BOHOLUŽBY 
NA RADIU PROGLAS

 5. 1. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje 
v Pardubicích (P. Antonín Forbelský)

 6. 1. (9.00) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Josef Novotný)

 12. 1. (9.00) Kostel Panny Marie 
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf 
Smahel)

 19. 1. (9.00) Kostel Všech svatých 
v Litoměřicích (P. Józef Szeliga)

 26. 1. (9.00) Duchovní centrum 
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 

MODLITBY

Evangelizační úmysl   
Podpora míru ve  světě: modleme 
se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná 
náboženství a všichni lidé dobré vůle 

prosazovali ve  světě mír a  spravedl-
nost. 

Národní úmysl
Za  věřící různých církví – ať 
na  přímluvu sv. Jana Sarkandra 
vytvářejí společenství jedné Boží 
rodiny modlitbou a  společnou 
pomocí potřebným.  

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 24. ledna do 26. ledna
Duchovní cvičení pro všechny, kteří 
přijali svátosti církve v  dospělosti /  
P.  Vítězslav Řehulka / Stojanov / 
http://stojanov.cz

 Od 24. ledna do 26. ledna
Víkendová duchovní obnova / 
Ing.  Mgr.  Václav Čáp / Hostýn / 
http://hostyn.cz

 Od 17. února do 19. února
Duchovní cvičení pro kostelníky 
a akolyty / P. Pavel Hofírek / Stojanov / 
 http://stojanov.cz

 Od 19. února do 21. února 
Duchovní cvičení pro zaměstnance 
Charity / Mons. Bohumír Vitásek / 
Stojanov / http://stojanov.cz

 Od 28. února do 1. března 
Víkendová duchovní obnova pro 
všechny, kteří pečují o kostel / Mons. 
Vojtěch Šíma / Stojanov / http://
stojanov.cz

 Od 2. března do 6. března 
Exercicie „Odpovídám na  Boží dar?“ 
(Ovoce Ducha svatého) / P.  Jan 
Kuník, CSsR / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz

 Od 12. března do 15. března
Exercicie „Žijeme pro vzkříšení“ / 
P.  Josef Čunek SJ / Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

 Od 19. března do 22. března
Exercicie pro zdravotníky a  ty, 
kteří pečují o  druhé „Unést bolest 
a  nemohoucnost druhých“ / Mons. 
Aleš Opatrný / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz
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 P. Mgr. Jiří Čepl O.Melit. byl na zá-

kladě vlastní žádosti a souhlasu Mons. 
ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa br-
něnského, s účinností od 1. prosince 
2019 inkardinován do  Arcidiecéze 
pražské.

VOLBA DĚKANA KAPITULY
 Na  řádném zasedání Kolegiát-

ní kapituly Všech svatých na  Hradě 
Pražském dne 1. listopadu 2019 byl 
na  období od  1. ledna 2020 do  31. 
prosince 2024 opět zvolen děkanem 
Kolegiátní kapituly Všech svatých 
na Hradě Pražském Mons. PhDr. JC-
Lic. Milan Hanuš, který volbu přijal.

USTANOVENÍ
 Libor Bulín byl v souvislosti s  jeho 

službou probošta Kolegiátní kapituly 
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Bole-
slavi s účinností od 1. listopadu 2019 
jmenován kustodem Palladia země 
české a  správcem pokladu baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie.

 P. Tu Thanh Dinh CSsR byl na žá-
dost svého řeholního představené-
ho s  účinností od  1. prosince 2019 
zproštěn pověření funkcí duchovní 
péče o  vietnamsky hovořící komu-
nitu pobývající v Arcidiecézi pražské.

 Mgr.  Bc.  Markéta Francová byla 
s  účinností od  1. prosince 2019 
do  30. listopadu 2024 jmenována 
a ustanovena nemocniční kaplankou 
Nemocnice Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského v Praze.

 P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT byl 
se souhlasem svého řeholního před-
staveného s  účinností od  1.  ledna 
2020 jmenován a ustanoven nemoc-
ničním kaplanem Fakultní nemocni-
ce Na Bulovce.

 Viet Nam Nguyen CSsR byl na zá-
kladě žádosti svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. prosince 
2019 pověřen jáhenskou službou při 
duchovní péči o vietnamsky hovoří-
cí komunitu pobývající v  Arcidiecézi 
pražské.

 Mgr.  Doubravka Vokáčová byla 
s  účinností od  1. prosince 2019 
do  30. listopadu 2024 jmenována 
a ustanovena nemocniční kaplankou 
Thomayerovy nemocnice v  Praze 4 
– Krči.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 ThLic. Antoni Kośmidek, administ-

rátor v Bystřici u Benešova, 1. 1. 1965 
(55 let)

Když byl 3. listopadu 1918 stržen ma-
riánský sloup na  Staroměstském ná-
městí, navrhl pražský světící biskup 
Antonín Podlaha odčinit tuto urážku 
Panny Marie postavením  dvanác-
ti kostelů v  nově vznikajících před-
městích Prahy, tj. tolik, kolik měla so-
cha Panny Marie hvězd okolo hlavy. 
O  tom, jak tato iniciativa probíhala, 
jsme psali na  stránkách Zpravodaje 
v  průběhu posledních dvou let. Cel-
kem bylo postaveno od  roku 1923 
(po  vzniku Velké Prahy) 14 kostelů. 
A všechny plně slouží zejména na no-
vých stále se rozšiřujících sídlištích 
a to jak pro liturgický a duchovní život, 
tak i pro potřeby komunitní a kulturní.
A  na  závěr radostná zpráva: další – 
patnáctý kostel Krista Spasitele se 
staví na Barrandově. Na mapce Prahy 
jsou vyznačeny tyto nové kostely:

1) Svatyně Krista Krále ve Vysočanech
2) Kostel svaté Alžběty ve Kbelích
3) Kostel Neposkvrněného Početí 

Panny Marie ve Strašnicích
4) Kostel svatého Václava 

ve Vršovicích
5) Kostel svatého Františka z Assisi 

na Chodově

6) Kostel a komunitní centrum Matky 
Terezy na Hájích

7) Kostel svaté Anežky na Spořilově
8) Kostel Panny Marie Královny míru 

ve Lhotce
9) Kostel svatého Františka v Krči
10) Kostel svatého Prokopa v Nových 

Butovicích
11) Kostel svatého Jana 

Nepomuckého v Košířích

12) Kostel svaté Terezie od Dítěte 
Ježíše v Kobylisích

13) Kostel Božského Srdce Páně 
na Vinohradech

14) Kostel svatého Vojtěcha 
na Žižkově (na Balkáně)

15) Kostel Krista Spasitele 
na Barrandově

Dr. František Reichel

Nové kostely



KNIŽNÍ NOVINKY

O VÍŘE  
V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský 
Brož., 236 str., 280 Kč

S MLADÝMI  
KE KRISTU
Jan Balík  
Váz., 396 str., 315 Kč

EVANGELIUM NA KAŽDÝ 
DEN 2020 

e-kniha, 109 Kč

OBĚŤ PŘÍPADU BABICE
František Kolouch

Váz., 310 str., 399 Kč

O VELIKOSTI DUŠE
Aurelius Augustinus
Váz., 160 str., 212 Kč

FATIMA – TAJEMSTVÍ  
TŘÍ PASÁČKŮ
Bruno Ferrero
Brož., 48 str., 149 Kč

SÍLA RODIČOVSKÉ 
MODLITBY
Stormie Omartianová
Brož., 231 str., 235 Kč

ZBOŽŠTĚNÍ V KRISTU 
V TEXTECH TOMÁŠE 

AKVINSKÉHO
Luc-Thomas Somme
Brož., 88 str., 115 Kč

DO ŘÍMA SE SVATOU 
ANEŽKOU

Stanislav Přibyl
Brož., 96 str., 99 Kč

ANATOMIE LIDSKÉ 
DESTRUKTIVITY 

Erich Fromm
Brož., 496 str., 555 Kč
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TROJICE. ÚVOD 
DO KATOLICKÉHO UČENÍ 

O TROJJEDINÉM BOHU 
Gilles Emery 

Brož., 196 str., 240 Kč

NAD EVANGELIEM 
PODLE MATOUŠE 

Silvano Fausti
e-kniha, 395 Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

1. ledna 1950
V  Československu byla zrušena 
několik staletí trvající praxe vede-
ní matrik na farách. Farní matriky 
tak ztratily občansko-právní vý-
znam, ale jejich kanonicko-práv-
ní význam zůstal.

6. ledna 1900
Lev Skrbenský přijal biskupské 
svěcení z  rukou olomoucké-
ho arcibiskupa Theodora Kho-
na v  katedrále svatého Václava 
v Olomouci.

8. ledna 1920
Vznikla Církev československá. 
V  roce 1971 doplnila svůj název 
charakteristikou „husitská“ – Cír-
kev československá husitská. 

11. ledna 1905
Započaly práce na Catholic Ency-
clopedia. Jedná se o anglickoja-
zyčnou encyklopedii, jejímž cílem 
bylo poskytnout čtenářům infor-
mace o katolické teorii, věrouce, 
praxi a  dějinách katolické církve. 
V letech 1967 a 2002 byly vydány 
aktualizované verze pod názvem 
New Catholic Encyclopedia.    

13. ledna 845 
V  Řeznu bylo pokřtěno čtrnáct 
českých kmenových knížat i  se 
svými družinami. Tato událost 
patří k  počátkům křesťanství 
v Čechách.

17. ledna 2005
V  iráckém Mosulu byl unesen 
Basile Georges Casmoussa, ar-
cibiskup syrské katolické církve. 
Po  zjištění jeho totožnosti ho 
únosci po 24 hodinách propus-
tili.

21. ledna 1525
Ve  Švýcarsku vzniklo reformní 
křesťanské hnutí novokřtěnectví 
neboli anabaptismus. 

21. ledna 1905 
Papež Pius X. udělil bulou „Sacris 
Aedibus“ Svaté Hoře titul basilica 
minor. 

10. ledna 1965
Arcibiskup Josef beran byl pa-
pežem Pavlem VI. nominován 
na jmenování kardinálem. Zpráva 
o jeho nominaci byla zveřejněna 
25. ledna.

28. ledna 1950
V  souvislosti s  Číhošťským zá-
zrakem byl zatčen farář Josef 
Toufar.

Vít Kochánek


