
Aby i jim vyšla hvězda naděje
První listopadové dny proměňují naše hřbitovy v kvetoucí zahrady, za-
plavené nádherou květů a září světel. To vše má svůj hluboký důvod 
ve víře v Krista – vítěze nad smrtí. A tato víra nám dává pevnou nadě-
ji, kterou by měl být život křesťana viditelně prostoupen, aby nejen on 
sám byl radostným a pokojným člověkem (i přes bolestnou skutečnost 
umírání), ale také ukazatelem ke zdroji naděje pro ty, kdo jsou drceni 
tíhou a zdánlivou bezvýchodností smrti.
Nemůžeme se proto spokojit jen s jakýmsi společenským rituálem, který 
v tyto dny málokdo má odvahu opomenout. Snad není mnoho těch, 
kteří věnují čas a peníze k výzdobě hrobů jen proto, aby se neřek-
lo nebo aby se ukázali. Většina má jistě upřímný úmysl vyjádřit úctu, 
vděčnost a dlužnou lásku zemřelým. Žijeme ovšem v prostředí, které 
nás nutí ke spěchu, a proto se snadno spokojíme s vnějšími gesty, kte-
rá navíc mohou podsouvat pocit, že jsme všechno vykonali náležitě, 
a naši zemřelí by jistě byli šťastní, kdyby viděli vše tak, jak to vidíme v té 
chvíli my sami.
Pokusme se porovnat toto naše dušičkové zastavení u hrobu se setkáváním s našimi zemřelými za jejich života, 
a snadno si uvědomíme, že z naší strany něco není v pořádku. Zřejmě bychom považovali za nemístné, např. při ná-
vštěvě, položit neosobně květinu s několika konvenčními obraty a spěchat pryč s odůvodněním nedostatku času. 
Čas nás opravdu může tísnit, ale to neomlouvá od upřímného vyjádření našeho vztahu se zájmem, úctou a láskou.
Květiny, světélka na hrobě jsou bez vnitřního vztahu čímsi takřka bezduchým. Naši zemřelí právem očekávají du-
chovní obdarování. To se ovšem může uskutečňovat tam, kde je naděje živé víry.
A k takovéto naději a postojům z ní vyplývajícím nás vybízí slova papeže Benedikta XVI. v encyklice Spe salvi. Ve 48. 
odstavci čteme:
„Praktická podoba křesťanské naděje zná důležitý motiv. V raném židovství nacházíme myšlenku, že zesnulým, na-
cházejícím se v přechodném stavu, je možné pomoci modlitbou (2 Mak 12,38n). Křesťané odtud přijali analogickou 
praxi, která je společná východní i západní církvi. ... Duším zemřelých je pak možné darovat prostřednictvím eu-
charistie, modlitby a almužny ‘zotavení a osvěžení’. Základní křesťanské přesvědčení, že láska dosahuje až na onen 
svět, že můžeme zůstat ve vztahu vzájemné odkázanosti a obdarování i přes hranici smrti, toto přesvědčení jde na-
příč staletími a zůstává zdrojem útěchy i dnes.
Kdo by nepociťoval potřebu svým milovaným blízkým, kteří již prošli branou smrti, třeba jen náznakem projevit tro-
chu dobroty, vděčnosti či poprosit o odpuštění? A ptát se můžeme ještě dále: Jestliže ‘očistec’ je možné pojmout 
jednoduše jako očistu ohněm v setkání s Pánem, který soudí a současně vykupuje, jak pak může spolupůsobit ješ-
tě třetí osoba, navíc je-li souzenému zvláště blízká? Když se takto tážeme, musíme mít stále na paměti, že žádný 
člověk není v sobě uzavřenou monádou. Naše existence se v mnoha vzájemných interakcích sdílí jedna s druhou 
v hlubokém společenství. Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám. Do mého života, proje-
vujícího se v myšlení, řeči, jednání i práci, neustále proniká život druhých. A naopak, můj život zasahuje do života 
druhých: ve zlém i v dobrém. Proto moje prosba za druhého mu není cizí, jako by se ho netýkala, a ani smrt to ne-
může změnit. Díky vzájemné propojenosti bytí může úkon, v němž mu děkuji, nebo modlitba za něj představovat 
kousek jeho očistné cesty.
A není zapotřebí, aby kvůli tomu byl pozemský čas převeden na čas Boží: ve společenství duší je pouhý pozemský 
čas překročen. Nikdy není zbytečné ani není příliš pozdě na to, abychom se dotkli srdce druhého. Ještě jednou se 
tak ozřejmuje jeden důležitý prvek křesťanské naděje: Naše naděje je ve své podstatě také nadějí pro druhé: jen 
tak je skutečnou nadějí také pro mě osobně. Jako křesťané bychom se pak neměli ptát jen: Jak já sám mohu dojít 
spásy? Ale také: Co mohu udělat pro to, aby druzí došli spásy a aby i jim vyšla hvězda naděje? Pak jsem učinil nej-
více i pro svou vlastní spásu“ (Z encykliky Spe salvi).

Antonín Doležal, probošt Vyšehradské kapituly
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Svítání naděje
12. listopadu se dovršuje dva-
cet let od události pro náš národ 
a pro českou církev jedinečné – 
od svatořečení Anežky České, Pře-
myslovny, řeholnice, zakladatelky 
jediného původně českého řádu – 
křižovníků s červenou hvězdou, pří-
telkyně svaté Kláry a následovnice 
svatého Františka. O jejím životě 
bylo – i v našem časopise – napsá-
no mnoho a je snadné si tyto in-
formace vyhledat (např. na www.
apha.cz), Zpravodaj tentokrát při-
náší vzpomínku na listopadové 
dny v Římě, vzpomínku tak živou, 
že by se téměř dala nazvat „osob-
ním setkáním se svatou Anežkou“...
Už dvacet let jsem nemohl zajet do rodného Brna, ani 
pak na pohřeb své matky. Navzdory otřesu kolem Char-
ty 77 se na horizontu budoucnosti rýsovaly ostnaté dráty 
a mříže komunistického režimu u nás. Slábl už i nakažli-
vý optimismus Mons. Škarvady a jeho „Do karlátek budu 
ve svobodné Praze“ znělo čím dál tím víc jako podivín-
ství. Však se také těch karlátek v Praze dočkal až v roce 
1990. Když tu najednou 11. února 1989 začalo svítat. 
Kardinál Felici podepsal dekret o hrdinských ctnostech 
blahoslavené Anežky České a Jan Pavel II. po jeho pře-
čtení prohlásil: „Nelze pochybovat o hrdinském stupni 
ctností blahoslavené Anežky České, panny z řádu svaté 
Kláry, a to jak jejích božských ctností víry, naděje a lásky, 
tak i základních ctností: opatrnosti, spravedlnosti, sta-
tečnosti a mírnosti, jakož i ctností s těmito spojených, jak 
to vyžaduje případ a účinek, o který se jedná.“
Cesta ke svatořečení byla otevřena. Po těchto prv-
ních kapkách začal déšť zpráv z vlasti houstnout. Byla 
až hmatatelná touha stovek, ba tisíců, být na svatoře-
čení, i vláda pak povolila cestu tisícům poutníků. Sa-
lesián P. Homola zamlouval místa na přenocování až 
do vzdálenosti 50 km od Říma, a pořád jich nebylo dost. 
Najednou se po římských ulicích všude ozývala češti-
na, a stále častěji i „Chvála Kristu!“, rozdávaly se úsmě-
vy a znělo vítání. Jak mohla bazilika sv. Petra pojmout 
těch 13 000 Čechů a Slováků a 5 000 Poláků, kteří také 
přijeli na kanonizaci Alberta Adama Chmileowského, 
to si nedovedu vysvětlit, leda dalším zázrakem.
12. listopadu pak v 10 hodin, 5 minut a 43 vteřin dokon-
čil Jan Pavel II. formuli svatořečení. To pak naši mohli ví-
tězně soutěžit s Italy v bouřlivém potlesku.
„Svatá Anežko, děkujeme Trojjedinému Bohu a chválí-
me ho za to, že Tě právě my na konci dvacátého sto-
letí smíme plným právem nazývat svatou, jak Tě na-
zývali Tvoji současníci i touha všech generací našich 
předků po sedm staletí. Dnešní den potvrdil, že Tvůj ži-
vot nepatří k bezvýznamným kapitolám českých dějin, 
že Ty, sestro chudých, matko bezmocných, těšitelko za-
rmoucených a světlo zoufajících, vodíš i dnes své bratry 
a sestry, své pokrevence k Tomu, který je Cesta, Pravda 
a Život, k Ježíši, a tím jménem nad všechna jména jim 
říkáš: Bůh je spása, či hlouběji: Ten, který je tu a pomá-
há, je vaše záchrana v této pozdní době.“
Tři české manželské páry pak nesly obětní dary. Malý 
chlapec s velkou kyticí před třetím párem se tak roz-

povídal se Svatým otcem a ani mu nechtěl dát kytici, 
že musela maminka zasáhnout. A během celé liturgie 
i hodiny před ní zněly prostorami svatopetrské baziliky 
české chrámové písně, ale i latinské hymny. 
Ještě radostnější a bouřlivější atmosféra vládla pak 
v pondělí 13. listopadu v audienční síni. Tam bylo če-
kání vyplněno opět zpěvy, ale i výklady proroctví, že 
„v Čechách nastane mír a pokoj i blahobyt, až do-
jde ke kanonizaci Anežky“. Nevýslovně mohutný po-
tlesk zabouřil, když vstoupil před plastiku vzkříšeného 
Krista Jan Pavel II. – brzo ale vyústil do skandované-
ho „DO PRAHY! DO PRAHY!“ Členové vládní delegace 
byli náramně rozpačití, až ustrašení, kardinál Tomášek 
a ostatní biskupové jen zářili.
Ani ne za půl roku Jan Pavel II. opravdu Prahu navští-
vil, uvítán slovy prezidenta Václava Havla: „Nevím, zda 
vím, co je to zázrak, ale nyní jej prožívám.“
I já se mohl po dvaadvaceti letech vrátit domů.

P. Josef Koláček SJ
V sobotu 14. listopadu v 10:00 bude v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha slavena ke cti svaté Anežky mše 
svatá, jíž bude předsedat kardinál Miloslav Vlk. K účas-
ti na slavení a ke společné modlitbě jste srdečně zváni.

Vděk za dar svobody
Veliká očekávání nesená eufo-
rií dní okolo 17. listopadu 1989 se 
v mnoha případech proměnila 
v pocity zcela opačné. Na špatné 
se rychle zapomíná, a tak nezřídka 
slyšíme, že „je hůř, než bývalo za 
komunismu“... Je to však pohled 
Kristova učedníka? Biskup Václav 
Malý připomíná, že tím hlavním, 
čeho se tehdy naší zemi nově dostalo, je svoboda. A ta 
trvá. Jak ji chápeme, jak jí užíváme?
Připomínáme si 20 let od listopadu 1989, kdy se zásad-
ně změnil politický systém, v němž konečně začala být 
respektována lidská práva a postupně tvorbou nových 
zákonů byla zajištěna ochrana občanských svobod. 
V současné době si nemálo souvěrců z našich řad klade 
otázku, zda se naplnila očekávání a naděje provázejí-
cí tehdejší události. Na mnohé doléhá pocit zmařených 
šancí a znechucení z veřejného života. Pochybnosti 
a zklamání otravují mysl a náhled nejednoho věřícího. 
Opravdu je tak zle, že se nenabízí jiný pohled? Nepo-
pírám různé neduhy, které se za poslední léta nakupi-
ly, ani nezavírám oči před nešvary, které provázejí život 
společnosti včetně církve. Přesto si kladu otázku, zda 
při černobílém vidění a projektování nesplněných přání 
vkládaných na bedra odpovědných představitelů ko-
respondují s výzvou a povzbudivými slovy Písma: „To je 
ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ (Gal 5,1).
Jednou stránkou reality dneška je rámec svobod zajiš-
těných zákony, resp. jejich obcházením, proti níž sto-
jí nabídka i otázka, zda my, křesťané, nemineme daro-
vanou výzvu Písma – žít Kristovu svobodu. Tady bychom 
měli napřít své síly, abychom dostáli svému poslání:
Nepokukovat jen mimo sebe, ale zajet na hlubinu a cho-
pit se šance žít svobodně jako Pán. Začít u sebe a pro-
měňovat klima ve svém okolí každodenním svobodným 
rozhodováním pro dobro druhých. To má zajisté rozlič-
né podoby a nedá se to vtěsnat do podoby jediné. Stá-
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vat se „otroky spravedlnosti“ bez ohledu na uznání či 
souhlasné přitakávání okolí. Spravedlnosti, která se od-
váží i zříci svého práva, ale nikdy ne práva jiných. Spra-
vedlnost srostlá se svobodou v Něm a s Ním, ochotná 
k oběti a nezištné službě. V tom nám žádná vnější spo-
lečenská situace nemůže zabránit. Zde se otevírá au-
tentický prostor svobody, který nelze žádnými sebelépe 
fungujícími zákonnými systémy rozšiřovat ani omezovat. 
Pán nás zve, abychom se stávali zosobněním jeho „na-
kažlivé“ svobody žité v odpovědnosti vůči Otci a spo-
lečnému dobru v duchu sociálního učení církve. Ne-
jsme na této cestě sami, ale putujeme měnícími se časy 
ve společenství svobodných v Duchu svatém.
Pokud znovu obnovíme a očistíme své vidění celistvé 
skutečnosti a současné doby v duchu evangelia, pak 
určitě nepřestaneme děkovat i za vnější svobodu po-
depřenou oběťmi mnoha lidí dobré vůle před listopa-
dem 1989. Škarohlídství, bědování nad stavem světa, 
skládání rukou v klín ani útěk do nedobytného hradu 
svých vysněných představ nemají místa v srdci těch, 
kdo jsou plni vděku za možnosti, které poskytuje de-
mokratický systém. Přiznejme si, že v novodobých ději-
nách neměla církev tolik svobody jako dnes.

Václav Malý, biskup
U příležitosti připomínky dvaceti let svobody v naší zemi 
bude v úterý 17. listopadu v 10:00 pan biskup Malý před-
sedat mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha. K účasti jste srdečně zváni!

15 let kardinálem
26. listopadu uplyne patnáct 
let ode dne, kdy papež Jan Pa-
vel II. jmenoval arcibiskupa praž-
ského Miloslava Vlka kardinálem. 
Ve svém článku píše kardinál Vlk 
o historii a významu tohoto titulu 
a vzpomíná na dobu svého jme-
nování i na časy předchozí.
Slovem „cardinalis“ byl ve vrchol-
ném středověku označován klerik, původně jáhen, kte-
rý patřil k některému ze sedmi římských biskupských 
kostelů. Později titul nosili i kněží a biskupové titulárních 
kostelů. Na ně byla od 12. století přenesena pravomoc 
volit papeže. Vyvinul se z nich papežův „senát“. Vati-
kánské kongregace vznikaly až později. Postupně se 
počet kardinálů zvýšil na sedmdesát podle počtu Je-
žíšových učedníků. Za posledních papežů nabývalo 
kardinálské kolegium stále více mezinárodní charakter 
a počet se až zdvojnásobil.
Papež svolává kardinály podle své potřeby a radí se 
s nimi o zvláště citlivých problémech v církvi. Po II. va-
tikánském koncilu se pravidelně schází biskupské syno-
dy, reprezentace biskupského kolegia církve (kde jsou 
samozřejmě také kardinálové), a ty projednávají zá-
važné otázky v církvi. Po smrti papeže se kardinálové 
setkávají v Římě a do nové volby pod vedením děka-
na kardinálského kolegia řídí církev.
Podle tradičního původu kardinálského kolegia do-
stávají i mimořímští kardinálové jako svůj titulární kos-
tel některou významnou římskou baziliku. Jsou občany 
Vatikánu, mají i vatikánský pas. Kardinálové bývají jme-
nováni společně jednou za 3 až 5 let. Nedostávají kdysi 
tradiční kardinálský klobouk, ale ke své purpurové kle-

rice přijímají biret stejné barvy a kardinálský prsten. Pur-
purová barva je barvou krve, barvou věrnosti.
Tři roky poté, co jsem byl v roce 1991 jmenován praž-
ským arcibiskupem, tedy před 15 léty, jsem byl v „taj-
né konzistoři“ (jak to vždycky bývá) spolu s třiceti další-
mi biskupy jmenován kardinálem. Jako titulární chrám 
jsem dostal významnou baziliku Svatého Kříže jeruza-
lémského, kde se uchovává velmi vzácná relikvie dře-
va svatého Kříže a další památky křižování. Bývalý pa-
pežský ceremonář Mons. Piero Marini mi prozradil, že 
přidělení této titulární baziliky glosoval Jan Pavel II. po-
známkou, že se to vzhledem k mým osudům za komu-
nismu velmi hodí. Se jmenováním kardinálem bylo spo-
jeno začlenění do dvou kongregací, do kongregace 
pro východní církve a do papežské rady pro média.
Pro mne se k tomuto jmenování váže veliká život-
ní zkušenost. Když jsem po úspěšném složení maturitní 
zkoušky na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích 
v roce 1952, kdy „řádil“ tvrdý stalinismus, nedostal do-
volení studovat na vysoké škole, vydal jsem se v květ-
nu na pouť na Lomeček u Vodňan, abych prosil o sílu 
a světlo pro další etapu života. V tu neděli se v liturgii 
četl úryvek z 1. listu Petrova: „Pokořte se pod mocnou 
ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas“ (1 Pe 5,6). 
To jsem pochopil jako jasné orientující slovo pro svou 
nejasnou situaci. Toto slovo mě pak vedlo zvláště v těž-
kých chvílích doby komunismu ... Slavnostní chvíle ob-
řadu předání kardinálského biretu ve svatopetrském 
chrámu v Římě byla pro mne šokujícím okamžikem. Při 
bohoslužbě slova se totiž četl úryvek z Písma. A já sly-
ším: „Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil 
v ustanovený čas.“ Pochopil jsem, že Pán mi připomíná 
slova, která jsem přijal v roce 1952, a že je nyní ve své 
věrnosti naplňuje.

kardinál Miloslav Vlk

Přijetí do katechumenátu 
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpoklá-
dá o Velikonocích roku 2011 (nebo i později), budou 
přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která 
se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha v sobotu 28. listopadu (v předvečer první neděle 
adventní) v 16:30. Na bohoslužbu naváže setkání kate-
chumenů a jejich ručitelů s kardinálem Miloslavem Vl-
kem, arcibiskupem pražským, v Sále kardinála Berana.
Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nej-
později 15 minut před začátkem bohoslužby. Kaž-
dý uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním 
správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde 
při přijetí do katechumenátu odevzdá. Potvrzené líst-
ky se zašlou zpět farnostem, aby se mohl provést zápis 
do Knihy katechumenů.
Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných dů-
vodů možná, nechť je přijat ve farnosti. Avšak o přije-
tí do katechumenátu v jiném termínu je třeba předem 
žádat ordináře.

Odpustky – dar podaný přes hranici smrti
Počátkem listopadu pamatujeme v církvi více na naše 
zemřelé. Navštěvujeme hroby, které zdobíme květina-
mi, zapalujeme svíčky a také se za ty, kteří nás ve smrti 
předešli, modlíme. Ty dvě první věci jsou dobré, správ-
né, ale ta třetí je nejdůležitější pro spásu našich zemře-
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lých. V těchto dnech také častěji slyšíme slovo „od-
pustky“.
Nejen v minulosti, ale i dnes se při vyslovení tohoto slo-
va vybaví mnoha lidem středověk a prodávání tzv. 
„odpustků“. Bylo to určitě zneužití pravomoci odpouš-
tět hříchy. Lidé si mohli „koupit“ odpuštění „dopředu“. 
Z dnešního pohledu těžko chápeme důvod tohoto ko-
nání, kterým může být lidská slabost nebo i poloprav-
da. Církev však odpustky nabízí, a je důležité správně 
pochopit jejich skutečný smysl a význam dnes, a podle 
toho se i chovat.
Co to jsou odpustky? V Katechismu katolické církve 
čteme toto:
„Odpustek znamená, že se před Bohem odpouště-
jí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je 
to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává 
za určitých podmínek za pomoci církve, které jako slu-
žebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad 
zadostiučinění Krista a svatých“ (KKC 1471).
„Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, 
je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těž-
ký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás 
činí neschopnými dosáhnout věčného života; být zba-
ven věčného života se nazývá ‘věčný trest’ za hřích. 
Na druhé straně každý hřích, i ten všední, vyvolává 
zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, 
buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazý-
vá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá 
‘časný trest’ za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako 
nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zven-
čí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hří-
chu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáh-
nout naprostého očištění hříšníka, takže už nezůstává 
žádný trest“ (KKC 1472).
Protože žádné narušení vztahů v rodině nezůstává bez 
vlivu na ostatní členy, snažili se křesťané vždy odčiňo-
vat nejen vlastní, ale i cizí hříchy.
Zkusme to více pochopit na příkladu: Člověk někomu 
ve vzteku rozbije okno. Je to špatná věc. Poškozené-
ho požádá o odpuštění. Je mu odpuštěna vina, ale... 
okno zůstává stále rozbité. I když je už bez hříchu v této 
konkrétní věci, má ještě určitý dluh vůči tomu, koho 
svým skutkem poškodil. A právě tyto „dluhy“ jsou před-
mětem odpustků.
My tedy máme na základě církevního rozhodnutí moc 
pomoci těm, kteří jsou bez moci se vlastním přičiněním 
dostat z očistce do Boží přítomnosti, do nebe.
Nemůžeme napravovat konkrétní věci po lidech, kteří 
žili v minulosti. Ale právě skrze splnění podmínek k získá-
ní odpustků, které nám církev nabízí, bereme z pokladu 
církve: „dáváme“ těm, kteří to potřebují k tomu, aby se 
jim „zkrátila nebo zanikla“ doba čekání na nekonečné 
prožívání Boží přítomnosti.
„Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, 
zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného tres-
tu za hříchy. Každý věřící může získat odpustky buď pro 
sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy“ (KKC 1471).
Odpustky je schopen získat křesťan, který není vyloučen 
z církve, je ve stavu milosti posvěcující (tj. bez těžkého 
hříchu), zároveň se vyžaduje alespoň všeobecný úmysl 
získat odpustky a vykonání úkonů v určené době a pře-
depsaným způsobem. Plnomocné odpustky může zís-
kat každý pouze jednou denně.

Možnosti pro získání plnomocných odpustků

1. a 2. 11. podmínky: svátost smíření přijatá v blíz-
ké době; svaté přijímání; modlitba 
na úmysl Svatého otce; při návštěvě 
kostela modlitba Otčenáše a Kréda

1.–8. 11. podmínky: svátost smíření přijatá v blíz-
ké době; svaté přijímání; modlitba 
na úmysl Svatého otce; při návštěvě 
hřbitova modlitba za zemřelé

Zpracováno podle článku na www.pastorace.cz (kh)

125 let české papežské koleje v Římě
Česká Papežská kolej Nepomucenum 
slaví letos hned dvojí výročí: 125 let zalo-
žení české koleje v Římě (Collegio Boe-
mo – Bohemicum) a 80 let od jejího rozší-
ření na kolej československou, přenesení 
do tehdy nově vystavěné budovy a za-
svěcení svatému Janu Nepomuckému 
(na rok 1929 připadalo dvousté výročí 
jeho kanonizace).
Česká přítomnost v Římě má dlouhou historii, a 80 let 
Nepomucena je jen její malou částí. Na Via dei Ban-
chi Vecchi lze ještě dnes najít pamětní tabulku, která 
připomíná založení českého hospice pro chudé a ne-
mocné poutníky z českých zemí císařem Karlem IV.
Na počátku české koleje v Římě pak stojí kromě osoby 
samotného papeže Lva XIII. především českobudějo-
vický biskup František z Pauly Jan Schönborn. Česká ko-
lej Bohemicum byla otevřena 4. listopadu 1884. 
Začátky nebyly lehké. Uvědomme si, že uplynulo jen 
několik let od zabrání papežského státu a církevně- 
-politická situace v Itálii zdaleka nebyla klidná. Nejpr-
ve byla kolej umístěna v prostorách německého semi-
náře a hospice Santa Maria dell’Anima, jejímž rektorem 
byl tehdy Mons. Karl Jänig, český Němec. Poté bydle-
li bohoslovci zhruba rok (v letech 1887–1888) v budo-
vě lombardské koleje u San Carlo al Corso. Roku 1888 
byl pak zakoupen bývalý klášter trinitářů na Via Sistina, 
kam alumni přesídlili 3. listopadu 1888.
Naše země tehdy byly poznamenané josefínským poje-
tím role kněze ve společnosti, naproti tomu měla římská 
kolej vychovávat kněze, kteří by byli orientovaní k uni-
verzálnímu a centrálnímu pojetí církve a kteří by se stali 
jakýmsi mostem mezi papežským stolcem a vlastí.
Počátky koleje jsou ovšem také obdobím národnostních 
střetů. Kolej je až do první světové války výhradně kolejí 
země české, avšak v Čechách žije významná menšina 
německého jazyka. Kolej má tedy přispívat k soužití Če-
chů a Němců, a jednota, kterou zde bohoslovci prožijí, 
se pak má jako kvas projevit po jejich návratu do vlasti. 
Po první světové válce pak do koleje začínají přicházet 
alumni z Moravy a postupně i ze Slovenska.
Alumni navštěvovali nejprve přednášky na Urbanově 
koleji, která sídlila v paláci Propagandy (dnešní Kon-
gregace pro evangelizaci národů) na Španělském 
náměstí: z Via Sistina vlastně stačilo sejít po světozná-
mém schodišti. Když pak Urbaniana dostala nové síd-
lo na Janikulu, začalo se uvažovat o změně. Po vzniku 
Československa stará kolej přestala svou kapacitou vy-
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hovovat, rozšířit ji nebylo možné, a tak bylo rozhodnuto 
postavit kolej novou a dostatečně velkou.
Základní kámen ke stavbě nové koleje byl posvěcen 
o narozeninách papeže Pia XI., 31. května 1927, kardi-
nálem Pietrem Gasparrim. Nová budova Nepomuce-
na pak byla posvěcena o svátku svatého Vojtěcha, 23. 
dubna 1929. Byl to rok tisícího výročí mučednické smr-
ti svatého Václava, dvě stě let od kanonizace svatého 
Jana Nepomuckého a kněžské jubileum Pia XI. Kolej vy-
světil pražský arcibiskup František Kordač, za účasti čes-
kého episkopátu. O rok později, 23. dubna 1930, papež 
Pius XI. přenesl apoštolskou konstitucí Ubi primum prá-
va, majetek a povinnosti české koleje na nově posta-
vené Nepomucenum.
Druhá světová válka přerušila styky Nepomuce-
na s vlastí a potom rok 1948 znamenal praktický ko-
nec kontaktů s domovem. Nepomucenum se pak 
soustředilo především na výchovu bohoslovců, kte-
ří se doma nemohli připravovat na kněžské povolá-
ní nebo jim v tom bylo z církevně-politických důvo-
dů zabráněno.
Na přelomu 50. a 60. let kolej málem zbankrotovala; 
díky velkému úsilí rektora Vrány a finanční pomoci ame-
rických krajanů se tuto krizi podařilo zažehnat. V této 
souvislosti ještě můžeme zmínit osud českého hospice, 
který po téměř šesti staletích existence padl za oběť fi-
nančnímu přežití Nepomucena. Koncem 60. let pak byl 
kardinálem Beranem zřízen nový poutní dům Velehrad, 
který navázal na tradici zaniklého poutního domu.
Vzpomeňme ještě, že roku 1961 byl zřízen Slovenský 
ústav sv. Cyrila a Metoda. Po takzvané sametové re-
voluci se slovenští biskupové stále více orientovali 
na podporu tohoto slovenského ústavu, takže po roz-
dělení Československa 1. ledna 1993 došlo i k definitiv-
nímu odchodu Slováků z Nepomucena; a od té doby 
je kolej znovu jen česká. Dodejme, že slovenský ústav 
byl povýšen na papežskou kolej o svátku Sedmibolest-
né Panny Marie, 15. září 1997.
Za dobu své existence kolej vychovala řadu význam-
ných osobností. Mezi její exalumny patří Služebník Boží 
kard. Josef Beran, biskup František Zapletal (ex-alum-
nus a vicerektor Bohemika, který se nejvíce zasloužil 
o úspěšný průběh stavby Nepomucena), kardinálo-
vé Karel Kašpar a Jozef Tomko, biskupové Karel Otče-
nášek, Josef Doubrava (HK, †1921), Mořic Pícha (HK, 
†1956), Šimon Bárta (ČB, †1940), Antonín Alois Weber 
(Ltm, †1948), Josef Kupka (Brno, †1941), Jaroslav Škar-
vada, Petr Esterka...
Vzpomeňme také teologů Josefa Zvěřiny, Vladimíra 
Boublíka, Karla Vrány, Jaroslava Polce, Karla Skalické-
ho, Josefa Krejčího a mnoha dalších.
Mezi představenými koleje najdeme taková jména 
jako Alfredo Ottaviani, Ferdinando Roveda, František 
Planner, již zmíněný Jozef Tomko a Karel Vrána; po 38 
let byl duchovním otcem Tomáš Špidlík, a jistě nezapo-
meneme ani na Mons. Karla Pilíka, kněze svatého živo-
ta, který byl mimo jiné velikým promotorem hnutí Foko-
láre v naší vlasti. 
Mnozí z alumnů byli také pronásledováni nacistickým 
a komunistickým režimem, někteří oběma. Jedno jmé-
no za všechny: kardinál Josef Beran, od jehož smrti 
v koleji letos 17. května uplynulo 40 let. Papež Pavel VI. 
tehdy rozhodl, že bude pohřben ve svatopetrské bazili-

ce. Jeho památku uctil při návštěvě Svatého stolce le-
tos v květnu i český prezident Václav Klaus.

Zkusme však ještě říci několik slov o smyslu a poslá-
ní české koleje v Římě, nebo vlastně římských papež-
ských kolejí jako takových. Zmíníme zde v krátkosti jen 
tři aspekty:

Sentire cum Ecclesia
Zvláště poslední papežové mluví především o tzv. Sen-
tire cum Ecclesia, což je možné charakterizovat jako 
souznění, soucítění s církví, láska k ní.
Komentář přenechám papeži Benediktovi: „...je to úsi-
lí, které se rodí z lásky k církvi, naší Matce a Kristově ne-
věstě. Musíme ji milovat tak, jak ji miloval sám Kristus, 
tedy přijetím na sebe utrpení světa a církve, aby se do-
plnilo, co ještě chybí k utrpení Krista v našem těle (srov. 
Kol 1,24). Tak se utvářejí nové generace kněží, (...) kně-
ží vzdělaných a zároveň odhodlaných rozdat svůj život 
ve službě, s nerozděleným srdcem, v pokoře a strohos-
ti života (...). Drazí studenti, formace je i vaší zodpo-
vědností. Studium jistě vyžaduje stálou askezi a zříkání 
sebe. Ale právě touto cestou se utváří osobnost k oběti 
a ke smyslu pro povinnost. (...) Za každých okolností se 
vaše srdce může radovat z vědomí čistoty úmyslů, díky 
níž dospíváme k jistotě, že jsme hledali a konali pou-
ze vůli Boží. Pochopitelně, to vyžaduje očišťování srdce 
a rozlišování.“

„Hmatatelný“ kontakt s počátky církve a její historií
Druhý aspekt nazvěme „hmatatelný“ kontakt s po-
čátky církve a její historií. Snad není nutné se rozšiřo-
vat o obrovském dědictví kulturních památek města 
Říma. Můžeme jen připomenout, že tyto poklady nesou 
i úžasný náboj víry a spirituality. Posvátné ticho kata-
komb, ve kterém vnímáme sílu naděje prvních křesťanů 
ve vzkříšení těla, monumentalita bazilik, stejně jako hu-
manistická kultura Říma renesančního, to vše spolupra-
cuje při kněžské formaci, aby jednou mohlo – z plnosti 
srdce – obohacovat posvátnou službu těch, kteří měli 
to privilegium prožít zde svá léta přípravy.

Neopakovatelná zkušenost katolicity
Třetí a poslední aspekt, který zmíníme: Neopakovatel-
ná zkušenost katolicity. Jistě, církev žije, věrná svému 
Pánu, na celém světě. Nikde jinde na zemi však neexis-
tuje místo (snad jen s výjimkou rychle pomíjejících oka-
mžiků například na světových setkáních mládeže), kde 
by bylo možné v takové šíři zažívat univerzálnost, světo-
vost, katolicitu církve. Kde jinde se v takovém množství 
a tak často setkávají křesťané z celého světa jako prá-
vě v Římě, „ad limina apostolorum“?
Zde v Římě ovšem nejde o krátkodobý zážitek, ale 
o každodenní prožívání univerzality církve včetně pro-
blematiky, která církev ve světě provází. Tak jsou bo-
hoslovci a mladí kněží vtahováni do nesmírné šíře cír-
kevního života a „chtě nechtě“ se jim rozšiřuje srdce 
pro celou církev v bohatství její rozmanitosti a světo-
vosti.
Jakou silou pro nás bylo v době útlaku a izolace prá-
vě vědomí, že jsme součástí církve světové, univerzál-
ní, katolické. Pohled kněze musí i dnes sahat za hranice 
vlastní farnosti, diecéze, národa i kontinentu.
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Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

29. 10. – 1. 11.  9:00 – 18:30 sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské náměstí) Karlín

6.–9. 11. 12:00 – 17:00 Nanebevzetí Panny Marie (Strahovské nádvoří) Strahov

10.–13. 11.  7:45 – 17:30 kaple Panny Marie Andělské (Radimova) Břevnov

22. 11. 10:00 – 18:00 sv. Václava (Proboštská) Dejvice

Na závěr tedy popřejme této naší významné zahra-
niční instituci a hlavně jejím obyvatelům vše nejlepší. 
Připomeňme též, že letos byla kolej oceněna státním 
vyznamenáním Gratias Agit, které se uděluje za šíře-
ní dobrého jména České republiky v zahraničí. I když si 
to někdy – pro vzdálenost, která vytváří jisté odlouče-

ní – určitá část naší církve dostatečně neuvědomuje 
(a někdy snad ani český klérus), Nepomucenum je pro 
českou církev místem důležitým a vlastně nenahraditel-
ným. Ad multos annos!

Mons. Dr. Jan Mráz,  
rektor Nepomucena

Další adventní setkání mladých 
mužů v Arcibiskupském semináři

Každoročně se v Praze schází 
až sedmdesát mladých mužů 
na adventním setkání, kte-
ré pro ně připravují bohoslov-
ci českých diecézí. Přijíždě-
jí, aby si udělali čas na sebe 
a na Boha a prožili společen-
ství učedníků. Letošní advent-
ní setkání s názvem TAMMÍM 
se bude konat od 27. do 29. 
listopadu.

Dvakrát do roka je v pražském kněžském semináři veli-
ký rozruch, protože počet jeho obyvatel se na víkend 
zněkolikanásobí: běžných 23 obyvatel třetího patra 
budovy v Thákurově 3 je doplněno až o 70 mladých 
mužů, kteří přijíždějí ze všech koutů českých diecézí, ale 
i z míst vzdálenějších. Již od roku 2004 zde pro ně boho-
slovci připravují adventní a postní setkání. Oč jde? Mla-
dí muži přijíždějí, aby spolu prožili víkend s rozmanitým 
programem: společné modlitby, mše svaté, pobožnos-
ti se střídají se sportem, hrami, sdílením... zkrátka několik 
hodin v bratrském společenství. 
„Žije-li někdo ve farnosti, kde mladých není mnoho, tak 
si možná myslí, že víra nemá smysl. Tady se přesvědčí, 
že má, a poznáte, že nejste sami,“ říká Petr, který přijel 
do Prahy již poněkolikáté. Je pravda, že pro mladého 
člověka není jednoduché žít svou víru s radostí a horli-
vostí, když kolem sebe nevidí vrstevníky. Na takových 
setkáních se mladí navzájem povzbudí. 
„U nás ve farnosti nejsou skoro žádné adorace a už vů-
bec žádné spolčo. Na setkání v semináři je super, že 
je nás mnoho, že se spolu modlíme, ale také prožívá-
me legraci,“ doplňuje Ondra. Víra se má žít ve spo-
lečenství. Ve společenství máme možnost nacházet 
povzbuzení, ale také nám ukazuje rozmanitost názo-
rů a postojů. Můžeme se nechat inspirovat. Mladí muži 
hledají svou mužskou spiritualitu, kterou nelze rozvinout 
než ve společenství. Na našich setkáních se část pro-
gramu prožívá ve skupinkách vrstevníků pod vedením 
bohoslovců. Diskutuje se o různých tématech z každo-
denního života, probírají se otázky víry a vztahů. Pro ně-
které nové účastníky je někdy překvapením modlitba 
vlastními slovy, kterou nikdy nezažili, a nacházejí tím 
nový vztah s Bohem. 
„Jsou tam fakt dobří zpovědníci. Vždycky se moc tě-
ším. Je to úplně jiné než u nás doma. Tady pater má 

na tebe fakt čas a je možnost probrat věci víc,“ vysvět-
luje Honza. 
Sobotní večer má silný duchovní náboj. Po zpívaných 
nešporách, kterým obvykle předsedá otec kardinál Mi-
loslav Vlk, začne celovečerní adorace. V jiných pro-
storách je možnost společné modlitby růžence nebo 
křížové cesty. Mnozí využijí příležitost ke společné mod-
litbě s bohoslovci nebo si potřebují jen tak o něčem po-
povídat. Několik kněží je připraveno ke svátosti smíře-
ní a duchovním rozhovorům. Večer končí přednášením 
přímluv, které se nasbíraly v průběhu dne. Po svátost-
ném požehnání se slaví nedělní vigilie. „Vždy se divím, 
že na vigilii zůstává tolik účastníků, přestože je už půl-
noc,“ říká Franta.
Je povzbudivé vidět tolik nadšených a spokojených 
tváří. Mnoho účastníků se vrací na další setkání, a to 
je pro bohoslovce velká odměna za jejich úsilí a záro-
veň závazek, aby tyto duchovní obnovy neztrácely na 
 kvalitě.

Tomas van Zavrel, bohoslovec
Kontakt: http://tammim.spolco.cz/

Tříkrálová sbírka 2010
Arcidiecézní charita Praha informuje o blížícím se termí-
nu tradiční Tříkrálové sbírky. Do farností naší arcidiecéze 
budou doručeny písemné informace o pořádání sbír-
ky, která proběhne počátkem ledna příštího roku.
Všechny farní koordinátory v naší diecézi budeme kon-
taktovat s aktuálními pokyny. V tuto chvíli je důležité, 
aby v každé farnosti proběhla diskuze o pořádání sbír-
ky. Tam, kde byla sbírka již pořádána, je třeba prově-
řit, zda ji mohou koordinovat a provádět ti, kteří ji děla-
li v minulosti. Pokud ne, je třeba včas hledat náhradu. 
Prosíme však i ty farnosti, kde sbírka dosud prováděna 
nebyla, aby se zamyslely nad tím, zda by podle míst-
ních možností mohly sbírku v roce 2010 konat. Připomí-
náme, že každá farnost může požádat o 65 % ze své vy-
koledované částky na svůj sociální projekt. 
Pracovníci Arcidiecézní charity Praha vám předají veš-
keré informace a podklady nutné k provádění sbírky. 
Budete-li sbírku ve vaší farnosti konat poprvé, není tře-
ba čekat na kontakt Arcidiecézní charity Praha, při-
hlaste se prosím sami.
Veřejnost budeme o zahájení a průběhu sbírky dále in-
formovat.
Kontakt: Arcidiecézní charita Praha, mail: praha@cha-
rita-adopce.cz; diecézní koordinátor sbírky: Mgr. Pavel 
Šimek: tel. 603 516 899.
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Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z BISKUPSKýCH DIÁŘů

Z diáře pana kardinála
2. 11. 9:30 Chyšky – mše sv., Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  16:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv., Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. 11.  17:00 Praha-Nové Město, Faustův dům – prezentace korunovačního řádu českých králů
6. 11.  8:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupský palác – Kolokvium Pronásledování římskokatolické církve 

v Československu v letech 1948-1969
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory v rámci kolokvia
7. 11. 11:00 Maková Hora u Příbrami – poutní mše sv.
8. 11.  10:30 Svaté Pole u Dobříše – mše sv., dokončení opravy vnější části kostela 
14. 11. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 20. výročí kanonizace sv. Anežky
15. 11. 9:00 Benešov, kostel sv. Mikuláše – mše sv. na poděkování za opravu interiéru kostela
18. 11. 7:30 Praha-Malá Strana, kostel sv. Josefa – mše sv., 10. výročí úmrtí Josefa Luxe
22. 11. 16:30 Hemže – mše sv. za Josefa Luxe
25. 11. 18:00 Praha-Nové Město, Emauzy – kolokvium České křesťanské akademie 
28. 11. 16:30 Praha-Hradčany, katedrála – přijetí do katechumenátu
  17:30 Arcibiskupský palác, Sál kardinála Berana – setkání s katechumeny
29. 11.  Praha-Dejvice, Arcibiskupský seminář – mše sv., 1. neděle adventní

Z diáře biskupa Malého
1. 11. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
2. 11. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. s kapitulou
6. 11.  Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – vizitace
8. 11. 10:00 Praha-Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru – mše sv.
12. 11. 17:30 Praha-Staré Město, FF UK – přednáška
14. 11. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
15. 11. 10:00  Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje – mše sv. s biřmováním 
17. 11. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 20 let od pádu totality
18.–20. 11.  Belgie, Brusel – zasedání COMECE
20. 11.  Německo, Dortmund – uvedení slavnostního představení
21. 11.  Německo, Dortmund – bohoslužba slova
22. 11  Švýcarsko, Basilej – přednáška
23. 11.  Švýcarsko, Zürich – přednáška

Z diáře biskupa Herbsta
1. 11. 11:30 Teplýšovice, kostel sv. Havla – mše sv.
3. 11. 9:30 Hradec Králové – zasedání Komise ČBK pro katolickou výchovu
4. 11.  15:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – poutní mše sv.
6. 11. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za kněžská a řeholní povolání
22. 11. 13:30 Zvoleněves, kostel sv. Martina – mše sv. 
29. 11. 9:30 Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 1. 11. slavnost všech svatých (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)
 22. 11. slavnost Ježíše Krista Krále (9:00): kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)

Radio Proglas
 1. 11. slavnost všech svatých (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 8. 11. 32. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané (P. Jan Mach)
 15. 11. 33. neděle v mezidobí (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 22. 11.  slavnost Ježíše Krista Krále (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 29. 11. 1. neděle adventní (10:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)

Televize Noe
 1. 11. slavnost všech svatých (15:00): z římského hřbitova Verano (kard. Agostino Vallini)
 8. 11. 32. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Martin Holík, P. Leoš Ryška a P. Marcel Puvák)
 15. 11. 33. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Janusz Kiwak)
 22. 11. slavnost Ježíše Krista Krále (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 29. 11. 1. neděle adventní (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Karel Javorek)
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Personalia
Jáhenské a kněžské svěcení
V kostele Nejsv. Trojice v Slaném dne 20. 9. 2009 přijali jáhenské svěcení pro Řád bosých karmelitánů Pavel Pola 
OCD a Jan Poříz OCD a kněžské svěcení jáhen Řádu bosých karmelitánů Pavel Michal Pauli OCD. Světitelem byl 
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

Jubileář
Výročí svěcení
Akad. sochař Karel Stádník, trvalý jáhen pražské arcidiecéze na odpočinku 17. 11. 1984 (25 let)
P. Jan Zemánek CSsR, na odpočinku ve Staré Boleslavi 20. 11. 1949 (60 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát, apoštolský protonotář, kanovník 22. 11. 1942 (67 let)

Životní jubilea
Vladimír Filipovič, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 5. 11. 1934 (75 let)
P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., v klášteře kapucínů v Praze 6. 11. 1923 (86 let)
P. Jiljí Jiří Přibyl OFM, administrátor v Praze-Kbelích 9. 11. 1954 (55 let)
Miroslav Cúth, okrskový vikář, kanovník, farář v Praze-Karlíně 11. 11. 1954 (55 let)
Mgr. Vladimír Málek, ředitel Pastoračního střediska AP 12. 11. 1964 (45 let)
JCLic. Zbigniew Krysztof Ponichtera, farář v Žebráku 14. 11. 1954 (55 let)
P. ThLic Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpočinku v Praze 20. 11. 1917 (92 let)
ThLic. Jan Houkal, administrátor v Brandýse nad Labem 20. 11. 1974 (35 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kanovník, kaplan Jeho Svatosti 20. 11. 1925 (84 let)
ThDr, František Hašek, kněz královéhradecké diecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi 25. 11. 1915 (94 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Úmrtí
Karel Hodík, kněz královéhradecké diecéze na odpo-
činku, zemřel ve Staré Boleslavi 9. 9. 2009 ve věku nedo-
žitých 88 let, v 63. roce své kněžské služby. R.I.P.
Doc. PhDr. Ing. Karel Kozel CSc., dlouholetý vyučující 
na KTF UK v Praze, zemřel 10. 9. 2009 ve věku 82 let. Po-
hřben byl 16. 9. 2009 v Praze-Motole. R.I.P.
Mons. ThDr. Antonín Huvar, Fam.OT, papežský prelát, 
bývalý vyučující na CMBF v Olomouci, zemřel v nemoc-
nici v Novém Jičíně 22. 9. 2009 ve věku 87 let, v 63. roce 
své kněžské služby. Pohřben byl 1. 10. 2009 do kněžské-
ho hrobu na hřbitově v Albrechtičkách. R.I.P.
Jiří Pištěk, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku, ze-
mřel v léčebně dlouhodobě nemocných v Prčici 24. 9. 
2009 ve věku nedožitých 83 let, v 58. roce své kněžské 
služby. Pohřben byl 30. 9. 2009 na hřbitově v Prčici. Ze-
mřelý byl členem CCC. R.I.P.

Ustanovení
Mgr. Ing. Jan Dlouhý byl s účinností od 1. 9. 2009 jme-
nován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK far-
nosti Mníšek pod Brdy. Tímto se nemění ani neruší ostat-
ní ustanovení.
Don Izak Dodes, kněz apoštolské administratury Prizren 
(Kosovo), byl s účinností od 1. 9. 2009 zproštěn pověření 
duchovní péčí o příslušníky albánské národnosti pobý-
vající na území Arcidiecéze pražské. 
Don Pren Kola, kněz apoštolské administratury Prizren 
(Kosovo), byl s účinností od 1. 9. 2009 pověřen duchov-
ní péčí o příslušníky albánské národnosti pobývající 
na území Arcidiecéze pražské.
Dagmar Zamazalová byla s účinností od 1. 10. 2009 
do 30. 9. 2010 jmenována a ustanovena administrátor-
kou in materialibus ŘK duchovní správy u kostela sv. Jo-
sefa, Praha-Malá Strana.

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

Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
Při bohoslužbách v neděli 1. 11. 2009 proběhne sbírka 
na charitní činnost v arcidiecézi. V loňském roce bylo 
celkem vybráno 572 434 Kč, které byly poskytnuty Ar-
cidiecézní charitě Praha. Za vaše dary upřímně děku-
jeme!

Den Bible a sbírka na podporu 
biblického apoštolátu
Sbírka na podporu biblického apoštolátu se již tradičně 
koná na Den Bible – letos v neděli 15. 11. Výnos sbírky 
se v souladu s rozhodnutím České biskupské konferen-
ce dělí mezi České katolické biblické dílo a Českou bib-
lickou společnost. Za všechny dary děkujeme!

Z dopisu biskupa Dominika Duky ke Dni Bible:
(...) Úkolem Českého katolického biblického díla je 
uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se 
vést k osobní četbě Bible. Pomáháme porozumět, na-
kolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že 
hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. Bez 
Vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračo-
vat ve své práci. Sbírka o Dni Bible umožní naše aktivity 
zejména v roce, který je v celé církvi věnován kněžství.
Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádá-
me úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kur-
zy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). 
Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravu-
jeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O na-
šich aktivitách se dozvíte více na internetových strán-
kách www.biblickedilo.cz.
S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu

Mons. Dominik Duka,  předseda správního výboru  
Českého katolického biblického díla
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Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754, 220 181 705, fax: 220 181 373, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz
 3. 11. 19:30 Příprava na život v manželství (5/8)*; CPR
 4. 11. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 6. 11. 17:30 Rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ*; KN+PS
 7. 11. 7:45 Rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ*; KN+PS
 8. 11. 7:30 Rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ*; KN+PS
 10. 11. 19:30 Příprava na život v manželství (6/8)*; CPR
 11. 11. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 14. 11. 9:00 Kurz pro pomocníky v pastoraci (2/6)*; PS
 18. 11. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 21. 11. 9:00 Duchovní obnova pro katechety a zahájení katechetického kurzu; KS
 23. 11. 20:00 Přednáška v rámci ČKA Praha 6; prof. Ctirad V. Pospíšil OFM, Th.D.:  

Nejsvětější Trojice není jen pro teology; ČKA Praha 6
 24. 11. 19:30 Příprava na život v manželství (7/8)*; CPR
 25. 11. 9:30 Akademie nejen pro seniory; PS
 28. 11. 9:00 Rekolekce pro manželské páry*; CPR
* jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice; CPR – 
Centrum pro rodinu; KN – Karmelitánské nakladatelství; KS – Katechetické středisko; ČKA Praha 6 – místní poboč-
ka České křesťanské akademie. Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4.

Modlitba Taizé – změna 
Modlitba Taizé, která se konává v Pastoračním středisku, má v listopadu výjimečně jiný program – více na str. 12 
v rubrice Pozvánky, nabídky, článek Slavnost světla.

P. Konstantin Petr Mikolajek O.Præm. byl se souhla-
sem svého řeholního představeného s účinností od 1. 8. 
2009 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním 
ŘK farnosti Říčany u Prahy. Tímto ustanovením se nemě-
ní ani neruší ostatní ustanovení.
P. Stefan Taeubner SJ byl s účinností od 1. 9. 2009 zproš-
těn pověření duchovní péčí o vietnamsky hovořící ko-
munitu pobývající v Arcidiecézi pražské. 

Mgr. Petr Váňa, trvalý jáhen pražské arcidiecéze, byl 
s účinností od 15. 9. 2009 do 15. 9. 2014 jmenován ad-
vokátem Metropolitního církevního soudu. 
MUDr. Eva Vernerová byla na návrh soudního vikáře 
Metropolitního soudu Arcidiecéze pražské s účinnos-
tí od 1. 10. 2009 jmenována a ustanovena vyšetřující 
soudkyní-notářkou Metropolitního církevního soudu Ar-
cidiecéze pražské. 

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 777  
e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz

Školení lektorů příprav na manželství
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha a Národní 
centrum pro rodinu ve spolupráci s Asociací center pro 
rodinu pořádají školení lektorů příprav na život v man-
želství v Praze 9, Kardašovská 671/13 ve dnech 16. a 17. 
11. pod názvem Práce se snoubenci. Seminář je určen 
jak pro ty, kteří se podílejí na přípravách na manželství, 
tak pro ty, kteří o zapojení do této práce teprve uvažují.
Program tvoří přednášky s následnou diskuzí (P. Michael 
Martinek, Ph.D., a MUDr. Maria Fridrichová) i praktické 
ukázky práce lektora (připravují pracovníci RC Praha).
Podrobné informace včetně programu s časovým roz-
vrhem a kontakty k zasílání přihlášek najdete na http://
cpr.apha.cz/skoleni/

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 28. 11. se uskuteční v Pastoračním středisku 
Arcibiskupství pražského (Kolejní 4, Praha 6) advent-
ní duchovní obnova pro manželské páry. Rekolekci 
na téma „Manželství – velké tajemství vztažené na Kris-
ta a na církev (srov. Ef 5,32)“ povede Mons. Dr. Micha-

el Slavík. Předběžný časový rozvrh je 9 až 16 hodin. Bě-
hem dne bude příležitost ke svátosti smíření, na závěr 
setkání mše svatá. Polední občerstvení je zajištěno. 
Manželské páry se přihlašují telefonicky či mailem nebo 
formulářem na stránkách Centra http://cpr.apha.cz/
advent/

Společenství osamělých maminek
Pravidelná setkání osamělých maminek probíhají v pro-
storách Dívčí katolické střední školy, Platnéřská 4, Praha 
1 (metro A – Staroměstská). Příští setkání budou 11. 11. 
(host P. Antonín Krasucki OP) a 16. 12. (host Dr. Kateři-
na Lachmanová). Termíny jednotlivých setkání a bližší 
informace naleznete na http://cpr.apha.cz/osamele/

Křesťanská psychologická poradna
Má pracoviště v Praze 6, Thákurova 3, a v Nymburce, 
Bedřicha Smetany 541/20. Nabízí jednorázovou psycho-
logickou intervenci s případnou možností následných 
konzultací nebo s odkazem na specializované praco-
viště. Zaměřuje se především na osobní, manželské, po-
bočka v Nymburce též na výchovné poradenství. Své 
služby poskytuje zdarma. Klienti se předem přihlašují te-
lefonicky. Kontakty http://cpr.apha.cz/poradna/, tele-
fon Praha 220 181 777, Nymburk 603 859 626.
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Komunita Chemin Neuf 
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2  
mail: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
Út  20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Ko-

munity, Tuchoměřice)
Čt  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 

(kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Ne  10:30 mše svatá v se zvláštní katechezí pro 

děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Víkend Emauzy: 31. 10. – 1. 11; první z cyklu šesti víken-
dů pro zájemce o hlubší poznání Bible a o život ve spo-
lečenství, začátek v sobotu v 15:00 (info na našem mai-
lu).
Exercicie podle sv. Ignáce: 15.–22. 11., Tuchoměřice 
u Prahy, začátek v 18:00, konec ve 12:00.
Láska, vztahy, intimita: 5.–6. 12., víkend pro mladé 18 až 
30 let, Tuchoměřice u Prahy.

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

Arcidiecézní ples
Letošní Arcidiecézní ples mládeže se koná již 7. 11. 
na obvyklém místě v budově SOU stavebního v Pra-
ze 9 – Hrdlořezích. Ples začíná v 19:00, před tím nabídka 
mše sv. v 17:30. Hraje skupina Dlouhá noc. Můžete se 
těšit na předtančení, tombolu, půlnoční překvapení... 
Po plese možnost noclehu v centru Nazaret. Více infor-
mací na www.praha.signaly.cz

Zůstat sám sebou
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku „Zůstat 
sám sebou“ v termínu 13.–15. 11. (pro zájemce do 17. 
11.). Zvláštní program pro mladší a pro starší! Kdo jsem 
jako muž/jako žena? Jaké dary jsem od Boha dostal 
a jaké jsou mé handicapy? Co to znamená „přijmout 
sám sebe“? Začátek v 18:00. S sebou spacák a 250 Kč. 
Hlaste se předem na 244 910 469 nebo na mailu 
nazaret@apha.cz

Večery ve středu
Pohřeb Večerů ve středu se uskuteční 18. 11. v Klubu 
u Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. Vzpomí-
nání na uplynulých 14 let, povídání, občerstvení... Účast 
přislíbili otcové zakladatelé. Začátek v 19:00 adorací.

Škola partnerství
I v letošním roce rozjíždíme nový ročník Školy partner-
ství. Takže pokud ti je 17 až 30 let, jsi svobodný/á, tak 
neváhej a přihlas se. Partner není podmínkou J. Před-

nášející manželské páry a odborníci se spolu s námi bu-
dou zamýšlet například nad tématy: komunikace, se-
xualita, sebepoznání a poznání druhých, praktická 
budoucnost...
První ze čtyř setkání je 20.–21. 11. Startujeme v pátek 
v 19:30. Přihlášku se jménem, věkem, adresou a mobil-
ním číslem posílejte na adcm-pha@volny.cz. Více infor-
mací o kurzu na našem webu.

Komunitní centrum Matky Terezy 
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje 
tel.: 731 625 970, e-mail: info@kcmt.cz, http://www.kcmt.cz
 9. 11. 16:00 prof. ThDr. J. Matějka: Vývoj liturgie 

– přednáška v rámci Klubu křesťan-
ských seniorů

 15. 11.  16:00 Noční skřítek – divadlo pro děti
 19. 11. 19:00 Filmový klub – promítání filmu s ná-

slednou debatou 
 26. 11. 10:00 PhDr. M. Pilařová: Proč jsou tatínko-

vé potřební ve výchově – přednáška 
v rámci Denního klubu

 29. 11. 16:00 1. adventní koncert: Musica Pro Sanc-
ta Cecilia – vokální a instrumentální 
koncert renesanční a barokní hudby

Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice 
tel.: 251 610 850, 251 627 400, mail: mail@centrumbutovice.cz 
http://www.centrumbutovice.cz

Třináctého na třináctce
Letošní čtvrté pokračování koncertů z cyklu Třinácté-
ho na třináctce, do kterého si východočeský zpěvák 
a kytarista, zakladatel kapely Oboroh Slávek Klecan-
dr zve rozličné hudební hosty, se koná v pátek 13. 11. 
2009 od 19:00 v Komunitním centru sv. Prokopa (Slu-
neční náměstí v pražských Nových Butovicích, metro 
Hůrka). Tentokrát bude hostem večera osobnost vskut-
ku renesanční – zpěvák, skladatel, klavírista, spisovatel, 
moderátor, dokumentarista a cestovatel Jan Burian. 
Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový, rezerva-
ce na 13na13@centrum.cz

Prokopská zastavení
Další pokračování přednáškového cyklu Prokopská za-
stavení se koná v úterý 1. 12. 2009 od 18:30 v Komu-
nitním centru sv. Prokopa, na téma „Skrytý Bůh“ bude 
přednášet prof. PhDr. Radim Palouš, Dr.h.c.

Výstava Dialogy
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Dialogy (Vladi-
mír Matoušek – sochy, Ivan Matoušek – obrazy), která 

PROGRAMY

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598, e-mail: mail@misie.cz, http://www.misie.cz
Po 15:00–16:00 otevřený kostel sv. Apolináře
Út 20:00  modlitební setkání
Čt 18:30  večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Apolináře)
Ne 17:00  hudební skupina (zaměřená na chvály a doprovod modlitebního setkání) 
 18:00  mše sv. pro mladé
Čt   (nepravidelně) evangelizační skupina (hudba, pantomima, svědectví)



11

PROGRAMY
se koná ve čtvrtek 19. 11. 2009 v 17:30 v Centru. Úvod-
ní slovo pronese PhDr. Ivo Binder, hudební doprovod 
Nina Matoušková. Výstavu je možné navštívit každou 
neděli od 9:30 do 12:00 (nebo i jindy po dohodě na tel. 
251 610 850) až do 30. 12. 2009. 

Slavnost světla
Komunitní centrum srdečně zve na Slavnost světla – viz 
rubriku Pozvánky, nabídky (str. 12).

Jarmark
Chcete se inspirovat pro předvánoční dobu a unavuje 
vás každoroční shon? Zkuste to jinak! Církevní mateřská 
škola Srdíčko vás zve na jarmark, který se koná 28. 11. 
2009 (sobota před 1. nedělí adventní) od 15:00 v Cen-
tru. Na jednom místě zažijete mnoho příjemných oka-
mžiků, vyzkoušíte si tradiční rukodělné techniky, nakou-
píte spoustu krásných a originálních dárků a ochutnáte 
řadu vánočních dobrot z našich domácích pecí. Přijď-
te, rádi vás uvidíme!

Pastorační centrum sv. Tomáše 
Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, e-mail: pcstomas@volny.cz; www.farnostdobris.cz
 4. 11. 19:00 „Temno – mýty, předsudky a realita“: přednáška P. Ivo Prokopa o době reformace a protire-

formace v Čechách (PC sv. Tomáše)
 8. 11. 10:45 mše sv. za účasti kardinála Vlka u příležitosti ukončení opravy kostela sv. Alžběty (Svaté Pole)
  15:00 koncert duchovní hudby (kostel sv. Alžběty, Svaté Pole)
 18. 11. 19:00 Teologická škola: nad knihami Bible s P. Michalem Němečkem, tentokrát na téma „Pradějiny 

světa a Izraele“ (PC sv. Tomáše)
 20. 11. 19:00 Lze spojit vědu a víru?: diskusní setkání s jezuitou P. Pavlem Gáborem (PC sv. Tomáše)
 22. 11. 10:15 Hvězda z Betléma: vernisáž výstavy dětských výtvarných prací (PC sv. Tomáše)
 9. 12. 19:00 Vánoce v Austrálii: povídání o zážitcích ze slavení Vánoc na druhé straně zeměkoule, s pro-

mítáním (PC sv. Tomáše)

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

Ničivé záplavy v Indii
Velká katastrofa postihla právě ty oblasti Indie, kam 
směřuje pomoc lidí z ČR. Na jihu indického subkonti-
nentu podporují Češi projekty Rozvojového centra Arci-
diecézní charity Praha a děti v Adopci na dálku. Ničivé 
záplavy odnesly ve státech Andhra Pradesh a Karnata-
ka střechu nad hlavou celkem jednomu a půl milionu 
lidí, 220 jich živel připravil o život. Prudké deště a násled-
ně rozvodněné řeky, které přesáhly výšku stoleté vody, 
zdevastovaly stovky vesnic a zničily úrodu rýže a cukro-
vé třtiny. „Rodiny, které přišly o bydlení, potřebují oka-
mžitou pomoc. Nejhůře jsou na tom nejchudší lidé ze 
slamů,“ popisuje situaci P. Vincent Crasta, který řídí jed-
no ze středisek Adopce na dálku v Bidjapuru. Pomoci 
těmto lidem v nouzi lze finančním příspěvkem na účet 
Arcidiecézní charity Praha 749011/0100, variabilní sym-
bol 20936. Za vaše peníze bude Charita pomáhat těm 
rodinám, které přišly o své domovy.

V Indii vybuduje Charita univerzitní obor
Lepší vzdělání zdravotnického personálu, a tak i kvali-
fikovanější a rychlejší zdravotní pomoc pro obyvatele 
v oblasti indického Honavaru – to je cíl projektu, který 
nově podpořila ADCH Praha. Dosáhnout se toho má 
zřízením univerzitního kurzu na Zdravotní škole sv. Igná-
ce v Honavaru. Řadě dárců pražské Charity tato ško-
la není neznámá, protože přispěli už na její vznik. Nyní 
se ukazuje, že v oblasti chybí kvalifikovaný zdravotnický 
personál, a jako nejjednodušší řešení se nabízí rozšíření 
budovy školy a otevření studijního kurzu Bakalář přírod-
ních věd v oboru zdravotnictví. Pomoci zdravotním se-
strám ke vzdělání a místním lidem zpřístupnit kvalitnější 
zdravotnickou péči můžete i vy. Pro účel výstavby a vy-
bavení nové části Zdravotní školy sv. Ignáce jsme zřídi-

li samostatný variabilní symbol. Přispět můžete na účet 
ADCH Praha (č. účtu 749011/0100 u Komerční banky, 
variabilní symbol 951). Všem dárcům děkujeme!

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

Zimní pobyt
Zveme vás ke společnému prožití několika advent-
ních dní v Krkonoších. Program se koná od 11. do 15. 
12. 2009 v Domě Setkání v Albeřicích. Pobyt navazuje 
na oblíbené tábory rodin na Pavlátově louce. Přes den 
budeme lyžovat, pro děti bude k dispozici lyžařský in-
struktor, večer bude zajištěn program zaměřený na ro-
dinnou a manželskou problematiku.
Cena polopenze: dospělý a děti od 11 let: 1500 Kč (čle-
nové YMCA ŽR 1400 Kč), děti od 3 do 10 let: 1300 Kč 
(členové 1200 Kč), děti do 3 let bez nároku na lůžko 
a stravu: 150 Kč.
Info o objektu na www.setkani.org, info o pobytu: Iva-
na Nováková 602 654 578 nebo sekretariát Živé rodiny 
224 872 421, zr@ymca.cz

Unie Katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329 
e-mail: ukz@volny.cz
Unie katolických žen zve všechny na:

 ■ Přednášku PhDr. Jaroslava Šturmy z cyklu Ženská spi-
ritualita: Otcové a matky – synové a dcery, ve středu 
18. 11. 2009 od 18:00. Přednáška se uskuteční v bu-
dově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, 
Praha 6, v I. patře, v učebně P1.

 ■ Společenské odpoledne na téma: Thajsko II – ost-
rovy, ve středu 18. 11. 2009, 14:30 – 16:30 ve Farním 
klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměs-
tí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady), před-
náší RNDr. Ondřej Bartušek.
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Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, www.volny.cz/divadlo.miriam
 5. 11. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt: Návštěvník – setkání slavného psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-

mým návštěvníkem; účinkují P. Kostka, P. Pelzer, E. Strupková; režie J. Pleskot
 12. 11. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt: Noemovo dítě – příběh o síle přátelství, které překonává hranice rasy, 

kultury a náboženství; účinkují J. Holcová, L. Nešleha a J. Someš
Rezervace: denně 17-21 hod., tel. 731 304 960 nebo e-mail: divadlo.miriam@volny.cz

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
 8. 11. 18:00 Jana a Miroslav Radovi a jejich přátelé: Spirituály a křesťanské písně – folkové hudební pohla-

zení (kostel sv. Rodiny)
 19. 11. 20:00 Missa Karel Kryl Revival Band: Písně Karla Kryla v kostele sv. Rodiny – koncert k 20. výročí změ-

ny režimu (kostel sv. Rodiny)
 22. 11. 17:00 Radost-Praha: Podzimní RADOST – koncert: Eben, Martinů, Foerster, Pergolessi a další (kostel 

sv. Rodiny)
 29. 11. 17:00 I. adventní koncert – Popelka Nazaretská – hudebně-dramatická skladba, pašije podle Vác-

lava Renče (hudba Vít Petrů); účinkuje Ztracená kapela a její hosté, diriguje Pavel Svoboda, 
recituje Rudolf Kvíz (kostel sv. Rodiny)

 1. 12.  19:00 Vánoční Two Voices – koncert netradičního spojení hlasů mezzosopranistky Edity Adlerové 
a šansoniérky Jany Rychterové; na housle doprovází Vladimír Iljič Pecháček (kostel sv. Rodiny)

 1.–28. 11  Kdysi a nyní – fotografická výstavka z průběhu rekonstrukce a života Domova, který by bez 
změny režimu neexistoval (foyer kostela)

 1.–13. 11.  Toulky krajinou – výstava Michala Paclta (refektář)
 14.–30. 11  Koně – výstava Tomáše Vainera
Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce je dobrovolné; kostel sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC. 
Info o akcích: zora.vondrackova@domovrepy.cz, tel. 235 301 238, 775 853 537

POZVÁNKY, NABÍDKY

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 měsíci listopadu asi nebudete moci poslouchat lore-
tánskou zvonkohru ozářenou sluncem, ale i tak budou 
zvonky znít líbezně. Každou neděli v 15:00 a v 19:00 
hrají na zvonky naši karionisté Radek Rejšek, Alena 

Michálková a Vít Janata duchovní skladby a sklad-
by světové hudební literatury. Podrobný program je 
na našem webu. A ještě další pozvání: Každý den 
od 9:00 do 18:00 hrají zvonky píseň Tisíckráte pozdra-
vujem tebe.

K návštěvě Lorety a k poslechu zvonků  
i varhan zvou bratři kapucíni.

Výročí úmrtí Karla IV.
Občanské sdružení Karel IV. položí 29. 11. (631. výro-
čí úmrtí) v 15:00 v královské hrobce katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha kytici ke hrobu Karla IV. V 15:30 ce-
lebruje ve Svatováclavské kapli mši svatou biskup Josef 
Kajnek. Tento pietní akt se koná každý rok. K účasti jste 
srdečně zváni.

Slavnost světla
Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě – Slav-
nost světla se koná v pátek 20. 11. 2009 ve 20:00 v Komu-
nitním centru sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, 
Nové Butovice. Tato modlitba je přípravou na Evropské 
setkání mladých v Poznani, na které zvou bratři z Taizé. 
Více informací o setkání na www.taize.fr

Sobota pro nezadané 
nemládežníky již potřetí
Farnost u svaté Terezičky v Praze-Kobylisích pořádá 
21. 11. 2009 již potřetí setkání „nezadaných nemládež-
níků“ všeho věku, pohlaví i místa bydliště. Minulá setká-

ní byla opravdu plodná, proto neváhejte, přijďte nebo 
upozorněte všechny potencionální zájemce na tuto 
možnost!
Oč se jedná? Jde o setkání těch, kterým již není 
-náct, chtěli by žít v manželství, ale života běh jim 
v tom z nejrůznějších důvodů brání. Je těžké se ně-
kam zařadit – ale nic se nemá vzdávat! Nejde o žád-
nou seznamku (i když seznámení se meze klást nebu-
dou), ale spíše o společné zamyšlení se nad životem 
ve světle víry v Boha, setkání těch, které něco spo-
juje. Přijďte a nebojte se. Zahoďte výhrady a udě-
lejte si výlet do kostela sv. Terezičky. Součástí setkání 
od 9:00 do 16:00 bude i jednoduchý oběd a na kon-
ci slavení eucharistie. Něco moudrého si vyslechne-
me a podiskutujeme ve skupinkách. Prosím, přihlašte 
sebe nebo další vážné zájemce o setkání na adrese 
nemladeznici@email.cz nebo na tel. 283 029 141 či 
na farním webu www.terezicka.sdb.cz v rubrice Akce, 
abychom s vámi mohli počítat na oběd a mohli vám 
dát vědět další podrobnosti.

Za přípravný tým se na vás těší Marie Kotrbová
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Festival evropské duchovní hudby
ŘK farnost Nebušice srdečně zve na Festival evropské 
duchovní hudby, který se koná v sobotu 14. 11. 2009 
od 15:00 v sále Mezinárodní školy v Praze (ISP), v Pra-
ze-Nebušicích (bus 161, 312, 254 z metra Dejvická, směr 
Evropská ul. do zastávky Průhonský háj, dále pokračo-
vat ve směru jízdy cca 50 m). Hudební styly folk, rock, 
spiritual, clasic budou prezentovat např. Chorus Egren-
sis, Josef Štágr, manželé Radovi, Nsango Malamu ..., 
od 20:00 pak vystoupí New Collection (rock). Festival 
probíhající za podpory ministerstva kultury moderuje 
Aleš Juchelka, vstupné 50 Kč.

Cvrček – nový časopis pro děti
Od prosince 2009 vychází nový křesťanský časopis pro 
předškolní děti. Bude vycházet jako příloha Nezbedy, 
tedy ve formátu B5, v rozsahu osmi stran na pevnějším 
papíru tak, aby byli malí čtenáři schopni „číst“ a vyma-
lovávat obrázky. Obsah Cvrčka bude spojen s liturgic-
kou dobou, ve které bude vydáván. Každé číslo bude 
mít jednotné téma.
Časopis je koncipován tak, aby rodiče se svými před-
školáky mohli prožívat vztah s Bohem také prostřednic-
tvím pravidelného čtení, zábavy i různých her. V časo-
pise bude například: Cvrčkovo čtení – některá slova 
v textu nahrazena obrázky; komiks – příběhy z rodiny 
Zajíčkových; okénko pro rodiče – myšlenka pro rodiče; 
pohádka – vyprávění doplněné kvízem; vystřihovánka 
– pro šikovné ruce; modlitba; kvízy; drobné hříčky...
Nulté číslo vyšlo v zářijovém Nezbedovi jako samostat-
ná příloha celého nákladu. Na požádání bude toto 
číslo Nezbedy i s Cvrčkem zasláno zdarma na ukáz-
ku. Více informací na webových stránkách Nezbedy: 
www.volny.cz/nezbeda.zlin/cvrcek

Přednáška o trvalém jáhenství
V rámci Farní akademie v kostele Panny Marie Králov-
ny míru v Praze 4 – Lhotce (Ve Lhotce 36) se v neděli 
1. 11. 2009 od 16:30 koná přednáška Mgr. Štěpána Fa-
bera, dómského diakona, na téma „Diakonát, trvalá 
služba v církvi“. K vyslechnutí přednášky jste všichni sr-
dečně zváni.

Adventní obnova nejen pro seniory
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory nabízí ve dnech 7.–10. 12. 2009 adventní duchov-
ní obnovu nejen pro seniory s P. Janem Rybářem. Koná 
se v Marianu v Janských Lázních, cena (zahrnující uby-
tování v dvoulůžkovém pokoji, plnou penzi a duchov-

ní program) je 1590 Kč. Přihlášky posílejte nejpozději 
do 27. 11. na adresu Biskupství královéhradecké – Die-
cézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hra-
dec Králové; tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328; web: 
http://seniori.diecezehk.cz

Etika válečného konfliktu a církev
ŘK farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské naklada-
telství vás zvou na další besedu z cyklu Iniciativa 17–11. 
Večer nazvaný „Etika válečného konfliktu a církev“, je-
hož hlavním hostem bude otec Tomáš Holub, se koná 
v Divadle Miriam v Praze-Strašnicích ve středu 11. 11. 
2009 od 19:00. Večerem provází Pavel Mareš.
Během večera zazní mj. tyto otázky: Co je mír po-
hledem Bible? Jaké jsou podoby války v atomovém 
věku? Co je co aneb Základní termíny a nedorozumě-
ní: oprávněná obrana; kdy je nutné bránit mír vojen-
skou silou (pacifismus, výhrada svědomí); osud civilistů; 
odzbrojování a odstrašování; církev a její postoj k tero-
rismu. A jak vypadá diplomacie církve na Blízkém vý-
chodě, v bývalé Jugoslávii, v Iráku a ve Svaté zemi? 
Více dobrých informací najde zájemce v 11. kapito-
le Kompendia sociální nauky církve, nazvané „Úsilí 
o mír“.
Mons. ThLic. plk. Tomáš Holub (*1967) byl prvním hlav-
ním kaplanem (1998–2006) Armády ČR. V současné 
době je generálním vikářem královéhradecké  diecéze.
Kontakt: ŘKF Neposkvrného početí Panny Marie, 
Ke Strašnické 10, Praha 10; i17-11.farnoststrasnice.cz; 
iniciativa1711@centrum.cz

Zlatá Praha
Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Karmelitská 29, 118 00 
Praha 1, tel.: 257 534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail: 
ffprg@focolare.cz vás zve na další setkání cyklu „Zla-
tá Praha“, které se bude konat v úterý 17. 11. od 16:00 
do 18:00 v zasedacím sále úřadu Městské části Praha 5, 
Štefánikova 15, Praha-Smíchov (MHD Anděl, naproti 
vchodu do kostela sv. Václava). Vstupné dobrovolné, 
alternativní program pro děti zajištěn. Bližší informace 
na adrese http://www.focolare.cz/

Nepotřebujete fikus?
Arcibiskupství pražské nabízí farnostem i jednotlivcům 
zdarma – pouze za odvoz – dva vzrostlé fikusy ben-
jamina (1,5 m a 3 m), rostliny se hodí např. pro vytá-
pěný kostel či farní budovu. Zájemci nechť se obrací 
na paní Romanu Konzalovou, tel. 220 392 110, konza-
lova@apha.cz

OZNÁMENÍ

Katechetické centrum Plzeň přijme pracovníka
Biskupství plzeňské hledá pracovníka do Katechetického centra. Požadováno je teologické vzdělání, pedago-
gická praxe, komunikační a organizační schopnosti. Nástup: leden 2010. Přihlášku a strukturovaný životopis s mo-
tivačním dopisem zasílejte do 20. 11. 2009 na adresu Biskupství plzeňské, Pastorační oddělení, nám. Republiky 35, 
301 14 Plzeň. Info: dedek@bip.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

5.–8. 11. Ignaciánské exercicie 
pro všechny

P. Stanislav 
Peroutka SJ ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad, 
tel.: 572 571 420, 572 571 531; 
e-mail: velehrad@stojanov.cz; 
www.stojanov.cz

8.–13. 11 Exercicie pro kněze Mons. Josef Socha ŘKDS Stojanov viz výše

9.–14. 11.
DC – Východisko 
a základ, duchovní 
obnova pro všechny 

P. Jan Mazur SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín, tel.: 558 761 429, 737 930 713

14. 11. 

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32,  
tel.: 541 239 264,  
www.dc-vranov.katolik.cz,  
e-mail: dc-vranov@katolik.cz

15.–21. 11. Slovo Boží v životě kněze 
– exercicie pro kněze kardinál Miloslav Vlk ŘKF Svatá Hora, 

Exerciční dům

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram,  
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz 
nebo vyplněním formuláře  
na http://www.svata-hora.cz

27.–29. 11. Adventní exercicie pro 
rodiny s dětmi

Mezinárodní 
Centrum duchovní 
obnovy

Klášterní 1, 463 62 Hejnice;  
e-mail: mcdo@mcdo.cz; www.mcdo.cz; 
tel.: 482 360 235; fax: 482 360 299

27.–29. 11. Adventní duchovní 
obnova pro všechny

Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly viz výše

29.–3. 12. Adventní duchovní 
cvičení pro všechny

P. Antonín Klaret 
Dąbrowski OFM ŘKDS Stojanov viz výše

29. 11. – 3. 12. Exercicie Arcidiecézní 
charity Praha

ŘKF Svatá Hora,  
Exerciční dům viz výše

Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví;  
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

PRůHLEDY DO CÍRKEVNÍ ČEŠTINY

Kněží, od kněží, ke kněžím
Posledně jsme se krátce zabývali (mimo jiné) slovem kněz, a jelikož se právě nacházíme uprostřed Roku kněží, ne-
bude myslím na škodu, když se na toto podstatné jméno podíváme ještě jednou. Kněz je skloňovací zvláštností, 
raritou – nelze ho (narozdíl od velké většiny českých substantiv) cele přiřadit k jednomu skloňovacímu typu. Svým 
jednotným číslem totiž jasně patří ke vzoru muž (od kněze i muže, knězi i muži ...), jeho množné číslo se však podle 
tohoto vzoru neskloňuje. Podobně zvláštní je i jméno dítě: V jednotném čísle přijímá koncovky vzoru kuře (bez dítě-
te i kuřete, dítěti i kuřeti ...), v množném čísle však koncovky vzoru kost (děti i kosti, bez dětí i kostí, dětem i kostem 
...). Mezi knězem a dítětem je však podstatný rozdíl: Zatímco kněz je v obou číslech, v jednotném i v množném, 
stejného rodu (mužského životného), dítě je v jednotném čísle rodu středního (to dítě jako to kuře), kdežto v množ-
ném čísle rodu ženského (ty děti jako ty kosti oproti ta kuřata).
V singuláru tedy kněz přijímá pádové koncovky vzoru muž, v plurálu pak jsou jeho náležité tvary následující: ti kně-
ží, bez kněží, ke kněžím, znát kněží, voláme: kněží!, o kněžích, s kněžími. Vidíme, že množným číslem má jméno kněz 
blízko ke jménům typu průvodčí, rozhodčí nebo cestující, věřící (srovnej: kněží, průvodčí a cestující jedou, telefo-
novat kněžím, rozhodčím a věřícím ...). Uvedená skloňovací neobvyklost kněze (to, že jeho jednotné a množné 
číslo odpovídají velmi různým skloňovacím typům) vede především u lidí nepohybujících se v církevním prostře-
dí k nenáležitému skloňování. Buď je jednotné číslo přizpůsobováno množnému: když např. někdo řekne zeptej 
se kněžího, řekni to kněžímu nebo znám jednoho kněžího (srovnej: zeptej se průvodčího, řekni to průvodčímu ...). 
Anebo je množné číslo přizpůsobováno jednotnému: když např. někdo řekne několik knězů, důvěřovat knězům 
nebo pronásledovat mnohé kněze (srovnej: několik mužů, důvěřovat mužům, pronásledovat mnohé muže).
Jak známo, jazykové vyjadřování nám může o člověku leccos povědět. Na základě toho, jakých jazykových pro-
středků jedinec užívá, a na základě toho, jak jich užívá, můžeme např. odhadovat, v jakém společenském pro-
středí se pohybuje (či nepohybuje), ke kterému společenství patří (či nepatří). Za takový jazykový indikátor může-
me považovat i skloňování slova kněz. Není to však indikátor stoprocentní, poněvadž zajisté neplatí, že každý člen 
katolické církve skloňuje slovo kněz náležitě, a neplatí ani, že každý, kdo žije mimo katolickou církev, skloňuje slo-
vo kněz nenáležitě. Na závěr si uveďme ještě tři příklady jazykových indikátorů podobných skloňování jména kněz: 
1) skloňování substantiva půst: náležité k postu, o postu versus nenáležité k půstu, o půstu; 2) skloňování substanti-
va křest: náležité od křtu, po křtu versus nenáležité od křestu, po křestu; 3) braní jména Božího nadarmo.

 Mgr. Luboš Veselý , Ústav pro jazyk český AV, odd. gramatiky
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CO ZNAMENÁ ...

...a co o tom říká Bible
Narazili jste na nějaké téma a zajímá vás, co o tom říká 
Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty 
systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak 
ucelený biblický pohled na mnoho teologických, prak-
tických, společenských i duchovních otázek. Je urče-
na jak pro pravidelné čtení, tak pro příležitostné studi-
um. Každá z 365 kapitol nabízí tematicky uspořádané 
čtení na jednotlivé dny v roce. Přehledné rejstříky jsou 
praktickou pomůckou pro přípravu domácích pobož-
ností i biblických programů na určité téma.

416 str., 490 Kč
Samuel, www.samuelcz.com 

Knížka pro ministranty
(Jiří Reinsber, Tomáš Kubalík) 
Nové vydání knížky pro ministranty. Knížka seznamuje 
s mešním řádem, liturgickými postoji, posvátnými zna-
meními, předměty a rouchy k liturgii a podrobně popi-
suje službu ministranta při bohoslužbách.

Váz, 128 str., 169 Kč  
Portál, http://obchod.portal.cz/

Crash test
Narazit na Boží lásku
(Mark Hart)
Mnoho mladých katolíků prožívalo nebo stále prožívá 
svou víru jako Mark Hart. Málokdy zmeškají mši, ačkoliv 
jí nerozumí. Mají Bibli, ale nečtou ji. Chodí ke zpovědi, 
ale nepociťují lítost.
Je vaše zkušenost s katolickou vírou podobná? Zna-
mená pro vás víra jen samá pravidla? Pokud ano, za-
pomeňte na jednotvárný život, plný bezmyšlenkovité-
ho dodržování pravidel, kterým nerozumíte. Je na čase 
vstoupit do světla vašeho Stvořitele, který mění životy 
a zve vás, abyste žili z jeho nesmrtelné lásky. Autoro-
va vtipná a výstižná zamyšlení ukazují na hlavní pointu: 
Bůh nikoho nevolá k tomu, aby byl dobrým člověkem, 
někým, kdo prostě jen dodržuje pravidla, ale aby byl 
novým člověkem v Ježíši Kristu.

Brož., 143 str., 139 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě

Kardinál
Titul po papeži nejvyšších a nejvýznamněj-
ších duchovních hodnostářů v katolické 
církvi, jimž náleží právo volit z vlastních řad 
nového pontifika. Podle Kodexu církevní-
ho práva má sbor kardinálů vykonávat tři 
 funkce: 

 ■ společně volit papeže,
 ■ být konzistorním poradcem římského pa-

peže v nejdůležitějších otázkách,
 ■ pomáhat mu v každodenní péči o celou 

církev prostřednictvím jednotlivých kar-
dinálů, kteří zastávají úřady v římské kurii.

Svaté kolegium
Svaté kolegium tvoří shromáždění všech kardinálů, které slouží papeži jako stálý pomocný a poradní sbor. V čele 
stojí děkan, který je považován za prvního mezi rovnými. Noví kardinálové jsou jmenováni papežem po zasedání 
tajné konzistoře. Od doby II. vatikánského koncilu se počet kardinálů v současnosti ustálil na 192. Do kardinálské-
ho sboru automaticky patří i východní patriarchové. Od roku 1970 se volby papeže neúčastní kardinálové starší 
80 let. Od roku 1630 se pro kardinála užívá oslovení „Eminence“.

Funkce
Kardinálové kuriální mají povinnost sídlit v Římě a někteří zastávají předsednictví určité kongregace v rám-

ci kurie.
Kardinálové extrakuriální sídlí v jednotlivých diecézích v daném státě, kde zastávají funkci diecézního biskupa.
Kardinálové in pectore papež udělí hodnost kardinála tajně (lat. in pectore – v srdci) a zveřejnění tohoto 

aktu si nechá na vhodnější dobu. Tento postup bývá užíván u osob ze zemí, kde je cír-
kev pronásledována, aby se tak předešlo politickým střetům a perzekucím proti církvi 
nebo těmto osobám. Příkladem byl pražský arcibiskup František Tomášek.

Odívání
Kardinálové nosí červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a čepičku – solideo. Slavnostní oděv je jasně čer-
vený, kromě bílé rochety a bílé mitry. Na hrudi nosí pektorál. Od papeže dostávají červený biret, jmenovací de-
kret a kardinálský prsten.

karn

Kardinálové pražské arcidiecéze
Jan Očko z Vlašimi (1292–1380), jmenován 17. 9. 1378 Urbanem VI.
Zbyněk Berka z Dubé (1551–1606), jmenován začátkem roku 1606 Pavlem V.
Arnošt Albrecht Harrach (1598–1667), jmenován 18. 1. 1626 Urbanem VIII.
Bedřich Josef Schwarzenberg (1809–1885), jmenován 24. 1. 1842 Řehořem XVI.
František z Pauly Schönborn (1844–1899), jmenován 24. 5. 1889 Lvem XIII.
Lev Skrbenský z Hříště (1863–1938), jmenován 15. 4. 1901 Lvem XIII.
Karel Kašpar (1870–1941), jmenován 16. 12. 1935 Piem XI.
Josef Beran (1888–1969), jmenován 22. 2. 1965 Pavlem VI.
František Tomášek (1899–1992), jmenován 2. 6. 1977 Pavlem VI.
Miloslav Vlk (1932), jmenován 21. 11. 1999 Janem Pavlem II.
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby všichni muži a ženy na světě, zvláště ti, kteří mají zodpovědnost v obo-
ru politiky a ekonomiky, nikdy neselhali ve svém závazku chránit stvoření. 

Úmysl misijní
Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého vlast-
ního života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je nosi-
telem pokoje.

Úmysl národní
Aby správné pojetí svobody a demokracie vedlo k překonání závislostí, 
pokušení konzumismu a negativních jevů v naší společnosti.

 7. listopadu 1984 pražský arcibiskup František kardinál Tomášek rozeslal všem ordinářům dopis, v němž upozorňoval 
na papežský zákaz kněžské organizace „Pacem in terris“.

 9. listopadu 1984 Matka Tereza z Kalkaty, nositelka mírové ceny papeže Jana XXIII. z roku 1971 a nositelka Nobelovy 
ceny míru z roku 1979, zahájila návštěvu ČR. Setkání se uskutečnilo v kostele sv. Ignáce na praž-
ském Novém Městě a následujícího dne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně (návštěva ukončena 
11. 11.)

 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. svatořečil v chrámu sv. Petra v Římě Anežku Českou, dceru krále Přemysla 
Otakara I. Svatořečení se účastnily tisíce poutníků z Československa.

 13. listopadu 1599 na pozvání pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé přišli do Čech první bratři kapucíni pod ve-
dením sv. Vavřince z Brindisi.

 13. listopadu 1999 u příležitosti 10. výročí svatořečení sv. Anežky České, při slavnostní bohoslužbě v pražské katedrá-
le, odhalen a kardinálem Miloslavem Vlkem požehnán deskový obraz sv. Anežky, jehož autorem 
je Makarius Tauc, německý malíř českého původu.

 21. listopadu 1344 pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic slavnostně intronizován v chrámu sv. Víta za přítomnosti císa-
ře Karla IV. Ještě téhož dne vysvětil litomyšlského biskupa Jana a položil základní kámen ke stavbě 
nového metropolitního chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

 30. listopadu 1394 zemřel Matěj z Janova, katolický kněz a teolog, český náboženský reformní myslitel, zpovědník 
v chrámu sv. Víta. Ve spise „Pravidla Starého a Nového zákona“ požadoval návrat k ideálům pr-
votní církve. Zdůvodňoval potřebu častého přijímání svátosti oltářní (*asi roku 1350).

Arnošt Kelnar

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 13. 11. 2009
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Tháku-
rova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@se-
znam.cz, tel.: 220 181 705. Odpovědná redaktorka 
Mgr. Kristina Hrušková. Texty jsou redakčně upra-
veny. Sazba: Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, spol. s r. o. 
Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR E 13802. 
Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

 1. 11. slavnost Všech svatých
  Den modliteb za všeobecné posvěcení
  Listopadová sbírka na charitu
 1.–8. 11. možnost získání odpustků (viz str. 3–4)
 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 9. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
 11. 11. Den proti drogám
 13. 11. památka sv. Anežky České 

(mše v katedrále 14. 11. v 10:00)
  Mezinárodní den nevidomých
 15. 11. Den Bible

 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, 
státní svátek

  20. výročí pádu totality u nás  
(mše v katedrále v 10:00)

  Mezinárodní den studentstva
 18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
 21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
  Světový den mnišství
 22. 11. slavnost Ježíše Krista Krále
 25. 11. Mezinárodní den proti násilí na ženách
 28. 11. přijetí do katechumenátu (katedrála, 16:30)
 29. 11. 1. neděle adventní
 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola

Omluva
Vážení čtenáři, přijměte prosím omluvu redakce za nedostatečnou tiskovou kvalitu některých výtisků říjnového čísla našeho 
Zpravodaje, nebylo bohužel v našich možnostech odhalit nastalý problém včas a zajistit náhradu. Děkujeme za pochopení.

Listopadový kalendářík


