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Dobře si vzpomínám, jak jsme jednou jako děti obíhali o Du-
šičkách bubenečský hřbitov, kde byl pohřben můj dědeček,
a zapalovali větrem zhasnuté svíčky na všech hrobech, kde
jsme je našli a kde byli pohřbeni lidé, o kterých jsme nic ne-
věděli. Byla to jen hra s ohníčkem sirek a svíček, nebo jsme
nějak bezděčně chápali, že všichni ti zesnulí patří k nám a na-
še péče o ně – i tím zapálením svíčky – je naší starostí? To už
těžko rozluštím. Ale může to i dospělému posloužit jako do-
brý podnět k zamyšlení.

Je jistě správné vzpo-
mínat a modlit se za naše
příbuzné a přátele, kte-
rým jsme za mnohé vděční a kteří opustili
tento svět nedávno nebo už před mnoha lé-
ty. To dělají křes+ané odedávna a také jiné
kultury a řada jiných náboženství takovou
péči o své předky nějakým způsobem
uskutečňují. Křes+ané jsou ale svou vírou
vedeni k širšímu pohledu. Všichni lidé
jsou Božími tvory, pro všechny je připra-
veno úžasné Kristem získané vykoupení.
Jako lidé narození na této zemi patříme všichni k sobě a Bo-
ží touhou je, abychom byli všichni spásou zachráněni a mohli
se u něho shromáždit. Má tedy smysl se za všechny modlit.
To také církev dělá, a ne jen o Dušičkách, ale prakticky při
každé liturgii. Ale co my osobně te2, ve dnech, kdy navštěvu-

jeme hřbitovy, zdobíme hroby a modlíme se za zesnulé? Jak
daleko jde náš zájem o naše bližní? Jen po hranice naší rodi-
ny? Nebo ještě dál? Vzpomeneme si v modlitbě třeba na svou
paní učitelku nebo pana učitele v první třídě, kteří nás uvádě-
li do školního života a učili nás číst a psát? Nebo na své prv-
ní lásky, o jejichž životě už třeba nic nevíme? A na protivnou
sousedku, která nám neudělala nikdy nic dobrého? Na osa-
mělé staré lidi, kteří se ke smrti blíží a kteří nemají nikoho,

kdo se za ně bude mod-
lit? Na lidi, na které
vzpomínáme neradi?

Kristova smrt za
všechny lidi je obrovskou výzvou. Boží lá-
ska, která nechce, aby byl někdo ztracen,
je velikou jistotou. Jedno i druhé nám ne-
smí dovolit, abychom se ve svých vzpo-
mínkách a modlitbách zaměřili jen na své
nejbližší. Víra nás osvobozuje k univerzál-
ní lásce k lidem a tato láska nám ukládá
starat se o prospěch všech, ne jen těch nej-
bližších. V těchto dnech máme příležitost.

Nepotřebujeme k tomu velké jmění, jaké by bylo třeba ke
zmírnění hladu ve světě. Ani znalost mnoha jazyků, abychom
se domluvili se všemi národy. Stačí k tomu víra, láska a tro-
chu času a sil, které modlitbě věnujeme.

Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci

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

Listopadová sbírka na Arcidiecézní charitu
Při bohoslužbách v neděli 5. 11. 2006 proběhne v kostelích
pražské arcidiecéze dušičková sbírka na Arcidiecézní chari-
tu. V roce 2005 bylo celkem vybráno 484.551 Kč a celá část-
ka byla odeslána na účet Arcidiecézní charity Praha, Londýn-
ská 44, 120 00 Praha 2, číslo účtu 749011/0100. Děkujeme za
Vaši podporu.

Den Bible
Každoročně vyhlašovaný Den Bible (připadající na neděli
před slavností Krista Krále) má připomenout význam Knihy
knih. Bible totiž prakticky zmizela z našeho života. Kdo však
chce znát základní pravidla lidského soužití, která dnes větši-
nou stanovují zákony, měl by otevřít Bibli. Kdo se chce už
jen z kulturně historického hlediska vyznat v tématech výt-
varného umění, literatury či hudby, musí se začíst do této
sbírky knih. (Pokračování na str. 2)

Přijetí do katechumenátu v katedrále
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Ve-
likonocích r. 2008 (nebo i později), budou přijati do katechu-
menátu při bohoslužbě slova, kterou bude slavit kardinál Mi-
loslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu
2. 12. (v předvečer první neděle adventní) v 17 hodin. 

(Pokračování na str. 3)

Na co využije Arcidiecézní charita Praha sbírku?
Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že na neděli 5. 11. je pláno-
vána kostelní sbírka ve prospěch Arcidiecézní charity Praha,
považujeme za správné Vás seznámit s hlavními aktivitami
Charity v naší diecézi. Je dobré znát, které projekty Charita
realizuje, čím žije a co v nejbližší době plánuje. Tyto infor-
mace nejenže napomáhají bližšímu poznání charitního díla,
ale dávají možnost rozšířit okruh charitních spolupracovníků,
z čehož vyplývá rozšíření charitní pomoci těm, kteří ji potře-
bují. (Pokračování na str. 3)

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
Zpravodaj chce, tímto číslem počínaje, svým čtenářům představit jednotlivé vikariáty pražské arcidiecéze. Oslovili jsme pro-
to vikáře a požádali je, aby nás – jako osoby k tomu nejpovolanější – se svými vikariáty blíže seznámili, přiblížili nám průběh
procesu obnovy farností a podělili se o svůj pohled na tyto nejen územní a správní, ale i kulturní, společenské a duchovní sou-
části naší diecéze. (Pokračování na str. 2)
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Ze života arcidiecéze
Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
(pokračování ze str. 1)
Pražská arcidiecéze má 378 farností, ty jsou z praktických or-
ganizačních důvodů sdruženy do 14 okrskových vikariátů.
Hranice okrskových vikariátů se ne zcela kryjí s hranicemi
okresů, nebo+ struktura církevní správy se zejména v posled-
ním století vyvíjela spíše nezávisle na struktuře státní správy.
Farnosti obvykle zahrnují jednu nebo více obcí, ale v někte-
rých městech (Příbram, Kladno) je farností více. Samostat-
nou kapitolou je Praha, která se dělí na 4 vikariáty. II. a IV.
pražský vikariát ovšem zahrnují i některé příměstské farnos-
ti. Většina pražských farností zahrnuje území jedné nebo ně-
kolika historických obcí.

V čele vikariátu stojí vikář jmenovaný biskupem, jehož
povinností je zejména koordinovat pastorační aktivity, dohlí-
žet na spravování farností a pomáhat kněžím svého vikariátu,
pokud se dostanou do nesnází, tíží je problémy, těžce one-
mocní, potřebují duchovní pomoc apod.

O první rozhovor jsme požádali vikáře I. pražského vika-
riátu P. Mgr. Vladimíra Kelnara.

� Kolik má I. pražský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
Opravdu přesně netuším, protože jde především o farnosti,
v nichž žijí a pracují řeholníci, jejichž počet se neustále mění,
a dále jsou zde kněží v důchodu, kteří vypomáhají dle možností,
proto lze těžko hovořit o konkrétním počtu. V každém případě je
to vikariát, ve kterém působí pravděpodobně nejvíce kněží a jáh-
nů, řádově 30–50. Jsou zde také ženské řeholní komunity.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
Slučování farností v našem vikariátu probíhá, na rozdíl od ji-
ných, pozvolnou formou, prakticky došlo ke sloučení farností
na Malé Straně, což jen de facto potvrdilo současný stav, a dá-
le k vzniku tzv. klášterních kostelů se zvláštním statutem
v rámci větších farností. Těžko říci, zda se dotčeným bývalým
farnostem ulevilo, to by bylo nutné se ptát jejich bývalých fa-
rářů či administrátorů. Naší farnosti (Praha - Staré Město, ŘK
farnost u kostela Matky Boží před Týnem, pozn. red.) spíše
práce přibylo. Tím mám na mysli větší rozsah administrativy.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, myslí-
te, je to způsobeno?
Charakter našeho vikariátu je dán jeho polohou. Zaujímá střed
Prahy, a proto můžeme jen obtížně hovořit o farnostech v kla-
sickém slova smyslu. Významnou část návštěvníků bohoslu-
žeb tvoří turisté ze zahraničí a domácí návštěvníci Prahy. Ti
ovšem větší význam pro vlastní rozvoj života ve farnosti ne-
mají. Spíše jsou příjemci stávající nabídky (bohoslužby v aty-
pických časech, dobrá dopravní dostupnost, vyhledávané akce
apod.). Centrum Prahy zaznamenalo v posledních 10 letech
výrazný odliv stálých obyvatel. Na jejich úkor přibyly zejmé-
na pronajímané nebytové prostory, ze kterých ovšem žádní
farníci přicházet nebudou. Na významu však nabývají perso-
nálně utvářené farnosti, kupř. Akademická nebo Polská far-
nost, kde se scházejí profilované skupiny věřících. Za charak-
teristický rys našeho vikariátu bych označil převis nabídky

duchovních služeb a pomoci nad skutečnou poptávkou. Je to
ovšem dáno i tím, že se zdaleka netýká jen v centru bydlících.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
V centru města jsou památky první kategorie, které nám
v mnohém může svět závidět. Jejich stav lze označit za prů-
měrný a dost zřetelně odráží skutečnou návštěvnost. A starost
o ně? Nikdy nekončící, protože s nimi je neodmyslitelně spjat
život ve farnostech či klášterech. Jsem však přesvědčen, na-
kolik je to v našich silách, že jsme povinni předat je v dobrém
stavu i dalším generacím.
� Co pokládáte za specifikum I. pražského vikariátu, čím je
výjimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i cel-
kové?
Snad zde lze najít větší spektrum duchovní nabídky, než je to-
mu v jiných farnostech. Aniž bych podceňoval venkov, což
bych určitě nerad, tak fenomén personálních farností utvářený
i neoficiálně pouhou osobností kněze a dobrou dopravní do-
stupností je dost využíván i mimopražskými věřícími. P. Halík
jistě není jen knězem studentů, kteří trvale bydlí v Praze.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
To je výslovně individuální záležitost. Možná, že nutnost vzá-
jemného sepětí farností zde není poci+ována tak silně jako mi-
mo Prahu. Farnosti i kláštery jsou totiž relativně samostatné.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Doplněním farní nabídky, zejména přednáškovou a mediální
činností, která přesahuje hranice vikariátu. Vyhledávané jsou
rovněž tištěné i elektronické materiály pastoračního charak-
teru, se kterými se při práci ve farnostech setkáváme i stovky
kilometrů od Prahy.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí I. praž-
ského vikariátu?
Že by radostí byl nižší věkový průměr duchovních, než je
v diecézi obvyklé? Praha však nesmí zapomínat, že diecéze
přesahuje její hranice. Děkujeme za rozhovor (kh)

Den Bible
(pokračování ze str. 1)
Ve světě se Den Bible slaví různým způsobem. Konají se
zvláštní setkání, bývají připraveny aktuální materiály, sesta-
vené většinou za ekumenické spolupráce. Lidé rovněž fi-
nančně přispívají na biblické aktivity.

Sídlo arcibiskupství

kapituly

farnosti

hranice vikariátů

hranice farností
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České prostředí má svá specifika: tři čtvrtiny výnosu sbír-
ky, konané v tento den na biblický apoštolát, dostane evange-
lická Česká biblická společnost. Jedna čtvrtina je podle roz-
hodnutí České biskupské konference určena Českému kato-
lickému biblickému dílu pro financování jeho aktivit.

České katolické biblické dílo nabízí např. účast na někte-
rém z víkendových kurzů, které pořádáme. V nich jsou účast-
níci co nejstručněji uvedeni do správného čtení a porozumění
Bibli. Informace o kurzech a činnosti lze nalézt na webových
stránkách www.bible-cz.org.

Doporučujeme poslech pořadů „Bible v liturgii“ rádia
Proglas, na jejichž vzniku se podílíme, nebo zhlédnutí putov-
ní výstavy „Svět očima Bible – Bible očima světa“ (nedávno
ji uváděl Mons. Dominik Duka v Heřmanově Městci). Začí-
náme rovněž vydávat publikace jako pomůcky zejména pro
katechetky a katechety. Nabízíme např. „Cesty apoštola Pa-
vla“, „Palestinu v době Ježíšově“ nebo „Praotce Izraele“ –
mapky se znázorněním jednotlivých epizod rozvětvených
příběhů. Doc. Petr Chalupa, Th.D.,

ředitel Katolického biblického díla

Přijetí do katechumenátu v katedrále
(pokračování ze str. 1)
Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů a jejich ručitelů
s panem kardinálem v Sále kardinála Berana na pražském ar-
cibiskupství. Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do kated-
rály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý
uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním správcem
potvrzený katechumenátní lístek, který zde při přijetí do ka-
techumenátu odevzdá.
Data přijetí katechumenátu v arcidiecézi
V dokumentu „Řád katechumenátu v Arcidiecézi pražské“,
v novelizaci ze 7. 4. 2006 stanovil pražský arcibiskup kardi-
nál Miloslav Vlk dvě data přijetí do katechumenátu pro celou
arcidiecézi:

– sobota před první nedělí adventní (pro ty, jejichž křest je
plánován za jeden a půl roku)

– sobota před druhou nedělí v červnu (pro ty, jejichž křest
je plánován o následujících Velikonocích)

O přijetí do katechumenátu v jiném termínu, o zkrácení
katechumenátu nebo o křest podle zkráceného obřadu, jakož
i o křest v jiném termínu než o velikonoční noci (příp. ve ve-
likonočním oktávu) je třeba žádat biskupa. V tom případě ta-
ké biskup stanoví datum vyvolení.
Uvedení do křes9anského života
Uvedením do křes+anského života se rozumí poměrně dlouhý
proces, který začíná „předběžným katechumenátem“ (preka-
techumenátem), pokračuje po přijetí do katechumenátu vlast-
ním katechumenátem a vrcholí přijetím iniciačních svátostí,
na které navazuje období mystagogie. V tomto procesu je tře-
ba chápat slova „katechumen“ a „katechumenát“ jako stav
člověka delší dobu trvající, ve kterém se k němu církev už ur-
čitým způsobem hlásí podle dikce Kodexu kanonického prá-
va: „Zvláštním způsobem jsou s církví spojeni katechumeni,
kteří totiž vedeni Duchem svatým výslovně žádají o včlenění
do ní, a proto tímto přáním a také životem víry, naděje a lásky
se spojují s církví, která se již o ně stará jako o své.“

– Předběžný katechumenát, v němž se adept seznamuje
s evangeliem a s církví a dospívá k prvním krokům víry, zna-
menajícím jeho obrácení se k Bohu. Vrcholí přijetím do kate-
chumenátu.

– Katechumenát, určený k úplné katechezi. Zde se usku-

tečňuje nejen cesta poznání, ale proces obrácení, který umož-
ní katechumenovi změnit život podle evangelia a nastoupit
cestu osvobozování od hříchu. Vrcholí zařazením mezi čeka-
tele křtu (vyvolením), kterým se katechumen stává bezpro-
středním čekatelem na brzkou iniciaci. Toto období by mělo
zpravidla trvat alespoň jeden rok, může však trvat i více let.

– Období očiš9ování a zasvěcování. Je to příprava spíš du-
chovní než nauková, zpravidla v postní době. Vrcholí přije-
tím iniciačních svátostí – křtu, biřmování a eucharistie, zpra-
vidla v bohoslužbě velikonoční vigilie.

– Mystagogie. Trvá přinejmenším po celou velikonoční
dobu. V ní novokřtěnec vniká do hloubek tajemství svátostí,
které přijal a učí se z jejich síly žít.

Vnější znaky stupňovitého katechumenátu tak mají pod-
něcovat i provázet postupné kroky vrůstání do víry, do církve
a do křes+anské životní praxe. Jinými slovy: celá cesta křes-
+anské iniciace nemá vést jen k tomu, aby se člověk (křtem)
křes+anem stal, ale má mu pomoci k tomu, aby chtěl i mohl
jako křes+an z víry žít.

Na co využije Arcidiecézní charita Praha sbírku?
(pokračování ze str. 1)

Přehled největších projektů ADCH Praha:
� Rozvojové a humanitární středisko zahraniční pomoci,
Adopce na dálku
Projekt pomoci nejchudším dětem v některých zemích (Indie,
Uganda, Thajsko, Bělorusko, Litva). Jedná se o finanční po-
moc konkrétního českého dárce (jednotlivec, rodina, třída,
farnost, společenství…) vybranému konkrétnímu dítěti a ko-
munitě, farnosti, vesnici, kde dítě vyrůstá. Dárce posílá roční
stanovenou částku, která je užita ve prospěch dítěte a dalších
projektů. V současné době je skrze ADCH Praha takto pod-
porováno více než 15.000 dětí a několik desítek dalších roz-
vojových projektů. Součástí je také nový projekt – studium
devíti běloruských studentů v ČR. Tento projekt je financo-
ván Ministerstvem zahraničních věcí ČR a ADCH Praha.
Umožňuje vybraným studentům jednoroční studium českého
jazyka v Praze a poté studium na vybrané vysoké škole v ČR.
Jsou to studenti, kteří v současné politické situaci nemohou
v Bělorusku studovat, ačkoliv mají všechny předpoklady, aby
vysokoškolské studium úspěšně zvládli…
� Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Komplexní péče, jejíž hlavní výhodou je to, že je poskytová-
na v domácím prostředí pacienta (klienta). V současné době
pracuje v diecézi padesát pět zdravotních sester, které v prů-
běhu minulého roku uskutečnily celkem 157.526 návštěv
u pacienta, dále padesát šest pečovatelek, které v tomto obdo-
bí vykonaly 105.353 návštěv.
� Azylové domy pro bezdomovce (Praha, Roudnice n/L, Beroun)
Poskytují nouzové a krátkodobé ubytování lidem bez domo-
va a lidem v tísni. Součástí AD bývají charitní sociální porad-
ny, kam přicházejí lidé v kritických životních situacích. Uby-
továno bylo v minulém roce 1.272 lidí. V poradnách máme
v evidenci cca 9.000 osob.
� Azylové domy pro matky s dětmi (Brandýs n/L, Roudnice
n/L, Starý Knín)
Jsou určeny matkám, které se spolu s dětmi ocitly bez přístře-
ší, případně jsou ohrožovány domácím násilím. I zde jsou pro
klientky k dispozici charitní sociální poradny. V minulém ro-
ce zde bylo pomoženo sto šestnácti klientkám.
� K-centrum (Příbram a okolí)
Projekt prevence užívání návykových látek (poradenství,
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terapie, krizová intervence…). Klientů je sto padesát, kon-
taktů cca 1.100.
� Dům s pečovatelskou službou – (Libiš – Neratovice)
V domě s kapacitou patnáct osob je klientům zajiš+ována
komplexní domácí péče podle individuálního plánu.
� Dům na půli cesty (Kralupy n/Vlt)
Poskytuje komplexní sociální zázemí na přechodnou dobu re-
socializace mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy
a nemají se kam vrátit. Kapacita domu je patnáct osob.
� Centrum pro tělesně postižené – Dům Fatima (Praha)
Zařízení je určeno lidem po úrazech páteře, především vozíč-
kářům. Poskytujeme zde přechodné ubytování, stravování,
ošetřovatelskou péči, ergoterapii, rehabilitaci a sociální pora-
denství. Za minulý rok zde bydlelo dvacet klientů. Dalším tři-
ceti byla poskytována externí asistenční služba.
� Péče o migranty a uprchlíky (Praha, Velké Přílepy)
Jedná se o sociální a právní poradenství žadatelům o azyl –
v poradně v Praze, na letišti Praha - Ruzyně a v uprchlických
zařízeních, především ve Velkých Přílepech. Počet kontaktů
za minulý rok byl sedm set dvacet.
� Vězeňská péče (Praha a věznice Praha - Pankrác, Praha -
Ruzyně, Příbram, Vinařice, Jiřice)
Projekt poskytuje psychosociální a materiální pomoc osobám
ve výkonu trestu a po propuštění z výkonu trestu. Součást
projektu je pomoc dobrovolníků – dopisování si s vězni. Po-
čet pravidelných kontaktů za minulý rok: 60.
� Pomoc obětem obchodování s lidmi: resocializační pro-
gram pro oběti obchodování se ženami
Projekt nabízí klientkám základní krizovou intervenci, sociál-
ně-právní poradenství a krátkodobé ubytování.
� Projekt Magdala – pomoc obětem domácího násilí
Projekt má nepřetržitou krizovou telefonickou linku, zabez-
pečuje poradnu a krátkodobé ubytování klientům (šedesát žen
za minulý rok).
� Sklad humanitární pomoci (Ročov)
Slouží potřebám sociálních projektů ADCH Praha a zajiš+uje
shromaž2ování materiální pomoci pro postižené humanitár-
ními katastrofami (povodně, požáry obydlí apod.).
Plány ADCH Praha na příští rok:

– Vybudování Azylového domu pro matky s dětmi (kapa-
cita cca třicet lůžek) a Týdenního stacionáře pro seniory (osm
lůžek) – v Praze 5 - Hlubočepích. Rekonstrukce objektu bý-
valé mateřské školky (pronájem od MČ Praha 5 na dvacet let)
začne letos na podzim, otevření obou projektů je plánováno
na červen příštího roku. Celkové investiční náklady jsou ve
výši cca 20 mil. Kč.

– Rozšíření projektu Domácí péče v Praze a okolí. Jedná
se o pečovatelskou i ošetřovatelskou službu skrze farní chari-
ty, příp. organizovanou přímo Arcidiecézní charitou Praha.
Cílem je pokrýt co největší část Prahy a okolí.

– Rozšíření rozvojové pomoci a projektu Adopce na dálku
do Konga a Zambie.

– Realizace Tříkrálové sbírky 2007 v co největším počtu far-
ností (65 % výtěžku jde zpět do farností na místní sociální zá-
měr, diecézním záměrem bude podpora dostavby Azylového
domu pro matky a Týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5.)

V roce 2005 bylo ve dvou kostelních sbírkách ve prospěch
Arcidiecézní charity Praha vybráno 0,885 mil. Kč, což činí
0,9 % ročních výdajů organizace. Tato částka byla použita na
projekty: Azylový dům v Praze 8, Oběti domácího násilí,
Centrum pro tělesně postižené Fatima, K-centrum Příbram.

Více na www.charita-adopce.cz

Úcta k moudrosti
Moudrost, úcta k ní a touha po ní – to byl společný jmenovatel
návštěvy pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka na
Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

16. 10. 2006 zavítal pan kardinál do budovy KTF, aby byl
přítomen slavnostního otevření nové studovny Centrální ka-
tolické knihovny a aby požehnal obraz Panny Marie, Trůnu
Moudrosti umístěný ve fakultní kapli, která byla tímto úko-
nem Matce Boží zasvěcena.

V jedenáct hodin proběhlo ve shromáždění studentů, peda-
gogů KTF, zaměstnanců Centrální katolické knihovny KTF
a dalších slavnostní zahájení provozu nově vytvořené studov-
ny, která slouží i jako počítačová místnost. Nový prostor, je-
ho funkce a uživatelům nabízené možnosti panu kardinálovi
představil děkan KTF prof. PhDr. Ludvík Armbruster. Pan
kardinál vyjádřil svou radost ze vzniku studovny, ze stále se
zlepšující dostupnosti potřebných materiálů a informací i ze
spolupráce CKK KTF s ostatními knihovnami, zdůraznil po-
třebu, aby se nová studovna stala místem i pro širší veřejnost,
která má zájem o obory, k nimž se inventář CKK KTF vzta-
huje, a všem jejím uživatelům, současným i těm, kteří teprve
přibudou, popřál: „A+ se vám tu dobře studuje!“

Na moudrost, kterou lze poznávat prostřednictvím studia,
mohli přítomní pohlédnout ještě z jiného úhlu – ve fakultní ka-
pli se shromáždili před obrazem Panny Marie, Trůnu Moud-
rosti, který v roce Velkého jubilea univerzitním studentům da-
roval Svatý otec Jan Pavel II. Kardinál Vlk v krátké promluvě
upozornil na skutečnost, že Maria se stala trůnem Moudrosti,
Slova Božího, příbytkem vtěleného Boha Ježíše pro svou po-
koru; zdůraznil, že ke studiu, k získání moudrosti je potřebné
být právě pokorným – pokorným před pravdou, kterou hledá-
me, která oblažuje a osvobozuje. „Dnes se velmi málo hledá
pravda, nikde není heslem, za nímž by se šlo… Zde na KTF
má pravda zářit, má být tím, co rozradostňuje, oblažuje,“ do-
plnil pan kardinál k zdůvodnění, proč je obraz Matky Boží –
Sedes Sapientiae pro fakultní kapli tím nejvhodnějším.

Při obřadu žehnání obrazu zazněla ve čtení z Lukášova
evangelia slova „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachová-
vají je“. „Když Ježíš mluví o slově, mluví o moudrosti,“ upo-
zornil pan kardinál, který nejen těm, kdo do fakultní kaple
přicházejí, popřál, aby v jejich srdcích byla touha po moud-
rosti jako po důležitém prvku perspektivy života. Obřad byl
uzavřen výzvou, přáním i prosbou: „A+ je Panna Maria
ochránkyní fakulty, vzorem a přímluvkyní pro vás všechny,
kteří moudrost hledáte!“ (kh)

13. listopad – den sv. Anežky
Anežka se narodila (pravděpodobně v roce 1211, uváděno bý-
vá i datum 20. 1. 1208) patrně v Praze jako nejmladší dcera
českého krále Přemysla Otakara I. Její matka Konstancie by-
la dcerou uherského krále Bély III. (1173–1196), sestrou jeho
nástupce krále Emericha (1196–1204) a jeho bratra a nástup-
ce Ondřeje II., otce svaté Alžběty Durynské. Ta zemřela
v mladém věku a stala se spolu se svatým Františkem z Assi-
si a svatou Klárou pro Anežku příkladem, jenž měl rozhodu-
jící význam pro volbu jejího budoucího života.

Jako tříletá byla Anežka odvezena do Polska, kde byla co-
by snoubenka slezského vévody Boleslava vychovávána jeho
matkou, svatou Hedvikou. Mladý snoubenec však zemřel
a šestiletá Anežka se vrátila na Pražský hrad. V devíti letech
byla dána na vychování k premonstrátkám v Doksanech nad
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Ohří. V jedenácti letech ji otec opět za-
snoubil nastávajícímu německému králi
Jindřichu VII. Odvezl Anežku na ví-
deňský dvůr, ale i zde z jejího zasnou-
bení sešlo, protože Jindřich VII. se roz-
hodl pro Markétu Babenberskou. Anež-
ka se domů vrátila ráda, protože v hlou-
bi srdce si už dávno přála zasnoubit se
jedině Bohu. Proto odmítala i další ná-
padníky – o její ruku totiž žádal i ang-
lický král Jindřich III., a dokonce ně-
mecký císař Bedřich II. – a myslela jen
na službu Kristu a bližním.

Inspirována příkladem své sestřeni-
ce, svaté Alžběty Durynské, a pod vli-
vem minoritů, kteří se snad v letech
1224–1225 poprvé objevili v Praze,
Anežka stále hlouběji proniká do fran-
tiškánské spirituality. Prvním konkrét-
ním Anežčiným činem bylo založení
špitálu svatého Františka v Praze. Špitál
od samého počátku hmotně závisel na
nově založeném klášteře klarisek, jenž
Anežka, dopisujíc si se svatou Klárou,
vystavěla a do něhož sama později
vstoupila. Pro službu ve špitále, pro pé-
či o nemocné a chudé byl z Anežčina
podnětu založen řád křižovníků s červe-
nou hvězdou, jediný řád, který vznikl
v Čechách. Z Mohuče Anežka povolává
do Prahy minority, první skupina k nám
přišla pravděpodobně v roce 1232.

11. 6. 1234, o svátku Letnic, vstou-
pila Anežka do svého kláštera klarisek jako řeholnice. Její
krok způsobil v celé Evropě velké pohnutí – nejenže byla prv-
ní královskou dcerou, která si zvolila chudý řád svaté Kláry,
ale vzhledem ke svému rozhodnutí odmítla i nabídku k sňat-
ku od samého císaře. Už 31. srpna 1234 byla Anežka, která
již složila věčné sliby, z rozhodnutí Řehoře IX. ustanovena
v pražském klášteře Na Františku abatyší, jíž, zdá se, zůstala
až do smrti. Svůj život v klášteře naplnila modlitbou, posty
a neúnavnou prací pro chudé a potřebné, obětavě sloužila tr-
pícím a byla všemi milovaná a vyhledávaná. Ačkoliv žila
v ústraní, stala se prostřednicí mezi králem, svým bratrem
Václavem I., a papeži, smír a porozumění prostředkovala i ve
své královské rodině.

Anežčino hluboké spojení s Kristem se projevovalo i vidi-
telnými milostmi a mnohými uzdraveními a zázraky, které už
za pozemského života vyprosila.

Anežka zemřela v pověsti svatosti 2. března 1282 (datum
bylo nejednou zkomoleno, proto bývá uváděno i datum 6.
března, nejasnosti způsobené užíváním tzv. stylu Vtělení, kte-
rý počítal počátek roku od 25. března, jsou i okolo roku úmrtí)
a její tělo bylo uloženo v kapli Panny Marie, která přiléhala
k presbytáři nejstaršího klášterního kostela sv. Františka. I po

smrti byla ctěna a brzy byly hlášeny zá-
zraky, které se staly na její přímluvu.

Roku 1328 požádala královna Eliška
Přemyslovna o Anežčino svatořečení,
tehdejší snaha o kanonizaci však vli-
vem různých okolností nedošla naplně-
ní, nadobro pak byla přerušena husit-
skými válkami. V 17. století se k touze
po svatořečení v nemalé míře přidruži-
ly i vlastenecké důvody družiny čes-
kých jezuitů kolem Bohuslava Balbína,
kteří vědomě navazovali na staré české
náboženské tradice zosobňované če-
skými světci a těmi, kdo žili v Čechách,
ale dosud svatořečeni nebyli, třebas ze-
mřeli v pověsti svatosti. Beatifikace
Anežky Přemyslovny však bylo dosa-
ženo až po více než dvou staletích –
v roce 1874 ji za blahořečenou prohlá-
sil papež Pius IX.

Ve 30. letech minulého století, v pří-
pravě na 650. výročí úmrtí, silně oživla
úcta k bl. Anežce. V té době opět začí-
nají do Říma proudit žádosti o svatoře-
čení. Protože se tehdy vyžadovalo nale-
zení hrobu a ostatků, které v té době už
dávno v místě Anežčina pohřbu nebyly,
jednání dočasně uvázlo. Obnovil je
v roce 1983 kardinál František Tomá-
šek, který také stál u završení staleté
snahy – 12. 11. 1989 papež Jan Pavel II.
Anežku Českou svatořečil. Na svatope-
trské náměstí v Římě se ze socialistic-

kého Československa sjelo na deset tisíc poutníků. Pět dní
poté byly Čechy osvobozeny od čtyřicetileté totalitní vlády. 

Čerpáno z publikací: J. Polc: Světice Anežka
Přemyslovna, Praha 1989 a M. Holková: 

Novéna ke svaté Anežce České, Praha 1989

Sedmnácté výročí svatořečení
Památku sv. Anežky České a sedmnácté výročí jejího svato-
řečení oslavíme v pondělí 13. 11. 2006 při mši svaté
v 18:00 v pražské katedrále. Hlavním celebrantem bude pro-
bošt Metropolitní kapituly u sv. Víta a pomocný pražský bis-
kup Mons. Václav Malý. Srdečně zveme k účasti.

Anežka Česká ve Svatovítské katedrále
V sobotu 13. 12. 1999, deset let poté, kdy Papež Jan Pavel II.
prohlásil ve Svatopetrské katedrále v Římě Anežku Přemy-
slovnu za svatou, byla na severní stěně kaple sv. Václava od-
halena a posvěcena originální desková malba svaté Anežky.
Namaloval ji Makarius Tauc – český malíř, který v roce 1978
emigroval do Švédska a v současné době žije a maluje sakrál-
ní náměty v německém Weisbadenu. Obraz svaté Anežky je
namalován technikou vaječné tempery a umělec na ní praco-
val tři čtvrtiny roku.

Eucharistický výstav v Praze – listopad
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
18.–21. 11. 13.00–18.00 Panny Marie Královny Míru (Ve Lhotce) Lhotka
23.–26. 11. 15.00–17.00 Krista Krále (Kolbenova) Vysočany

Obraz sv. Anežky České od Makaria
Tauce umístěný v pražské katedrále.



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost
mohou setkat. Rozhodně se nejedná 

o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, 
mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

2. 11. 9:30 mše sv., vzpomínka na všech-
ny věrné zemřelé, kostel sv. Prokopa,
Chyšky
16:30 mše sv., vzpomínka na všech-
ny věrné zemřelé, bazilika sv. Petra
a Pavla, pobožnost na hřbitově, Vyše-
hrad

5. 11. 10:00 mše sv., pastorační návštěva,
žehnání zvonů, kostel Nejsv. Srdce
Ježíšova, Velký Osek

6.–11. 11. Egypt
12. 11. 9:00 farní rekolekce, Tožice
15. 11. 9:30 konference IV. pražského vi-

kariátu
18:00 kolokvium České křes+anské
akademie, Emauzy

16. 11. 8:00 biskupská rada, AP
19. 11. Regensburg, osmdesátiny biskupa

Müllera
21. 11. 9:00 konference vikariátu Benešov
22. 11. 9:30 mediální rada ČBK, Dejvice
23. 11. 8:00 biskupská rada, AP
26. 11. 9:30 mše sv., Kristus Král, katedrála

11:00 setkání s mladými muži na
téma jejich povolání, Sál kardinála
Berana, AP

28. 11. 7:00 mše sv. s bohoslovci, Arcibis-
kupský seminář, Praha

29. 11. natáčení novoroční promluvy pro ČT,
exteriéry

30. 11. 8:00 biskupská rada, AP

Z diáře biskupa Malého

2. 11. 18:00 mše sv., katedrála, koncelebra-
ce kapituly

3. 11. 16:30 sv. Ludmila, mše sv. za kněž-
ská a řeholní povolání

4. 11. mše sv., Frankfurt n. M., přednáška
5. 11. Dortmund – převzetí ceny Za toleranci
7. 11. vizitace Křes+anského gymnázia

12. 11. 10:30 mše sv., Kostelec u Křížku
13. 11. 18:00 mše sv., katedrála
14. 11. 7:00 mše sv., arcibiskupský seminář
15. 11. Dívčí katolická škola – Platnéřská ul.

– vizitace
17:30 mše sv. + přednáška, Krč 

21. 11. 9:00 mše sv. + vikariátní konferen-
ce, Čelákovice

22.–25. 11. zasedání COMECE, Brusel
+ mše sv. pro Čechy a Slováky

26. 11. 10:15 mše sv., Balkán
17:00 nešpory, katedrála

Z diáře biskupa Herbsta

5. 11. 9:30 mše sv., Krásná Hora nad
Vltavou
11:15 mše sv., Svatý Jan

5.–11. 11. exercicie pro kněze, Svatá Hora
12. 11. 9:30 poutní mše sv. ze svátku sv.

Martina, Cerhovice
13. 11. 18:00 poutní mše sv., svátek sv.

Anežky, katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha

15.–16. 11. volební kapitula Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského

19. 11. 10:00 mše sv., Hluboš
21. 11. 9:00 mše sv. v Berouně, konference

vikariátu Beroun
25. 11. 10:00 mše sv. s biřmováním, Mšec
26. 11. 8:00 mše sv. v katedrále sv. Víta,

Václava a Vojtěcha
10:30 mše sv., Praha - Nusle

28. 11. 9:30 Rada ČBK pro duchovní péči
ve zdravotnictví, Praha - Dejvice

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

Sbírka v Den Bible 19. 11. 2006
České katolické biblické dílo založila
Česká biskupská konference v roce 1993
k realizaci biblického apoštolátu. Biblic-
ké dílo pomáhá věřícím lépe porozumět
Písmu svatému. Děje se tak prostřednic-
tvím různých kurzů, přednášek nebo také
pořadů „Bible v liturgii“, které každý
pracovní den vysílá rádio Proglas.

Činnost Českého katolického biblic-
kého díla je financována ze sbírky
v Den Bible (letos neděle 19. 11.). Po-
dle rozhodnutí České biskupské konfe-
rence náleží 25 % výnosu této sbírky
Českému katolickému biblickému dílu
a 75 % České biblické společnosti, kte-
rá však vyhlašuje každoročně Dny Bib-
le již v měsíci říjnu.

Číslo účtu Českého katolického bib-
lického díla: 1015502075/5500. Za ja-
koukoli podporu jsme Vám upřímně
vděčni. Mons.ThLic.Dominik Duka O.P.,

předseda správního výboru ČKBD

Mikulášská sbírka na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 3. 12. 2006
proběhne v kostelích pražské arcidiecé-

ze Mikulášská sbírka na bohoslovce.
V roce 2005 bylo celkem vybráno
418.356,50 Kč a částka byla použita
v souladu se statutem příslušného fondu.

Konkrétně bylo v roce 2005 na po-
třeby seminaristů z fondu poskytnuto:
• Nadaci Arcibiskupský seminář v Pra-
ze prostředky na krytí pobytu bohoslov-
ců v semináři (428.871 Kč); • Arcibis-
kupskému semináři Univerzity Karlovy
příspěvek na stravné bohoslovců;
(82.418 Kč); • Teologickému konviktu
v Olomouci příspěvek na úhradu poby-
tu bohoslovců (67.200 Kč); • Příspěvek
na studia bohoslovců v Římě (16.400
Kč); • Vánoční příspěvek bohoslovcům
(11.000 Kč)

Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mi-
kulášská sbírka na bohoslovce a dále
Svatopetrská sbírka na bohoslovce (v ro-
ce 2005 činil výtěžek obou sbírek celkem
880.514 Kč, dále nepoužitá část fondu
z roku 2004 ve výši 10.000 Kč a ještě do-
datečně zaslané sbírky za rok 2004 ve vý-
ši 22.497,50 Kč). Do roku 2006 byla pře-
vedena částka 307.122,50 Kč.

Změna zřizovací listiny
školské právnické osoby
Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině škol-
ské právnické osoby Církevní základní
škola logopedická Don Bosco a mateř-
ská škola logopedická, internát a školní
družina se s účinností od 1. 9. 2006 mě-
ní název této školské právnické osoby
na Církevní základní škola logopedická
Don Bosco a mateřská škola logopedic-
ká a s účinností od téhož data se doplňu-
je výčet vykonávaných činností o čin-
nost: školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání – školní klub.

Stálá katechetická formace
v arcidiecézi
Kromě základní katechetické formace
(obvykle katechetický kurz nebo teolo-
gická fakulta) vyžaduje církev i trvalou
odbornou a duchovní formaci kateche-
tů. Tuto trvalou formaci částečně zajiš-
+ují v arcidiecézi formační dny pro kate-
chety. Cílem těchto formačních dnů,
které jsou obvykle tři během školního
roku, je podpora trvalého odborného
a duchovního růstu katechetů. Kateche-
té mají na těchto formačních setkáních
možnost vyslechnout odborníky a osob-
nosti, seznámit se s aktuálními pohledy
a důrazy katechetické služby univerzál-
ní i místní církve, vzájemně si vyměnit
zkušenosti a získat nezbytný nadhled
pro svou službu církvi. Trvalá odborná
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a duchovní formace včetně účasti na
formačních dnech je závazek, který na
sebe katecheté berou spolu s přijetím
katechetické služby (kanonické mise).
Prosím duchovní správce, aby kateche-
tům tento závazek připomínali, pomá-
hali jim spolu s farním společenstvím
dále odborně i duchovně růst a vedli je
i k poctivé účasti na arcidiecézních for-
mačních aktivitách.

Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., 
biskupský vikář

Závazný formační den pro katechety na
téma Proces přerodu „dětské“ víry
v „dospělou“ proběhne 25. 11. od 8:50
do 14:30 v Pastoračním středisku v Pra-
ze - Dejvicích.

Setkání v Arcibiskupském
semináři
Rektor Arcibiskupského semináře
v Praze spolu se seminární komunitou
zve mladé muže od 15 let na víkendové
setkání s bohoslovci a představenými na
téma „Moje povolání“. Setkání se koná
ve dnech 24.–26. 11. 2006. 

Mons. ThLic. Artur Matuszek, 
rektor Arcibiskupského semináře

P E R S O N A L I A

Změna kontaktů
Římskokatolická farnost Úvaly má
nový tel.: 281 861 488.

Životní Jubilea
Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, provinciál
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele,
prezident Arcidiecézní charity, farář
v Příbrami - Svaté Hoře

16. 11. 1971 (35 let)
JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D.,
soudce ICS v Praze 

18. 11. 1966 (40 let)
Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda, farní
vikář v Praze - Smíchově

19. 11. 1971 (35 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kanovník,
kaplan Jeho Svatosti

20. 11. 1925 (81 let)
Mgr. Ing. Martin Opatrný, trvalý jáhen
a rektor in materialibus u sv. Vojtěcha
v Praze - Dejvicích

29. 11. 1946 (60 let)

Výročí svěcení
Mons. ThDr. Oto Mádr, kanovník, pre-
lát 22. 11. 1942 (64 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

U s t a n o v e n í

Mgr. Pavel BUDSKÝ DiS. byl s účin-
ností od 1. 9. 2006 uvolněn z funkce
kaplana Církevní střední zdravotnické
školy Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00
Praha 2 - Nové Město. Ostatní ustano-
vení zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Markéta DVOŘÁKOVÁ byla
s účinností od 15. 9. 2006 jmenována
a ustanovena administrátorem in mate-
rialibus Římskokatolické duchovní
správy u kostela sv. Josefa Praha - Malá
Strana.
Roman JANÁČ CSsR byl s účinností
od 15. 9. 2006 ustanoven k jáhenské
službě v Římskokatolické farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie Pří-
bram - Svatá Hora.
MUDr. Miroslav MALÝ byl s účin-
ností od 1. 9. 2006 jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním Římsko-
katolické farnosti Čestlice. Tímto usta-
novením se nemění ani neruší ostatní
ustanovení.
Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK byl
s účinností od 1. 9. 2006 uvolněn
z funkce spirituála Svatojánské koleje –
vyšší odborné školy pedagogické ve
Svatém Janu pod Skalou a s účinností
od téhož data byl jmenován a ustanoven
kaplanem Svatojánské koleje – vyšší
odborné školy pedagogické ve Svatém
Janu pod Skalou. Dosavadní ustanovení
farním vikářem Římskokatolické far-
nosti Beroun zůstává nadále v platnosti.
Mgr. Antonín Damián NOHEJL byl
ze zdravotních důvodů s účinností od
19. 9. 2006 uvolněn z funkce farního vi-
káře Římskokatolické farnosti Kolín.
P. Mgr. Kamil Metoděj NOVÁK CCN
byl s účinností od 1. 9. 2006 jmenován
a ustanoven kaplanem Církevní střední
zdravotnické školy Jana Pavla II., Ječná
33, 120 00 Praha 2 - Nové Město,
a Křes+anského gymnázia, Kozinova
1000/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař.
Tímto ustanovením se nemění ani neru-
ší ostatní ustanovení.
Mons. Anton OTTE, děkan, kněz die-
céze Bamberg, byl s účinností od 1. 10.
2006 na dobu tří let jmenován a ustano-
ven kaplanem německy mluvící komu-
nity v Arcidiecézi pražské a rektorem in
spiritualibus kostela sv. Jana Nepomuc-
kého Praha - Nové Město.

Úmrtí
ThDr. Stanislav NOVÁK, kanovník
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě, zemřel dne 2. 10.

2006 ve věku 89 let, v 65. roce svého
kněžství. Poslední rozloučení se konalo
9. 10. 2006 v bazilice sv. Petra a Pavla
v Praze - Vyšehradě, pohřben byl na Vy-
šehradském hřbitově v Praze. Zesnulý
byl členem CCC. R.I.P.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 754(705), fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
www.vira.cz; www.pastorace.cz

1. 11. 9:30 Akademie nejen pro
seniory
3. 11. 17:00 Rekolekce s P. Józe-
fem Augustynem*
4. 11. 7:30 Rekolekce s P. Józe-
fem Augustynem*
5. 11. 7:30 Rekolekce s P. Józe-
fem Augustynem*
6. 11. 18:00 Příprava na svátost
nemocných
7. 11. 19:30 Příprava na manžel-
ství (5/8), téma: Jak prožívat v manžel-
ství vztah k Bohu, pořádá Centrum pro
rodinu*
8. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
8. 11. 20:15 Biblické hodiny,
P. Angelo Scarano na téma „Rozumíš
tomuto podobenství?“
11. 11. 9:00 Pomocníci v pastoraci
(2/7)
13. 11. 16:30 Možnost svátosti smí-
ření před udělováním svátosti nemoc-
ných
13. 11. 17:30 Mše svatá s udělová-
ním svátosti nemocných
14. 11. 19:30 Příprava na manžel-
ství (6/8), téma: Manželství a sexualita,
pořádá Centrum pro rodinu*
15. 11. 9:30 Akademie nejen pro
seniory
15. 11. 20:15 Biblické hodiny,
P. Angelo Scarano na téma „Rozumíš
tomuto podobenství?“
17. 11. 20:00 Modlitba Taizé
21. 11. 19:30 Příprava na manžel-
ství (7/8), téma: Děti a my, pořádá Cen-
trum pro rodinu*
22. 11. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
22. 11. 20:15 Biblické hodiny,
P. Angelo Scarano na téma „Rozumíš
tomuto podobenství?“
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25. 11. 9:00 Formační den pro ka-
techety
27. 11. 19:30 Česká křes+anská aka-
demie Praha 6, P. Pi+ha na téma „Existu-
je český mýtus?“ Dědictví starých čes-
kých pověstí
28. 11. 19:30 Příprava na manžel-
ství (8/8), téma: Obsah manželského
slibu, průběh svatebního obřadu, pořádá
Centrum pro rodinu*
29. 11. 20:15 Biblické hodiny,
P. Angelo Scarano na téma „Rozumíš
tomuto podobenství?“
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4,
* jen pro přihlášené

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
tel.: 220 181317, e-mail: adks@apha.cz

Stálá formace katechetů
v arcidiecézi
Přijetí katechetické služby v církvi za-
vazuje katechety k tomu, aby se trvale
odborně vzdělávali a pečovali o svůj
duchovní růst. Jednou z forem je péče,
kterou jim poskytuje Katechetické stře-
disko při společných arcidiecézních set-
káních. Ta se konají zpravidla třikrát
ročně. Tématem nejbližšího takového
celodenního formačního programu, kte-
rý proběhne 25. 11. 2006, je Proces pře-
rodu „dětské“ víry v „dospělou“.

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
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 23. 1. až 13. 3.
2007 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým
dobrovolných spolupracovníků Centra
tvořený manželskými páry, psycholo-
gem, jáhnem a knězem. Snoubenci,
hlaste se co nejdříve telefonicky nebo
mailem v Centru pro rodinu. Kapacita
kurzu je omezena! Následující termín
přípravy je 10. 4. – 29. 5. 2007.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod ve-
dením manželského páru, který má k té-
to činnosti pověření biskupského vikáře
pro pastoraci.

O různých 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
související s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Manželé třetího tisíciletí
V sobotu 25. 11. se koná pravidelné du-
chovně zaměřené setkání mladých man-
želů do 5 let manželství pod vedením
P. Josefa Čunka SJ. Setkání se uskuteč-
ní v rezidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2,
od 9:30 do 13 hodin. Na akci je nutné se
předem přihlásit v Centru pro rodinu,
kde také získáte bližší informace.

Adventní rekolekce pro
manželské páry
na téma „Aby se tělo stalo slovem“ bu-
de doprovázet ThLic. Pavel Vojtěch Ko-
hut, OCD v sobotu 9. 12. od 9:00 do
15:00 ve farním sále a v kostele farnos-
ti Neposkvrněného Početí Panny Marie,
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické 10.
Během dne bude příležitost ke svátosti
smíření a na závěr mše svatá. Občers-
tvení v poledne bude zajištěno. Na ob-
novu je nutné se přihlásit předem telefo-
nicky nebo mailem, a to nejpozději do
5. 12. 2006.

Seznámení s Biblí
Program je určen pro snoubence a mladé
manžele, kteří mají zájem seznámit se
s Biblí a naučit se základům práce s ní.
Jedná se o tři na sebe navazující setkání,
která směřují k základnímu uvedení do
biblické modlitby. Setkání povede
P. Marian Masařík O.Carm. Proběhnou
vždy v pondělí 15., 22. a 29. 1. 2007 od
19:30 do 21:00 v prostorách Centra,
Thákurova 3, Praha 6. Na akci je nutné
se předem přihlásit v Centru pro rodinu,
kde také získáte bližší informace.

Osamělé maminky
Příští sekání osamělých maminek (roz-
vedených, vdov, svobodných) se usku-
teční v sobotu 4. 11. 2006 od 14:00
v Komunitním centru sv. Prokopa v Pra-
ze 13 - Nových Butovicích. Náplní set-
kání bude výroba vánočních přání.
Účast s dětmi je po předchozí telefonic-
ké dohodě s Centrem pro rodinu možná.

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - Ku-
nratice, tel: 244 910 469, fax: 244 912
713, e-mail: adcm-pha@volny.cz,
http:// www.praha.signaly.cz

Kurz pro animátory
2006–2008
Je Ti mezi šestnácti a čtyřiadvaceti ro-
ky? Podílíš se na vedení společenství
nebo se na to chystáš? Chceš se dozvě-
dět 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 odpověděl ANO, pak ne-
váhej a PŘIHLAŠ SE na tel.: 244 910
469, nebo na e-mailu: adcm-pha@vol-
ny.cz další informace najdeš na strán-
kách: www.praha.signaly.cz Poslední
možnost, jak se účastnit tohoto kurzu, je
přijít na víkendové setkání 8.–10. 12.
2006

Škola partnerství od října
2006
Kurz je určen pro svobodné mladé lidi
od 16 let, a to nejen pro ty, kdo již s ně-
kým chodí, ale také pro ty, kdo hledají,
jakou cestou jít, jaké je jejich životní
povolání. Škola partnerství obsahuje pět
víkendových setkání od října do dubna.
Přednášejícími jsou manželské páry, li-
dé žijící v zasvěceném životě a odborní-
ci z řad lékařů a psychologů. Mezi té-
mata, jimiž se Škola partnerství zabývá,
patří například: Navazování vztahu; Od
zamilovanosti k lásce; Rozdíly mezi
mužem a ženou; Mezi rodinou a karié-
rou; Rozumné řešení konfliktů; Je lepší
milovat a ztratit než nikdy nemilovat;
Sexualita, přitažlivost a pohlazení; Děti
milované a chtěné; Jsou naše sny napl-
ňovány?… Kurz je doprovázen kně-
zem. Během setkání bude čas i na
workshopy, modlitbu, osobní rozhovory
s přednášejícími… Více informací
a přihlášky: e-mail: adcm-pha@vol-
ny.cz; tel.: 244 910 469. Poslední mož-
nost, jak se účastnit tohoto kurzu, je při-
jít na víkendové setkání 24.–26. 11.
2006
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Večery ve středu
Je to nabídka, jak si jednou v měsíci
zpříjemnit večer a pobýt s přáteli. Začí-
náme v 18:30 adorací, následuje kultur-
ní program. Je možné posedět v klubu
a také nabízíme možnost svátosti smíře-
ní 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). V listopadu se
koná Večer 15. 11., tématem katecheze
bude Svátost křtu.

Nazaretská víkendovka
O víkendu 1.–3. 12. 2006 se koná tema-
tické setkání – A+ žijí duchové (Jak je to
s vyvoláváním duchů, okultismem, ho-
roskopy, vykládáním karet, černou ma-
gií…). Pro mládež ve věku 12–16 let.
Zbude čas i na zábavu a popovídání.
Můžeš tu také zažít pěkné mše svaté,
katecheze a modlitby.

Upozornění: pokud není uvedeno jinak,
je místem konání akcí Arcidiecézní cen-
trum života mládeže – Nazaret (Kostel-
ní nám. 16; Praha 4 - Kunratice). Cesta
do Nazareta: ze stanice metra C „Kače-
rov“ autobusem č. 114 do zastávky
„Kunratická škola“. Nazaret je žlutý
dům za kostelem.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz

„Prokopská zastavení“
Srdečně Vás zveme na další pokračová-
ní přednáškového cyklu „Prokopská za-
stavení“, tentokrát na téma: „Cizí oheň“
(Nm 3,4) – Pokušení okultismu a překáž-
ky duchovního růstu, které se bude ko-
nat v úterý 21. 11. 2006 od 18:30 v Ko-
munitním centru sv. Prokopa. Přednáší:
P. Vojtěch Kodet, Th.D. generální dele-
gát řádu obutých karmelitánů.

Výstava
Srdečně Vás zveme na výstavu o životě
a poselství blahoslavené Alžběty od
Nejsvětější Trojice, která bude instalo-
vaná v sále Komunitního centra sv. Pro-
kopa od 10. do 30. 11. 2006. V rámci

výstavy Vás v úterý 14. 11. od 18:00 sr-
dečně zveme na „Večer s bl. Alžbětou od
Nejsvětější Trojice“, na který jsme po-
zvali P. Gorazda Cetkovského OCarm.

Pozvánka na koncert
V neděli 26. 11. 2006 od 19:00 vystoupí
v Komunitním centru sv. Prokopa jihoa-
frický univerzitní pěvecký sbor The
Wits Choir spolu se sborem Cantarina
z České republiky.

Křes1anské
centrum –
Jižní Město

Modletická 1401, Praha 11, 
tel.: 774 171 556; e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz

4. 11. 9:00–13.00 Podzimní brigáda
na zahradě (zahrada, vchod E)
6. 11. 9:30 Mgr. H. Korcová: Mo-
tivace u dětí, beseda z cyklu „Jak na to“
(Mateřské centrum Domeček, vchod E)
10. 11. 19:00 Sahara Delight aneb
Jak vypadá nebe na Zemi? Pomalá hud-
ba, střídmé slovo a vydatné foto z puto-
vání Marokem – cestovatelské promítá-
ní, které přesahuje běžný dokumentární
žánr (Klub Na Dně, vchod E)
13. 11. 9:30 Ing. M. Bumbálková:
Papírové, nebo látkové pleny, beseda
z cyklu „Jak na to“ (Mateřské centrum
Domeček, vchod E)
13. 11. 16:00 Doc. Ing. Jaroslav Po-
lák, DrSc.: 17. listopad, setkání Sdruže-
ní křes+anských seniorů (Klub Na Dně,
vchod E)
20. 11. 9:30 Mgr. R. Kraleva: Iko-
nografie aneb o křes+anských obrazech,
beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateřské
centrum Domeček, vchod E)
27. 11. 9:30 Mgr. M. Šlaisová:
Prevence jednostranného zatížení zad,
beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateřské
centrum Domeček, vchod E)

Miniškola sportu – každé pondělí od
15:00 pořádá Křes+anský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411
(sraz metro Opatov).

Bezplatná právní poradna – každou
středu 16:00–18:00 nutno objednat se
na tel.: 774 171 556 (poradna Rada
a pomoc).

Aerobic pro děvčata – každý čtvrtek
od 17:30 pořádá Křes+anský sportovní
klub, přihlášky na tel.: 603 256 411 (far-
ní sál, Na Sádce 18, Chodov).

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha

2. 11. 20:00 Bohoslužba za zemře-
lé, při které zazní Requiem W.A.Mozarta.
3.–5. 11. Víkend nejen pro stu-
denty prvních ročníků. Koná se na faře
v Jítravě na Liberecku. Kontaktní osoba
je Jana Freibertová (jafrei@seznam.cz)
15. 11. 19:00 Představení komunity
Sant’Egidio (sakristie). Kontaktní osoba
Petra Ležáková (petalez@seznam.cz)
17. 11. Pou+ studentů do Háj-
ku u Prahy. Kontaktní osoba Pavel Ko-
čica (PKocica@seznam.cz)
22. 11. 19:00 Literárně hudební ve-
čer (sakristie) Kontaktní osoba Tomáš
Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)
29. 11. 19:00 Filmový klub. Kon-
taktní osoba Jozef Murín (jozef@mu-
rin.net)

Veškeré aktualizace a pravidelný pro-
gram (bohoslužby, meditace, jazykové
kurzy, sportovní klub a knihovna), na-
jdete na www.salvator.farnost.cz

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz

10. 11. 19:00 vernisáž fotografií
Hany Rysové a koncert Jana Buriana
„Kulturní ozdravovna“
23. 11. 19:30 diskusní setkání
s MUDr. Dagmar Křížkovou na téma
„Homosexualita a víra“
2. 12. 16:00 adventní duchovní ob-
nova s MUDr. Maxem Kašparů na téma
„Je čekání promarněný čas?“
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Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice
www.volny.cz/divadlo.miriam

5. 11. 15:00 Perutinka. Pohádka
o holčičce Perutince, které se splnil její sen
létat. Pohádka je určena dětem od 3 let.
9. 11. 19:00 Kouzelný podzim.
O rybářích, myslivcích, mlynářích, pa-
stvách, o posvícenském hodování i mi-
lování hraje a zpívá Malá česká muzika
Jiřího Pospíšila.
11. 11. 19:00 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Návštěvník. Setkání slavného
psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-
mým návštěvníkem.
23. 11. 19:00 L. Trmíková, J. Nebe-
ský: Dny noci. Inscenace přibližuje udá-
losti z posledních měsíců života sv. Te-
rezie z Lisieux.
26. 11. 15:00 O pyšné noční košil-
ce. Pohádka pro nejmenší děti o Pyšné
noční košilce Parádyji, která si nechce
hrát s chudou košilkou Bělinkou (na ná-
mět pohádek bratří Čapků).

rezervace vstupenek: denně 16-21 hod. na
tel.: čísle 604 322 969, 274 818 525 nebo
na e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz

Česká
křes1anská
akademie

klášter Emauzy, Vyšehradská 49,
128 00, Praha 2,  tel: 224 917 210
e-mail: cka@omadeg.cz,
www.omadeg.cz/cka

2. 11. 16.00 Uměnovědná sekce.
Prof. PhDr. Jan Royt: Kostel Panny Ma-
rie Sněžné na Novém Městě Pražském.
Kostel P. M. Sněžné na Jungmanno-
vě nám. Praha 1.
10. 11. 17.00 Psychoterapeutická
sekce. MUDr. ThMr. Prokop Remeš:
Náboženství, násilí a terorismus. Čítár-
na dominikánského konventu u sv. Jiljí,
Praha 1, Husova 8, 1. patro.
14. 11. 17.30 Ekologická sekce.
RNDr. ThDr. Gabriela Ivana Vlková
OP: Ekologické myšlení jako cesta
k ekologickému jednání. Františkán-
ský klub u kostela Panny Marie Sněž-
né na Jungmannově nám. Praha 1.
22. 11. 18.00 Unie katolických žen
ve spolupráci s ČKA. PhDr. Mireia Ryš-
ková, Th.D.: Kritická věrnost církvi (Mary
Ward). KTF UK, Thákurova 3, Praha 6.

Arcidiecézní
charita

Londýnská 44, Praha 2, 
tel.: 224 246 519 (73), 
e-mail: praha@charita-adopce.cz
www.charita-adopce.cz

Duchovní cvičení
Arcidiecézní charita Praha nabízí všem
spolupracovníkům i ostatním zájemcům
možnost účasti na duchovních cviče-
ních v exercičním domě na Svaté Hoře.
Začátek je v neděli 26. 11. (Slavnost
Krista Krále) a zakončení bude ve
čtvrtek 30. 11. 2006

Tyto již pravidelné exercicie organi-
zované Arcidiecézní charitou Praha
jsou příležitostí ke ztišení a duchovní-
mu zamyšlení na začátek nového cír-
kevního roku. Mohou být i dobrou pří-
ležitostí k duchovním rozhodnutím
v nastávající adventní době.

Veškeré informace obdržíte v ADCH
Praha, přihlášky zasílejte písemně,
možno i na e-mailovou adresu. Se vše-
mi zájemci se těšíme na viděnou.

YMCA –
Živá
rodina

občanské sdružení, Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, tel.: 224 872 421, 
e-mail: zr@ymca.cz

Zimní Tábor pro celé rodiny
YMCA – Živá rodina si Vám dovoluje
nabídnout pozvání na Adventně-lyžař-
ský pobyt rodin, a to v termínu 9.–16.
12. 2006. Tábor se koná v Domě Setká-
ní v Albeřicích. Objekt se nachází ve
východní části Krkonoš, asi 3,5 km se-
verovýchodně od Horního Maršova.
Pro děti budou k dispozici lyžařští in-
struktoři. Večer budou mít děti program
s pečovateli, což umožní rodičům v kli-
du sdílet své prožitky a zkušenosti
v diskusních skupinkách i prožívat spo-
lečně adventní dobu. Cena pobytu s po-
lopenzí je: 2.400 Kč pro dospělého,
2.300 Kč pro děti od 10 do 15 let, 2.050
Kč pro děti od 3 do 9 let a děti do 3 let
mají pobyt zdarma (pro členy YMCA –
Živá rodina: dospělý 2.300 Kč, děti
10–15 let 2.200 Kč, děti 3–9 let 1.950
Kč). Podrobné informace podá Vojta
Novák – 602 302 237.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz

Unie katolických žen zve na další před-
nášku z cyklu „Ženská spiritualita“ Kri-
tická věrnost církvi (Mary Ward). Před-
náška se uskuteční v budově Katolické
teologické fakulty, Thákurova 3, Pra-
ha 6, v 1. patře v multimediální učebně
č. 1053 ve středu 22. 11. 2006 v 18:00,
přednáší: PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

KřesVanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lékař
(interna, alergologie, gynekologie),
psycholog (sebepřijetí a sebehodnocení,
vztahy a komunikace v rodině i v za-
městnání), právník (civilní, církevní
právo), kněz (morální problémy, otázky
svědomí, duchovní pohovor, problema-
tika sekt). Umožňuje také kontakt s Po-
radnou pro ochranu nenarozeného živo-
ta a s Poradnou domácí hospicové péče.
Volat můžete každé úterý a čtvrtek od
10:00 do 17:00 na tel.: 220 181 329.

Provincie  
kapucínů v ČR, 
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, tel:
220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz

V listopadu bude hrát loretánská zvon-
kohra každý den, vždy v celou hodinu
od 9:00 do 18:00 píseň Tisíckráte poz-
dravujem tebe.
Středa 1. 11. 16:30 Anonym: Intrá-
da, Duchovní píseň: Všichni Boží vyvo-
lení.
Čtvrtek 2. 11. 16:30 Duchovní pí-
seň: Blíž k tobě Bože můj
Neděle 5. 11. 12:00 a 19:00 Ano-
nym: Pange lingua, improvizace
Neděle 12. 11. 12:00 a 19:00 K. V.
Holan Rovenský: Missa da requiem,
Všichni lidé ve světě
Neděle 19. 11. 12:00 a 19:00 Anonym:
Hospodine pomyluj ny, improvizace
Středa 22. 11. 16:30 M. A. Charpen-
tier: Preludium. A. Estendorffer: Aria
Neděle 26. 11. 12:00 a 19:00 Duchov-
ní píseň Ježíši Krále, improvizace
Středa 29. 11. 16:30 A. Michna
z Otradovic: Všichni Boží vyvolení
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Při sváteční zvonkohře hrají Radek
Rejšek, Alena Michálková a Vít Janata
– všichni jsou loretánskými karionisty
(tj. hráči na zvonkohru).

K poslechu i k prohlídce Lorety sr-
dečně zvou bratři kapucíni.

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

Domov sv. Karla Boromejského v Praze
- Řepích Vás zve na
• Podzimní koncert komorního smíše-
ného sboru BYZANTION, 25. 11. 2006
v 16:30
• Podzimní koncert TRIA SIRIUS –
flétna, viola a violoncello, 28.11. 2006
od 18:00
• 1. adventní koncert, na kterém vy-
stoupí vokální soubor GESHEM pod
vedením Marka Šlechty v neděli 3. 12.
v 17:00.
Všechny koncerty se uskuteční v koste-
le sv. Rodiny v Praze - Řepích. Vstupné
je dobrovolné. Výtěžek koncertů bude
věnován na modernizaci vybavení Do-
mova sv. Karla Boromejského.

Další zprávy

Setkání animátorů seniorských
společenství v ČR
Diecézní centrum pro seniory ve spolu-
práci s Centrem pro rodinu Hradec Krá-
lové zve vedoucí, animátory a spolupra-
covníky seniorských společenství čes-
kých a moravských diecézí na Setkání
animátorů seniorských společenství
v ČR, které se koná v Hradci Králové ve
dnech 20.–21. 11. 2006 (setkání animá-
torů je také veřejně přístupné všem lai-
kům, kteří se o tuto problematiku zají-
mají). Cílem setkání je vzájemné sdíle-
ní, povzbuzení a obohacení zvláště
v pastorační práci se seniory. Na progra-
mu budou hlavně odborné přednášky
s tématy jako např. Senioři a pastorace,
Senior v rodině, Senioři a diecéze a dal-
ší. Se svými příspěvky vystoupí Mons.
Dominik Duka, Mons. Josef Suchár, Dr.
Josef Zeman a další přednášející. Po do-
mluvě jsme schopni zajistit ubytování
i stravování. Přihlašujte se co nejdříve.

Podrobnosti se dozvíte na kontak-
tech Biskupství královéhradeckého,
Diecézní centrum pro seniory, Velké

nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.:
495 063 661 mobil: 737 215 328, e-
mail: dcs@diecezehk.cz; http://senio-
ri.diecezehk.cz

Nabídka rekreace
Možnost rekreace a duchovních cvičení
(kněze je nutno si zajistit) v Penzionu
České provincie Kongregace Dcer Bož-
ské Lásky v Lužických horách, Klášter-
ní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou;
tel./fax: +420 412 379 350, e-mail:
kdbl.jiretin@volny.cz; web: www.vol-
ny.cz/kdbl.jiretin

Poskytujeme dvoulůžkové i jedno-
lůžkové pokoje s teplou a studenou vo-
dou; WC, sprchy a koupelna jsou na
chodbě. Pro rodiny je k dispozici apart-
má se sociálním zařízením. Ceny ubyto-
vání: dospělí – plná penze 330 Kč; pou-
ze nocleh 190 Kč; snídaně 25 Kč; oběd
65 Kč; večeře 50 Kč; děti od 3 do 10 let
– plná penze 180 Kč; pouze nocleh 100
Kč; snídaně 15 Kč; oběd 35 Kč; večeře
30 Kč; děti od 10 do 15 let – plná penze
260 Kč; pouze nocleh 150 Kč; snídaně
20 Kč; oběd 50 Kč; večeře 40 Kč;

Krátká sdělení

• Kostel Panny Marie Královny v Praze
4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku,
akademického sochaře Jana Bradny na
téma „Historie Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí – druhá část“,
která se bude konat v 16:30, v neděli
dne 12. 11. 2006.
• Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail:
ffprg@focolare.cz Vás zve na další set-
kání cyklu „Zlatá Praha“, které se bude
konat v neděli 19. 11. 2006 od 16:00 do
18:00 v zasedacím sále úřadu Městské
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha
5 - Smíchov (MHD Anděl, naproti vcho-
du do kostela sv. Václava). Bližší infor-
mace na adrese http://www.focolare.cz/
• Benefiční koncert vokálního souboru
GESHEM (černošské spirituály) se
uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2006
v 19:00 v kostele sv. Anežky na Spoři-
lově. Výtěžek bude věnován základní
katolické škole v Estonsku.
• Sestry Apoštolátu sv. Františka, Praha
6 - Dejvice, Proboštská 3, srdečně zvou
na cyklus přednášek P. Jaroslava Brože,
Th.D. „Pokrm Božího slova ze stolu
církve – výklad nedělních liturgických
textů“. Přednášky se uskuteční v pondě-
lí 6. 11., 20. 11. a 11. 12. 2006 od 17:30
v kostele sv. Václava.

Oznámení

Výběrové řízení
Generální sekretář Sdružení „Česká ka-
tolická charita“ vyhlašuje výběrová ří-
zení na obsazení míst asistent(ka) pro
vztahy s veřejností (PR manager), asis-
tent(ka) ekonom. oddělení, pokladní.
Více informací na www.charita.cz nebo
na telefonu 296 243 344.

Co nového v knižním světě

Síla v slabosti Jana Pavla II.
Kniha shrnuje vyprávění čtyř osob, kte-
ré Jana Pavla znaly zblízka. Stanislaw
Dziwisz byl dlouholetým osobním ta-
jemníkem papeže. Czeslaw Drazek je
vedoucí polského vydání deníku Osser-
vatore Romano. Profesor Renato Buz-
zonetti byl papežovým osobním léka-
řem a vůbec poprvé na veřejnosti popi-
suje závažné chirurgické zákroky a lé-
čení, které Jan Pavel podstupoval až do
posledních dnů svého života. Angelo
Comastri, vikář baziliky svatého Petra,
vypráví o neuvěřitelné pouti věřících
a lidí ze všech koutů světa, kteří se při-
šli s papežem po jeho smrti rozloučit.

Váz., 99 str., 129 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

S čerty v zádech a anděly po
boku (Na minutu s Antonínem
Randou)
Knížka přináší v upravené podobě nej-
úspěšnější texty šéfredaktora Katolické-
ho týdeníku Antonína Randy, jak vyšly
v těchto novinách v letech 2003–2005
v oblíbené rubrice Editorial. Text dopl-
ňuje i dalších 40 dosud nepublikova-
ných příběhů. Brož., 110 str., 99 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Moudrost a vtip
G. K. Chestertona
Alexander Tomský vybral a přeložil té-
měř 450 úryvků z Chestertonova díla.
Gilbert Keith Chesterton (1874–1936)
se proslavil mnoha literárními žánry, ale
hlavní důvod, proč stále patří k nejcito-
vanějším autorům světa, naleznete v té-
to útlé knížce. Chesterton byl totiž mis-
trem paradoxu. Uváděl do světa tisíce
malých překvapení a radostí ze života,
proto byl tolik milován i těmi, kteří ne
zcela sdíleli jeho životní filozofii.

Váz., 127 str., 149 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz
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Morálka v dialogu – Křes1anský
pohled na morální problémy
dneška (Jiří Skoblík)
Docent Skoblík přednáší dlouhá léta
křes+anskou etiku a morální teologii na
Univerzitě Karlově v Praze. V růz-
ných médiích systematicky reaguje na
aktuální etické problémy dnešních lidí,
globalizovaného světa a naší i světové
církve. Ve spolupráci s editorem Tomá-
šem Jajtnerem připravil reprezentativní
průřez svými studiemi a aktuálními ko-
mentáři.              Brož., 326 str., 290 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Mojžíš (Alice Bohuslavová)
Pro děti převyprávěný biblický příběh
o Mojžíšovi doplněný krásnými barev-
nými ilustracemi Alice Bohuslavové.
Ke knížce je možno zakoupit i omalo-
vánky. A5, 40 s., 59 Kč (omal. 19 Kč)

Křes9anský život, s.r.o., Samuel,
www.samuelcz.com

Z historického kalendáře
1. listopadu 1996 rozhodnutím arci-
biskupa pražského byla zřízena římsko-
katolická duchovní správa u kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Praze 10
- Malešicích
2. listopadu 1766 piaristé začali vy-
učovat na koleji v Panské ulici v Praze
4. listopadu 2001 v Římě blahořečen
otec Metod Trčka, katolický kněz – re-
demptorista, někdejší člen pražské pro-
vincie (1886–1959)
5. listopadu 1951 zemřel Bedřich
Antonín Wiedermann, varhaník, sklada-
tel, pedagog. Působil v emauzském
klášteře a v chrámu v Praze - Karlíně (*
10. 11. 1883)
5. listopadu 1991 zemřel Jan Lebeda,
světící biskup pražský, teolog a spisova-
tel, generální vikář pražské arcidiecéze
(* 23. 4. 1913)
6. listopadu 1991 papež Jan Pavel II.
udělil strahovskému opatskému chrámu
Nanebevzetí Panny Marie titul bazilika
menší (basilica minor)
7. listopadu 1886 vysvěcen pseudoro-
mánský kostel sv. Cyrila a Metoděje
v Praze - Nebušicích
8. listopadu 1926 narozen Josef Kou-
kl, emeritní biskup litoměřické diecéze

10. listopadu 1366 papež Urban
V. v Avignonu potvrdil fundaci a výsa-
dy koleje Karlovy
11. listopadu 1946 ThDr. Josef Beran
se ujal vedení pražské arcidiecéze
12. listopadu 1956 zemřel Mořic Pí-
cha, královéhradecký biskup (od r. 1931),
osobní tajemník pražského arcibiskupa
Lva Skrbenského z Hříště, generální vi-
kář pražské arcidiecéze (* 18. 4. 1869)
14. listopadu 1266 Hedvika, kněžna
slezská, prohlášena papežem Klimen-
tem IV. za svatou
15. listopadu 1931 ve svatovítské ka-
tedrále v Praze intronizován Karel Kaš-
par jako 32. pražský arcibiskup
17. listopadu 1946 v kostele sv. Jakuba
v Praze poprvé provedena Missa festiva
ke cti sv. Alberta Velikého od skladatele
O. A. Tichého
18. listopadu 1751 narozen Milo Jan
Nepomucký Grün, katolický teolog, dě-
kan TF, latinský spisovatel, opat stra-
hovského kláštera († 20. 1. 1816)
20. listopadu 1916 zemřel Josef Tum-
pach, katolický teolog, papežský prelát,
spisovatel, profesor církevního práva
a křes+anské sociologie na TF UK (* 20.
12. 1862)
21. listopadu 1671 položen základní
kámen ke klášteru karmelitánů při kos-
tele sv. Havla na Starém Městě praž-
ském
22. listopadu 1551 datován v Římě list
sv. Ignáce z Loyoly císaři Ferdinandovi
I. týkající se potřeby zřízení stálé jezuit-
ské koleje a misie v Praze
27. listopadu 1321 zemřela Kunhuta,
dcera Přemysla Otakara II. Po smrti
manžela v roce 1302 se stala představe-
nou svatojiřského kláštera v Praze
29. listopadu 1781 král český a uher-
ský Josef II. zrušil všechny kláštery,
které se nezabývaly školskou, vědeckou
nebo charitativní činností

Arnošt Kelner

K zamyšlení

NEDĚLEJ SI STAROSTI

Běž stále po stopách Kristových.
Nedělej si starosti, co bude zítra. 
Hledej nejprve Boží království 
a jeho spravedlnost. 
Plně se mu vydej, 
On ti nasype míru plnou, 
natřesenou, překypující. 
Protože jakou měrou měříš, 
takovou Bůh naměří tobě.
A+ spíš, nebo bdíš, v noci, či ve dne, 
zaseté semeno klíčí a roste a ty ani 
nevíš, jak. (bratr Roger z Taizé)

Hledejte především jeho království 
a všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starosti o zítřek...

(srov. Mt 6,33–34)

GAGARIN BOHA NEVIDĚL

Evangelium říká, že království Boží je
především v nás. Neumíme-li najít Boží
království v sobě samých, neumíme-li se
setkat s Bohem ve svém nitru, je jen mi-
zivá naděje, že Boha potkáme vně sebe. 

Když se Gagarin vrátil z vesmíru
a pronesl pozoruhodný výrok, že v nebi
žádného Boha nespatřil, poznamenal je-
den moskevský kněz: „Kdyžs ho nevi-
děl na zemi, neuvidíš ho ani v nebi.“

Nedokážeme-li totiž navázat spojení
s Bohem, kterého máme ve skutečnosti
„pod kůží“, pak je pravděpodobné, že
i když ho potkáme tváří v tvář, vůbec ho
nepoznáme.

Svatý Jan Zlatoústý řekl: „Najdi
dveře svého srdce a zjistíš, že jsou to
dveře království Božího.“ Musíme se
tedy obrátit dovnitř, ne ven.
Zpracováno podle: Anthony Bloom, Na

minutu s Antonyjem Surožským – 
Tvůrčí modlitba, vydalo Karmelitánské

nakladatelství, www.kna.cz

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
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Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby všude na světě skončily všechny
formy terorismu.

Úmysl misijní
Aby se úsilím věřících protrhly staré

i nové řetězy bránící rozvoji afrického
světadílu.

Úmysl národní
Aby nevyléčitelně nemocní a umírající
opouštěli tento svět obklopeni láskypl-
nou péčí a pozorností svých nejbliž-
ších.


