
pražské arcidiecéze č. 9, listopad 2005
Zase tady máme Dušičky. Sa-
mozřejmě, my čtenáři tohoto

Zpravodaje, dobře víme, co slovo Dušičky znamená, a tak nám v mysli podvědomě
nenaskočí nějaký pohádkový obrázek s vodníkem, který obhospodařuje své úlovky
v hrníčcích. Víme, že je čas oslavit Památku všech věrných zemřelých. Při mém kaž-
doročním dušičkovém zamýšlení si říkám, že by to mohla být památka prostě všech
zemřelých, ne pouze těch věrných. Logicky vzato, ty věrné až zase tolik nepotřebují,
abychom na ně pamatovali, to spíš ty ostatní. Vždy+ se také v růženci modlíme zvláš-
tě za ty, „které tvého milosrdenství nejvíce potřebují“. Navíc, není jistě úkolem ni-
koho z nás rozhodovat, kdo z těch, kteří nás předešli, byl v tomto smyslu věrný a kdo
nikoli. Soudit nemusíme, nemáme a ani nemůžeme. Není to na nás. A tak nemusíme
při svém vzpomínání dělat rozdílů a můžeme pamatovat na všechny.

Např. staří Keltové, dříve než s otevřenou náručí přijali křes+anství, byli přesvěd-
čeni, že v den památky zemřelých mizí hranice mezi světem naším a světem jejich, že

se mohou zemřelí opět na jednu noc vrátit mezi lidi žijící v těle. V jedné věci je tato myšlenka jistě inspirativní a souvisí s prav-
dou víry o společenství svatých. Zemřelí se vrací na naši mysl, úmyslně si je stavíme před oči a děláme vše, co je v našich si-
lách, abychom jim pomohli dojít skutečného cíle života, cíle, jenž stojí za to neminout a dosáhnout. I díky nám může být něco
z „pokladů“ nashromážděných ve společné pokladnici Božího království použito k „vykoupení“ těch, kteří si nenahromadili
dostatek „pokladů v nebi, kde mol a rez neničí“. Je to trochu jako když vám neznámý dobrodinec dobije kredit na telefonu,
abychom mohli obnovit spojení. Bude dobré Bohu v rozdílení pokladů nechat hodně volné ruce a příliš mu nenapovídat, co se
týče toho, komu je nejvíce potřeba pomoci. Vzpomínám na dobu nedávných povodní, kdy si řada pracovníků charitních a hu-
manitárních organizací dělala starost s tím, jak být maximálně spravedliví při rozdílení pomoci lidem v nouzi a jak jim to někdy
nešlo. Jak poznat, kdo je opravdu nejvíce potřebný, někdo se hlásí o pomoc tak vehementně, mnozí, kteří opravdu pomoc
potřebují, si o ni nikdy neřeknou. On ví.

Znovu se nám připomíná v těchto dnech výzva: „Co člověku prospěje, kdyby získal celý svět, ale ztratil vlastní duši.“ Je to
„to“ nejcennější, co máme, pokud se o duši dá hovořit jako o něčem, co máme, protože nemáme „nic, co bychom nebyli dostali“.
Z tohoto úhlu pohledu, z úhlu věčnosti, stojí za to také nahlížet všechny problémy a starosti, které nám někdy komplikují život.

(Pokračování na str. 2)

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www. apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj

Misijní nedělí, kterou jsme slavili 23. 10. 2005 byl zakončen Rok eucharistie, který před rokem vyhlásil papež Jan Pavel II. apoštol-
ským listem Mane nobiscum, Domine (Zůstaň s námi, Pane) ze dne 7. 10. 2004. Vybízí nás v něm k hlubšímu prožívání toho, co je pro
nás „normální“ – tajemství eucharistie. Jak se tato papežova iniciativa podařila uskutečnit v naší místní církvi, na to jsme se zeptali
biskupského vikáře pro pastoraci Mons. Aleše Opatrného, Th.D. (Pokračování na str.2)

Ohlédnutí za Rokem eucharistie (Rozhovor s Mons. A. Opatrným)

Dušičkové zamyšlení

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Ve-
likonocích r. 2007 (nebo i později), budou přijati do kate-
chumenátu při bohoslužbě slova, kterou bude slavit kardinál
Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobo-
tu 26. 11. (v předvečer první neděle adventní) v 16.30 hod.

(Více na str. 3)

Adventní setkání v pražském semináři
Seminaristé českých diecézí zvou mladé muže ve věku od
patnácti let na adventní setkání, které se uskuteční ve dnech
25.–27. listopadu 2005 v Arcibiskupském semináři v Praze.
Smyslem setkání je umožnit mladým mužům, kteří hledají
svou životní cestu v souladu s Boží vůlí, setkání s vrstevníky
i se společenstvím seminaristů. Podrobnosti k setkání nalez-
nete na www.arcs.cuni.cz

Kurz pro varhaníky
Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství praž-
ském pořádá Kurz pro varhaníky formou dvou setkání. Jedná
se o sobotní dopoledne – 5. 11. a 19. 11. vždy od 9:00 do
13:00. Tento kurz je otevřen a velmi doporučen všem prakti-
kujícím varhaníkům i těm, které téma hudba v liturgii zajímá
a jsou do zpěvu při liturgii aktivně zapojeni. (Více na str. 5)

Benefiční festival křes$anské populární
hudby – VOX 005
Arcidiecézní centrum pro mládež, Sdružení Pyramida, Vy-
davatelství Rosa a Městská část Praha 7 pořádají v sobotu
5. listopadu 2005 od 14:00 v kulturním domě „Vltavská“
(Bubenská 1, Praha 7) benefiční festival křes+anské populár-
ní hudby – VOX 005. (Více na str. 4)



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

biskupů, při kterých se věřící a veřejnost
mohou s nimi setkat. Rozhodně se zdaleka
nejedná o výčet celé náplně jejich práce. 

Dále upozorňujeme, 
že se jedná o dlouhodobě plánované akce,

mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

2. 11. 16:30 mše sv., Vzpomínka na všech-
ny věrné zemřelé, bazilika sv. Petra
a Pavla, Vyšehrad

5. 11. 9:30 zahájení varhanického kurzu,
Pastorační středisko, Praha - Dejvice

6. 11. 9:00 mše sv., pastorační návštěva,
kostel sv. Petra a Pavla, Říčany

9. 11. 17:00 mše sv., závěr 350. jubilejního
roku od příchodu voršilek do Prahy,
kostel sv. Voršily, Praha

11. 11. účast na oslavách hlavního patrona
diecéze Passau, sv. Martina

13. 11. 9:15 mše sv., uvedení nového ad-
ministrátora, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Zlonice

14.–19. 11. návštěva biskupů Ad limi-
na apostolorum, Vatikán

20. 11. 9:30 mše sv., Slavnost Krista Krá-
le, katedrála Praha

24. 11. 16:30 bohoslužba slova, zahájení
adventu, náměstí TGM, Příbram

26. 11. 10:00 mše sv., 80-tiny Mons. Vy-
hlídky, kostel sv. Petra a Pavla, Vyše-
hrad
16:30 bohoslužba slova, přijímání
do katechumenátu, katedrála, Praha

27. 11. 9:30 mše sv., pastorační návštěva,
kostel sv. Václava, Kralupy; žehnání
sociálních bytů

29. 11. 7:00 mše sv. s bohoslovci, Arcibis-
kupský seminář, Praha

Z diáře biskupa Malého

2. 11. 18:00 mše sv., katedrála, Praha
3. 11. 17:00 mše sv., Vysoké Mýto + ČKA

přednáška
4. 11. 16:30 mše sv. za kněžská a řeholní

povolání, sv. Ludmila, Praha            
6. 11. 10:00 mše sv., Milovice

19:00 Církev bratrská – promluva,
Soukenická ul., Praha 

8. 11. 7:00 mše sv., seminář
9. 11. Křes+anské gymnázium – vizitace

13. 11. 9:30 mše sv., katedrála, Praha
13.–19. 11. návštěva biskupů Ad limina

v Římě
20. 11. 10:00 mše sv., Vrchotovy Janovice
23. 11. Kolín – Dívčí katolická škola –

vizitace
30. 11. Vyšší odborná škola publicistiky –

vizitace 
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Ze života arcidiecéze

Dušičkové zamyšlení
(Dokončení ze str. 1)
Duše přichází do těla tvořeného chemickými prvky, z nichž je složena příroda ko-
lem nás. Někde jsem četl, že kdybychom materiál, ze kterého je lidské tělo složeno,
rozložili na suroviny, stál by něco kolem padesáti korun, to bylo ještě před zdraže-
ním. „Dušička“ bude tedy tím, co dává člověku „větší cenu než všichni vrabci
dohromady“. Jednou z vlastností hmoty v přírodě je, že v přírodě prostě koluje. Je
tedy docela dobře možné, že padající suchý list, který nás pohladí po tváři cestou na
hřbitov, byl kdysi použit jako stavební materiál těla někoho z našich předků a příště
bude použit pro někoho z našich potomků. Člověk by si mohl klást otázku: Jak to
Pán Bůh zařídí při vzkříšení, komu ten list bude patřit? Jsem přesvědčen, že tohle
bude pro něj hračka. Máme naději, že si poradí i se zauzleními životů nás a všech
lidí před námi, kteří Jemu a jeho všeobecným hodnotám nějakým způsobem dopřáli
prostor. Věříme, že si s nimi poradí „nyní i v hodině smrti naší“. To přeji sobě, to
přeji vám. Tomáš Roule

P. Mgr. Tomáš Roule je osobním sekretářem pražského arcibiskupa.

Ohlédnutí za Rokem eucharistie
(Dokončení ze str. 1)
� Papež vyzval k prožívání Roku eucharistie, Kongregace pro bohoslužbu a svá-
tosti nabídla konkrétní návrhy a podněty. Na biskupech místních církví pak bylo
předání doporučení a impulsů kněžím, kteří je měli uskutečňovat ve svých farních
společenstvích... Na co byl v naší arcidiecézi kladen důraz?

V rámci dlouhodobého programu „obnova farnosti“, který v naší arcidiecézi
probíhá, jsou zdůrazňována mimo jiné dvě témata, která s Rokem eucharistie sou-
visí: pozornost Božímu slovu a vedení ke společné modlitbě. Tato témata byla zdů-
razněna i v Roku eucharistie. Kromě toho byla připomenuta potřeba další kultiva-
ce liturgického prostoru tam, kde je to třeba, a také další kultivace vykonávání
všech liturgických služeb, a+ už je konají lektoři, akolyté, ministrantky a ministran-
ti, scholy, jáhen či kněz.
� Jaké iniciativy se v rámci Roku eucharistie uskutečnily?

Nelze vědět o všem a jmenovat vše, co se konalo ve farnostech. Ale mnohde se
zvětšila pozornost věnovaná adoracím, někde byl velmi zdařile uskutečněn průvod
o Svátku Těla a Krve Páně, v Praze byl tento průvod nově a velmi úspěšně uspořá-
dán ze svatovítské katedrály po Hradčanském náměstí se zastaveními na Karmelu
a v Loretě a zakončen v basilice Panny Marie na Strahově. Pozornost byla také vě-
nována stavu úprav liturgického prostoru v kostelech celé arcidiecéze, výsledek
odborných prohlídek kostelů, prováděných z tohoto hlediska, se nyní zpracovává.
� Kardinál Vlk vyzval kněze mimo jiné k prohlubování vztahů ve farních společen-
stvích, ale také s diecézí a doporučil farnostem studium úvodu k Římskému misálu.
Co je při slavení eucharistie slabostí v našich farnostech?

Uvedu několik příkladů, které se jistě nevztahují na všechny farnosti. Někde
chybí řádná příprava liturgie a potom buU varhaník, ministranti i kostelník dělají
tak trochu, co je napadne, nebo se improvizuje sice s velkou snahou, ale na nervo-
zitě zúčastněných i na celkovém výsledku je to znát. Leckde chybí praktická úcta
k Božímu slovu, které je v liturgii čteno. Čtou nesrozumitelně špatně připravení
lektoři, čtou děti, které se hlasem ani vizuálně „nehodí“ k obsahu a závažnosti
textu, čtou lidé, kteří vidí text poprvé, až když jej čtou v liturgii samé. Zdá se, že
řada laiků i kněží příliš nechápe, že čtení Božího slova v liturgii je závažný a čest-
ný úkol křes+ana, k němuž musí dorůst. Mnohde se nehledí na velmi logické do-
poručení Úvodu k misálu, aby se při mši podávalo pokud možná z hostií, při této
mši proměňovaných. Problémem je leckde úroveň zpěvu, protože hrají (a zpívají)
lidé ochotní, ale ne dost vyškolení, což ovšem nemusí být jejich chyba. Někteří
ministranti vidí patrně vrchol důstojnosti a úcty při své službě v neuvěřitelném
množství poklekání a úklon, zřejmě jim nikdo nesdělil, co o tom říká Úvod k mi-
sálu (pokleknutí jen při příchodu na začátku mše a potom při odchodu). To je ale
výčet slabostí, protože na ně se otázka ptala. Je samozřejmě mnoho farností s li-
turgií příkladnou!



Z diáře biskupa Herbsta

3. 11. 18:30 mše sv. u sester salesiánek
v Praze - Karlíně

6. 11. 10:30 mše sv. v Líšnici
12. 11. 17:00 mše sv. před plesem Arcidie-

cézního centra pro mládež, Praha-Hrd-
lořezy, Učňovská ul. 1 (Fasádostav)

13. 11. 9:30 mše sv. v Cerhovicích
13.–19. 11. návštěva Ad Limina v Římě
20. 11. 9:00 mše sv. s biřmováním v koste-

le sv. Rodiny v Praze - Řepích
27. 11. 11:00 mše sv. v Radošovicích
30. 11. 18:00 poutní mše sv. v Kolovratech

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

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

e-mail: apha@apha.cz

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest
se předpokládá o Velikonocích r. 2007
(nebo i později), budou přijati do kate-
chumenátu při bohoslužbě slova, kte-
rou bude slavit kardinál Miloslav Vlk
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v sobotu 26. listopadu (v předvečer prv-
ní neděle adventní) v 16.30 hod. Ucha-
zeči se svými ručiteli se dostaví do ka-
tedrály nejpozději 15 minut před začát-
kem bohoslužby. Každý uchazeč bude
mít s sebou vyplněný a duchovním
správcem potvrzený katechumenátní
lístek, který zde při přijetí do katechu-
menátu odevzdá.

Listopadová sbírka
na Arcidiecézní charitu
Při bohoslužbách v neděli 6. listopadu
2005 proběhne v kostelích pražské arci-
diecéze dušičková sbírka na Arcidiecéz-
ní charitu. V roce 2004 bylo celkem vy-
bráno 444 842 Kč a celá částka byla od-
eslána na účet Arcidiecézní charity Pra-
ha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, číslo
účtu 749011/0100. Děkujeme všem,
kteří na činnost charity přispějete i letos.

Mikulášská sbírka
na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 4. prosince
2005 proběhne v kostelích pražské arci-
diecéze mikulášská sbírka na bohoslov-
ce. V roce 2004 bylo celkem vybráno

553 177,50 Kč a částka byla použita
v souladu se statutem příslušného fon-
du. Děkujeme všem, kteří bohoslovce
podpoříte i v tomto roce.

Sbírka na podporu biblického
apoštolátu
Letos připadá Den Bible na neděli
13. listopadu 2005. V kostelích se bude
konat sbírka na podporu biblického
apoštolátu. V ten den bude při všech
bohoslužbách čten dopis Mons. ThDr.
Jaroslava Škarvady, biskupa pro biblic-
kou pastoraci. Za všechny dary děkuje-
me! Informace o Českém katolickém
biblickém díle na www.bible-cz.org

Formační kurz pro animátory
skupin mládeže
Arcidiecézní centrum pro mládež
v Praze otevírá opět první ročník dvou-
letého kurzu pro animátory skupin mlá-

deže. Na kurz jsou zváni všichni mladí
věřící lidé od 16 do 24 let (výjimky
možné po domluvě), kteří se podílejí na
vedení společenství i třeba jen nepravi-
delně a okrajově, ti, kdo se na takovou
práci připravují, a všichni, kdo se chtějí
aktivně podílet na životě církve.

Kurz obsahuje pět víkendů v roce
(od soboty 10:00 až do neděle 17:00
s možností přijet už v pátek večer), je-
jichž náplní jsou tématické semináře
a cvičení z oblastí teologie, pedagogiky
a psychologie a praktické ukázky her,
animace liturgie atd. V rámci kurzu lze
získat osvědčení umožňující vedení tá-
borů pro děti a mládež.

Zájemci a+ se hlásí na adcm-pha@
volny.cz nebo na mladez@apha.cz nebo
na tel.: 244 910 469. Bližší informace na-
leznete na www.praha.signaly.cz

P. Jaroslav Krajl, 
Arcidiecézní centrum pro mládež
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� Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zmiňuje ve své instrukci věnované slave-
ní eucharistie (Redemptoris sacramentum, 25. 4. 2004) mimořádné služebníky sva-
tého přijímání. Co tato služba obnáší a jak je využívána v naší místní církvi?

V naší arcidiecézi je vyškoleno a pověřeno okolo tří stovek mužů a žen, kteří
jsou mimořádnými služebníky eucharistie. Někteří donášejí eucharistii nemocným,
jiní pomáhají podávat svaté přijímání při mši, někteří dělají obojí. Je to pomoc kně-
žím, nemocným i farníkům v kostele, která nemocným umožňuje častější přijímá-
ni eucharistie, lidem v kostele zajiš+uje důstojný průběh bohoslužby, kde se všich-
ni netlačí na jednom místě a podávání svatého přijímání netrvá neúměrně dlouho.
S těmito službami jsou u nás vesměs dobré zkušenosti.
� Rok eucharistie vyhlásil zesnulý papež Jan Pavel II. několik měsíců po Roce
růžence. Myslíte si, že papež Benedikt XVI. bude v této iniciativě pokračovat?

Nemohu si dovolit prorokování, ale odhaduji, že žádný „rok“ teU nepřijde. Řa-
zení mnoha akcí za sebou snižuje jejich význam a poněkud otupuje pozornost těch,
kterým jsou určeny. Přesto bych u nás jeden „rok“ s chutí vyhlásil a sice „rok vzdě-
lávání ve víře“. Mnohdy se mi zdá, že touha po vzdělávání byla za komunistické
vlády u řady katolíků větší, než je dnes v prostoru svobody. Naštěstí ale nemám
pravomoc k vyhlášení jakéhokoliv „roku“, takže nikoho neohrozím.
� Zda jsme v uplynulém Roce eucharistie znovu objevili tuto „Nejsvětější svátost“
jako skutečný zdroj duchovního života, je otázka pro každého z nás. Můžete se však
pokusit říci, zda a čím byl přínosný pro život naší arcidiecéze?

Budu velmi skromný, ale snad realistický. Z rozhovorů s vikáři a některými dal-
šími kněžími vyplývá, že mnohde byly během Roku eucharistie teprve položeny
některé otázky, vnímány určité úkoly nebo začaly nějaké nové akce. Pokud se
v čemkoliv dobrém, co v tomto roce začalo, bude pokračovat, bude Rok eucharis-
tie určitě přínosem. A pokud to někoho dalšího inspiruje, je to výborné, i kdyby to
bylo třeba až za tři roky. Máte-li tedy ve farnosti něco, co jste v Roce eucharistie
objevili, úspěšně zavedli nebo „vynalezli“, napište! A+ už se to otiskne, vyvěsí na
internetových stránkách nebo jinak sdělí, může to jiné farnosti inspirovat. 
(Příspěvky můžete zasílat na adresu: arcizpravodaj@seznam.cz – pozn. red.)

Děkujeme za rozhovor. (AK)

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Praze
DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
18.–21. 11. 13.00–18.00 P. Marie Královny Míru (Ve Lhotce)  Lhotka
23.–26. 11. 15.00–17.00 Krista Krále (Kolbenova) Vysočany



Benefiční festival křes$anské
populární hudby – VOX 005
Arcidiecézní centrum pro mládež, Sdru-
žení Pyramida, Vydavatelství Rosa
a Městská část Praha 7 pořádají v sobotu
5. listopadu 2005 od 14:00 v kulturním
domě „Vltavská“ (Bubenská 1, Praha 7)
benefiční festival křes+anské populární
hudby – VOX 005. Vystoupí zde skupi-
ny Oboroh, Českej chleba, Veselá Zuba-
tá, Michael, Tretí deň. Výtěžek festivalu
pak bude věnován na Sdružení mentálně
postižených dětí – Praha 7. Bližší infor-
mace na www.vox005.signaly.cz.

P. Jaroslav Krajl, 
Arcidiecézní centrum pro mládež

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
P. Ján Ihnát SDB, farní vikář v Praze -
Bohnicích 1. 11. 1985 (20 let)
Ing. Václav Dvořák, výpomocný du-
chovní v Praze - Stodůlkách 

3. 11. 1985 (20 let)
P. Werner Rösch SDB, výpomocný
duchovní v Praze - Modřanech 

3. 11. 1985 (20 let)
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Pra-
ze 19. 11. 1950 (55 let)
Mons. ThDr. Otto Mádr, kanovník,
šéfredaktor Teologických textů 

22. 11. 1942 (63 let)

Životní jubilea
Stanislav Zápotocký, farní vikář v Ko-
líně 1. 11. 1960 (45 let)
Ing. Mgr. Jan Dlouhý, farář ve Vlašimi

8. 11. 1950 (55 let)
Mgr. Stanislav Glac, farní vikář v Roud-
nici nad Labem 13. 11. 1975 (30 let)
Mgr. Antonín Damián Nohejl, adminis-
trátor ve Zlonicích 14. 11. 1960 (45 let)
Prokop Josef Zboroň, O.Carm., jáhen

14. 11. 1955 (50 let)
ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpo-
činku v Praze 20. 11. 1917 (88 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kanovník,
Praha - Vyšehrad 20. 11. 1925 (80 let)
Mons. Antonín Bradna, farář v Budyni
nad Ohří 26. 11. 1922 (83 let)
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB,
převor – administrátor opatství Emauzy 

30. 11. 1940 (65 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

U s t a n o v e n í
Petr Beneš CSsR byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
15. září 2005 ustanoven k jáhenské
službě v Římskokatolické farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Příbram - Svatá Hora.
Alain Cleyssac byl s účinností od 1. říj-
na 2005 jmenován a ustanoven regio-
nálním představeným Institutu Chemin
Neuf.
Miroslav Cúth byl s účinností od 1. říj-
na 2005 odvolán z funkce člena Rady
Arcidiecézní charity Praha.
Stanisław Góra byl s účinností od 1.
října 2005 jmenován na dobu tří let čle-
nem Rady Arcidiecézní charity Praha.
Václav Chroust byl s účinností od 1.
října 2005 odvolán z funkce člena Rady
Arcidiecézní charity Praha.
P. Jiří Kopejsko O.Cr. byl na svou žá-
dost jako řeholního představeného
s účinností od 1. října 2005 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti Tursko.
P. Lukáš Lipenský O.Cr. byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. října 2005 jmenován a usta-
noven farním vikářem Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Františka z Assisi
Praha - Staré Město a administrátorem
excurrendo Římskokatolické farnosti
Tursko.
Ing. Mgr. Marek Miškovský byl
s účinností od 1. října 2005 jmenován
na dobu tří let členem Rady Arcidiecéz-
ní charity Praha.
JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D. JC.D.
byl s účinností od 1. července 2005
jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Václava Praha - Smíchov.
Petr Seyrfied byl na základě své žá-
dosti s účinností od 1. října 2005 uvol-
něn z funkce regionálního představené-
ho Institutu a Komunity Chemin Neuf.
Mons. ThDr. Michael Slavík byl jme-
nován od 1. října 2000 generálním vi-
kářem Arcidiecéze pražské na pětileté
funkční období. Toto funkční období
mu bylo dekretem ze dne 18. září 2005
prodlouženo na dobu neurčitou. V plat-
nosti zůstává dekret o přenesení
zvláštních pravomocí na generálního
vikáře č.j. 3566/2000 ze dne 1. října
2000 a rovněž jmenování ředitelem ar-
cibiskupské kurie č.j. 3588/2000 téhož
data.
P. Rafał Marcin Sulwestrzak MIC
byl se souhlasem svého řeholního před-

staveného s účinností od 1. října 2005
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Václava Praha - Smíchov.

Odvolání pověření k udílení svátosti
smíření
Vzhledem k tomu, že Mgr. Stanislav
Zápotocký nekoná svěřený pastorační
úkol na místě, kam byl řádně ustano-
ven, tedy ve farnosti Kolín, odňal mu
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup praž-
ský, dopisem č.j. 6553/2005 ze dne
30. září 2005 v souladu s ustanovením
kán. 974 § 1 CIC pověření udílet svá-
tost smíření, a to do doby, než se ujme
svěřeného mu úkolu.

Programy farností
a dalších organizací

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@vira.cz

www.vira.cz, www.pastorace.cz

1. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství (4/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Konflikty a jejich řešení.*
2. 11. 9:30 Akademie nejen pro
seniory. Rytířský řád křižovníků s čer-
venu hvězdou.
2. 11. 19:30 Seminář biblické mo-
dlitby (3/9). Vede Mons. Michael Slavík,
generální vikář Arcidiecéze pražské.
5. 11. 9:00 Kurz pro varhaníky
(1/2).
8. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství (5/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Jak prožívat v manželství
vztah k Bohu.*
9. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
9. 11. 19:30 Seminář biblické mod-
litby (4/9). Vede Mons. Michael Slavík,
generální vikář Arcidiecéze pražské.
12. 11. 9:00 Sobota pro manželky.
Centrum pro rodinu.*
15. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství (6/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Manželství a sexualita.*
16. 11. 9:30 Akademie nejen pro
seniory. Kongregace kněží mariánů.
16. 11. 19:30 Seminář biblické mod-
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litby (5/9). Vede Mons. Michael Slavík,
generální vikář Arcidiecéze pražské.
17. 11. Slavnost křes+anských církví.
18. 11. 20:00 Modlitba Taize.
19. 11. 9:00 Kurz pro varhaníky
(2/2).
21. 11. 20:00 ČKA Praha 6 – Otáz-
ky rodinné politiky státu očima křes+a-
na. Host MUDr. Marián Hošek, náměs-
tek ministra práce a sociálních věcí.
22. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství (7/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Děti a my.*
23. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
23. 11. 19:30 Seminář biblické mo-
dlitby (6/9). Vede Mons. Michael Slavík,
generální vikář Arcidiecéze pražské.
26. 11. 9:00 Adventní duchovní
obnova pro pomocníky v pastoraci.
Vede P. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut
OCD
29. 11. 19:30 Příprava na život
v manželství (8/8). Pořádá Centrum pro
rodinu, téma: Obsah manželského sli-
bu, průběh svatebního obřadu.*
30. 11. 19:30 Seminář biblické mo-
dlitby (7/9). Vede Mons. Michael Sla-
vík, generální vikář Arcidiecéze praž-
ské.

* jen pro přihlášené

Duchovní obnova pro pomoc-
níky v pastoraci – 26. 11.
Adventní duchovní obnova pro pomoc-
níky v pastoraci se koná v sobotu
26. 11. od 9.00 hod. v kostele sv. Vojtě-
cha (Pastorační středisko) v Praze 6.
Obnovu povede P. ThLic. Pavel Vojtěch
Kohut OCD. V programu obnovy je
kromě dvou přednášek – meditací mše
svatá a eucharistická adorace. Příleži-
tost ke svátosti smíření zajištěna. (Čaj
a káva bude k dispozici, svačinu s se-
bou.)

Duchovní obnova pro spole-
čenství u sv. Vojtěcha v Praze 6
– 3. 12.
Adventní duchovní obnova pro farnost
u sv. Matěje, duchovní správu u sv. Voj-
těcha a duchovní správu u sv. Václava
v Praze 6 - Dejvicích se koná v sobotu
3. 12. do 9.00 hod. v kostele sv. Vojtě-
cha (Pastorační středisko) v Praze 6.
Obnovu povede P. ThLic. Prokop Brož.
V programu obnovy se počítá také se
mší svatou. Příležitost ke svátosti smí-
ření zajištěna. (Čaj a káva bude k dispo-
zici, svačinu s sebou.)

Seminář biblické modlitby
Pastorační středisko sv. Vojtěcha nabízí
mimořádnou příležitost pro ztišení
a prohloubení osobního vztahu k Bohu
skrze slovo Písma. Zveme vás na Semi-
nář biblické modlitby, který vede
Mons. ThDr. Michael Slavík, generální
vikář pražské arcidiecéze. Jedná se
o devět setkání, vždy ve středu od
19:30 do 20:30 v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha při Arcibiskupství praž-
ském v Praze 6 - Dejvicích. V říjnu pro-
běhly první dvě setkání, další termíny
jsou: 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu,
7. a 14. prosince 2005.

Kurz pro varhaníky
Pastorační středisko sv. Vojtěcha při
Arcibiskupství pražském pořádá Kurz
pro varhaníky formou dvou setkání.
Jedná se o sobotní dopoledne – 5. 11.
a 19. 11. vždy od 9:00 do 13:00 v koste-
le sv. Vojtěcha (Pastorační středisko),
Kolejní 4, Praha 6. Tento kurz je ote-
vřen a velmi doporučen všem praktiku-
jícím varhaníkům i těm, které téma
hudba v liturgii zajímá a jsou do zpěvu
při liturgii aktivně zapojeni. První set-
kání v sobotu 5. 11. v 9:00 zahájí praž-
ský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk,
následuje přednáška P. Benedikta
Mohelníka OP na téma „Místo hudby
v liturgii obnovené II. vatikánským
koncilem“. Po přednášce bude otevřena
diskuze na probírané téma. V sobotu
19. 11. bude přednášet prof. ThDr. Jan
Matějka na téma „Úloha varhaníka při
slavení liturgie a výběr vhodných textů
pro jednotlivé příležitosti“. Následně
proběhne diskuze s přednášejícím.
Srdečně zveme varhaníky k účasti.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Duchovní obnova pro kate-
chety a učitele náboženství
pražské arcidiecéze
Srdečně zveme katechety a učitele
náboženství na duchovní obnovu k ad-
ventní době, která se koná v sobotu 26.
listopadu 2005 od 9:00 do 13:00 v kláš-
teře sv. Tomáše v Praze 1 - Malé Straně

(u Malostranského náměstí). Během ce-
lého dopoledne bude příležitost ke svá-
tosti smíření a setkání zakončí mše sv.
Vedení rekolekce se ujali místní otcové
augustiniáni. Účastníci si přinesou
vlastní bibli a mohou počítat s malým
občerstvením.

Soutěž Fides mea – Moje víra
Letošní soutěž je určena jednotlivcům
v různých věkových kategoriích a spo-
čívá v odpovědích na čtyři soutěžní
otázky, které souvisejí s osobními po-
stoji k víře. Zajímavé odpovědi uveřej-
níme a nejúspěšnější soutěžící v kate-
goriích mladší děti, starší děti, mládež,
dospělí budou pozváni v květnu 2006
do Prahy na zajímavou kulturní akci.
Přihlášky a podrobnosti obdržíte
v ADKS (tel: 220 181 317 nebo e-mail:
evaba@atlas.cz). Uzávěrka přihlášek je
posunuta na 21. listopadu 2005.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

tel: 220 181 777
e-mail:cpr@apha.cz

http://cpr.apha.cz

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava
začala 11. října. Následující termíny
příprav, na které se můžou zájemci hlá-
sit, jsou 17. 1.–7. 3. 2006 a 11. 4.–30. 5.
2006.

O dalších formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky,
které souvisejí s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Seznámení s biblí
Centrum pro rodinu otvírá nový program
pro snoubence, kteří mají zájem sezná-
mit se s biblí a naučit se základům práce
s ní. Tři setkání směřují k elementárnímu
uvedení do biblické modlitby. Setkání
povede P. Marian Masařík OCarm. Veče-
ry jsou určeny pro ty, kteří hodlají vstou-
pit do manželství v katolické církvi
a svou přípravu na manželství berou také
jako příležitost seznámit se s biblí jako
základní knihou víry křes+anů.

Setkání proběhnou vždy v pondělí
23. 1., 30. 1. a 6. 2. 2006 od 19:30 do
21:00 v prostorách Centra pro rodinu,
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Thákurova 3, Praha 6. Kapacita progra-
mu je omezená, zájemci se přihlašují
předem telefonicky či mailem v Centru.

Techniky, které nám pomáhají
efektivně pracovat
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství
pražském společně s týmem dobrovol-
ných spolupracovníků Vás zvou ve
čtvrtek 17. listopadu od 9:00 do 17:00
na pracovní setkání nad programy pří-
prav pro snoubence. Setkání je určeno
pro ty, kteří pracují, nebo by chtěli pra-
covat se snoubenci či mladými manžely.

Pražské Centrum pro rodinu zašti+u-
je již více než deset let formaci a odbor-
ný růst manželů, kteří se věnují přípra-
vám na manželství v pražské arcidiecé-
zi. Rádi se však podělí o naše zkušenos-
ti i s dalšími zájemci.

Setkání proběhne v Praze 4, Staro-
chodovská 89, zájemci, hlaste se pře-
dem v Centru.

Mladí manželé
Druhým rokem pokračujeme v setkává-
ní „mladých manželů 3. tisíciletí“, tedy
těch, kteří měli svatbu po roce 2000.
Setkání jsou určena především býva-
lým účastníkům příprav na život v man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu.
Ale přijít mohou i další mladí manželé,
kterým záleží na kvalitě jejich vztahu.
V sobotu 26. listopadu bude setkání od
9 do 13 hodin u sv. Ignáce v Praze 2,
Ječná 2, duchovní program povede
P. Josef Čunek SJ. Mladí manželé se
předem přihlašují telefonicky nebo
mailem v Centru pro rodinu.

Sobota pro manželky
Po několika letech obnovujeme tradici
sobotních programů pro ženy žijící
v manželství. 12. listopadu proběhne
v pražském Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha od 9 do 16 hodin setkání na té-
ma emoce v duchovním životě z hledis-
ka ženy. Na programu je přednáška Dr.
Kateřiny Lachmanové a sdílení ve sku-
pinkách. Setkání volně navazují na pro-
gram Manželská setkání. Polední ob-
čerstvení bude zajištěno, na závěr pro-
gramu bude mše svatá. Pokud máte zá-
jem přijít, je třeba svou účast předem
nahlásit telefonicky nebo mailem
v Centru pro rodinu.

Osamělé maminky
Příští sekání osamělých maminek (roz-
vedených, vdov, svobodných) se usku-
teční v sobotu 5. 11. od 14 do 17 hodin

opět v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze - Butovicích (metro B Hůrka).
Na programu bude tentokrát výroba vá-
nočních přání, s kterou maminkám
a starším dětem poradí sestra Janina Sa-
ková FMA, a příprava na prosincovou
„Mikulášskou“.

Pokud nemáte možnost přijít bez
dětí, oznamte nám to, prosím, minimálně
týden předem, abychom jim mohli za-
jistit hlídání během programu maminek.

Adventní duchovní obnova
pro manželské páry
se uskuteční v sobotu 3. 12. od 9 do 15
hodin v Komunitním centru sv. Prokopa,
Praha - Nové Butovice (metro B – Hůr-
ka). Obnovu povede Mons. Karel
Herbst. Součástí programu bude i příle-
žitost ke svátosti smíření a závěrečná
mše svatá. Počítáme s dobrovolným pří-
spěvkem účastníků na sál a polední ob-
čerstvení. Přihlašujte se nejpozději do
20. listopadu v Centru 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 
http://www.praha.signaly.cz

Kurz pro animátory
2006–2007
Je ti mezi 16 a 24 roky? Podílíš se na ve-
dení společenství nebo se na to chystáš?
Chceš se dozvědět něco víc o Bohu,
o člověku, o sobě, o druhých? Chceš
prohloubit svůj život z víry a pomáhat
v tom i druhým? Chceš se naučit nové
hry, vést tábor, obhájit svůj názor, ...?
Pokud jsi alespoň na jednu z otázek od-
pověděl ANO, pak neváhej a PŘI-
HLAŠ SE na tel: 244 910 469.

XXV. reprezentační ples ADCM
V sobotu 12. listopadu v 19:00 se bude
v sále SOU stavebního v Praze - Hrdlo-
řezích konat reprezentační ples. Srdečně
zveme všechny, kdo mají rádi dobrou
zábavu a tanec. Ples bude zahájen mší
svatou v 17:00. Jak se dostat na místo? –
Konečná tram. 1, 9, 16 – Spojovací.

Večery ve středu
Je to nabídka, jak si jednou v měsíci
zpříjemnit večer a pobýt s přáteli.

Začínáme v 18:30 adorací, následuje
kulturní program. Je možné posedět
v klubu a také nabízíme možnost svá-
tosti smíření a duchovního rozhovoru.

„Večery ve středu“ se konají každou
3. středu v měsíci v areálu františkán-
ského kláštera u Panny Marie Sněžné
na Jungmannově nám. ve středu Prahy
(stanice metra Můstek).

Neděle s tématem:
Každou první neděli v měsíci se koná
tzv. Neděle s tématem. Jedná se o před-
nášková pásma na aktuální témata. 6.
11. – Celibát, 4. 12. – Umělé oplodnění
a klonování.

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice
tel.: 220 199 441–2 

email: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz

� 5. 11. Pracovní sobota. Pro všechny,
kdo si chtějí odpočinout od starostí vše-
dního dne a unavit se fyzickou prací
bez velké intelektuální námahy. Vyřádit
se, přiložit ruku ke společnému dílu,
budovat, bourat, vařit, hlídat děti, zažít
společenství, modlit se, pobýt na čers-
tvém vzduchu.
� 12. 11.–13. 11. otevřený víkend na
téma: Duch svatý. Pokusíme se společ-
ně zaměřit naši pozornost na třetí Bož-
skou osobu. Je důležité mít prostor
k pojmenování, porozumění i této Bož-
ské osobě, vánku, jehož efekt vidíme na
jiných věcech, ale On sám nám zdánli-
vě uniká, aniž bychom si uvědomili, že
je to právě On, hybatel všech věcí, Dár-
ce života. Otevřený víkend pro všechny
bez rozdílu věku.
� 20. 11.–27. 11. Duchovní cvičení pro
všechny na téma: Duchovní cvičení po-
dle sv. Ignáce. Tato duchovní cvičení
jsou celá v silenciu (tichu). Její součás-
tí je osobní a společná modlitba, před-
nášky, duchovní doprovázení. Cílem je
zastavení se a přebývání s Bohem, na-
slouchání Jeho hlasu a případné du-
chovní rozlišování. (K přihlášení je nut-
ný motivační dopis nebo osobní rozho-
vor.)
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Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10 

128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598
e-mail: mladez@chemin-neuf.cz; 

http://www.chemin-neuf.cz

Kostel sv. Apolináře
� Mše svatá – každou neděli vždy
v 18:00 a každé pondělí vždy ve 12:00
� Modlitba za jednotu křesHanů – kaž-
dý čtvrtek vždy v 19:00 „.aby všichni
byli jedno, jako Ty, Otče, ve mně a já
v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby
tak svět uvěřil, že Ty jsi mě poslal.“
(Jan 17. kap.) Modlitba – večerní chvá-
ly – zahrnuje zpěv žalmů, biblické čtení
a rozjímaní spjaté s tématem jednoty
v prvé řadě mezi křes+any, ale také me-
zi náboženstvími a lidmi obecně. 
� Společenský večer – každou první
neděli v měsíci se od 19:30 (po mši sv.)
setkáme v Domě Michael, (fara sv.
Apolináře) k popovídání, zakousnutí
něčeho dobrého...
� Adorace – každé pondělí od 16:00
do 17:00
� Otevřený kostel – k zastavení, rozjímání,
ztišení – každé pondělí od 15:00 do 17:00. Je
možné zhlédnout nově zrestaurovaný interi-
ér, stálou expozici výtvarného umění, foto-
grafií, 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 kontaktujte jej s námi.
Kontakt: Kamil Novák, tel. 774 241 991.
� Ekumenický čtvrtek – Už tři roky
probíhá každý čtvrtek od 19 hodin
v kostele sv. Apolináře modlitba za jed-
notu křes+anů. Tento nevšední druh mo-
dlitby nešpor je jednou z mála příleži-
tostí, jak zkonkretizovat v duchovní ro-
vině to, za co se Ježíš v 17. kapitole Ja-
nova evangelia modlil. V této oblasti je
před námi ještě obrovský kus práce.
Proto jsme se letos rozhodli nabídnout
třikrát do roka ekumenickou besedu na
toto téma. V 19:00 bude přednáška, pak
čas na otázky a na konci společná mod-
litba za jednotu. První ekumenický
čtvrtek u sv. Apolináře bude 3. listopa-
du 2005. Přednášet bude Rev. Jaroslav
Kratka na téma „Ekumenismus: forma-
lita nebo realita?“

Kaple sv. Kříže v porodnici
� Mše svatá + duchovní služba – kaž-
dou lichou středu v měsíci vždy v 16:30

Dům Michael
� Modlitební setkání – každé úterý
vždy v 19:30. Společná modlitba chval,
díků, přímluv, sdílení se o životě s Bo-
hem a lidmi kolem nás,. Modlitební
společenství je otevřené všem bez roz-
dílů věku, vzdělání či přináležitosti
k nějaké spiritualitě, hnutí nebo komu-
nitě. Přítomnost i toho nejmenšího
a nejchudšího z nás je velmi důležitá
pro vytváření společenství, sítě modlit-
by, živého chrámu Božího.
� Společenství mládeže – pro všech-
ny ve věku 18–30 let – každý čtvrtek
vždy v 19:30. Společné večery s růz-
ným tématickým zaměřením, čas pro
budování přátelství a prohlubování ži-
vota ve víře. (Před tímto setkáním,
v 19:00, vás zveme do kostela sv. Apo-
lináře k účasti na modlitbě za jednotu
křes+anů.)
� Tvořivé skupinky – pro všech-
ny ve věku 13–100 let – každá 2.
a 4. středa v měsíci vždy 17:15–19:15
Divadelní a choreografická dílna pro ty,
kdo mají zájem skrze skupinovou práci
spoluvytvářet všední i méně všední for-
my divadla. Mnoho lidí se bojí hrát di-
vadlo jen kvůli tomu, že neměli odva-
hu. Proto chceme dát všem možnost vy-
zkoušet si různé formy divadla. V prů-
běhu prvního půl roku se chceme
alespoň dotknout forem, jako jsou: im-
provizace, tanec, pantomima, recitace,
zpěv, činohra a loutkohra. V druhé po-
lovině roku bude možnost se zapojit do
celovečerního evangelizačního divadla.
� Abeceda víry – každé úterý vždy
v 19:00. Více než jednoletý cyklus
hlubšího poznávání víry skrze studium
a sdílení nad katechismem katolické
církve. V tomto cyklu, určeném lidem
na začátku víry nebo toužícím po pro-
hloubení své víry, nejde jen o vyučová-
ní, ale o konkrétní zkušenost se životem
církve založeném na naslouchání Boží-
mu slovu, společném stolování a služ-
bě. Do tohoto cyklu je možné se opět
přihlásit (i v průběhu roku), ale jen po
předchozí konzultaci, a to jen na celý,
tématicky uzavřený celek trvající při-
bližně dva až tři měsíce. Pro katechu-
meny, tj. ty, kteří se připravují na křest,
je účast v celém rozsahu povinná. Kon-
taktujte P. Kamila Nováka.

Křes1anské
centrum –

Jižní Město
Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, Filip Malý 

(ředitel) tel.: 736 469 284
e-mail: krestanske@centrum.cz; 

www.kcjm.duch.cz

3. 11. 17:00–19:00 TRS: Terapeutic-
ké konzultace Mgr. Pavla Hynka (více
viz níže), objednání na tel.: 736 469
284 (vchod D)
3. 11. 18:00 Výročí posvěcení ka-
ple sv. Ludmily – bohoslužba (kaple,
vchod A)
5. 11. 9:00 Podzimní brigáda na
zahradě Křes+anského centra (vchod E)
7. 11. 15:00 Miniškola sportu –
orientační běh (sraz na Opatově u vý-
chodu z metra, Křes+anský sportovní
klub, tel.: 603 256 411)
10. 11. 17:00–19:00 TRS: Terapeutic-
ké konzultace Mgr. Pavla Hynka (více
viz níže), objednání na tel.: 736 469
284 (vchod D)
14. 11. 15:00 Miniškola sportu –
orientační běh (sraz na Opatově u vý-
chodu z metra, Křes+anský sportovní
klub, tel.: 603 256 411)
14. 11. 16:00 Přednáška MUDr.
Vladimír Říha: Vývoj křes+anské politi-
ky po roce 1945, Sdružení Křes+an-
ských seniorů (klub Na Dně, vchod E)
17. 11. Státní svátek – terapeutické
konzultace odpadají
21. 11. 15:00 Miniškola sportu –
orientační běh (sraz na Opatově u vý-
chodu z metra, Křes+anský sportovní
klub, tel.: 603 256 411)
24. 11. 17:00–19:00 TRS: Terapeutic-
ké konzultace Mgr. Pavla Hynka (více
viz níže), objednání na tel.: 736 469
284 (vchod D)
26. 11. 14:00–18:00 TRS: Kurz plete-
ní košíků z pedigu. PřijUte se naučit
plést košík, proutěnou krabičku, obal
na květináč a spoustu jiných výrobků.
Cena za kurz včetně materiálu činí 250
Kč. Informace a přihlášky na tel.: 736
469 284. Možno přijít i bez předchozí-
ho přihlášení (vchod E)
26. 11. Setkání Sdružení salesián-
ských spolupracovníků Praha - jih
(klub Na Dně, vchod E)
28. 11. 15:00 Miniškola sportu –
orientační běh (sraz na Opatově u vý-
chodu z metra, Křes+anský sportovní
klub, tel.: 603 256 411)
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Miniškola sportu
Je to projekt, při kterém se účastníci za
jeden školní rok mohou seznámit s více
jak deseti sporty. Listopad věnujeme
orientačnímu běhu, na prosinec chystá-
me plavání.

TRS = terapie–rozum–srdce
Nabídka pro všechny od 15 let výše,
kdo mají neurčitý pocit nespokojenosti
se svým životem, mají problémy s na-
vazováním a udržováním vztahů nebo
jiné obtíže. Bezplatné konzultace s tera-
peutem Mgr. Pavlem Hynkem každý
čtvrtek od 17 do 19 hodin (lépe předem
se objednat na tel. 736 469 284). Mož-
nost dlouhodobé účasti v některé z tera-
peutických skupin. Více informací: www.
keep-cool.biz, e-mail: trs@keep-cool.
biz nebo tel. 736 469 284.

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
� DIXIE KLUB – nízkoprahový klub
pro děti školního věku; volnočasové
aktivity a zážitková pedagogika: čin-
nosti uplatňující a podporující různé
druhy tvořivosti, zábavné učení hrou,
odreagování a relaxace formou spon-
tánních, radostných činností (hry, sou-
těže, sport, práce s hlínou a keramický-
mi dlaždicemi, malování, batikování,
ping-pong, modelaření, elektronika,
programování a další). Vstup zdarma.
Pravidelné otevírací doby: Pondělí
15:00–19:00; Úterý 15:00–19:00; Stře-
da 15:00–19:00; Čtvrtek 14:00–17:00;
Pátek 14:00–17:00.
� KLUB NA DNĚ – otevřený klub ve
stylu čajovny s doprovodným progra-
mem. Vstup volný (není-li uvedeno ji-
nak). Vchod E, přízemí. Pravidelně ote-
vřeno: středa, čtvrtek, pátek
14:00–19:00. Dále otevřeno v době ko-
nání koncertů a dalších akcí podle aktu-
álního programu.
� Jste dobrá (možná začínající) skupi-
na, která chce koncertovat? Vytváříte
alternativní divadlo? Chystáte zajíma-
vou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mai-
lujte na číslo a adresu o.s. Kamínek

Altera Pars
Altera Pars je soukromá umělecká ško-
la, zabývá se výukou hry na hudební
nástroje, pořádá kurzy keramiky a výt-
varných technik a jednodenní semináře
lidových řemesel pro veřejnost, sídlí
v budově Křes+anského centra JM,
vchod E, 1. patro, tel.: 272 927 239,

603 180 180, http://alterapars.hopto.
org; e-mail: alterapars@seznam.cz
8. 11. 19:00 Podzimní koncert žá-
ků – folk a spirituál (klub Na Dně,
vchod E)
9. 11 17:00–18.30 Keramické dílny
pro rodiče s dětmi (i bez)
23. 11. 17:00–18.30 Keramické dílny
pro rodiče s dětmi (i bez)
26. 11. 14:00–18.00 Kurz pletení ko-
šíků z pedigu. PřijUte se naučit plést ko-
šík, proutěnou krabičku, obal na květi-
náč a spoustu jiných výrobků. Cena za
kurz včetně materiálu činí 250 Kč.
Informace a přihlášky na tel. 736 469
284. Možno přijít i bez předchozího
přihlášení.

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora
Křižovnické nám. 2 Praha 1

tel: 222 221 339
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz

http://salvator.farnost.cz 
http://vkhcr.org/praha

Bohoslužby
� neděle 14:00 mše sv. a 20:00 stu-
dentská mše sv.
� úterý 19:00 studentská mše sv.
� čtvrtek 20:00 adorace s možností
svátosti smíření nebo duch. rozhovoru

Ostatní
� čtvrtek 17:30–18:30 němčina pro
začátečníky
� čtvrtek 18:30–20:00 konverzace
v německém jazyce
� pondělí a čtvrtek 16:30–18:00 ang-
lická konverzace
� úterý 20:00 tichá meditace (krypta)

2. 11. 20:00 Mše sv. za zemřelé, při
které zazní Requiem Thomase Luise de
Victoria v podání souboru Gaudentes
9. 11. 19:00 Diskusní večer (pořá-
dá VKH)
23. 11. 19:00 Filmový klub
30. 11. 19:00 Vzdělávací večer stu-
dentských cechů (pořádá VKH)

Víkend pro studenty prvních
ročníků
4.–6. listopadu v Jítravě u Jablonného
v Podještědí. Setkání studentů prvních
ročníků pražských vysokých škol v Lu-

žických horách, které proběhne formou
dobrodružné hry. K pobytu na faře je
třeba spacák, ke hře dobré oblečení
a obuv, oděv á la středověk. Cena uby-
tování + jídlo 450 Kč. Přihlášky a dota-
zy u Majky Peterkové tel.: 605 506 065
nebo e-mail: medycka@centrum.cz

Kurz základy víry
Kurz přípravy na křest a biřmování do-
spělých bude probíhat každé úterý po
mši sv. (tedy cca od 20:00) v sakristii
v podobě: dvě až tři přednášky P. prof.
T. Halíka na jednotlivá témata z Kate-
chismu, jedna přednáška P. Z. Králíka,
týkající se spirituality a jeden diskusní
večer na aktuální téma. Kurz začal
v úterý 11. října a je již téměř obsazen.
Do 4. listopadu je ještě možnost se při-
hlásit. O víkendu 4.–6. listopadu se ko-
ná úvodní setkání zájemců o křest
v Arcidiecézním centru pro mládež –
Nazaret v Praze 4 - Kunraticích.

Kurz výchovy k odpovědnému
rodičovství
VKH Praha spolu brněnským sdruže-
ním CENAP pořádá kurz výchovy
k odpovědnému rodičovství se zaměře-
ním na metodu přirozeného plánování
rodičovství. Kurz proběhne formou tří
víkendových setkání (pátek 17:00 –
20:00, sobota 9:00–16:30). Termíny
kurzu: 11.–12. listopadu, 25.–26. listo-
padu, 9.–10. prosince 2005 v sakristii
kostela Nejsv. Salvátora. Kurz povede
MUDr. Ludmila Lázničková (CENAP
Brno) s týmem odborníků. Cena za celý
kurz: jednotlivci 1300 Kč, páry
2300 Kč, studenti 1000 Kč. Přihlášky,
více informací u Karin Jajtnerové, 
e-mail: jajtnerova.k@nuov.cz, tel.: 774
504 445.

Studentské cechy
Chceme pozvat všechny studenty (ne-
jen prvních ročníků) pod křídla jednot-
livých cechů – ekonomicko-právnické-
ho (vedoucí Petra Ležáková – e-mail:
xlezp01@vse.cz), humanitně-umělec-
kého (Markéta Francová – mafrancova
@hotmail.com), přírodovědně-medi-
cínského (Jiří Šedo – e-mail: jisedo
@seznam.cz) a matematicko-zeměděl-
sko-technického (Blanka Horáčková –
e-mail: horackob@vscht.cz). Každý
cech si jednou do měsíce připravuje
úterní studentskou mši sv. (čtení, pří-
mluvy atd.) a pro všechny cechy jsou
určeny výlety, soutěže, sportovní akce
i vzdělávací a diskusní večery. Zástupci
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jednotlivých cechů nabízejí svoji po-
moc zejména prvákům v orientaci na
škole, v Praze a v kostele.

Knihovna Betánie
Obsahuje přes 2 500 svazků. Je možné
využívat vyhledávání v katalogu na sal-
vátorských www stránkách, rezervační
schránky i elektronické adresy knihov-
ny určené především pro prodlužování
výpůjček a Vaše dotazy.

Provozní doba: každé úterý
v 18:30–19:00 a 20:00–20:30 hodin;
neděle 21:00–22:00 hodin. Katalog
dostupný z odkazu na www.salvator.
farnost.cz. Další informace na betanie.
knihovna@centrum.cz

Řk. farnost 
Dobříš, 

Pastorační 
centrum 

sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš; 

www.dobris.farnost.cz

16. 11. 18:00 Setkání katechetů pří-
bramského vikariátu (začíná slavením
eucharistie v kostele na Dobříši a po-
kračuje v PCSvT).
19. 11. 9:00 – 13:00 Seminář pro
redaktory a tvůrce farních věstníků
(přednáší RNDr. Josef Musil).
26. 11. 16:00 Duchovní obnova na
téma „Svátost smíření“.
17. 12. 19:00 Adventní koncert dív-
čího sboru Puellae cantantes z Litomě-
řic – pořádá ŘKF Dobříš v konírně na
zámku.

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10
Praha 10 – Strašnice

www.volny.cz/divadlo.miriam

3. 11. 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Návštěvník. Setkání slavné-
ho psychiatra Sigmunda Freuda s nez-
námým návštěvníkem.
20. 11. 15:00 PREMIÉRA. O pyšné
noční košilce (Na námět pohádek bratří
Čapků napsali Tomáš a Eva Vondrovi-
covi). Pohádka pro nejmenší děti o Pyš-
né noční košilce Parádyji, která si nech-
ce hrát s chudou košilkou Bělinkou. Po-
hádka je plná písniček Petra Traxlera.

� Rezervace vstupenek denně 16–21
hod., tel. 604 322 969 nebo 274 818
525 nebo divadlo.miriam@volny.cz

Česká
křes1anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

8. 11. 17:30 Ekologická sekce. Pa-
nelová diskuse na téma Udržitelná do-
prava v Praze se zřetelem k centru měs-
ta. Klášter Emauzy, Praha 2 - Vyše-
hradská 49.
8. 11. 18:00 Právní sekce. JCDr.
JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.: Novela
k zákonu o církvích; JUDr. Jan Klajl:
Pochybení při aplikaci předpisů o cír-
kevních právnických osobách. Panelo-
vou diskusi moderuje Doc. JUDr. Jiří
Rajmund Tretera. Čítárna dominikán-
ského konventu u sv. Jiljí, Praha 1, Hu-
sova 8 – v 1. patře.
15. 11. 14:45 Uměnovědná sekce
a historická sekce. Doc. Dr. Martin
Wernisch, Prof. PhDr. Jan Royt: Evan-
gelický kostel Svatého Martina ve zdi.
Kostel Svatého Martina ve zdi, Martin-
ská 8, Praha 1.
22. 11. 17:30 Přírodovědná a tech-
nická sekce. Doc. RNDr. Jiří Langer:
Albert Einstein a Praha. Klementinum –
Národní knihovna, sál č. 136 v 1. patře.
23. 11. 18:00 Unie katolických žen
ve spolupráci s ČKA. Prof. Pavel Ří-
čan: Ženská a mužská spiritualita z po-
hledu hlubinné psychologie. KTF UK,
Thákurova 3, Praha 6, v 1. patře v mul-
timediální učebně č. 1053.
24. 11. 18:00 Literární sekce. Kom-
ponovaný pořad: „Já květ a lilium ou-
dolní“. Kázání kněze Augustina Jana
Václava Soukupa o sv. Prokopovi
z r. 1719. Klášter Emauzy, Praha 2.
25. 11. 17:00 Psychoterapeutická
sekce. MUDr. Eva Kalvínská: Spiritu-
ální a psychosociální pomoc hospitali-
zovaným nemocným ve Spojených stá-
tech. Čítárna dominikánského konven-
tu u sv. Jiljí, Praha 1.

Arcidiecézní
charita

Londýnská 44, Praha 2
tel.: 224 246 519 (73), 

http: www.charita-adopce.cz 
e-mail: praha@charita-adopce.cz

Exercicie
Arcidiecézní charita Praha pořádá pro
zaměstnance, spolupracovníky a ostatní
zájemce pravidelné adventní exercicie.
Jako každý rok se budou konat začát-
kem adventní doby v exercičním domě
na Svaté Hoře (Příbram). Zahájení je 1.
adventní neděli – 27. listopadu v odpo-
ledních hodinách a konec je ve čtvrtek
1. prosince po obědě. Veškeré další in-
formace získáte na Arcidiecézní charitě
Praha, Londýnská 44, Praha 2. Zde je
možno nechat i svoji písemnou přihláš-
ku. Upozorňujeme, že přihlášky evidu-
jeme podle data, kdy nám byly doruče-
ny. Přihlaste se proto včas, aby bylo
volné místo.

Tříkrálová sbírka 2006
Připravujeme již Tříkrálovou sbírku
2006. Stala se novou tradicí a stále více
farností se do ní zapojuje. V tříkrálové
sbírce pořádané na ulicích a veřejných
prostranstvích oslovujeme ve velké mí-
ře ty, kteří většinou do kostela nechodí
a skrze tuto akci mají možnost přispět
na financování charitních sociálních
projektů. Každá farnost tak má zároveň
příležitost prezentovat svoji sociální
činnost na veřejnosti (lidé se ptají, na
co budou jejich peníze použity) a získat
mnohdy ne zanedbatelnou částku na je-
jí financování.

Všechny farnosti budeme ještě
o všem písemně informovat. Pokud
chcete při organizování Tříkrálové sbír-
ky jakkoliv pomoci, přihlaste se buU ve
své farnosti (na faře, nebo u pověřené-
ho farního koordinátora), nebo přímo
na Arcidiecézní charitě v Praze. Jsme
vděčni za každou pomoc. Nejedná se
pouze o vybírání peněz, by+ na dobré
účely, ale také o představení mnoha
způsobů charitní pomoci. Taková pozi-
tivní reklama je pro svět kolem nás stá-
le více potřebná. Tříkrálová sbírka je
tak vhodnou příležitostí ukázat světu
sociální práci církve.

Veškeré informace o Tříkrálové
sbírce a její dosavadní výsledky lze na-
jít na internetové adrese Arcidiecézní
charity Praha.
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Další zprávy

Farnost sv. Jiljí
Husova 8, Praha 1, tel.: 224 220 235,
e-mail: fara@jilji.cz

Příprava na křest
Upozorňujeme na novou přípravu na
křest a biřmování, která bude probíhat
v následujícím školním roce. Zahajující
setkání budou od října probíhat každý
čtvrtek ve 20:00. Zájemci se mohou
přihlásit u o. Jana OP.

Společenství modlitby
Společenství modlitby se opět schází
každou středu po nešporách (cca od
19:45) ve velké hovorně kláštera. Pro-
gram večera: četba Písma, rozhovor ve
skupinkách a od cca 21:45 adorace
v kostele. Všichni jsou srdečně zváni.

Mariina legie
Každého 3. v měsíci – Mariánská po-
božnost v 17:00 u nové sochy Panny
Marie v Celetné ulici; v 17:45 v kostele
sv. Jiljí – Loretánské litanie, zasvěcení
Panně Marii a růženec; v 18:30 mše
svatá ke cti Matky Boží Panny Marie.

Pravidelné schůzky Prezidia Marii-
ny legie se konají vždy v neděli
v 16:00 ve velké hovorně kláštera, zvo-
nek č. 53. Velmi rádi mezi sebou uvítá-
me všechny nové zájemce!

Boromejky
Adventní duchovní obnova pro dívky od
18 do 25 let na téma: Maria v roli Panny
a Matky (úkol ženy v dnešním světě)
s P. Bernardem Slabochem OPraem. o ví-
kendu 2.–4. prosince 2005 na Svaté Hoře
u Příbrami. Příjezd: v pátek odpoledne
mezi 14–17 hod, ukončení v neděli po
obědě. Cena: dobrovolná. S sebou: Bibli,
růženec, hodinky, breviář (kdo má).

Kontakt a přihlášení (prosím, co nej-
dříve) na adresu: SM. Vincenta Kořín-
ková, Šporkova 12, Praha 1, 118 00 ne-
bo e-mailem: vincenta@boromejky.cz
nebo mobil 723 477 525.

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
zveme Vás na
� benefiční koncert, který se koná ve
čtvrtek 10. 11. 2005 v 18:00 v refektáři
Domova. Sestry Steinovy. Vstupné do-
brovolné. Výtěžek koncertu bude věno-
ván na nákup polohovacích postelí pro
pacienty a k zajištění provozu Domova.

� I. Adventní koncert, který se koná
v neděli 27. 11. 2005 v 17:00 v klášter-
ním kostele sv. Rodiny. PSALTERIA –
skupina Psalteria je kvartet čtyř muzi-
kantek, které svým zcela originálním
způsobem interpretují hudbu z období
středověku. Vstupné dobrovolné. Výtě-
žek koncertu bude věnován na nákup
polohovacích postelí pro pacienty
a k zajištění provozu Domova.

Diskusní setkání na KTF UK
Diskusní setkání pořádané studenty
KTF UK, které by nemělo nabízet vždy
univerzální řešení, ale bude hledat ces-
ty a stanoviska k promýšlení otázek,
které se kolem nás často vynořují. Ko-
nají se v pondělí nebo ve čtvrtek od
19:00 večer na Katolické teologické fa-
kultě Univerzity Karlovy, Thákurova 3,
Praha 6, 1. patro, učebna 1053. Cílem
není, aby jeden názor vítězil nad dru-
hým, ale aby se v bohatosti stanovisek
obohatil každý. Zváni jsou všichni, kdo
chtějí nejen otevřeně říci svůj názor, ale
též i naslouchat názorům druhých
(vstup volný).

Zárukou korektnosti diskuse jsou
hosté, kompetentní se k daným otáz-
kám vyjadřovat. Kontakt: areopag@
ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz Zve vás
Prokop Brož, Ivan Minář, Jan Barborka.

Rodina v moderním světě – čtvrtek
3. 11. 2005 od 19:00. Host: PhDr. Mgr.
Jeroným Klimeš Ph.D. (www.klimes.
mysteria.cz). Známý svérázný sociolog
a psycholog s námi otevře problemati-
ku, která se týká nejen katolíků, ale celé
naší společnosti.

Restituce církevního majetku „výhra
nebo dobrovolné břímě?“ – pondělí
21. 11. 2005 od 19:00. Host: Mgr. Vla-
dimír Kelnar. Diecézní konzervátor
pražské arcidiecéze nám odhalí proble-
matiku péče o sakrální umění v sekula-
rizovaném světě.

Víkendový TEC
TEC je určen lidem zhruba od 16 do 22
let a má za cíl otevřít nové cesty k ucho-
pení a prožití Velikonočního tajemství.
Probíhá ve třech dnech nazvaných Den
umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání.
Nepoužívá však obvyklé schéma křes-
+anské rekolekce, založené na vyučová-
ní, diskusích a rozjímáních, ale částečně
je nahrazuje dramatickými prvky spo-
lečných her a prožitků. Součástí progra-
mu je společná modlitba, promluvy,
obřady vycházející z katolické liturgie,
hry, tvořivá činnost a plno překvapení.

Zveme tedy na další TEC, který proběh-
ne v termínu 25.–27. 11. 2005. Místo
konání: Salesiánské středisko mládeže,
Revoluční 98, 312 07 Plzeň. Program
začíná v pátek v 17 hodin a končí v ne-
děli kolem 17 hodiny po společně slave-
né mši svaté. Stravování je zajištěno na
místě. Cena víkendu je 400 Kč. Infor-
mace a přihlášky: Miriam Fabianová,
mobil: 608 542 893, mail: fmiriam@
seznam.cz. Podrobné informace na http:
//web.katolik.cz/TEC/

Krátká sdělení

� Památky všech věrných zemřelých
vzpomeneme dne 2. listopadu 2005
v 16:30 při mši svaté, kterou bude cele-
brovat pražský arcibiskup kardinál Mi-
loslav Vlk v bazilice sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě. Následuje modlitba za
zemřelé na vyšehradském Slavíně.
K účasti zve Královská kolegiátní kapi-
tula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
� Centrální katolická knihovna Kato-
lické teologické fakulty UK, Thákurova
3, Praha 6, si vás dovoluje pozvat na
výstavu „Zaslechnutý hlas“ – Josef
Knap. Výstava potrvá do 1. 1. 2006, pří-
stupná denně od 9 do 17 hodin, v úterý
a ve středu do 20 hodin. Výstavu podpo-
řila grantem Městská část Praha 6.
� Slavnost světla – modlitba Taizé ja-
ko příprava na Evropské setkání mla-
dých v Miláně se koná v pátek 11. listo-
padu ve 20:00 u sv. Terezičky v Praze
Kobylisích.
� Římskokatolická farnost Vás zve na
koncert v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera – Markétská 1, Praha 6,
dne 20. listopadu 2005 od 15 hodin.
V podání Eduarda Spáčila – klavír a Jana
Řezníčka – viola zazní díla B. Martinů,
J. S. Bacha a dalších. Vstupné dobrovol-
né. Koncert připravila agentura Harmo-
nie (http://www.webpark.cz/harmonie).
� Praha - Břevnov: setkání zájemkyň
o benediktinskou spiritualitu. Začátek 5.
11. v 9 hodin. Na programu přednáška,
mše sv., diskuse, oběd (prosíme o při-
hlášení se). Informace a přihlášky: 
benediktinky@centrum.cz, SMS: 604
918 825, 220 406 111 – břevnovský
klášter.
� Zveme vás na přednášku akad. socha-
ře Jana Bradny na téma „Historie Mari-
ánského sloupu a problematika jeho ob-
novení“, která se bude konat v 16:30 dne
6. listopadu 2005 v kostele Panny Marie
Královny míru v Praze 4 - Lhotce, Ve
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Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel. 241 490
910, www.lhotecka.farnost.cz
� Farnost Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, pořádá
přednášku MUDr. H. Korcové „Rodina
– a jak v ní zůstat naživu“. O komuni-
kaci v rodině, rodech, rodinách a rodin-
né terapii v úterý 22. listopadu 2005
v 19:19 ve farním klubu (vchod z Fran-
tiškánské zahrady).
� Farnost sv. Jindřicha, Jindřišská 973,
Praha 1 oznamuje změnu pořadu boho-
služeb ve všední dny. Mše sv. ve středu,
čtvrtek a pátek se koná v 16:00, nedělní
mše sv. zůstává ve svém obvyklém čase
9:30.

Z historického kalendáře

1. listopadu 1840 Narozen František
Brusák, generální vikář, spirituál arcibis-
kupského semináře v Praze, světící bis-
kup pražské arcidiecéze († 5. 4. 1918).
4. listopadu 1730 Zemřel Jan Jakub
Stevens ze Steinfeldu, český barokní ma-
líř, specialista v oboru nástěnné malby,
autor nástropní výzdoby kostela sv. Vor-
šily na Národní třídě a kostela sv. Marké-
ty v Praze - Břevnově (* 27. 7. 1655)
4. listopadu 1975 Zemřel ThDr.
František Dvorník, katolický kněz, his-
torik a byzantolog, profesor církevních
dějin na TF UK, profesor Harvardské
univerzity v USA, zakládající člen Slo-
vanského ústavu v Praze (* 14. 8. 1893).
5. listopadu 1790 Narozen ThDr.
Jeronym Josef Zeidler, opat premonst-
rátského kláštera na Strahově, děkan te-
ologické a filozofické fakulty UK
(† 1. 3. 1870).
6. listopadu 1695 V katedrále sv.
Víta slavnostně intronizován Jan Josef
hrabě Breuner jako 17. arcibiskup praž-
ský. Do Prahy uvedl řád trinitářů, zřídil
24 nových farností († 20. 3. 1710).
11. listopadu 1785 Císař Josef II.
zrušil novoměstský klášter augustinián-
ských kanovníků v Praze na Karlově;
současně zrušen též památný klášterní
chrám Nanebevzetí Panny Marie.
11. listopadu 1885 Narozen Josef
Kentenich, německý zakladatel schöns-
tattského hnutí. Jeho cílem je nábožensko
– mravní obnova světa († 15. 9. 1968).
11. listopadu 1995 Tiskový mluvčí
Vatikánu Joaquin Navarro-Valla uvedl
v písemném prohlášení, že Svatý stolec
považuje za neplatné svěcení žen na
kněze, k němuž docházelo v komunis-
tickém Československu.

12. listopadu 1785 Císař Josef II.
zrušil staroměstský klášter kdysi
emauzských benediktinů s klášterním
kostelem sv. Mikuláše v Praze.
14. listopadu 1715 Položen základní
kámen k novému kostelu sv. Petra a Pa-
vla na Zderaze v Praze.
22. listopadu 1215 V Římě vysvěcen
Ondřej, 18. biskup pražský papežem
Inocencem III. Požádal ho, aby pražské
biskupství povýšil na arcibiskupství
(† 30. 7. 1224 v Itálii).
22. listopadu 1835 Narozen Josef
Mocker, český architekt a restaurátor.
Podílel se na dostavbě katedrály sv.
Víta, vybudoval kostel sv. Ludmily na
Vinohradech a sv. Prokopa na Žižkově
(† 15. 1. 1899).
22. listopadu 1925 Vysvěcen pravo-
slavný kostel Zesnutí přesvaté Bohoro-
dičky na Olšanských hřbitovech v Praze.
25. listopadu 1725 Vysvěcen kostel
Panny Marie Na Slupi, na Novém Měs-
tě pražském.
26. listopadu 1965 Papež Pavel VI.
v apoštolském listu Praga Urbs prohlá-
sil sv. Vojtěcha za předního patrona
pražské arcidiecéze.
26. listopadu 1990 Převzal pražský
arcibiskup kardinál František Tomášek
čestný doktorát pedagogických věd,
který mu udělila vědecká rada UK.
27. listopadu 1950 Před komunistic-
kým Státním soudem v Praze se konal
druhý monstrproces proti skupině
9 vysokých představitelů katolické
církve (S. Zela, J. Opasek, B. Jarolí-
mek, J. Čihák, O. Švec, J. Kulač,
A. Mandl, J. Boukal, V. Mrtvý) Skon-
čil 2. prosince.
29. listopadu 1560 Papež Pius IV.
vydal bulu Ad Ecclesiae Regimen, jíž
svolával na druhý koncil do Tridentu
veškeré křes+anstvo.
30. listopadu 1980 Papež Jan Pavel II.
vydal encykliku Dives In Misecoria
(O Božím milosrdenství). A. Kelnar

Oznámení

Přijmeme
Arcibiskupský seminář v Praze přijme
na částečný úvazek pracovní sílu
s praxí v podvojném účetnictví a zna-
lostí prací na PC. I důchodce. Struktu-
rovaný životopis zašlete nejpozději do
25. listopadu 2005 na adresu: UK
v Praze, Arcibiskupský seminář, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181
508, e-mail: tajemnice@arcs.cuni.cz

Zemětřesení v Pákistánu
Ředitel Pákistánské biblické společnos-
ti Anthony A. Lamuel informoval pro-
střednictvím České biblické společnos-
ti o potřebách lidí, kteří ztratili domov
při zemětřesení v Pákistánu. Posíláme
výňatek z jeho e-mailu: 

„Děkujeme za modlitby za oběti
zemětřesení v Pákistánu. Jsou pro nás
důležité stejně jako slova povzbuzení. 

Situace přeživších a zraněných se
zhoršuje, protože začalo sněžit a pr-
šet. Není k dispozici dostatek zdra-
votnického materiálu. Dvě hlavní
nemocnice v nejvíce zasažených ob-
lastech (Kunhar Christian Clinic
Garhi Habib Ullah a Bach Christian
Hospital Q'abad, Abbottabad) byly
při zemětřesení poškozeny. Nutně
potřebují léky, prostěradla a stany.

Prosíme o další modlitby za ty,
kteří se snaží jakýmkoli způsobem
obětem pomoci. V Kristu

Anthony A. Lamuel, ředitel 
Pákistánské biblické společnosti“

Sbírkové konto České katolické Cha-
rity na pomoc obětem zemětřesení: 
369-369 369 369/0800 VS 132. 

Začíná advent
Vše  o adventu:  www.vira.cz/advent

Naše touha je přípravou
Spadne-li nám něco krásného a cen-
ného bez varování „z čistého nebe“, sa-
mozřejmě překypujeme radostí, ale
stěží jsme s to plně to přijmout a doce-
nit. Abychom dokázali něco skutečně
cenného přijmout, je třeba se na to dů-
kladně připravit.

Naše touha je přípravou: vydobývá
nové hlubiny našich schopností. Ře-
čiště hluboké sotva dva metry nemůže
pojmout mnoho vody. Touha prohlu-
buje naše vnitřní řečiště a mobilizuje
zároveň naši energii, takže se všechny
naše síly spojí a nasměrují k vytouže-
nému cíli.

Když se má narodit dítě, připravuje
se matka na jeho příchod dlouhým, in-
tenzivním toužením. Tak se i my při-
pravujeme na Boží příchod do našeho
srdce a na svět. Čím více toužíme, tím
více On dokáže naplnit nás a celý svět.

Zpracováno podle knihy 
W. Stinissena I dnes je den Boží –

rozjímaní na celý rok, kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Jak jen toužím, abys prožil advent
Jak jen toužím,  abys prožil advent. 
Jak jen toužím u tebe bydlet, 
žít důvěrně s tebou 
a sdílet všechna tvá břemena. 
VždyH ti jdu vstříc 
ve všech tvých přáních. 
A přece jsem ti ještě nikdy 
nesměl žádné splnit. 
Já, tvůj Bůh.
Jak jen toužím, abys prožil advent. 
Jak jen toužím znovu se zrodit 
ve tvém městě, tvé ulici, 
ve tvém domě a ve tvém srdci. 
VždyH ti jdu vstříc od věčnosti 

k věčnosti. 
Ale hledám jen tebe. 
Já, tvůj Bůh.

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 no-
vými událostmi překrývá události mi-
nulé. Z tohoto hlediska lépe pocho-
píme, proč církev každoročně opětovně
slaví všechny základní Boží činy ve
prospěch člověka: Ježíšův příchod na
svět, jeho působení mezi lidmi a hlavně
jeho smrt na Kalvárii, zmrtvýchvstání,
seslání Ducha svatého a zrod církve. 

Celý okruh církevních svátků („litur-
gický“ či „církevní rok“) přichází na po-
moc naší paměti: každoročně vyvolává
dějinné Boží činy a události a nechává je
působit v našem životě.  Liturgický rok
není pouze úsilím nenechat tyto události
zapomenout. Nejsou to jen pouhé vzpo-
mínkové výlety do minula. Když totiž
křes+ané slaví jednotlivá tajemství vy-
koupení, otevírá se tím bohatství moc-
ných Božích činů. Jsou tak neustále ak-
tualizovány, aby z nich mohli čerpat sílu
věřící všech dob a všech zákoutí světa. 

Zpracováno podle publikace:  
Miloslav kardinál Vlk, Slova 

z Katedrály – výběr z úvah v Rádiu
Svobodná Evropa, 

vydalo nakladatelství Vyšehrad

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný:   Za manžely, aby v denním životě dokázali žít podle příkla-
du svatosti mnoha jiných manželských dvojic.
Úmysl misijní:   Za misijní představené, aby si stále důsledněji byli vědomi své
povinnosti péče o stálý duchovní růst svých kněží.
Úmysl národní:   Za všechny zemřelé, aby naše modlitba doplňovala lásku,
kterou jsme jim nestačili projevit za jejich života.

Stálý eucharistický výstav

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po – Pá 10:00–16:15 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Ne 14:00–16:15
Po–Pá 12:00–17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
mimo 1. pá v měs.
1. pátekv měsíci 8:00–16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 8:00–18:00 katedrála sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha – chórová kaple Hradčany
St 16:00–18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana

Ukázka z knihy:
Václav

Hradecký,
Manželský

dvoutakt,
vydalo 

nakladatelství 
Vyšehrad


