
pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2004
Umřu na asfaltu, nebo na posteli?
Přede mnou tu cestu ale prošel Pán. A s ním se přece znám!

V mém stáří mě Pán připravuje na můj odchod z tohoto světa. Co mám dělat, až při-
jde ten okamžik? Dost mi to vrtalo hlavou, až pak přišla záchrana z textů bohoslužby. Ve
mši svaté se po modlitbě Otče náš modlíme: „Pomoz nám, ... a. žijeme v bezpečí před
každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Pána Ježíše Krista.“

A řekl jsem si: to je ono! Člověka samozřejmě jímá hrůza. Viděl jsem mnoho umí-
rání, a některá velmi bolestná. Vydržel bych to? Ptal jsem se. Pak jsem si ale uvědomil,
že Bůh netvoří lidi v sériích, že každý z nás je jiný. A proto i každý z nás bude mít své
vlastní umírání, s křížem na vlastní míru. Hlavní je uvědomit si, že nebudu sám. Přede
mnou šel po té cestě Pán Ježíš, a s tím se přece znám.

Nevím, kde umřu, zda na posteli, anebo někde na asfaltu. Ale ocitnu se tváří v tvář
Kristu, který je Pravda a Láska. Stát před Pravdou, to může pálit, to bude očistec. Uvi-
dím se takový, jaký jsem byl, bez masek, které jsem si samolibě nasazoval. Ale záro-
veň padnu do náručí neskonalé Lásky, do plnosti Života.

(Podle Jaroslava Škarvady. Z knížky Svedl jsi mě, Hospodine,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Památka sv. Anežky České v katedrále
Památka sv. Anežky České a patnáctileté výročí jejího svato-
řečení oslavíme v sobotu 13. listopadu 2004 při eucharistii
v pražské katedrále v 10:00 hod. K účasti zveme kněze, jáh-
ny i věřící.

Co spojuje Harry Pottera, Pána Prstenů a Satur-
nina? Aneb Harry Potter oblíbenější než Bible?
Anketu o nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky vy-
hrál jednoznačně Harry Potter. Za ním se umístila trilogie
Pán prstenů a až na třetím místě Bible. Za Biblí se pak umís-
til Saturnin. Hlasování probíhalo od března do října 2004.
V anketě bylo odevzdáno 93 252 hlasů.

Na výsledek ankety se dá pohlížet (minimálně) ze dvou
úhlů: dá se pokládat jako neúspěch Bible, anebo právě nao-
pak. Vzhledem k tomu, že je naše země dle statistik (spolu
s územím bývalé NDR) nejateističtějším územím Evropy, lze
považovat výsledek ankety za překvapivý. A nadějný. Snad si
přece jenom do češtiny vtělené Boží slovo nachází a stále bu-
de nacházet cestu i do srdcí v ateistickém srdci Evropy.

Výsledky ankety Moje kniha
(autor a dílo, země, počet hlasů)
1. Joanne K. Rowlignová – Harry Potter, V. Británie, 4301
2. John R. Tolkien – Pán prstenů, V. Británie, 2697
3. Bible, 1996
4. Zdeněk Jirotka – Saturnin, Česko, 1888
5. Božena Němcová – Babička, Česko, 1082
6. Mika Waltari – Egyp.an Sinuhet, Finsko, 895
7. Antoine de Saint–Exupery – Malý princ, Francie, 832
8. Betty Mac Donaldová – Co život dal a vzal, USA, 686
9. Betty Mac Donaldová – Vejce a já, USA, 673

10. Astrid Lindgrenová – Děti z Bullerbynu, Švédsko, 662

11. Zdeněk Miler – Krtečkova dobrodružství, Česko, 647
12. Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka, Česko, 600
13. Wilbur Smith – Řeka bohů, USA, 577
14. Ondřej Sekora – Ferda Mravenec, Česko, 529
15. Daniel Defoe – Robinson Crusoe, V. Británie, 526
16. Jaroslav Foglar – Rychlé šípy, Česko, 483
17. Jaroslav Foglar – Hoši od Bobří řeky, Česko, 445
18. Paolo Coelho – Alchymista, Brazílie, 404
19. Christiane F. – My děti ze stanice ZOO, Německo, 404
20. Karel Poláček – Bylo nás pět, Česko, 402

Kompletní výsledky najdete na adrese http://www.mo-
jekniha.cz. Více info naleznete v článku Nejoblíbenější kni-
hou Česka je Harry Potter (na http://www.idnes.cz).

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Ve-
likonocích r. 2006 (nebo i později), budou přijati do katechu-
menátu při bohoslužbě slova, kterou bude slavit biskup
Mons. Václav Malý v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v sobotu 27. listopadu (v předvečer první neděle adventní)
v 17:00 hod. Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů
a jejich ručitelů s Mons. Malým v Sále kardinála Berana.
(pokračování na straně 2)

Adventní setkání v pražském semináři
Seminaristé českých diecézí zvou mladé muže ve věku od
patnácti let na adventní setkání, které se uskuteční ve dnech
26.–28. listopadu 2004 v Arcibiskupském semináři v Praze.
Smyslem setkání je umožnit mladým mužům, kteří hledají
svou životní cestu v souladu s Boží vůlí, setkání s vrstevní-
ky i se společenstvím bohoslovců.

Podrobnosti k setkání získáte www.arcs.cuni.cz, nebo te-
lefonicky v Arcibiskupském semináři 220 181 111.



Z diáře otce kardinála
2. 11. 16:30 mše svatá s pobožností na

hřbitově, Památka všech zemře-
lých, Praha - Vyšehrad

3. 11. 10:00 mše sv., kaple sester Misio-
nářek Lásky, Praha - Libeň (Zen-
klova ul.)

4. 11. 15:00 mše sv., kostel sv. Karla
Boromejského v areálu nemocnice
Pod Petřínem, Praha

8. 11. vizitace farnosti Praha - Zbraslav
9. 11. 7:00 mše sv., Arcibiskupský se-

minář, Praha - Dejvice
9:30 Kněžská rada Arcibiskup-

ství pražského
10. 11. 17:00 setkání s účastníky němec-

ké konference o mládeži, Sál kar-
dinála Berana, Arcibiskupství
pražské, Praha
18:30 mše sv. pro účastníky set-
kání mládeže, katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha

11. 11. 18:00 kolokvium ČKA, Benedik-
tinské opatství Praha, Emauzy

13.–14. 11. Generální shromáždění Ev-
ropské nadace Aachener Dom, Cá-
chy, SRN
10:00 mše sv., dóm, Cáchy, SRN

15. 11. přednáška na studijním týdnu Ka-
tolické teologické fakulty,
Münster, SRN

19. 11. 10:30 pódiová diskuse „Kirchli-
che Identitäten in Mittel-Osteuro-
pa“, Praha

21. 11. 20:00 mše sv., kostel Nejsvětější-
ho Salvátora, slavnostní zahájení
studentské farnosti, Praha - Staré
Město

22. 11.–1. 12. ekumenické setkání bisku-
pů, Istanbul, Turecko

Z diáře biskupa Malého
2. 11. 13:00 Synodní rada Církve čes-

kobratrské evangelické
18:00 katedrála – koncelebrace
s kapitulou

3. 11. 17:00 vystoupení v senátu, Praha
1

4. 11. 17:00 škola voršilek – setkání
s rodiči, Praha 1

5. 11. 16:30 mše sv. za povolání – sv.
Ludmila, Praha - Vinohrady

7. 11. 11:00 Vysoký Chlumec – požeh-
nání kaple

9. 11. 9:30 Kněžská rada Arcibiskup-
ství pražského

10. 11. 16:00 Karlovy Vary – kongres lé-
kařů – přednáška

13. 11. 10:00 mše sv. katedrála – konce-
lebrace

14. 11. 9:00 mše sv. Praha - Karlín
18. – 19. 11. Brusel – zasedání COMECE
23. 11. 8:00 voršilky – vizitace školy,

Praha 1
24. 11. 9:00 Holešovice – vizitace škol-

ky, Praha 7
27. 11. 17:00 katedrála – bohoslužba slo-

va – přijetí katechumenů
28. 11. 9:30 katedrála – mše sv.
30. 11. 7:00 Arcibiskupský seminář

mše sv., Praha - Dejvice

Z diáře biskupa Herbsta
2. 11. 10:00 setkání na faře u kostela sv.

Jindřicha v Praze
4. 11. 18:00 mše sv. u sester salesiánek

v Praze - Karlíně (Vítkova ul. 12)
7. 11. 9:30 mše sv. v Tachlovicích
9. 11. 9:00 Kněžská rada Arcibiskup-

ství pražského
10. 11. 8:00 mše sv. v kostele Panny

Marie Královny Míru, Praha -
Lhotka a kanonická vizitace far-
nosti

11. 11. 19:00 mše sv. u sester dominiká-
nek v Praze (Černá ul. 14)

13. 11. 10:00 mše sv. s biřmováním a svě-
cením zvonů v Jílovém u Prahy
17:00 mše sv. před plesem Arci-
diecézního centra pro mládež,
Praha - Hrdlořezy, Učňovská ul. 1
(Fasádostav, konečná tram Spojo-
vací)

14. 11. 9:30 mše sv. s biřmováním
v Rumburku

16. 11. 9:00 mše sv. a vikariátní konfe-
rence berounského vikariátu
v Řevnicích

21. 11. 9:30 mše sv. s biřmováním
v kostele Všech svatých, Praha -
Uhříněves

23. 11. 7:00 mše sv. v Arcibiskupském
semináři, Praha
9:00 kanonická vizitace farnosti
u kostela sv. Filipa a Jakuba, Praha
- Hlubočepy

26.–28. 11. duchovní obnova pro mlá-
dež v Osové Bitýšce
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ACTA CURIAE
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské, 

Hradčanské nám. 16, 
119 02 Praha 1-Hradčany, 

tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647 
www.apha.cz, 

e-mail: apha@apha.cz.

Přijetí do katechumenátu
(pokračování ze str. 1)
Uchazeči se svými ručiteli se dostaví
do katedrály nejpozději 15 minut před
začátkem bohoslužby. Každý uchazeč
bude mít s sebou vyplněný a duchov-
ním správcem potvrzený katechume-
nátní lístek, který zde při přijetí do ka-
techumenátu odevzdá. Potvrzené lístky
se zašlou zpět farnostem, aby se mohl
provést zápis do Knihy katechumenů.

Není-li pro někoho účast v katedrá-
le ze závažných důvodů možná, nech.
je přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do
katechumenátu v jiném termínu je tře-
ba předem žádat ordináře. Žádáme du-
chovní správce, aby předem sdělili na
arcibiskupství (Arcibiskupství praž-
ské, Hradčanské nám. 56/16, 119 02
Praha 1, tel.: 220 392 115 nebo 724
091 828, e-mail: kanclerstvi@apha.cz)
počet kandidátů, kteří se mají do kate-
drály dostavit.

Listopadová sbírka
na Arcidiecézní charitu
Při bohoslužbách v neděli 7. listopadu
2004 proběhne sbírka na Arcidiecézní
charitu. V roce 2003 bylo vybráno cel-
kem 413 185 Kč a celá částka byla
odeslána na účet Arcidiecézní charity
Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha
2 (účet č. 749011/011).

Zrušení duchovní správy u kos-
tela Panny Marie Bolestné
Praha - Nové Město
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk, zrušil s účinností od 1. října 2004
Římskokatolickou duchovní správu
u kostela Panny Marie Bolestné (U Alž-
bětinek) Praha - Nové Město, protože
pastorační potřeba věřících nadále ne-
vyžaduje její existenci. Vzhledem k to-
muto rozhodnutí vyhlásil arcibiskup
pražský, kardinál Miloslav Vlk, s účin-
ností od téhož dne statut kostela Panny
Marie Bolestné (U Alžbětinek) Praha -

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)
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Nové Město jako klášterní kostel Pan-
ny Marie Bolestné (U Alžbětinek) Pra-
ha - Nové Město, jehož rektor bude
rektorem klášterního kostela ve smyslu
kán. 557 § 1 CIC a bude konat svou
službu ve spolupráci s farářem, resp.
administrátorem Římskokatolické far-
nosti u kostela Nejsvětější Trojice
v Podskalí Praha - Nové Město.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
akad. sochař Karel Stádník, trvalý já-
hen pražské arcidiecéze ve výslužbě

17. 11. 1984 (20 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, kanovník,
šéfredaktor Teologických textů

22. 11. 1942 (62 let)

Životní jubilea
P. RNDr. Jan Jan Rajlich OP, adminis-
trátor u sv. Jiljí v Praze - Starém Městě

4. 11. 1954 (50 let)
Vladimír Filipovič, kněz pražské arci-
diecéze ve výslužbě 5.11.1934 (70 let)
P. Jiljí Jiří Přibyl OFM, administrátor
u sv. Alžběty v Praze - Kbelích

9. 11. 1954 (50 let)
Miroslav Cúth, farář v Praze - Karlíně
a okrskový vikář IV. pražského vikari-
átu 11. 11. 1954 (50 let)
Mgr. Vladimír Málek, ředitel Pasto-
račního střediska a rektor u sv. Vojtě-
cha v Praze - Dejvicích

12. 11. 1964 (40 let)
ThMgr. Zbigniew Ponichtera, farář ve
Zdicích 14. 11. 1954 (50 let)
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ

20. 11. 1917 (87 let)
Jan Houkal, farní vikář v Praze -
Strašnicích 20. 11. 1974 (30 let)
Mons. Antonín Bradna, farář v Budy-
ni nad Ohří 26. 11. 1922 (82 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Kněžské a jáhenské svěcení
Mgr. Mikuláš Uličný, jáhen Arcidie-
céze pražské, přijal kněžské svěcení
z rukou kardinála Miloslava Vlka v so-
botu 11. září 2004 v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze.
Peter Kováč a Kamil Vrzal, kandidá-
ti kněžství, přijali jáhenské svěcení
z rukou kardinála Miloslava Vlka v so-
botu 11. září 2004 v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze.

Ustanovení
Martin Brousil byl se souhlasem své-
ho řeholního představeného s účinnos-
tí od 15. září 2004 uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické far-
nosti Tursko.
P. Josef Čunek SJ byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. října 2004 jmenován a ustanoven fa-
rářem Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Štěpána Praha - Nové Město
a rektorem kostela sv. Ignáce Praha -
Nové Město.
Mgr. Ing. Jan Dlouhý byl s účinností
od 12. září 2004 uvolněn z funkce ad-
ministrátora excurrendo in spiritualibus
Římskokatolické farnosti Veliš u Vlaši-
mi. Ustanovení farářem Římskokatolic-
ké farnosti Vlašim a administrátorem
excurrendo Římskokatolické farnosti
Domašín a Římskokatolické farnosti
Radošovice zůstává nadále v platnosti.
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2004 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Štěpána Praha - Nové Město.
Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík, jehož
funkce rektora kostela Nejsv. Salvátora,
Praha 1 - Staré Město, zanikla ke dni 1.
října 2004 vzhledem ke zrušení Řím-
skokatolické duchovní správy u kostela
Nejsvětějšího Salvátora Praha - Staré
Město, byl s účinností od téhož dne
jmenován a ustanoven farářem Římsko-
katolické akademické farnosti Praha.
P. František Hylmar SJ byl s účinností
od 1. října 2004 uvolněn z funkce faráře
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Štěpána Praha - Nové Město a rektora
Římskokatolické duchovní správy
u kostela sv. Ignáce Praha - Nové Město.
P. Josef Jan Kohl OSB byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. října 2004 uvolněn z funkce
rektora Římskokatolické duchovní
správy u kostela Panny Marie Vítězné
Praha - Řepy.
P. Benedikt Vojtěch Kolaja OSB byl
na žádost svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. října 2004 jmeno-
ván a ustanoven rektorem kostela Pan-
ny Marie Vítězné, Praha 6 - Bílá Hora.
P. Pavel Koudelka SJ byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností
od 1. října 2004 uvolněn z funkce farního
vikáře Římskokatolické farnosti u koste-
la sv. Štěpána Praha - Nové Město.

Peter Kováč, jáhen Arcidiecéze praž-
ské, byl s účinností od 12. září 2004
ustanoven k jáhenské službě v Řím-
skokatolické farnosti Řevnice, Řím-
skokatolické farnosti Karlštejn, Řím-
skokatolické farnosti Dobřichovice -
Karlík, Římskokatolické farnosti Liteň
a Římskokatolické farnosti Všenory. 
P. MUDr. Zdeněk Králík ISch, jehož
funkce farního vikáře Římskokatolické
duchovní správy u kostela Nejsv. Salvá-
tora, Praha 1 - Staré Město, zanikla ke
dni 1. října 2004 vzhledem ke zrušení
této duchovní správy, se s účinností od
téhož dne stal farním vikářem Římsko-
katolické akademické farnosti Praha.
Ivan Kudláček byl s účinností od 1.
října 2004 uvolněn z funkce administ-
rátora excurrendo Římskokatolické
farnosti Ondřejov u Prahy, Římskoka-
tolické farnosti Chocerady a Římsko-
katolické farnosti Stříbrná Skalice.
Ustanovení farářem Římskokatolické
farnosti Mnichovice a administrátorem
excurrendo Římskokatolické farnosti
Hrusice zůstává nadále v platnosti. 
Mgr. Jaroslav Miškovský, jehož
funkce rektora kostela Panny Marie
Bolestné (U Alžbětinek) Praha - Nové
Město zanikla s účinností od 1. října
2004, je s účinností od téhož data rek-
torem klášterního kostela Panny Marie
Bolestné (U Alžbětinek) Praha - Nové
Město, Na Slupi 6, 120 00 Praha 2 -
Nové Město.
P. Jiří Obruča SJ byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. října 2004 uvolněn z funkce farního
vikáře Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Štěpána Praha - Nové Město.
P. Jan Maksymilian Putyra CCG byl
se souhlasem svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. října 2004
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava Praha - Smíchov.
Jan Regner SJ byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1.
října 2004 ustanoven k jáhenské službě
v Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Štěpána Praha - Nové Město.
P. Mgr. Antonio Francisco Ri-
vas González OSA byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností
od 1. října 204 pověřen duchovní péčí
o španělsky mluvící obyvatele Arcidie-
céze pražské. Ustanovení administráto-
rem excurrendo Římskokatolické far-
nosti Svatá Dobrotivá - Zaječov a far-
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ním vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Tomáše Praha - Malá Stra-
na zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Ondřej Salvet byl vzhledem k to-
mu, že farář Římskokatolické farnosti
Sedlčany nabyl zdravotní způsobilosti,
s účinností od 20. září 2004 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolic-
ké farnosti Sedlčany. Ustanovení admi-
nistrátorem excurrendo Římskokatolic-
ké farnosti Chlum u Sedlčan, Římsko-
katolické farnosti Kosova Hora, Řím-
skokatolické farnosti Dublovice,
Římskokatolické farnosti Jesenice u Se-
dlčan a Římskokatolické farnosti Poče-
pice zůstává nadále v platnosti s tím, že
duchovní správu uvedených farností
bude vykonávat ze sídla Římskokato-
lické farnosti Sedlčany.
P. Mgr. Antonín Sokol ISch byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2004 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního
Římskokatolické farnosti u kostela
Panny Marie Královny Míru Praha -
Lhotka a výpomocného duchovního
Arcidiecézního centra pro mládež.
Petr Synek byl s účinností od 1. října
2004 uvolněn z funkce administrátora
excurrendo in materialibus Římskoka-
tolické farnosti Noutonice.
P. Ing. Ladislav Štefek ISch, jehož po-
věření duchovní péčí o studenty při
Římskokatolické duchovní správě
u kostela Nejsv. Salvátora, Praha 1 -
Staré Město, zaniklo ke dni 1. října
2004 vzhledem ke zrušení této duchov-
ní správy, byl s účinností od téhož dne
pověřen duchovní péčí o členy Římsko-
katolické akademické farnosti Praha.
Mgr. Mikuláš Uličný byl s účinností
od 12. září uvolněn z jáhenské služby
v Římskokatolické farnosti Vlašim,
Římskokatolické farnosti Domašín
a Římskokatolické farnosti Radošovi-
ce a z funkce administrátora in materi-
alibus Římskokatolické farnosti Veliš
u Vlašimi a s účinností od téhož dne
byl jmenován a ustanoven administrá-
torem excurrendo Římskokatolické
farnosti Veliš u Vlašimi, farním viká-
řem Římskokatolické farnosti Vlašim
a farním vikářem excurrendo Římsko-
katolické farnosti Domašín a Římsko-
katolické farnosti Radošovice.
Mgr. Michal Vaněček byl s účinností
od 1. října 2004 uvolněn z funkce farní-
ho vikáře Římskokatolické farnosti
Ondřejov a farního vikáře excurrendo

Římskokatolické farnosti Chocerady
a Římskokatolické farnosti Stříbrná
Skalice a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti Ondřejov
a administrátorem excurrendo Římsko-
katolické farnosti Chocerady a Řím-
skokatolické farnosti Stříbrná Skalice.
Petr Vondráček byl s účinností od 1.
října 2004 jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem in materialibus Římsko-
katolické farnosti Noutonice.
Kamil Vrzal, jáhen Arcidiecéze praž-
ské, byl s účinností od 12. září 2004
ustanoven k jáhenské službě v Řím-
skokatolické farnosti Kolín, Římsko-
katolické farnosti Ovčáry, Římskoka-
tolické farnosti Předhradí u Nymbur-
ka, Římskokatolické farnosti Velim,
Římskokatolické farnosti Nebovidy,
Římskokatolické farnosti Ratboř, Řím-
skokatolické farnosti Suchdol a Řím-
skokatolické farnosti Solopysky.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Kolejní 4, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705

fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

� Út 2. 11. 19:30 Příprava na ži-
vot v manželství. Centrum pro rodinu.
Téma: Konflikty a jejich řešení.
� St 3. 11. 9:30 Akademie nejen
pro seniory – S. M. Bernadeta Práško-
vá OP – dominikánská spiritualita.
� Pá 5. 11. 17:30–21:00  Rekolekce
s P. Augustynem, jen pro přihlášené.
� So 6. 11. 7:30–22:00  Rekolekce
s P. Augustynem, jen pro přihlášené.
� Ne 7. 11. 7:30–9:00 R e k o l e k c e
s P. Augustynem, jen pro přihlášené.
� Út 9. 11. 19:30 Příprava na ži-
vot v manželství. Centrum pro rodinu.
Téma: Jak prožívat v manželství vztah
k Bohu.
� St 10. 11. 10:00 S p o l e č e n s t v í
maminek s dětmi.
� Út 16. 11. 19:30 Příprava na ži-
vot v manželství. Centrum pro rodinu.
Téma: Manželství a sexualita.
� Pá 19. 11. 20:00 Modlitba Taize.
� So 20. 11. 8:00 Seminář biblio-
dramatu – Arcidiecézní katechetické
středisko.

� Út 23. 11. 19:30 Příprava na ži-
vot v manželství. Centrum pro rodinu.
Téma: Děti a my.
� St 24. 11. 10:00 S p o l e č e n s t v í
maminek s dětmi.
� So 27. 11. 8:00 A r c i d i e c é z n í
formační setkání katechetů – Arcidie-
cézní katechetické středisko.
� Út 30. 11. 19:30 Příprava na ži-
vot v manželství. Centrum pro rodinu.
Téma: Obsah manželského slibu, prů-
běh svatebního obřadu.

Duchovní cvičení
27. 11. 2004 9:00–14:00 Adventní du-
chovní obnova pro ty, kteří slouží eu-
charistii. Koná se u sv. Václava, Praha
6, Proboštská 4/3 (pro orientaci: zas-
távka tramvaje 20, 26 a 2 Hadovka;
z Evropské ul. za moderní budovou Si-
emens). Obnovu vede P. Petr Blecha
OCD. V programu obnovy je kromě
dvou přednášek – meditací mše svatá
a eucharistická adorace. Příležitost ke
svátosti smíření zajištěna. (Čaj a káva
bude k dispozici, svačinu s sebou.)

4. 12. 2004 09:00–14:00
Adventní duchovní obnova pro farnost
u sv. Matěje, duchovní správu u sv.
Vojtěcha a duchovní správu u sv. Vác-
lava v Praze 6 - Dejvicích, vede
ThLic. Ing. P. Zdeněk Wasserbauer,
spirituál arcibiskupského semináře.
Koná se v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha při Arcibiskupství pražském,
Kolejní 4, Praha 6. V programu obno-
vy se počítá také se mší svatou. Příle-
žitost ke svátosti smíření zajištěna.
(Čaj a káva bude k dispozici, svačinu
s sebou.)

Rekolekční setkání
Karmelitánské nakladatelství a Pasto-
rační středisko sv. Vojtěcha při Arcibi-
skupství pražském zvou na rekolekční
setkání s P. Józefem Augustynem SJ
s tématem „Touha po Otci a po jeho
milosrdenství“. Koná se ve dnech
5.–7. listopadu 2004 v kostele sv. Voj-
těcha, Praha 6.

Během rekolekce bude příležitost
k duchovnímu rozhovoru a k přijetí
svátosti smíření. Přednášejícímu lze
také klást písemné dotazy.

Náklady na rekolekci činí Kč 100,-
a uhradí se při registraci. Organizátoři
nezajiš.ují ubytování ani stravování.
V místě konání je možnost pouze leh-
kého občerstvení.
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Zájemci o rekolekční setkání se při-
hlašují písemně na adrese: Pastorační
středisko sv. Vojtěcha, Thákurova 3,
160 00 Praha 6, e-mail: kancelar.ps@
centrum.cz

Arcidiecézní
katechetické
středisko

Thákurova 3, 160 00 
Praha 6 - Dejvice,
tel: 220 181 317, 

email: adks@apha.cz

Arcidiecézní formační setkání
katechetů
27. 11. 2004 se bude konat v Pastorač-
ním středisku formační den pro kate-
chety na téma: Modlitba a pokání.
Přednášet budou P. Pavel Semela,
P. ThLic. Vladimír Málek (ředitel Pas-
toračního střediska) a P. Pavel Budský
(školní kaplan).

Katechetické úterý
Říjnové úterý bylo hlavně věnováno
pomoci misiím a výchově k misijnímu
smýšlení. Někteří z přítomných se po-
dělili o své zkušenosti z Misijního
kongresu dětí ve Vilémově a Misijního
sympozia v Praze.

Listopadové úterý je zaměřeno na
různé formy katechetické práce v ad-
ventu.

Prosincové úterý bude 7. 12. opět
od 17:00 v ADKS. Plánujeme sezná-
mení s různými formami uzpůsobení
mešní liturgie pro slavení s mladšími
i staršími dětmi včetně jejich aktivního
zapojení.

Požehnání katechetům
V sobotu 25. 9. si katecheté při marián-
ské pobožnosti společně v pražském
kapucínském kostele Panny Marie
Královny Andělů vyprošovali požeh-
nání pro sebe i své svěřence do začína-
jícího školního roku. V doprovodném
programu si přítomní měli možnost
prohlédnout areál a poklady pražské
Lorety s odborným výkladem. Toto
milé setkání bylo zakončeno poseze-
ním s biskupským vikářem Mons. Ale-
šem Opatrným a pracovníky ADKS při
kávě a dobrých zákuscích.

Základy katolického
náboženství
Tento roční kurz pro veřejnost, pořáda-
ný Katolickou teologickou fakultou ve
spolupráci s ADKS, zahájilo v sobotu
9. října v rámci univerzitního celoži-
votního vzdělávání 80 posluchačů.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 777, 220 181 613

e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

PouO rodin
Po více než měsíci se ještě vracíme
k Národní svatováclavské pouti a s ní
spojené pouti rodin pražské arcidiecé-
ze. Chtěli bychom poděkovat všem na-
šim dobrovolným spolupracovníkům,
kteří se na organizaci a průběhu úspěš-
né poutě rodin nejrůznějším způsobem
podíleli.

Připomínáme, že v rámci mše svaté
proběhl netradiční obřad. Šesti rodi-
nám, které zastupují prorodinné orga-
nizace a aktivity v pražské arcidiecézi,
a to Společnost pro podporu rodiny
(manželé Šturmovi), Sdružení salesi-
ánských spolupracovníků (manželé
Zindulkovi), Sdružení ochrana nenaro-
zeného života (manželé Jelínkovi), Fo-
koláre - Nové rodiny (manželé Synko-
vi), Manželská setkání Praha (manželé
Hegrlíkovi) a YMCA – Živá rodina
(manželé Kubínovi), předal pražský
arcibiskup pan kardinál Vlk šest
prázdných nádob. Ty symbolizují
a podtrhují úkol, který má uskutečňo-
vat a žít každá rodina, každý pokřtěný:
osobní obětí a vzájemnou láskou i lás-
kou ke všem lidem, živým Božím slo-
vem tyto nádoby naplňovat.

Odpolední program (vystoupení
Ztracené kapely, beseda s otcem bisku-
pem Karlem Herbstem a divadelní
představení Sněhurka Víti Marčíka)
oslovil mnohé, i když celkově pou. ro-
din proběhla spíše ve stínu té národní.
Ale ti, kdo pou. rodin v Boleslavi obje-
vili, nelitovali. Více na http://cpr.ap-
ha.cz/pout/

Příprava na manželství
Zimní společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 18. 1. 2005
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Snouben-
ci se přihlašují v Centru telefonicky

(220 181 777) či mailem (cpr@ap-
ha.cz). Přípravu tvoří osm večerů za-
měřených na konkrétní oblasti života
v křes.anském manželství. Během kur-
zu snoubence čeká práce ve skupinách,
přednášky i sdílení v páru. Na přípravě
spolupracují manželské páry, psycho-
log, jáhen a kněz. Příprava končí v úte-
rý 15. 3. 2005. Termín další společné
přípravy je 12. 4.–31. 5. 2005.

Kromě toho je možné se průběžně
přihlašovat na přípravu snoubenců,
která probíhá v rodinném prostředí pod
vedením manželů pro skupinu tří až
šesti párů snoubenců. Na bližší infor-
mace o různých formách přípravy na
manželství v arcidiecézi se můžete in-
formovat telefonicky v Centru nebo na
našich internetových stránkách v rubri-
ce Programy pro snoubence.

Školení vedoucích párů
Dne 27. 11. proběhne v Praze školení
vedoucích párů příprav na manželství
na téma „Možnosti a meze psycholo-
gie v přípravách na manželství“. Lek-
torem bude PhDr. Petr Goldmann.
Bližší informace v Centru pro rodinu.

Setkání bývalých snoubenců
Na základě přání mnohých našich bý-
valých snoubenců jsme se rozhodli
uspořádat „před-adventní“ setkání
manželů třetího tisíciletí, tedy těch,
kteří uzavřeli manželství po roce 2000
a prošli našimi přípravami na manžel-
ství, a. už společnými nebo v rodinách.
Setkání proběhne v sobotu 20. listopa-
du od 9:30 do cca 13 hodin v prosto-
rách zázemí kostela sv. Ignáce v Praze
2, Ječná 2. Kromě zkušeného rodinné-
ho pastoralisty P. Josefa Čunka SI se
budou moci bývalí snoubenci setkat
s manžely, kteří je provázeli přípravou.
Pokud patříte mezi naše bývalé snou-
bence a nebyli jste obesláni, ozvěte se
nám prosím, nejlépe mailem, a my
vám pošleme bližší informace.

Osamělé maminky
Po letních prázdninách společenství
maminek opět rozvinulo svou činnost.
Maminky se zúčastnily i pouti rodin
28. 9. do Staré Boleslavi, 16. 10. uspo-
řádaly společný výlet na Tetín. Nej-
bližší setkání společenství osamělých
maminek s dětmi se konají v Komunit-
ním centru sv. Prokopa v Praze 5, No-
vých Butovicích (metro B – Hůrka)
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v termínech 6. 11. 2004 a 8. 1. 2005
vždy od 14 do 17 hodin. V listopadu
maminky navštíví P. Petr Blecha OCD,
v lednu MUDr. Ludmila Stajnerová.
Mimo rámec pravidelných setkání zve-
me na výlety s dětmi a tradiční jarní ví-
kendovou duchovní obnovu 15.–17. 4.
2005. Hlídání dětí na pravidelných
schůzkách zajiš.ujeme po předchozím
telefonickém oznámení v Centru (220
181 777) minimálně týden předem.
Srdečně zveme všechny rozvedené,
vdovy a svobodné maminky!

Duchovní obnova
pro manželské páry
4. prosince se uskuteční ve Farním cen-
tru u sv. Václava v Praze 6, Dejvicích,
Proboštská 3 od 9:30 do 16 hodin tradič-
ní adventní duchovní obnova pro man-
žele. Obnovu povede P. ThLic. Vojtěch
Brož. Polední občerstvení bude zajiště-
no. Na závěr obnovy bude mše svatá.

Na obnovu je nutné se předem při-
hlásit na telefonním čísle nebo mailové
adrese Centra pro rodinu.

Arcidiecézní 
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 
Praha 4 - Kunratice, 

tel: 244 910 469, fax: 244 912 713,
e-mail: adcm-pha@volny.cz, 

www.praha.signaly.cz

Kurz animátorů 2004–2006
Tento dvouletý kurz je určen všem věří-
cím lidem ve věku od 16–24 let (výjim-
ky možné po domluvě), kteří se podíle-
jí na vedení společenství, zatím třeba
i jen okrajově, dále těm, kdo se na po-
dobnou práci připravují, a všem, kdo se
chtějí aktivně podílet na životě církve.

V rámci kurzu je možné získat
osvědčení pro vedení táborů. Na závěr
kurzu všichni absolventi dostanou
osvědčení. Součástí kurzu jsou tema-
tické semináře a cvičení z oblasti teo-
logie, pedagogiky, psychologie a prak-
tické ukázky her, animace liturgie atd.
Kurz obsahuje pět víkendových setká-
ních v roce.

V tomto školním roce probíhá první
ročník Kurzu animátorů 2003 -2005.
Navštěvuje jej asi 60 mladých lidí nejen
z naší arcidiecéze. Jako hosté zde již
přednášeli či svoji účast přislíbili: otec
kardinál Miloslav Vlk, o. b. Karel

Herbst, o. b. Jaroslav Škarvada, P. Jan
Houkal, P. Tomáš Halík, P. Michal Ně-
meček, P. Jan Balík, P. Angelo Scarano,
Marie Nováková, Michaela Doležalová.

Více informací na: http://www.pra-
ha.signaly.cz/animatori2.html

Škola partnerství
Na Moravě tento kurz probíhá již ně-
kolik let, mladí lidé jsou za něj velmi
rádi, a tak jej připravujeme i v naší
pražské arcidiecézi. Kurz je určen pro
svobodné mladé lidi od 16–30 let, a to
nejen pro ty, kdo s někým chodí, ale ta-
ké pro ty, kteří hledají, jakou cestou jít,
jaké je jejich životní povolání.

Škola partnerství obsahuje pět ví-
kendových setkáních v roce. Přednáše-
jícími jsou manželské páry, lidé žijící
v zasvěceném životě a odborníci z řad
psychologů a lékařů...

Mezi témata, jimiž se Škola
partnerství zabývá, patří např. Navazo-
vání kontaktů; Od zamilovanosti k lás-
ce; Sexualita, přitažlivost a pohlazení;
Děti milované a chtěné.

Kurz je doprovázen knězem. Bě-
hem kurzu bude čas i na modlitbu,
osobní rozhovor s přednášejícími.

Více informací na: http://www.pra-
ha.signaly.cz/škola_part.html

Večery ve středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
v areálu františkánského kláštera při
kostele Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí (stanice metra
Můstek).

Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program
(koncert, divadelní představení, před-
náška...). Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu. Je zde
možnost svátosti smíření a osobního
rozhovoru s knězem. Je zde pro vás ta-
ké připravena soutěž o ceny.

Program jednotlivých večerů na
http://www.praha.signaly.cz/vece-
ry.html

XXIV. Reprezentační ples
ADCM
V sobotu 13. 11. 2004 v 19:00 v sále
SOU stavebního, Praha - Hrdlořezy,
konečná tram. 1, 9, 16 – Spojovací.
V 17:00 zahájíme XXIV. reprezentační
ples mší svatou s otcem biskupem Kar-
lem Herbstem.

Podzimní prázdniny v Nazaretě
Zveme všechny, kterým je 16–24 let,
na podzimní prázdniny, tj. 27. 10.– 31.
10. 2004 s Nazaretem do přírody.
Prázdniny strávíme v krásném prostře-
dí na rozhraní Lužických a Jizerských
hor. Sraz je 27. 10. 2004 v 17:00 v Na-
zaretě. Cena je 300 Kč (včetně cesty).
Pokud máš finanční potíže, obra. se na
P. Jardu Krajla. Přihlášky na tel.: 244
910 469

Komunita
Chemin
Neuf

a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 

128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
224 921 314, e-mail: michael@
misie.cz, http://www.misie.cz

V minulém čísle Zpravodaje došlo
v „Pravidelném programu Misijního
centra“ k tiskové chybě, proto zveřej-
ňujeme opravené znění. Za chybu se
omlouváme.

Pravidelný program Misijního
centra
� Neděle
Každou neděli i přes zimní období se
bude mše svatá konat v kostele sv.
Apolináře vždy v 18:00 hod.
� Pondělí
Den otevřených dveří kostela sv. Apo-
lináře. Při své cestě kolem se může
kdokoli zastavit ke ztišení, shlédnutí
nově zrestaurovaného interiéru, stálé
expozice výtvarného umění, fotografií,
poezie a prózy. Vystavovatelem může
být každý z nás, kdo by rád představil
svá díla a skrze ně se podělil se svým
pohledem na svět. Pokud máte kolem
sebe někoho, kdo tvoří, oslovte a kon-
taktujte jej s námi: P. Kamil Novák,
tel.: 603 548 956.
� Úterý
Abeceda víry: V 19:00 hod. začíná
v domě Michael Abeceda víry, tj. více
než roční cyklus hlubšího poznávání
víry skrze studium a sdílení se nad ka-
techismem katolické církve. Nabízíme
lidem na začátku víry nebo toužícím
po prohloubení své víry.

Kurz Alfa: Během roku bude v do-
mě Michael probíhat ve dvou termí-
nech také Kurz Alfa. Je to tříměsíční
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cyklus pro všechny nepokřtěné mající
zájem poznat a porozumět smyslu
křes.anství a církve. První cyklus za-
čne v út 19. 10. a druhý v út 5. 4. 2005
vždy v 18:30 (11 večerů). Pozvěte své
blízké, kteří hledají pravdu o Bohu
a jeho církvi.

Modlitební společenství: Pravidel-
ně v 19:30 začíná v kapli sv. Kříže
v porodnici, Apolinářská ul. č. 18 1. p.,
společná modlitba chval, díků, rozjí-
mání Božího slova a přímluv. Toto mo-
dlitební společenství je otevřené všem
bez rozdílu věku, vzdělání, či přinále-
žitosti k nějaké spiritualitě, hnutí nebo
komunitě.
� Středa
Mše svatá v 17:30 hod., adorace
a v 18:00 hod. mše svatá konající se
v kapli sv. Kříže v porodnici.
� Čtvrtek
Modlitba za jednotu křesOanů: Před
společenstvím mládeže, začínajícím
v 19:30 hod. v domě Michael, bude
probíhat od 19:00 v kostele sv. Apoli-
náře modlitba za jednotu křes.anů za-
hrnující zpěv žalmů, biblické čtení
a rozjímání spjaté s tématem jednoty
v prvé řadě mezi křes.any, ale také me-
zi náboženstvími a lidmi obecně. Ten-
to nevšední druh modlitby nešpor je
jednou z mála příležitostí, zveme kaž-
dého, kdo cítí touhu a potřebu se pravi-
delně modlit, jednota není možná z na-
šich omezených sil a schopností.

Společenství mládeže: Každý
čtvrtek probíhají v Misijním centru
v Domě Michael otevřená setkání pro
všechny mezi 18-30 rokem života. Jde
o společenství pro ty, kdo jsou otevření
víře, smyslu života, přátelství, sdílení,
společné misijní práci. Každý čtvrtek
je tematicky odlišný.

Misijní centrum
při Arcibiskupství pražském
Pokračuje ve svém pravidelném pro-
gramu každý den v týdnu v domě Mi-
chael.

Kromě toho ještě pořádá každé úte-
rý kurz ALFA od 18:30 hod. (začal
19. 10.) pro nevěřící, nepraktikující,
nepokřtěné nebo s malou zkušeností ve
víře. V út 2. 11. se ještě můžete připo-
jit – spol. večeře, krátké vyuč. a disku-
se ve skupinkách (celkem 11 večerů) –
základy křest. víry.

Abeceda víry – možnost pokračo-
vání po kurzu ALFA i samostatně, pro
lidi toužící prohloubit svou víru, lze se
připojit během roku. Studium a sdílení
se nad katechismem katolické církve,
společná večeře, opět každé út.
v 18:30 hod.

Setkání MEF (Mezinárodní Eku-
menické fraternity) každý druhý mě-
síc, otevřené pro každého, videokazeta
(svědectví a novinky z dění MEF ve
světě, přednáška) sdílení na dané téma,
pro ty, kteří se chtějí zapojit do modli-
tební sítě za jednotu církví, za mír
a usmíření mezi zeměmi – biblická, te-
ologická a ekumenická formace. Začá-
tek v kostele sv. Apolináře ve čt 16. 12.
v 19 hod – modlitbou za jednotu, po-
kračování programu v domě Michael.

Silvestr v Bartošovicích v Orlic-
kých horách – od 27. 12. do 1. 1. 2005
pro mládež 18–30 let, společně stráve-
ný čas na lyžích, při modlitbě, zábavě,
vrcholem půlnoční mše sv. v kostele
v Neratově pod širým nebem.
Kontakt: Dům Michael, Apolinářská
10, 128 00 Praha 2, tel. 224 920 598,
224921314, email: michael@misie.cz,
mladez@chemin-neuf.cz, 
http://www.chemin-neuf.cz

Komunita Chemin Neuf
Ora et Labora – 27.–28. 11. 2004 –
víkend v klášteře v Tuchoměřicích.
Program: v sobotu od 8:30 hod. spo-
lečná práce, v neděli – duchovní pro-
gram – Osob. modlitba II., Co je to ví-
ra? a setkání MEF (Mezinárodní eku-
menická fraternita). Po nedělní mši sv.
následuje promítání a sdílení v malých
skupinkách, hlídání dětí zajištěno.

Znovu upozorňujeme, že připravu-
jeme 3 měsíční formační cyklus „A“
v Tuchoměřicích od 17. 1.–15. 4. 2005,
biblickou a teologickou formaci pro
laiky, kteří se z časových důvodů ne-
mohou zúčastnit dlouhodobé formace.
Součástí jsou týdenní duch. cvičení po-
dle sv. Ignáce, modliteb. rytmus života
(ranní a večerní chvály, eucharistie,
adorace, os. modlitba), bratrský a ko-
munitní život. Pro jednotlivce i man-
želské páry (zatím pouze bez dětí).
Kontakt: Komunita Chemin Neuf,
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220
199 441-2, email: sekretariat@chemin-
neuf.cz, http://www.chemin-neuf.cz

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8,
158 00 Praha 5 – Nové Butovice, 

tel. 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,

www.centrumbutovice.cz

Pozvánka na výstavu
Výstava sochařky Olgy Vohnoutové
pod názvem „Křížová cesta“ byla zahá-
jena 24. 10. 04. Zajímavé keramické
plastiky s námětem Kristova utrpení je
možno vidět až do 14. 11. 04 během pro-
gramů Komunitního centra sv. Prokopa.

„Pohlazení duše“
Recitál autorských písniček Jiřího Bře-
zíka za hudebního doprovodu J-Bandy
v pátek 12. 11. 2004 od 19:30 hodin.
Přijcte si poslechnout balady, písně
a laskavý humor valašského rodáka ži-
jícího v Praze 13.

Kinoklub
18. 11. 2004 od 19:30 Cyklus doku-
mentů „České lázně“ režiséra Pavla
Riese a vystoupení pěveckého sboru
Besharmonie, který hudebně spolupra-
cuje s uvedeným tvůrcem filmů.

Křes9anské
centrum –

Jižní město
Modletická 1401, Praha 4, 
tel./fax/zázn.: 272 919 803

Program
� Po 1. 11. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky – MC Domeček (vchod E)
� So 6. 11. 14:00–19:00
Kurz první pomoci – klub Na Dně
(vchod E)
� Po 8. 11. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky – MC Domeček (vchod E)
� Po 15. 11. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky – MC Domeček (vchod E)
� Pá 19. 11. 19:30 Literární večer
– klub Na Dně (vchod E)
� So 20. 11. 19:30 Rocková mše –
kaple (vchod A)
� Po 22. 11. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky – MC Domeček (vchod E)
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Akce KřesOanského
sportovního klubu
(informace J. Olšanský – 603 256 411,
jaroslav.olsansky@intax.cz)
� So 13. 11. – Lyžování – ZugSpitze
� Pá–Ne 26.–28. 11. Astronomický
víkend (sport, přednáška na hvězdárně,
matematicko-fyzikální soutěžení)

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Dixie klub
� nízkoprahový klub pro děti školní-
ho věku
� otevřeno – pondělí, středa a čtvrtek
od 15:30 do 18:30
� volnočasové aktivity a zážitková
pedagogika: činnosti uplatňující a pod-
porující různé druhy tvořivosti, zábav-
né učení hrou, odreagování a relaxace
formou spontánních, radostných čin-
ností (hry, soutěže, sport, práce s hlí-
nou a keramickými dlaždicemi, malo-
vání, batikování, ping-pong, modelaře-
ní, elektronika, programování a další).
� sobotní a víkendové výlety
� vstup zdarma
Klub Na dně
Otevřený klub ve stylu čajovny s do-
provodným programem. Vstup volný
(není-li uvedeno jinak). Vchod E, pří-
zemí
� Čt 18. 11. 20:00 Koncert sku-
piny SUNBEAM – alternativní pop-
grunge (kytary)
� Po 22. 11. 19:00 Koncert sku-
piny NAČAS – folk
� Pá 26. 11. 19:00 Setkání Ka-
jakářské školy – promítání fotek a fil-
mů ze sjíždění řek

Jste dobrá (možná začínající) skupina,
která chce koncertovat? Vytváříte al-
ternativní divadlo? Chystáte zajíma-
vou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mai-
lujte na číslo a adresu o.s. Kamínek!!

�������

Poutní místo
Svatá Hora

Římskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí

Panny Marie Příbram - Svatá Hora
261 80 Příbram II - 591, 

tel: 318 626 351, fax 318 624 744, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, 

http://www.svata-hora.cz

Pravidelné bohoslužby:
� Pondělí – sobota: 6:00, 7:00, 9:00,
17:00 hodin
� Neděle: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,
11:00, 15:30 hodin
� Neděle 16:30 hodin – nešpory
Příležitost ke svátosti smíření půl hodi-
ny před bohoslužbou, jinak na požádání.

Akce
� 7. 11.–13. 11. Exercicie pro kněze
(Mons. Michael Slavík). Exerciční
dům Svatá Hora. Začátek exercicií je
první uvedený den v 18:00 hodin, ko-
nec poslední den ráno po mši svaté.
� 14. 11.–20. 11. Exercicie pro kněze
(P. Róbert Bezák, CSsR). Exerciční dům
Svatá Hora. Začátek exercicií je první
uvedený den v 18:00 hodin, konec po-
slední den ráno po mši svaté. Exercitáto-
rem je viceprovinciál redemptoristů
z Bratislavy, morální teolog, přednášejí-
cí na Trnavské univerzitě.

Studentský 
kostel 
Nejsv. 
Salvátora 
a VKH 

Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339

e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.apha.cz

Pravidelný program kostela
� Neděle 14:00 hod. – mše sv., 20:00
hod. – studentská mše sv.
� Úterky 19:00 hod. – mše sv. stu-
dentských cechů, poté kurs Základy ví-
ry (příprava na křest a biřmování)
� Středy 19:00 hod. – program Vyso-
koškolského katolického hnutí
� Čtvrtky 20:00 hod. – adorace
s možností svátosti smíření nebo du-
chovního rozhovoru

Program na listopad
� 2. 11. (úterý) 19:00 hod. – Requiem
(mše sv. doprovázená greg. chorálem)
� 3. 11. (středa) 7:30 hod. – Ranní
mše v sakristii (se snídaní), 19:00 hod.
– Poutní místa Evropy – Santiago de
Compostella (přednáška ing. J. Stěnič-
ky, s diapozitivy)
� 5.–7. 11. (pátek–neděle) – Dobro-
družný a poznávací víkend pro studen-
ty prvních ročníků na faře v Jitravě (in-
fo: Majka Peterková, tel.: 605 506 065)
� 10. 11. (středa) 19:00 hod. – Česká
antiklerikální karikatura 2. poloviny
19. století a začátku století 20. Před-
náška z cyklu Český antiklerikalismus
– Mgr. Václav Fronk
� 17. 11. (středa) – Pou. studentských
cechů do Budče (s výletem na Okoř)
� 21. 11. (neděle) 20:00 hod. –
Slavnostní zahájení akademické
farnosti. Celebruje kardinál M. Vlk.
� 23. 11. (úterý) 22:30 hod. – Pasca-
lovská noc. Výběr z myšlenek Blaise
Pascala, doprovázený hudbou
� 24. 11. (středa) 19:00 hod. – Filmo-
vý klub – Občan Kane (Citizen Kane;
Orson Welles, USA,1941, 119 min.)
� 26.–28. 11. (pátek–neděle) – Reko-
lekce ve Štěkni nejen pro studenty
(P. Zdeněk Králík)

Salvatorská schola- zkouší každé úte-
rý v od 17:30 do 18:45 v sakristii. Zá-
jemci o zpívání nech. se hlásí sbormis-
trům Michalu Reiserovi (michalreiser
@centrum.cz) nebo Tomáši Jajtnerovi
(tomas.jajtner@seznam.cz).

Česká
křes9anská
akademie
Vyšehradská 49

klášter Emauzy 128 00, Praha 2
tel: 224 917 210

e-mail: cka@omadeg.cz
www.omadeg.cz/cka

� 3. 11. 18:00 Mgr. Ing. Miloš
Kačírek: Zákon a spravedlnost ve sta-
rověké hebrejské tradici. Čítárna do-
minikánského konventu u sv. Jiljí, Pra-
ha 1, Husova 8 – v 1. patře.
� 4. 11. 17:00 Doc. Dr. Lenka
Bobková: Karel IV. – středověký vla-
dař. Klementinum -Národní knihovna,
sál č. 136 v 1. patře.
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� 8. 11. 18:30 Literárněhudební
pořad „Člověku smrtedlnému nic není
nad život milejšího“ aneb Život a smrt
v české literatuře 17. a 18. století. Stra-
hovský klášter, sál B. Němcové.
� 11. 11. 17:30 PhDr. Ivan Rynda:
Osobní vnitřní odpovědnost za životní
prostředí. Klementinum-Národní knihov-
na, přednáškový sál č. 136 v 1. patře.
� 11. 11. 17:00 PhDr. Věra Brožo-
vá – Svět Božího řádu: Karafiátovi
Broučci. Klášter Emauzy, Praha 2, Vy-
šehradská 49.
� 13. 11. 10:00 Cesta domů: domá-
cí a hospicová péče o nemocné a umí-
rající. Kulatý stůl pořádaný Unií kato-
lických žen. Tiskové středisko ČBK,
Thákurova 3, Praha 6.
� 14. 11. 19:00 Literárně hudební
pořad „Mlčet jest skutek předsevzetí
mého“ aneb Připomínka slávy nepomu-
cenských skaleckých poutí. Kostel sv.
Jana Nepomuckého na Skalce, (vchod
z Karlova nám.,vedle Faustova domu).
� 24. 11.18:30 Doc. PhDr. Jaroslav
Šturma: Nové trendy v péči o problé-
mové děti. Klub III. interní kliniky 1.
LF UK a VFN, Praha 2, U nemocni-
ce 1 (bývalá jezuitská kolej na Karlově
náměstí).
� 26. 11. 17:00 PhDr. Tereza Souku-
pová: Smysl života z pohledu psycholo-
gie. Čítárna dominikánského konventu
u sv. Jiljí, Praha 1, Husova 8, v 1. patře.

Centrální katolická knihovna
Thákurova 3, Praha 6
vás zve na výstavu Člověk musí hořeti,
Opat Vít Tajovský (1912–1999).
11. 11. 2004 – 2. 1. 2005. Výstava je
otevřena denně od 9 do 17 hodin,
v úterý a ve středu do 20 hodin.

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

www.volny.cz/divadlo.miriam, 
rezervace vstupenek na tel.: 

604 541 680, 224 216 705 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz

P R E M I É R A
� Čt  4. 11.  19:30 hod. Eric-Emma-
nuel Schmitt: Oskar a Růžová paní.
Další pozoruhodný text francouzského
dramatika hovoří o základních otázkách
lidské existence.

� Ne 14. 11. 15:00 hod. Perutinka.
Pohádka o holčičce Perutince, které se
splnil její sen létat. Pohádka je určena
dětem od 3 let.
� Ne 21. 11. 15:00 hod. Perutinka.
� Čt 25. 11. 19:30 hod. Eric-
Emmanuel Schmitt: Oskar a Růžová
paní.

YMCA Kluby
křesOanská zájmová činnost 

pro děti a mládež, Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, tel.: 224 872 407, 

224 872 163 – zázn., 
e-mail: kluby@ymca.cz

Výuka na hudební nástroje
� flétna sopránová – od 4 let
� flétna altová, tenorová, basová,
příčná, klarinet – šk. děti, dospělí
� klavír
� kytara doprovodná, klasická, elekt-
rická

Volná místa v kroužcích
� cvičení rodičů a dětí – pondělí 9:30
� zpíváníčko od 4 let – pondělí 15:00
� rytmika od 4 let – pondělí 16:00
� korálkové dílny od 5 let – pondělí
15:30
� aerobic od 8 let – pondělí 16:45
� hrajeme si u maminky pro rodiče
a dítě s prof. J. Rákosníkovou – středa
9:30
� dřevořezba od 6 let – středa 16:00
� dáma od 6 let – středa 18:00
� keramika s možností točení na hrn-
čířském kruhu od 5 let – čtvrtek 15:45

Dušičkový výlet pro rodiče
s dětmi na Vyšehrad v sobotu
6. 11. 2004
Sraz je u st. metra Vyšehrad (směr
Kongresové centrum) v 10:00 hodin.
Užijeme si pravé dušičkové atmosféry,
pochytáme podz. vůně, něco se naučí-
me, hodně si pohrajeme a snad najde-
me i poklad. S sebou: chu. si hrát, pa-
pír, tužku, svíčku, zápalky, zavírací ke-
límek či sklenička, šátek, svačinu ...
vrátíme se kolem 12 hodin. ZDARMA

Harmonizační a relax. cvičení
pro dospělé i mládež
O sobotách 6. 11., 20. 11., 4. 12. 2004
od 10–12 h. Cena: 100/80 Kč důchod-
ci a studenti.

Cvičení pro těhotné maminky
Ve středu od 15–16 h.

Prodejní zvykoslovná výstava
Advent v Ymce
Koná se ve dnech 1. a 2. 12. 2004 od
9:00 do 16 hod. Kromě ukázek starých
českých řemesel a výroby vánoční de-
korace budou mít děti možnost vyrobit
si a odnést vlastnoručně vyrobený dá-
rek, např. odrátovaný oříšek, kiriga-
mové přání, ozdobu na stromeček...
Děti ZDARMA.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220 181 329

e-mail: ukz@volny.cz

� 13. 11. 10:00 kulatý stůl s dis-
kusí na téma Cesta domů: Domácí
a hospicová péče o nemocné a umírají-
cí. Tiskové středisko ČBK v budově
Arcibiskupského semináře, Thákurova
3, Praha 6 (proti vrátnici)
� 17. 11. 14:30 Itálie – přednáše-
jící: RNDr. Ondřej Bartušek (přednáška
s diapozitivy), Farní klub u P. Marie
Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1.

KřesOanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky:
lékař (interna, alergologie, gynekolo-
gie), psycholog (sebepřijetí a sebehod-
nocení, vztahy a komunikace v rodině
i v zaměstnání), právník (civilní, cír-
kevní právo), kněz (morální problémy,
otázky svědomí, duchovní pohovor,
problematika sekt). Umožňuje také
kontakt s Poradnou pro ochranu nena-
rozeného života a s Poradnou domácí
hospicové péče.

Volat můžete každé úterý a čtvrtek
10:00–17:00 hod. na tel.: 220 181 329.

Hnutí Světlo – Život
Husova 8, 110 00 Praha 1, 
http://www.svetlo-zivot.cz,

e-mail: mamre@svetlo-zivot.cz

Oáza modlitby
Zveme všechny zájemce na víkendo-
vou duchovní obnovu pro mladé lidi
(cca 16 až 35 let) – tzv. Oázu modlitby.
Koná se od pátku 19. listopadu večer
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do neděle 21. listopadu odpoledne,
v Beneticích u Třebíče. Chceme se vi-
dět s přáteli i poznat nové tváře. Přede-
vším se ale chceme setkat s Bohem.
Téma: Ad Rok Eucharistie. Co s sebou
určitě nezapomenout? Spacák, přezův-
ky, Písmo sv., dle možnosti breviář,
osobní věci. Přihlášky – do neděle 7.
11. 2004 (kontakt viz výše).

Další zprávy
Boromejky
Sestry boromejky si Vás dovolují po-
zvat na slavnostní mši svatou dne 4.
11. 2004 v 15:00 hodin v kostele sv.
Karla Boromejského v Praze ve Vlaš-
ské ulici. Při ní chceme vzpomenout
a poděkovat za 150 let trvání naší ne-
mocnice (NMSKB) a prosit o přímlu-
vu sv. Karla, od jehož smrti letos uply-
ne 420 let. Slavnostní mši svatou bude
celebrovat pan kardinál Miloslav Vlk,
metropolita a primas český.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz

Proběhla veřejná sbírka – „Auto pro
seniory“
Obyvatelé sedmi městských částí Pra-
hy měli možnost tento rok dvakrát
potkat v ulicích hlavního města stu-
denty v bílých tričkách, označených
logem Domova sv. Karla Boromejské-
ho. Jednalo se o veřejnou sbírku, která
se uskutečnila ve dnech 22. 6. a 21. 9.
za účelem získání finančních prostřed-
ků na koupi automobilu pro přepravu
pacientů, pro zajištění provozu Domo-
va a jeho dovybavení tak, aby odpoví-
dal současným požadavkům pro zdra-
votnická zařízení. Sbírkou se podařilo
díky laskavé podpoře občanů Prahy zí-
skat v prvním kole 36.000 Kč a v dru-
hém kole 29.000 Kč. K úspěšnosti
sbírky napomohli studenti šesti praž-
ských středních škol, kteří byli ochotni
věnovat svůj čas pro dobrou věc.

V Domově nabízíme sociální
a zdravotní pobyty pro seniory na pře-
chodnou dobu. Starým lidem umožňu-
jeme také pobyt v denním stacionáři od
7:00 do 16:30 hodin. Všem je poskyto-
vána velmi dobrá ošetřovatelská i lé-
kařská péče, v pěkném a moderně vy-

baveném prostředí a s laskavým přístu-
pem personálu. Ke zlepšení soběstač-
nosti nechybí fyzioterapie a ergotera-
pie. Poskytujeme také duchovní péči,
která napomáhá k pokojnému prožívá-
ní stáří.

Děkujeme studentům/dobrovolní-
kům těchto škol: Střední odborná ško-
la specializační a Vyšší odborná škola
ARITA, s.r.o., Střední zdravotnická
škola Ruská, Smíchovská střední prů-
myslová škola, Střední průmyslová
škola technologie masa, Střední prů-
myslová škola grafická, Střední prů-
myslová škola potravinářské technolo-
gie, Střední sociální škola sv. Zdislavy,
Střední odborná škola a Střední od-
borné učiliště Drtinova a Střední prů-
myslová škola dopravní.

Domov sv. Karla Boromejského dě-
kuje za podporu všem dárcům.

Benefiční koncert Jana Buriana
V neděli 7. 11. 2004 v 17:00 hodin pro-
běhne v refektáři Domova sv. Karla
Boromejského benefiční koncert Jana
Buriana. Jako doprovodná akce je při-
pravena vernisáž výstavy fotografií
Emila Franče s názvem „Já jsem viděl
Domov“. Vstupenky ve výši 100 Kč
lze zakoupit na místě 1 hodinu před za-
hájením koncertu. Jan Burian vystoupí
bez nároku na honorář a výtěžek z kon-
certu je věnován ve prospěch Domova.

Adresa: K Šancím 50, Praha - Řepy.
Spojení: tram č. 7, 9, 10, zastávka Síd-
liště Řepy, bus č. 164 zastávka Škola
Řepy.

Slavnost světla
Srdečně zveme na modlitbu Slavnost
světla, která se koná v pátek 12. listo-
padu 2004 ve 20:00 hod. v chrámu Ne-
poskvrněného početí Panny Marie
v Praze 10 - Strašnicích. Tato modlitba
je přípravou na Evropské setkání mla-
dých, pořádané vždy koncem roku ko-
munitou bratří z TAIZÉ. Letos se set-
kání koná v Lisabonu. Více info na
http://www.taize.fr.

Konvent minoritů
Malá Štupartská 6, Praha 1 - S. Město
Změny bohoslužeb
bazilika sv. Jakuba
� Ne 8:30 mše sv. pro rodiče s dětmi

10:00 varhanní duchovní hudba
10:30 mše sv. (střídavě s lido-

vým zpěvem a se zpěvem sboru)

� Po–Pá 6:45 mše sv.
� So 8:00 mše sv. (ranní chvály)
� Čt 17:00 mše sv. pro rodiče s dětmi
� Pá 17:00 mše sv.
� první pátek v měsíci 16:00 adorace,
17:00 mše sv.;
� první středa v měsíci 17:00 mše sv.
– společenství Neposkvrněné;
� každého 13. v měsíci 17:00 Fatim-
ský den.

V týdnu jsou všechny bohoslužby
v kapli sv. Anny v ambitu kláštera.

Vyučování náboženství: čtvrtek
15:30 hod.

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel. 241
771 640, www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii v nedě-
li 21. 11. 2004 v 16:30. Přednáší
P. Aleš Opatrný: „Koho a jak budeme
pastorovat v příštích letech?“.

Farnost sv. Antonína
Dukelských Hrdinů 54, Praha 7 - 
Holešovice, tel.: kostel sv. Antonína:
220 879 127, farář: 220 889 940,
602 939 251, kaplan: 608 231 177,
e-mail: marek.miskovsky@quick.cz,
http://www.volny.cz/sv.antonin
Zveme všechny na adoraci probíhající
každou neděli od 19:15 do 20:15 h
v kostelíku sv. Klimenta, Kostelní
ulice, Praha 7 (nedaleko kostela sv.
Antonína). Adorace je doprovázena
písněmi s kytarou, díky a prosbami.
Pojcme se Mu poklonit!

Lyžování v Alpách
Lyžování v Alpách – zájezd z farnosti
sv. Václava Praha - Vršovice s účastí
duchovního otce – 19. 2.–26. 2. 2005
cena: 5 830 Kč /včetně stravy/ + per-
manentka /6 dní/: děti do 15ti: 64 Euro,
mládež do 18ti: 113 Euro, dospělí: 129
Euro. Možnost i vl. dopravy dle doho-
dy. Přihlášky: O. Polanská tel./fax: 272
730 322, 607 749 890.

Vystoupení Evy Henychové
Eva Henychová vystoupí 23. 11. 2004
ve 20:00 hod. v Balbínově poetické
hospůdce (Balbínova 6, Praha 2 - Vi-
nohrady) v rámci promo tour k nové-
mu CD. Více na 
http://www.evahenychova.cz.
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Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice,
spojení: metro A – Dejvická, tram 2,
20, 26 – stanice Hadovka.
Čtvrtek 10. 11. v 15:00 hod. MUDr.
Mgr. Marie Opatrná „Byly to však na-
še nemoci, jež nesl, naše bolesti na se-
be vzal“, rozhovor a modlitba s ne-
mocnými a za nemocné. Příští setkání
bude 8. 12. 2004.

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
Klub u Panny Marie Sněžné
� 1. 11. pondělí 19:19 hod. – Zpívání
s kytarou, doprovází Markéta a Petr
Lutkovi
� 4. 11. čtvrtek 19:19 hod. – Církev
v Americe, o církvi v USA bude vyprá-
vět a na otázky odpovídat Mgr. Charles
Tvrzník, který prožil 18 let v USA
� 8., 15. a 22. 11., pondělí 19:19 hod.
– Nebojte se internetu, Kurz o interne-
tu. Kurz je určen pro začátečníky
a mírně pokročilé, má tři části a bude
se konat vždy v pondělí.

V průběhu kurzu si budeme povídat
o následujících tématech:
– co je to internet;
– jak funguje elektronická pošta;
– jak si zařídit vlastní adresu elektro-
nické pošty;
– jak udělat vlastní internetové stránky;
– vyhledávání informací na internetu;
– křes.anství a internet.
� 11. 11. čtvrtek 19:30 hod. – Koncert
skupiny Distance
� 13. 11. sobota 9:00–12:00 hod. –
Církev a internet, přednáška s diskusí:
– církevní dokumenty o internetu,
– česká církev na internetu – pasto-
rační portály, diecéze, farnosti;
– zajímavé stránky ve světě;
– možnosti využití a nebezpečí zneu-
žití internetu.
� 17. 11. čtvrtek 19:30 hod. – Večery
ve středu pro mládež pořádá Arcidie-
cézní centrum pro mládež

Zvonkohra v Loretě
Listopadové dny asi nebudou příliš
vlídné, ale vlídný hlas zvonů Lorety bu-
de znít pro poutníky i návštěvníky dále.
Na zvonkohru hrají karionisté Mgr. Ra-
dek Rejšek a Alena Michálková.
� Úterý 2. 11. 12:00 D u c h o v n í
písně: Všichni Boží vyvolení..., Blíž
k tobě, Bože můj...
� Neděle 7. 11. 12:00 Improvizace
na nápěvy duchovních písní.

18:00 Improvizace na nápěvy du-
chovních písní.
� Neděle 14. 11.12:00 J. Haydn:
Andante z Divertimenta Es dur.

18:00 Ave maris stella.
� Neděle 21. 11.12:00 Improvizace
na duchovní písně k Pánu Ježíši.

18:00 Improvizace na duchovní
písně k Pánu Ježíši.
� Neděle 28. 11.12:00 H y m n u s
Angelus ad virginem a výběr z rorátů.

18:00 Hymnus Angelus ad virgi-
nem a výběr z rorátů.

Stroj hraje také každou hodinu od 9:00
do 18:00 mariánskou píseň Tisíckrát
pozdravujeme tebe.

Všechny poutníky i návštěvníky sr-
dečně zvou bratři kapucíni.

Program pro studenty
vysokých škol v Praze
Studentský kostel
Nejsvětějšího Salvátora, 
Křižovnické nám. 2, Praha 1
Ne – 20:00 hod. – mše sv.
Út – 19:00 hod. – mše sv., poté kurz
Základy víry v sakristii
Čt – 20:00 hod. – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru. Další informace na 
http://salvator.apha.cz

Knihovna Betánie
Křižovnické nám. 2, Praha 1
Služby knihovny jsou k dispozici ko-
mukoliv, nejen studentům. Výpůjčky
jsou na 1 měsíc zdarma.
Provozní doba:
� úterý v 18:30–19:00 a 20:00–20:30 
� čtvrtek v 20:00–21:00 hod.
� každou první neděli v měsíci
v 21:00–22:00 hod.
Katalog dostupný z http://www.
vkhcr.org/praha
Další informace na http://betanie.kni-
hovna@centrum.cz

Farnost sv. Norberta
a Slovenská katolícka misia
Sibeliova 49, Praha 6 - Střešovice
� Studentské neděle
20:00–21:00 hod. – adorace (1. v mě-
síci – v tichu, 2.–4. neděle se zpěvem
mladých).
21:00 hod. – mše sv. – (1. a 3. neděle se
zpěvem mladých, 2. a 4. neděle –
s chorálem Missa de angelis).

Komunita Chemin Neuf
a Misijní centrum
Apolinářská 10, Praha 2 - Nové Město
� Každý čtvrtek probíhají v Misijním
centru v Domě Michael otevřená set-
kání nejen pro studenty vysokých škol
(pro všechny mezi 18–30 rokem živo-
ta). Jde o společenství pro ty, kdo jsou
otevření víře, smyslu života, přátelství,
sdílení, společné misijní práci.
� Každý čtvrtek je tematicky odlišný:
� První čtvrtek v měsíci:
Setkání nad filmem. Po shlédnutí filmu
je možné se v rámci tzv. čajovny sdílet
nad konkrétními postřehy, otázkami,
životními zkušenostmi vztahujícími se
k obsahu a poselství filmu.
� Druhý čtvrtek :
Pracujeme ve skupině s Božím Slo-
vem. Jde o školu společné a osobní
modlitby s Písmem svatým, poznávání
krásy Bible a živých Božích slov, jenž
promlouvají i dnes, a také o cestu
porozumění Bibli a souvislostí, jež
spojují obsah jednotlivých knih a celou
historii spásy.
� Třetí čtvrtek :
Ve společenství se sdílíme nad kon-
krétní otázkou, související s naším
osobním životem, našimi postoji k nej-
různějším věcem, se kterými se setká-
váme ve svém běžném životě. Není to
čas diskuse, ale škola umění vzájem-
ného naslouchání a vyjádření, pojme-
nování vnitřních, osobních věcí, které
prožívám, a které mě ovlivňují.
� Čtvrtý čtvrtek :
Téma tohoto čtvrtku je : Stůl otázek.

Na základě určeného tématu každý
z účastníků může v několika minutách
napsat libovolný počet otázek, které se
následně shromáždí uprostřed stolu.
Ve druhém kole se náhodně vybírají
otázky ze stolu a každý má prostor se
k této otázce vyjádřit.

Více na http://www.chemin-neuf.cz

Společenství u sv. Vojtěcha
Pštrossova 17, Praha 1
Každý čtvrtek v 19.45 hod. – otevřené
setkání pro mládež. Večer se skládá z:
– Neformálního času s občerstvením
– Interaktivní besedy s pozvanými hos-
ty na určité téma o životě (např. karié-
ra, euthanázie, sexualita jako dar atd.)
– Témat, které si studenti sami připraví
a prezentují
– Možnosti rozhovoru s knězem
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Z historického
kalendáře

1. listopadu 1864 Zemřel František
Serafínský Bezděka, katolický kněz,
vydavatel Bible a památek staré české
literatury (* 7. 4. 1798).
3. listopadu 1584 Zemřel sv. Karel
Boromejský, italský biskup-kardinál
(* 2. 10. 1538).
3. listopadu 1884 Zemřel František
Doucha, katolický kněz, bibliograf,
kulturní publicista, překladatel 
(* 31. 8. 1810).
8. listopadu 1624 První děkovné
procesí za bělohorské vítězství z Prahy
na Bílou horu, k právě postavené kapli
Panny Marie Vítězné.
9. listopadu 1979 Zemřel Karel
Metod Klement, katolický kněz-bene-
diktin (* 27. 11. 1889).
12. listopadu 1989 Svatořečení blah.
Anežky Přemyslovny v chrámu sv. Pe-
tra v Římě papežem Janem Pavlem II.
13. listopadu 1599 Do Prahy přišli
první 4 kapucíni.
15. listopadu 1899 Zemřel Josef
Mocker, český architekt. Roku 1873
jmenován stavitelem katedrály sv. Víta
(* 22. 11. 1835).
15. listopadu 1909 Narozen Franti-
šek Panuška, katolický teolog, peda-
gog, redaktor († 11. 12. 1992).
21. listopadu 1344 Položen základní
kámen k velkolepé gotické přestavbě
basiliky sv. Víta; jejím architektem se
stal Matyáš z Arrasu.
21. listopadu 1989 Dopis pražského
arcibiskupa a kardinála Františka To-
máška „Všemu lidu Československa“.
22. listopadu 1939 Zemřel Xaver
Dvořák, katolický kněz, básník, před-
stavitel hnutí Katolické moderny 
(* 29. 11. 1858).
25. listopadu 1989 Kardinál Franti-
šek Tomášek posvětil sochu sv. Anež-
ky České ve svatovítské katedrále na
Pražském hradě.
26. listopadu 1994 Papež Jan Pavel
II. jmenoval pražského arcibiskupa
Miloslava Vlka kardinálem.

K zamyšlení
Kdo nemiluje, zůstává zaživa
v hrobě...

V dušičkovém období navštěvuje-
me hroby zemřelých. I já chodím tyto
dny na hřbitov a pozoruji tu tichou ma-
nifestaci mihotavého světla rozžatých
svící proti tmě, onen důstojný protest
živými květinami ozdobených hrobů
proti smrti.

Myslím při té příležitosti ale i na
miliony jiných a bohužel opomíjených
hrobů. Na miliony otevřených hrobů
živých mrtvých. Evangelista Jan totiž
říká: „Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.“
Kdo nemiluje, zůstává v hrobě zaživa.
Kdo svého bližního nenávidí, je ve tmě
a žije ve tmě smrti a hrobu. Kdo svého
bližního nenávidí, je vrah. Nenávist je
smrt a připravuje smrt! To jsou miliony
hrobů živých mrtvých!

Ano, i na tyto hroby v těchto dnech
myslím. Na ty, kdo v srdci chovají ne-
návist k druhým a jsou ochotni k nási-
lí. Na ty, kdo mají v srdci smrt. Nená-
vist všeho druhu totiž plodí kulturu
smrti, staví hřbitov civilizace. Co dě-
lat? Rozvoj člověka i společnosti je
možný jedině vzájemným otevřením
se, vzájemnou láskou a odpouštěním.

K čemu církevní rok ?
Čas nesmírně rychle pádí.
První adventní nedělí začíná nový cír-
kevní rok. Potřebujeme ho?

Čas nesmírně rychle pádí vpřed
a nechává za sebou minulost v nená-
vratnu. Člověk velice rychle – často ke
své škodě – zapomíná. Novými a nový-
mi událostmi překrývá události minulé.
Z tohoto hlediska lépe pochopíme, proč
církev každoročně opětovně slaví
všechny základní Boží činy ve pros-
pěch člověka: Ježíšův příchod na svět,
jeho působení mezi lidmi a hlavně jeho
smrt na Kalvárii, zmrtvýchvstání, se-
slání Ducha svatého a zrod církve.
Nejen vzpomínkové výlety do minula
Celý okruh církevních svátků („litur-
gický“ či „církevní rok“) přichází na
pomoc naší paměti: každoročně vyvo-

lává dějinné Boží činy a události a ne-
chává je působit v našem životě. Litur-
gický rok není pouze úsilím nenechat
tyto události zapomenout. Nejsou to
jen pouhé vzpomínkové výlety do mi-
nula. Když totiž křes.ané slaví jednot-
livá tajemství vykoupení, otevírá se
tím bohatství mocných Božích činů.
Jsou tak neustále aktualizovány, aby
z nich mohli čerpat sílu věřící všech
dob a všech zákoutí světa.

Takto jasněji porozumíme Ježíšovu
slovu: „Já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa.“ A jinde je řečeno:
„Já jsem Bůh blízký.“

Opět Advent
Ježíš přišel k lidem všech dob
Advent je období, kdy se připravujeme
na oslavu Ježíšova příchodu na tento
svět – do lidské společnosti, do lid-
ských vztahů, do lidských radostí i sta-
rostí. Adventní období nemá být jen
oslavou minulých událostí. Má Ježíšův
příchod oslavovat, aktualizovat
a i zpřítomňovat.

Ježíš totiž přišel k lidem všech dob
a všech koutů světa. A když se dnes
v církvi hlásá Kristova radostná zvěst
– hlásá ji sám Kristus. Jeho slova – na-
příklad: „Co jste udělali jednomu
z nejmenších, udělali jste mně“ zní
a platí i dnes.

Advent znamená...
K tomu, abychom účinně slavili
Advent, je třeba se učit naslouchat Je-
žíšovu slovu, stále znovu zaznívající-
mu. Advent znamená učit se živě po-
tkávat Krista, který přichází po cestách
našeho století a který se dotýká i srdcí
a ran dnešní doby. Advent v překladu
znamená příchod...

Jako modlitbu pro tento Advent by-
chom mohli použít slova slepce Barti-
maia, kterého Ježíš uzdravil: „Pane, a.
vidím!“ (Mt 20,29). „Pane, a. vidím
Tvé přicházení do mého života, a. po-
znávám Tvůj advent, a. vidím, co mi
Ty sám nabízíš!“

(Podle kardinála Miloslava Vlka.
Z knížky Slova z katedrály, kterou
vydalo nakladatelství Vyšehrad)


