
Vloudily se mlhy?
Když se přiblíží první listopad, vybavím si dětská léta, kdy 
jsem s rodiči chodíval na hroby – už v dlouhém kabátě, na 
hřbitově bylo vlhko, zima, mlha a především všude kráka-
li havrani. Opravdová atmosféra ponurosti. A přece si ne-
vybavuji, že by mi tato nálada nějak měnila pohled na 
krásný svátek Všech svatých. Jde o velkou slavnost círk-
ve, která se raduje ze všech, kdo již stanuli v plné slávě 
před Bohem. Je to důvod velké radosti a slavnostní ná-
lady. Ale jen o den později, téměř stejným hlasem prosí-
me za ty, o kterých máme osobní pochybnosti, zda jsou 
opravdu před Bohem: „Pane, zachraň je i přes jejich ne-
dostatky…“ Jako by mrkající svíce, které v tyto dny tak 
rádi zapalujeme, na sešeřelém hřbitově mluvily o nadě-
ji i tajemství i kráse, která je hranicí viditelného světa. O to 
víc mne mrzí americká móda Halloween, která si hraje se 
strašidly. Nic proti pohádkám a dětskému světu, ale at-
mosféra „dušiček“ je plná víry, nikoli pohádek. A není prá-
vě tady jeden ze stěžejních bodů Roku víry? Totiž otázka, 
jak odlišit romantiku, pohádky či dokonce pseudonábo-
ženství šarlatánů od víry protříbené věky, postavené na 
generacích teologů, svědků, mučedníků?
Náš ponurý listopad rozjásá svátek sv. Cecílie se setkáním 
chrámových sborů a s nimi svět krásna, který lze zachytit 
jen sluchem. Mistr Kšica a paní Vítková mluví o péči, které 
je třeba již od dětství, aby hudba v našich kostelích mohla 
být krásná. Podobně je třeba pečovat o ministranty. Je-
jich setkání představí P. Benedikt Hudema. Někdy se zdá, 
že je trochu legrační, pozorovat malé kluky či holky, jak 
se motají u oltáře. Kdyby si však už nyní získali vztah k pro-
středí kostela a dění v něm, pak by jako dospělí měli mít 
trochu snazší cestu k víře, jejímu uchopení i prožití.
Listopadem končí druhý rok příprav na jubileum přícho-
du sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které osla-
víme v roce 2013. Byl věnován druhé iniciační svátos-
ti – biřmování. Pokud jsme se nejen vrátili k fotografiím 
z vlastního biřmování či upomínce na tuto slavnost, ale 
společně s jinými nebo alespoň sami znovu prosili o dar 
Ducha Svatého, pak iniciativa padla na úrodnou půdu. 
Jak žít víru bez oživujícího Ducha? Jeho moc dává pře-
kročit práh víry a proměňuje srdce. O tom píše Benedikt 
XVI. ve svém listě Porta fidei k vyhlášení roku víry: „Brá-
na k víře, jež uvádí do života ve společenství s Bohem 
a umožňuje vstup do jeho církve, je pro nás vždy otevře-
na. Překročit její práh lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo 
a srdce se nechá přetvářet proměňující milostí. Vstoupit 
do této brány znamená vydat se na cestu, která trvá po 
celý život. Tato cesta začíná křtem, díky němuž smíme 
Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt pro-
jdeme do věčného života.“ 

P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska
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Listopadový kalendářík
  1. 11.  slavnost Všech svatých
 1.–8. 11. možnost získání odpustků
  2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
  4. 11.  Listopadová sbírka na charitu 
  9. 11.  svátek Posvěcení lateránské baziliky
 10. 11. Arcidiecézní setkání ministrantů
 11. 11. Den boje proti drogám
 13. 11.  sv. Anežka Česká (mše sv. v katedrále v 18:00)
 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, státní 

svátek
  Mezinárodní den studentstva
  ekumenická modlitba za oběti totality, 

(v katedrále v 18:00)
 18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 
  Den Bible, sbírka na podporu biblických aktivit
 21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
  mše sv. ke cti sv. Cecilie a Arcidiecézní setkání 

chrámových sborů (v katedrále v 18:00)
 22. 11. památka sv. Cecilie
 25. 11.  slavnost Ježíše Krista Krále 
 25. 11. Mezinárodní den proti násilí na ženách
 30. 11.  svátek sv. Ondřeje, apoštola

Brána na hřbitov u kostela P. M. Sněžné, Praha, foto: Michal Němeček
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Všichni svatí u Všech svatých
Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském 
srdečně zve všechny věřící do kapitulního kostela na 
poutní slavnost Všech svatých. Ve čtvrtek 1. listopadu 
v 17:00 se kapitula sejde k liturgii nešpor, v 18:00 bude 
pontifikální mši svatou spolu s kapitulou a poutníky slavit 
arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka OP. V liturgii 
zazní Missa Brevis od Zdeňka Fibicha, v podání smíšené-
ho chrámového sboru Cantus Amici.

Vzpomínka na věrné zemřelé 
na Vyšehradě
V pátek 2. listopadu, v den Vzpomínky na všechny věr-
né zemřelé, v 17:00 bude v bazilice sv. Petra a Pavla na 
pražském Vyšehradě arcibiskup pražský, kardinál Domi-
nik Duka OP, celebrovat mši svatou, po jejímž skončení 
bude následovat pobožnost na vyšehradském hřbito-
vě. K účasti na mši a na společné modlitbě jste srdeč-
ně zváni.

Arcidiecézní setkání pro ministranty

V sobotu 10. listopadu se uskuteční v Praze Arcidiecéz-
ní setkání pro ministranty. Zahájení bude v 9:30 v bu-
dově Arcibiskupského paláce, vrcholem bude mše sv. 
v 11:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kte-
rou bude celebrovat Mons. Karel Herbst SDB. Poté ná-
sleduje oběd a od 13:30 „Netradiční adrenalinový pro-
gram“ v prostorách Pražského hradu. Srdečně zváni 
jsou především ministranti (kluci cca od 6 do 30 let), 
pro které je program koncipován. Ukončení bude cca 
v 16:30 v Sále kardinála Berana. Prosím spolubratry kně-
ze, aby vybídli ministranty k účasti, a pokud je to mož-
né, aby je sami doprovodili. Rádi bychom při tomto se-
tkání pamatovali v modlitbě opět především na nová 
kněžská a řeholní povolání. Předem děkuji za Vaše 
modlitby i Vaši podporu. K účasti na mši sv. jsou srdeč-
ně zváni všichni kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice, rodiče 
i ostatní lidé dobré vůle.
S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, 
příspěvek 70 Kč (abychom zajistili dostatek jídla). Svou 
účast prosím potvrďte v anketě na níže uvedených in-
ternetových stránkách. Další podrobnosti k setkání na-
jdete na http://ministranti.apha.cz

P. Benedikt Hudema,  
zodpovědný za péči o ministranty v AP

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpoklá-
dá o velikonocích r. 2014 (nebo i později), budou přijati 
do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude 
konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobo-
tu 1. prosince 2012 (v předvečer první neděle advent-
ní) v 16:30. Na bohoslužbu naváže setkání katechume-
nů a jejich ručitelů s kardinálem Dominikem Dukou OP, 
arcibiskupem pražským, v Sále kardinála Berana.
Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nej-
později 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý 
uchazeč nechť má s sebou vyplněný a duchovním 
správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde 
při přijetí do katechumenátu odevzdá. 
Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných dů-
vodů možná, nechť je přijat ve farnosti. Avšak o přijetí 
do katechumenátu v jiném termínu je třeba předem žá-
dat ordináře. 

Setkání se sv. Bernardem z Clairvaux
KTF UK, ETF UK a nakladatelství Krystal OP srdečně zvou 
na setkání se sv. Bernardem z Clairvaux, učitelem Círk-
ve, a jeho stěžejním dílem, cyklem 86 Kázání na Píseň 
písní. Setkání se uskuteční ve středu 7. listopadu 2012 
v 16:30 v barokním refektáři dominikánského kláštera 
sv. Jiljí v Praze 1 (Jilská 7a) u příležitosti vydání druhé-
ho, závěrečného dílu překladu těchto kázání do češ-
tiny. O svém vztahu k Bernardovi promluví a jeho kni-
hu veřejnosti představí: Mons. Michael Slavík, Th.D., 
generální vikář arcibiskupství pražského, P.Benedikt To-
máš Mohelník O.Praem., Th.D., provinciál české provin-
cie dominikánů, a PhDr. Markéta Koronthályová, autor-
ka překladu. Prezentace je volně přístupná veřejnosti 
a bude zde možné zakoupit oba díly knihy se slevou.

Nemocniční kaplani
Katolická asociace nemocničních kaplanů zahájila 
svou činnost. Na Velehradě se v poutním domě Stoja-
nov konala 2. října 2012 první valná hromada Katolické 
asociace nemocničních kaplanů v České republice, 
která sdružuje všechny nemocniční kaplany ustanove-
né Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví ke zvlášt-
ní službě nemocným v nemocnicích, jejich rodinám, 
lékařům a ostatnímu zdravotnickému i ošetřovatelské-
mu personálu. Nemocničním kaplanem se rozumí – po-
dobně jako vojenským kaplanem – muž nebo žena, 
která je vyslána Církví, aby vykonávala pastorační služ-
bu v nemocničním prostředí, dalším nutným předpo-
kladem je mimo jiné i dokončené teologické vzdělá-
ní magisterského stupně. Nově ustanovená Katolická 
asociace nemocničních kaplanů je součástí České bis-
kupské konference jako odborná sekce a na své prv-
ní valné hromadě zvolila výbor a revizní komisi. Předse-
du jmenoval Mons. Jan Baxant, stal se jím MUDr. Michal 
Hrnčiarik. Nově jmenovaný předseda ustanovil také 
svého zástupce, P. ThLic. Leo Zerhaua, Th.D.

Dr. Vojtěch Eliáš

Zahájení činnosti Akademické 
duchovní správy ČVUT
Ve středu 10. října 2012 ve 20:00 zahájila v kostele svaté-
ho Bartoloměje slavnou mší svatou „Veni Creator Spiri-
tus“ svou činnost Akademická duchovní správa České-

Foto: Benedikt Hudema
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Motto:  „Fundraising  je  věda.  Její 
pravidla nicméně připomínají  spíš 
duhu než vzorec. Je potřeba ma-
lovat  nejjemnější  odstíny  barev 
a nálad. Budete-li malovat barvou 
lásky a přátelství, budete  zaruče-
ně úspěšní.“

Jekatěrina Kimova,  
Contacts-I, Moskva

Co je to fundraising? Jedná se o systematickou činnost, 
jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostřed-
ků, v mém případě na obecně prospěšnou činnost Ar-
cibiskupství pražského.
Práce fundraisera se dělí na několik oblastí. Můžete 
oslovovat různé druhy dárců, nebo sponzorů s konkrét-
ními nabídkami projektů, pro které sháníte finanční pro-
středky. Dárci mohou být jednotlivé osoby, nebo firmy. 
Samostatnou kapitolou je pak žádání o dotace, granty 
a pořádání benefičních akcí.
Individuální dárci se k nám dostávají většinou z vlastní-
ho popudu a to přes naše webové stránky nebo díky 
tomu, že se dozvědí o některém z našich projektů. Na 
internetových stránkách si v sekci „Jak nás můžete 
podpořit“ mohou vybrat, na jakou akci chtějí přispět, 
např. na kněžský seminář, opravy církevních památek, 
komunitní centra, nebo na projekty krátkodobé. Ty se 
objeví na webových stránkách jen po tu dobu, kdy jsou 
aktuální, např.: výstava ke sv. Václavu nebo sv. Anež-
ce, Noc kostelů apod.
Máme také dobrodince, lidi, kteří významně přispěli Ar-
cibiskupství pražskému ať už svou celoživotní prací, vý-
znamným darem nebo závětí ve prospěch církve. S tě-
mito lidmi se snažím udržovat kontakt, jednou za rok se 
koná mše sv. s panem kardinálem, kterou slouží jen pro 
ně, po které následuje malé pohoštění a kulturní pro-
gram. Smyslem je vyjádřit jim náš vděk. Snažím se na 
dobrodince pamatovat, když mají svátek, narozeniny, 
na Vánoce apod. Těmto lidem také pomáháme, po-
kud mají nějakou starost. 
Dále máme firemní dárce. Na každou kulturní akci, kte-
rou organizujeme, se pokoušíme zajistit skupinu partne-
rů, kterým nabízíme pomoc a spolupráci při zajištění fi-
nancování nebo propagování projektu. Snažíme se, 
aby se jednalo o dlouhodobější partnerství a to se nám 
u některých projektů, jako např. u Noci kostelů či vý-
stav občas podaří. U jednorázových projektů si doká-
žou firmy lépe představit, že se svým partnerstvím mo-
hou dobře zviditelnit. 
Loni např. vedle výstavy sv. Anežky a Noci kostelů, jsme 
se snažili o zajištění finančních prostředků na opravu 
kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce, který je ve 
vlastnictví arcibiskupství. Je to vrcholně barokní dílo dle 
návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, s unikátní klen-
bou a krovem. Mimochodem, tento projekt byl před-
staven také při diskusi u kulatého stolu, pořádaného 
p. kardinálem Dominikem Dukou, Etika v podnikání. 
Letos máme mimo jiné dva zajímavé nové kulturní pro-
jekty. První z nich chce veřejnosti přiblížit pražské betlé-
my. Zapojeno je do něj dvacet kostelů a akci se nám 
podařilo propojit s Betlémským světlem, kterou organi-
zuje Junák – svaz skautů a skautek (rozdávání světla ve-
zeného přímo z jeskyně v Betlémě, kde se narodil Ježíš 

ho vysokého učení technického v Praze, a symbolicky 
tak zahájila nový akademický rok. Bohoslužby, cele-
brované kardinálem Dominikem Dukou OP, pražským 
arcibiskupem, rektorem ADS ČVUT P. Vladimírem Slá-
mečkou a dalšími kněžími, většinou bývalými absolven-
ty ČVUT. Kromě asi stovky studentů se zúčastnil i rektor 
ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc, s man-
želkou, prorektor pro studentské záležitosti doc. Ing. Jo-
sef Jettmar, CSc., a řada dalších významných osobnos-
tí z řad pedagogů ČVUT v Praze. Po mši následovala 
v prostorách kostela beseda otce kardinála a pana 
rektora Havlíčka s přítomnými studenty. Přátelská atmo-
sféra oba tak nadchla, že se přes svůj nabitý program 
zdrželi i na neformální části večera v kryptě kostela, kde 
všechny čekalo bohaté pohoštění. Pestrý program, kte-
rý tým ADS připravuje nejen pro studenty, ale pro celou 
akademickou obec ČVUT v Praze a její příznivce, nalez-
nete jak na http://ads.cvut.cz; tak na sociálních sítích. 

Veletrh Památky
Od 4. do 6. října 2012 
se v Průmyslovém palá-
ci na Výstavišti v Praze – 
Holešovicích konal Vele-
trh Památky, první svého 
druhu u nás. Základní-
mi tématy zcela nového 
veletrhu je rekonstrukce 
památkových souborů 
a objektů, jejich financo-
vání a současné využi-
tí. Mezi 143 vystavovateli 
z ČR, Nizozemí, Rakous-
ka, Slovenska, Němec-
ka a Velké Británie bylo 
i Arcibiskupství pražské s devíti výstavními panely, pre-
zentujícími péči o památky v rámci arcidiecéze včet-
ně několika restaurátorských projektů. V rámci dopro-
vodných programů vedl jeden ze seminářů s názvem 
„Zachráníme naše kulturní dědictví?“ také diecézní 
konzervátor Arcibiskupství pražského P. Mgr. Vladimír 
Kelnar. Nad veletrhem převzal záštitu i kardinál Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský.

„Fundraising je věda“
Představujeme Mgr. Kristinu Poláčkovou, která na Praž-
ském arcibiskupství pracuje jako fundraiser. Poprosili 
jsme ji, aby nám o své práci řekla pár slov.

Foto: Tereza Poláčková
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Kristus). Betlémské světlo bude v některých kostelech 
u betlémů svítit a v neděli 23. 12. 2012 bude k dispozici 
v předem daný čas zájemcům k odnesení. Tento pro-
jekt už máme bohudíky finančně zajištěn. 
Na co ale stále sháníme peníze je krátký animovaný 
film k 1150. Cyrilometodějskému výročí, který bude tvo-
řit výtvarnice MgA. Magdaléna Bartáková. Film by měl 
ukazovat na základní zvěst křesťanů a zároveň krásu 
kultury, která s křesťanstvím souvisí a vstupuje do naší 
země právě díky Cyrilu a Metodějovi. Mohl by se využít 
pro televizní vysílání, jako předfilm v kinech, pomůcka 
pro výuku dějepisu, náboženství apod.
Děkujeme i touto formou všem našim dárcům i pod-
porovatelům, jejichž pomoci si velmi vážíme. Paní 
Mgr. Kris tině Poláčkové děkujeme za představení a na-
dále přejeme nadšení a vytrvalost v této práci.

(ek)

Jan Lohelius, dvanáctý pražský 
arcibiskup (1549–1622)
Letos uplynulo čtyři sta let, kdy usedl na arcibiskupský 
stolec (14. 5. 1612) Jan Lohelius, strahovský opat a vel-
mistr řádu křížovníků s červenou hvězdou, současník 
událostí, které jsme si připomněli při nedávném blaho-
řečení Čtrnácti františkánských mučedníků. Dne 2. listo-
padu uplyne tři sta devadesát let od jeho úmrtí. Jeho 
jméno se stalo symbolem katolické obnovy doby rudol-
finské a bělohorské.
Duchovní formaci chebského rodáka, který v roce 1573 
vstoupil v Teplé do premonstrátského řádu, ovlivnil tamní 
opat Meuskönig, především však studia u pražských jezu-
itů. Již během nich došlo k příhodě, která byla pro Lohe-
lovu povahu příznačná. Jako mladičký kněz se nerozpa-
koval otevřeně vystoupit proti opatovi na Strahově, který 
žil světským způsobem, a přispěl tak k jeho odstoupení.
Několik let poté byl Lohel sám ustanoven strahovským 
představeným a postupně se mu podařilo skomírající 
kanonii znovu vdechnout život. Souběžně jako řádový 
generální vikář a vizitátor reformoval i další premonst-
rátské kláštery. Stejnou důslednost, neústupnost a od-
vahu, kterou prokazoval při nápravě mravů řeholníků 
a řeholnic, později projevil rovněž jako správce pražské 
arcidiecéze.
Opakovaně prokázané schopnosti Lohelovi vynesly 
nejprve nabídku místa pražského pomocného biskupa. 
Po jistém váhání ji v roce 1603 přijal a stal se tak titu-
lárním biskupem sebastským (dnes turecký Sivas). Když 
dramatické události za pasovského vpádu prokázaly, 
že je nezbytné vybrat nástupce dlouhodobě churavějí-
cího arcibiskupa Lamberka, volba padla přirozeně prá-
vě na energického Lohela. Správu pražské arcidiecéze 
převzal jako plnomocný koadjutor ještě za života své-
ho předchůdce a koncem roku 1612 usedl na svato-
vojtěšský stolec definitivně. Pocity nového arcibiskupa 
pocházejícího z velmi skromných poměrů dokládají slo-
va žalmu, která si zvolil jako heslo: „Vyzdvihuje ze země 
slabého a z bláta povyšuje chudého“. S arcibiskup-
ským úřadem získal i knížecí titul a stal se křižovnickým 
velmistrem, takže ke své osobě mohl oprávněně vztáh-
nout i pokračování žalmu: „aby ho posadil mezi kníža-
ta, mezi knížata svého lidu“.
Přestože se Jan Lohel v různých funkcích podílel na ka-
tolické obnově více než čtyři desetiletí, do obecné-

ho povědomí se zapsal především činem, kterému byl 
zpočátku přikládán pouze místní význam. Zbudování lu-
teránského kostela v arcibiskupském městečku Hrob se 
opíralo o nejednoznačný výklad práva nekatolíků zřizo-
vat modlitebny na královských statcích. Nejen podle 
Lohelova názoru se však na církevní panství toto právo 
nevztahovalo. Řadu let se vlekoucí spor s poddanými, 
rázně zakončený zbořením kostela, posloužil jako sou-
část zdůvodnění stavovského povstání. Arcibiskup byl 
zapsán na seznam osob, které nemají být „více v zemi 
trpěny“, a strávil téměř tři roky ve vídeňském exilu.
Výsledek bitvy na Bílé hoře pochopil Lohel jako zname-
ní vyzývající k důsledné rekatolizaci a k celkové nápra-
vě náboženských poměrů v zemi. Po návratu do Prahy 
v roce 1621 nejprve znovu vysvětil metropolitní chrám, 
jehož vybavení se stalo obětí kalvínské čistky. Následně 
se jeho zájem soustřeďoval na zajištění katolického škol-
ství a správného výkonu patronátních práv a rovněž na 
restituci církevních majetků. Klíčovou otázkou přitom 
zůstával nedostatek katolických kněží. Po vypovězení 
kalvínských a českobratrských duchovních došlo proto 
k pokusu získat kněží české konfese. Arcibiskup ovšem 
trval na úplném splynutí s katolickou církví a osobně se 
zasadil o zákaz podávání pod obojí, což uzavíralo ces-
tu ke kompromisu. Svým postojem tak předurčil mimo-
řádně významnou roli řeholních společenství při poz-
dější reálné rekatolizaci českých zemí. Jan Lohel byl 
podle svého přání pohřben v bazilice kláštera na Stra-
hově, za jehož druhého zakladatele bývá zaslouženě 
označován.

Dušan Foltýn

Aby chrámová hudba vzkvétala
Při příležitosti svátku sv. Cecilie provedou spojené pě-
vecké sbory pražské arcidiecéze mši Jana Dismase Ze-
lenky D dur. O ní a ještě o jiných zajímavých aktivitách 
jsme si povídali v krásných prostorách, které katedrální 
sbor sdílí s Kapitulou Všech svatých, s dómským regen-
schori MgA. Josefem Kšicou a sbormistryní dětského ka-
tedrálního sboru Mgr. Miloslavou Vítkovou. 

 ■ Chystáte se provést mši D dur Jana Dismase Zelen-
ky v katedrále 21. 11. 2012 se spojenými sbory pražské 
arcidiecéze. Co vás vedlo k myšlence uvést Zelenkovu 
mši? (MgA. Josef Kšica)
 Když už člověk dělá hudbu v katedrále, má mít určitou 
úroveň. Já navazuji na své předchůdce. Tato mše se 
vyskytuje v opisu v hudebním archivu metropolitní kapi-

Dnešní Památník Bitvy na Bílé Hoře, foto: Lukáš Kalivoda
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tuly, je jasné, že se v katedrále mnohokrát prováděla. 
My jenom navazujeme na dědictví, které tady už dáv-
no bylo, a jen oživujeme historii. Janu Dismasi Zelenkovi 
náleží významné místo vedle Johanna Sebastiana Ba-
cha. Navíc si myslím, že Zelenka ve svých vizích pronikl 
o kousek dále. A to nejen co se týká kvality hudby, ta 
je na nejvyšší úrovni, ale v tom, k jakým hudebním styli-
zacím dochází. Já říkám, že Jan Dismas Zelenka byl prv-
ní barokní impresionista. K vylíčení duchovních situací 
používá takových hudebních prostředků a kolorací, že 
vytváří úplné hudebně – duchovní scenérie. Myslím, že 
je velmi na místě se k této hudbě znovu vracet a tady 
v katedrále ji pěstovat. Rovněž setkávání chrámových 
sborů, které zde začalo s příchodem pana kardinála 
Dominika Duky před dvěma lety. Převážná většina sbo-
rů je z Prahy, pár je i mimopražských. Aby chrámová 
hudba vzkvétala. Za sebe musím říci, že návrat k historii 
a ke kvalitnímu hudebnímu odkazu našich předchůd-
ců považuji tento krok za naprosto samozřejmý. A ne 
že budeme říkat, že je to hudba hrozně dlouhá. Liturgie 
má poskytovat klid, nemusí stále někam spěchat.

 ■ Slyšela jsem, že k Janu Dismasi Zelenkovi máte osob-
ní vztah, vyhrál jste soutěž v Japonsku...
Já jsem studoval s kolegy na akademii, hudební fakul-
tu na konci 80 let, a jako varhaníci jsme měli také před-
mět hru na cembalo. Hra se studovala u prof. Zuzany 
Růžičkové, což byla nejpovolanější osoba, první dáma 
co se týká cembala nejen u nás. Položila určité základy 
cembalové hry v Čechách i v Evropě, jezdila na kurzy 
do Zürichu i do Japonska a všude ji milovali. Právě díky 
cembalu jsme se dostali s kolegy k tvorbě Jana Disma-
se Zelenky. 
Zelenka napsal pro dechové nástroje a basso continuo 
6 triových sonát. A my jsme se domluvili s kolegou fago-
tistou Lubošem Huckem, že založíme soubor, ve kterém 
jsme se začali mimo jiné zabývat interpretací Zelenkovy 
hudby. Dali jsme mu název Ars instrumentalis Pragensis. 
Přizvali jsme ještě naše spolužáky Liběnu Sequardtovou 
a Ivana Sequardta, hobojisty, a časem i kontrabasistu 
Pavla Nejdka a tak jsme začali. V Triových sonátách Ze-
lenka sebral veškeré své dovednosti. To, co v nich po-
užívá, se vyskytuje i v různých stylizacích v chrámové 
hudbě. Se souborem jsme se vydali v roce 1996 na sou-
těž do Japonska. Tu jsme vyhráli, a výsledkem bylo, že 
jsme tam dva roky nato jeli na turné. Objeli jsme všech-

ny japonské ostrovy a vystoupili ve dvou přímých tele-
vizních přenosech. V Japonsku jsme si vychutnali zájem 
o Zelenku. Myslím si, že, pořád ještě platí: „Doma není 
nikdo prorokem“. Ale z toho já nejsem vůbec smutný. 
Je pravda, že bychom rádi hráli Zelenku pořád, ale ka-
ždý z nás už má určité zakotvení. Kolegové hrají v or-
chestrech, ve filharmonii, v FOK, jsme vázáni určitými 
povinnostmi, ale rádi si společně zahrajeme.

 ■ S jak velkou účastí sborů počítáte v provedení Ze-
lenkovy mše D dur pro katedrálu?
V minulém roce přijelo asi 12 nebo 13 sborů, což bylo 
přes 300 zpěváků. Prováděli jsme Dvořákovu mši D dur, 
den před tím zde byla zkouška se 120 pražskými chrá-
movými zpěváky. Ani jsem netušil, že tolik lidí přijde. Zjis-
til jsem, jak fungují media, jak se všechno dá rychle zor-
ganizovat. Mši celebroval kardinál Vingt-Trois z Paříže 
z Notre –Dame. A letos jsem si řekl, že uděláme Zelen-
ku, protože si myslím, že vedle Dvořáka, Martinů a Ja-
náčka, má své významné místo a je potřeba v této tra-
dici pokračovat. Letos tedy očekáváme účast asi 130 
zpěváků.

 ■ Dvořákovu mši řada sborů ve svém repertoáru má, 
ale Zelenku ne. Není Zelenkova mše přece jen příliš ná-
ročná?
To je pravda, ale chystám se, že bych v listopadu sbory 
obešel, abych zjistil jak je to s interpretační úrovní. Vel-
ká část je na sólistech. Bude zde 40 profesionálů. Tuto 
mši jsem zde dělal již dvakrát. Ta hudba je velmi vnitř-
ní a nabitá energií. Proto se musí dělat s obrovským ná-
bojem, nasazením a s chutí. Když něco děláte s chutí, 
pak do toho dáváte všechno. Pokud vás to nebaví, je 
to mdlé.

 ■ V minulém zpravodaji jsme uveřejnili nabídku o mož-
nosti zápisu do Dětského katedrálního sboru. Jak vel-
ký je zájem?
Děti zájem mají, ale mnohdy záleží na rodičích, ti by 
měli vést vlastní děti k tomu, aby se věnovaly nějakým 
ušlechtilým činnostem. Praha je území, kde je mnoho 
dobrých sborů s velkou tradicí. Zakládat do toho dal-
ší sbor je hodně obtížné, i když napravujete jen to, co 
tady v katedrále dávno bylo. Máme v současné době 
asi 20 dětí různých věkových kategorií. Je to ale dlou-
hodobá práce. Díky panu kardinálovi zde máme krás-
né prostředí a vynikající pracovní podmínky. Sídlí zde 
Kapitula u Všech svatých, s tou se dělíme o prostory. Je 
to dobrá spolupráce. Vše probíhá pod záštitou Metro-
politní kapituly u svatého Víta.

 ■ Myslím, že Konfucius kdesi řekl, že srdce člověka, 
který se zabývá hudbou, se stává ušlechtilejším... Asi 
se pozná, když člověk má „jen“ krásný hlas, nebo zpí-
vá srdcem…
Ano, to platí pro každého člověka. Dříve tu katedrála 
mívala školu. V katedrálních školách se pěstovala hud-
ba, o svátcích hrály děti hry, k tomu se komponova-
la hudba, opery, to všechno padlo. Rádi bychom na 
tuto tradici navázali. Ale důležité jsou vztahy, a ty se 
musí budovat. Zbořit je, to jde hrozně rychle, ale budo-
vat vztahy a vybudovat něco smysluplného a velkého, 
to je pro nás to nejdůležitější, je to nepřetržitá práce. 
Naším záměrem je vytvořit školu, katedrální školu, pros-
tě vychovávat novou generaci chrámových zpěváků. 
Vždyť už třeba Bach nebo Haydn chodili do katedrální-
ho sboru. Byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo. 
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P. Mgr. Miloslava Vít-
ková, působí v Dět-
ském katedrálním sboru 
jako sbormistryně, ve-
dle toho učí na Gym-
náziu a hudební škole 
hlavního města Prahy 
hudební nauky a má na 
starosti své dva dospě-
lé sbory, jeden ženský 
a druhý smíšený, skaut-

ský a pracuje jako odborná pracovnice pro dětský sbo-
rový zpěv v NIPOS-ARTAMA. 

 ■ Jak se vám to daří, založit zde Katedrální dětský 
sbor? (Mgr. Miloslava Vítková)
Zatím se to daří pomalu. Pokusy o založení dětského 
sboru u katedrály byly už dříve, původně zde chtěli za-
ložit čistě chlapecký sbor, ale ten již v Praze existuje 
a má výrazně lepší zázemí. Začali jsme tedy v září 2012 
a otevřeli sbor pro dívky i chlapce od 4 do 18 let. Hod-
ně dětí ale chodí do sborů při základních školách. Pro 
rodiče je i často obtížné sem děti dovážet. V součas-
né době máme dvě oddělení. Předškolní děti, jejichž 
počet postupně narůstá. Pomalu se rozrůstá i odděle-
ní větších dětí. Přišla k nám holčička, vlastně už slečna, 
kterou přivedla maminka a říkala: „Když už umí zpívat, 
ať zpívá ke chvále Pána.“ Ale bude to ještě těžké. Lá-
kadel pro děti je hodně, navíc cestování, než dítě doje-
de sem ke katedrále. Také se bohužel setkáváme s ná-
zorem, že pokud bude dítě zpívat v katedrálním sboru, 
odejde z farnosti, což není pravda. Nutno ještě podotk-
nout, že sbor je otevřen pro všechny děti, nejen pro 
děti věřící.

 ■ Kde můžeme dětský katedrální sbor slyšet?
Máme plánované vystoupení v adventu pro rodiče 
a na Boží hod vánoční, spolu se spřátelenými pražskými 
sbory v katedrále, Zpívání u jesliček.

Ozval se zvonek, děti se pomalu začaly scházet ke 
zkoušce. Ještě jsem si prohlédla prostory bývalého ar-
chivu s vyhlídkou na strážní věž Mihulku a Jelení příkop... 
Poděkovala jsem za rozhovor a dál už jsem nerušila...

(ek)

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 4. 11.  31. neděle v mezidobí (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)
 25. 11. slavnost Ježíše Krista Krále (9:00): katedrála svatých Petra a Pavla, Brno (Mons. Jiří Mikulášek)

Radio Proglas
 4. 11. 31. neděle v mezidobí (9:00): kostela Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
 11. 11. 32. neděle v mezidobí (9:00): kostela svatého Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 18. 11.  33. neděle v mezidobí (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora
 25. 11.  slavnost Ježíše Krista Krále (9:00): kostel Svatého Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 4. 11. 31. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Vladislav Brokeš)
 11. 11. 32. neděle v mezidobí (10:30): kostel Panny Marie, Dub nad Moravou (Mons. Viliam Judák)
 18. 11.  33. neděle v mezidobí (9:30): bazilika sv. Mikuláše, Trnava
 25. 11.  slavnost Ježíše Krista Krále (9:30): katedrála Božského Spasitele, Ostrava (Mons. František Václav 

Lobkowicz OPraem.)

Změna vyhrazena.

2. Setkání chrámových sborů 
pražské arcidiecéze
Kardinál Dominik Duka OP, zve všechny chrámo-
vé sbory pražské arcidiecéze na středu 21. listopa-
du 2012 (předvečer svátku sv. Cecílie) do katedrá-
ly sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kde bude 
v 18:00 celebrovat pontifikální mši svatou, spo-
lu s kardinálem Stanislawem Dziwiszem, při které 
bude provedena Missa D dur (1730) Jana Dismase 
Zelenky (1679 – 1745) z Metropolitního archivu Ka-
tedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Program zkoušek a setkání:

 19. 11.  19:15 zkouška pražských chrámových sbo-
rů v Mladotově domě ve Vikářské 
ulici č. 37, vedle katedrály (vchod 
k Prašné věži – Mihulce a ihned vpra-
vo do sálu v 1. patře)

  20. 11. 18:00  zkouška pražských chrámových 
sborů a sólistů s orchestrem v Mla-
dotově domě

 21. 11. 15:00 zkouška s orchestrem v katedrále
  18:00  provedení Zelenkovy mše v kated-

rále, provedení řídí dómský regen-
schori Josef Kšica

Po mši sv. bude setkání chrámových sborů s kar-
dinálem Dominikem Dukou OP v reprezentačních 
prostorách Arcibiskupského paláce. Přihlášky po-
sílejte na e-mailovou adresu: josefksica@centrum.
cz; na základě přihlášky obdržíte studijní předlohu 
Zelenkovy mše.
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Pravidelný eucharistický výstav

DEN ČAS KOSTEL (ULICE) MíSTO

Po – Pá  6:00 –  7:00 sv. Filipa a Jakuba (Na Zlíchově) Praha-Hlubočepy
Po – Pá (kromě 1. Pá 
v měsíci) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Praha-Staré Město

Po – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Praha-Malá Strana
Po 18:40 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady
St po mši sv. 8:40 – 9:10 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka
St 18:00 – 18:30 sv. Remigia (nám. 25. března) Praha-Čakovice
St 18:45 – 19:30 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Praha-Nové Město
Čt (1. v měsíci, za 
povolání) 17:00 – 18:00 Narození Panny Marie (U školy) Nové Strašecí

Čt 17:40 – 18:00 Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
Čt (před 1. pátkem 
v měsíci) 18:00 – 18:30 Narození Panny Marie (Baarova) Praha-Michle

Čt (září – červen) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice
Čt 19:00 – 19:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy
Čt (před 1. pátkem 
v měsíci) cca 19:00 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá  8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Praha-Hradčany
Pá (1. v měsíci)  8:30 –  9:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady
Pá (zvonek „kancelář“) 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Praha-Nové Butovice
Pá (1. v měsíci) 17:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady
Pá (1. v měsíci) 17:00 – 18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Praha-Kobylisy
Pá 18:00 – 19:15 sv. Františka z Assisi (U Habrovky) Praha-Krč
Pá (2. v měsíci, za 
mladé lidi v obtížných 
situacích)

18:40 – 19:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Pá (září – červen) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Praha-Stodůlky
Pá (pouze 1. v měsíci) 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Edisonova) Praha-Petrovice
Pá (září – červen) po mši sv. 19:15 – 21:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka
So (1. v měsíci) 17:40 – 18:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Praha-Lhotka
Ne 10:10 – 10:50 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Praha-Vinohrady

Z BISKUPSKýCH DIáŘů
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 diáře kardinála Duky
 1. 11. 18:00 Praha, kostel Všech svatých na Hradě pražském – mše sv., slavnost Všech 

svatých
 2. 11. 17:00 Praha – Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – mše sv., Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé, požehnání hřbitova, Slavín
 13. 11. 18:00 Praha – Hradčany, katedrála – mše sv., svátek sv. Anežky České
 14. 11. 10:00 Strakonice – protiletadlová raketová brigáda, žehnání bojových praporů
 15. 11. 17:00 Praha, Staroměstská radnice – zahájení výstavy Czech Press Photo
 17. 11. 15:00 Praha, kostel P. Marie Vítězné – mše sv., pouť k Pražskému Jezulátku
  18:00 Praha – Hradčany, katedrála – ekumenická modlitba a koncert
 18. 11. 10:00 Praha 9 – Kbely, kostel sv. Alžběty – poutní mše sv.
  20:00 Praha, Vysoká škola ekonomická – slavnostní předání cen Česká hlava
 20. 11. 9:00 Praha Krč – žehnání nové mateřské školy sv. Augustina,
 21. 11. 18:00 Praha – Hradčany, katedrála – mše sv., předvečer svátku sv. Cecilie, celebruje kardinál Stanislaw 

Dziwisz, arcibiskup krakovský
 25. 11. 10:00 Řím, kostel sv. Marcelina a Petra – mše sv., převzetí titulárního kostela, setkání s místní farností
 26. 11. 13:00 Řím, univerzita Santa Croce – zahájení výstavy „Diktatura versus naděje. Pronásledování 

římskokatolické církve v Československu 1948–89“
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 28. 11. 18:00 Vídeň – přednáška pro Rakousko-německou kulturní společnost: „Církev – šance v Evropě a pro 
Evropu“

 29. 11. 17:00 Karlštejn – mše sv., rekviem za Karla IV., přímý přenos ČT

Z diáře biskupa Malého
 2. 11. 18:00 Praha – Hradčany, katedrála – mše sv. 
 4. 11. 9:00 Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie – mše sv.
 11. 11. 9:30 Cerhovice, kostel sv. Martina – poutní mše sv.
 13. 11.  Dortmund – přednáška
 15. – 17. 11.  Paříž – přednáška
 21. 11. 10:00 Praha, Dívčí katolická škola, Platnéřská – vizitace
 25. 11. 10:00  Praha – Kyje, kostel sv. Bartoloměje – mše sv. s biřmováním
  17:00 Praha – Hradčany, katedrála – nešpory
 28. 11. 18:00 Strakonice – přednáška ČKA
 29. 11. 10:00 Praha, Vyšší odborná škola publicistiky – vizitace

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 11. 17:00 Slivenec, kostel Všech svatých – poutní mše sv.
 4. 11. 8:30 Čestlice, kostel sv. Prokopa – mše sv. s udílením kandidatury na trvalé 

jáhenství
 11. 11. 10:00 Předklášteří u Tišnova, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. ke cti sv. 

Anežky 
 12. 11. 14:00 Kolín, budova Střední průmyslové školy strojírenské – účast na pietním aktu 

u příležitosti připomenutí popravy Borise Volka
 13. 11. 18:00 Praha – Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – mše sv., svátek 

sv. Anežky České
 18. 11. 9:30 Praha – Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s biřmováním
 20. 11. 9:30 Budyně nad Ohří – účast na vikariátní konferenci vikariátu Podřipsko
 24. 11. 15:00 Stříbrná Skalice, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv.
 25. 11. 11:00 Otryby, kostel sv. Havla – mše sv.

Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany 
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Personalia
Jáhenské svěcení
V neděli 30. září 2012 přijali v kostele sv. Václava v Pra-
ze-Vršovicích jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecé-
zi Mgr. Jan Rückl a Ing. Bc. Pavel Švarc. Světitelem byl 
Mons. Václav Malý, pražský pomocný biskup.

Inkardinace
Mgr. Pavel Žák byl na základě vlastní žádosti a souhla-
su Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského, 
s účinností od 13. září 2012 inkardinován do Arcidiecé-
ze pražské.

Exkardinace
Jan Svoboda, původně kněz pražské arcidiecéze, složil 
dne 15. září 2012 doživotní sliby v Řádu menších bratří – 
františkánů a tím byl současně inkardinován do tohoto 
řádu. Od září 2012 byl ustanoven ke službě na území li-
toměřické diecéze.

Ustanovení
Mgr. Pavel Maria Baxant byl na žádost velmistra a ge-
nerála Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou 
s účinností od 15. září 2012 jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Františka z Assisi Praha-Staré Město. 

Mgr. Ing. Jan Dlouhý byl s účinností od 1. září 2012 uvol-
něn z funkce výpomocného duchovního Římskokato-
lické farnosti Mníšek pod Brdy.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. října 2012 jmeno-
ván a ustanoven administrátorem excurrendo Římsko-
katolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Praha-Třeboradice. 
Mgr. Vladimír Kelnar byl s účinností od 1. října 2012 uvol-
něn z funkce administrátora excurrendo in materialibus 
Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie Praha-Třeboradice.
Mgr.  MUDr.  Jiří  Korda byl s účinností od 1. října 2012 
uvolněn z funkce výpomocného duchovního Římsko-
katolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru 
Praha-Lhotka. 
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar byl s účinností od 1. října 
2012 uvolněn z funkce výpomocného duchovního Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi Pra-
ha-Chodov.
Mgr.  Ing. Michal  Němeček byl s účinností od 1. října 
2012 uvolněn z funkce rektora in spiritualibus Římsko-
katolické duchovní správy u kostela sv. Vojtěcha Pra-
ha-Dejvice a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven rektorem Římskokatolické duchovní sprá-
vy u kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvice.
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Mgr.  Ing. Martin Opatrný, trvalý jáhen, byl s účinností 
od 1. října 2012 uvolněn z funkce rektora in materiali-
bus Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Voj-
těcha Praha-Dejvice.

Lenka Trčková byla s účinností od 1. října 2012 do 30. 
září 2013 jmenována a ustanovena odbornou duchov-
ní asistentkou vikariátu Jílové, části II. pražského vikariá-
tu a části III. pražského vikariátu.

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705) 
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 4. 11. 9:00 85. let výročí posvěcení kostela sv. Voj-

těcha, slavná mše svatá; DS
 4. 11. 16:30 Obyčejně  o  neobyčejném; rozhovory 

o víře; PS
 6. 11. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 8. 11. 19:00 Společenství Nikodém; PS
 9. 11. 18:00 Rekolekce s P. Augustynem*; pokračují 

sobotou od 7:45; PS
 11. 11. 16:30 Obyčejně  o  neobyčejném; rozhovory 

o víře; PS
 13. 11. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 14. 11. 9:30 Akademie nejen pro seniory; P. Jakub 

F. Sadílek OFM: Evangelizace; PS
 14. 11. 19:30 Singles; PS
 15. 11. 19:00 Mše chval; PS
 16. 11. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 19. 11. 20:00 Přednáška ČKA – Praha 6; světově pro-

slulý novozákonník prof. Petr Pokorný; 
ČKA Praha 6 – místní pobočka České 
Křesťanské akademie

 20. 11. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 22. 11. 19:00 Společenství Nikodém; PS
 24. 11. 14:00 Vox 012; ADCM
 27. 11. 19:30 Příprava na manželství*; CPR
 28. 11. 9:30 Akademie nejen pro seniory; RNDr. Vla-

dimír Roskovec: Historie kostela sv. Voj-
těcha v Dejvicích; PS

* jen pro přihlášené; Vstup do místa konání akcí je z Ko-
lejní ulice č. 4; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum 
pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtě-
cha; ADCM – Arcidiecézní centrum pro mládež

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

Příprava na manželství
Zimní osmidílná společná příprava na život v manželství 
se uskuteční v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolej-
ní 4, Praha 6 v termínu 22. 1. – 12. 3. 2013. Setkání jsou 
vždy v úterý od 19:30 do 21:30. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manžel-
skými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoube-
necký pár přispívá na kurz částkou 500 Kč. Na kurz se 
snoubenci přihlašují předem mailem, telefonicky nebo 
přes formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/snou-
benci/. Jarní kurz proběhne v termínu 9. 4. – 28. 5. 2013.

Linka dotazů
Plánujete svatbu v kostele a nevíte si rady? Máte růz-
né dotazy ohledně manželství či víry a nevíte, kde bys-
te našli ty správné odpovědi? Právě pro vás je tu naše 
linka dotazů. Linka dotazů je anonymní a slouží všem kli-
entům jako informační a kontaktní centrum. Linka ne-
poskytuje psychologickou ani krizovou intervenci! Po-
můžeme Vám s hledáním odpovědí na dotazy z oblastí 
církevního práva, uzavírání církevního manželství, víry, 
katolické církve atd. Linka dotazů je vám k dispozici ka-
ždé pondělí a středu od 10:00 do 16:00. Stačí zavolat 
na tel. 220 181 444.

Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové
I po prázdninách pokračujeme v pořádání oblíbe-
ných jednodenních seminářů pro manžele, rodiče, 
ale i snoubence. Na programu jsou témata: Konflik-
ty mezi manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace 

Jubileář
Výročí svěcení
Mgr. Pavel Urban, jáhen v Praze-Chodově 12. 11. 1997 (15 let)
Vladimír Filipovič, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě 18. 11. 1957 (55 let)

Životní jubilea
P. Anastáz Bohumil Polášek OFMCap., na odpočinku v Praze 6. 11. 1923 (89 let)
P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič O.Cr., Ph.D., administrátor v Unhošti 13. 11. 1972 (40 let)
Mgr. Jarmil Klanc, jáhen v Kladně-Rozdělově 16. 11. 1942 (70 let)
ThLic. Václav Steiner, kněz pražské arcidiecéze působící v Rakousku 20. 11. 1947 (65 let)
P. Mgr. Marek František Drábek DiS. O.Præm. 6. 11. 1977 (35 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Úmrtí
P.  Jeroným  Filip Hofmann O.Præm.  zemřel dne 14. 9. 
2012 ve věku 39 let, v 10. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 19. září 2012 v kostele sv. Ja-
kuba Staršího v Jihlavě a 20. září 2012 v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie v Praze na Strahově, pohřben byl 
na řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích. R.I.P. 

M. M. Arsenie Balková OSFGr, emeritní generální předsta-
vená Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, ze-
mřela dne 24. 9. 2012 ve věku 83 let, v 62. roce řeholního 
života. Poslední rozloučení se konalo 1. října 2012 v koste-
le Jména Panny Marie na Lomci a 2. října 2012 v bazilice 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze, pohřbena byla 
na řádovém hřbitově na Vyšehradě v Praze. R.I.P.
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a empatie, Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Syste-
mická pravidla rodiny, Terapie pevným objetím. Nej-
bližší kurzy se uskuteční v sobotu v sobotu 10. 11. 2012 
v KMC Barrandov, Werichova 981, Praha 5 (konečná 
tram Sídliště Barrandov) a 1. 12. 2012 v MC Domeček 
v budově Komunitního centra Matky Terezy (metro C 
– Háje).
Semináře se konají vždy od 9:00 do 17:00 a povede je 
Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lektor Tera-
pie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové, lektor kur-
zu Efektivního rodičovství a Škola lásky v rodině. Účast-
nický poplatek je 450 Kč/osobu a 700 Kč/manželský 
pár. Na seminář je třeba se přihlásit předem telefonic-
ky, mailem nebo přes přihlašovací formulář, který na-

jdete na http://cpr.apha.cz/skola-lasky/. Tam nalezne-
te též bližší informace k seminářům.

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 8. prosince se uskuteční v Praze na Vyšehradě 
v sále vyšehradské kapituly adventní duchovní obno-
va pro manželské páry. Obnovu povede Mons. Tomáš 
Holub, Th.D. Předběžný časový rozvrh je 9:00 až 16:00. 
Během dne bude příležitost ke svátosti smíření. Na zá-
věr od 15:00 mše svatá. Polední občerstvení bude za-
jištěno. Příspěvek na nájem prostor a občerstvení je 
200 Kč na pár. Manželé se přihlašují telefonicky či mai-
lem nebo formulářem na stránkách Centra http://cpr.
apha.cz/advent/.

PROGRAMy

Arcidiecézní centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice; tel: 244 910 469 
mobil 604 263 799, fax: 244 912 713 
e-mail: mladez@apha.cz; http:// www.praha.signaly.cz 

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 3. listopadu v 19:00 se bude konat opět v pří-
jemných prostorách kulturního centra Novodvorská 
v Praze 4 (zastávka autobusu „Sídliště Novodvorská“) 
tradiční Arcidiecézní ples mládeže. Srdečně zveme 
všechny, kdo mají rádi dobrou zábavu a tanec. Těšit 
se můžete na profesionální předtančení, školu tance, 
taneční soutěž a tradiční tombolu. K tanci hraje kape-
la Dlouhá noc. Ceny vstupenek: 180 Kč studenti, 200 Kč 
pracující, vstupenky je možné zakoupit na místě. Pro zá-
jemce je možné rezervovat si nocleh v centru Nazaret 
na emailové adrese mladez@apha.cz. Více informací 
na www.praha.signaly.cz.

Benefiční festival křesťanské hudby VOX 012
V sobotu 24. listopadu od 14:00 do 22:00 se v Pastorač-
ním středisku (Kolejní 4, Praha 6, Metro A – Dejvická) 
koná již 9. ročník benefičního festivalu křesťanské hud-
by VOX.
Celý festival se nese v křesťanském duchu. Na jeho pří-
pravě se podílí více křesťanských církví. Je to akce, kte-
rá má mimo jiné i evangelizační charakter, takže se 
nebojte přijít a vzít s sebou i kamarády. Hudba prezen-
tovaná na festivalu může být povzbuzením ve víře a in-
spirací. Letos vystoupí hudební skupiny: Same Same 
Here (D), Timothy (SK), Kalwich, Blabovy stromy, loňský 
vítěz soutěže Nová tvář festivalu Song inThe Night (SK) 
a dva finalisté letošního ročníku soutěže. 
V rámci festivalu probíhá do 11. listopadu soutěž pro 
začínající kapely. Kapely můžete podpořit formou SMS 
zprávy s kódem vybraného interpreta. Více informací 
na www.festivalvox.cz.

Víkendovka v Nazaretě (14–18 let)
Kdy: 16. – 18. listopadu 2012. Téma víkendovky: Dokud 
neuvidím, neuvěřím. Začátek v pátek 16. 11. v 18:00 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v sobo-
tu večer tamtéž (možnost zůstat do neděle). Program: 
vážná témata i hry. Spojeno s duchovní obnovou. 
Účastnický poplatek je 250 Kč. S sebou spacák, pře-
zůvky, vhodné oblečení a obuv na venkovní hry i do-

vnitř. Doprava: ze stanice metra „C“ Budějovická au-
tobusem č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret 
je žlutá budova za kostelem. Přihlášky do 10. 11. na tel. 
244 910 469 nebo na mailu nazaret@apha.cz.

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice; tel.: 220 199 440-1 
e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz 
http//www.chemin-neuf.cz
Út  20:00 Pravidelně každé úterý probíhá modli-

tební setkání vedené Komunitou Che-
min Neuf v klášteře v Tuchoměřicích.

  19:30 Pravidelně každé úterý probíhá modli-
tební setkání vedené Komunitou Che-
min Neuf v kostele sv. Bartoloměje, Pra-
ha 1.

 18. 11. – 25. 11. Duchovní cvičení podle sv. Ignáce 
v Tuchoměřicích, (ideální místo pro 
ztišení se, naslouchání Božímu hlasu 
a rozlišování).

 30. 11. – 2. 12. Setkání pro mládež od 14 do 18 let 
v domě Komunity Chemin Neuf v Tu-
choměřicích. Téma: Modlitba aneb je 
Bůh živý? (Základní lekce, jak se doro-
zumět s Bohem).

 30. 11. – 2. 12. Setkání pro mládež od 18 do 30 let 
v domě Komunity Chemin Neuf v Tu-
choměřicích. Téma: Modlitba a jak 
na to?

Podrobnosti a přihlášky najdete na adrese: 
www.chemin-neuf.cz

Bohoslovci Arcibiskupského 
semináře v Praze
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 111; 
e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz; http://www.arcs.cuni.cz

Podzimní TAMMíM 2012
Ahoj přátelé!
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok du-
chovní obnovu pro mladé muže (od 15 do 30 let) kte-
rá nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme 
do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, na-
prostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina 
by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se 
snažíme přispět i my skrze toto setkání.
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Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bo-
hoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevní-
ky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji muž-
skou spiritualitu – svůj vztah k Hospodinu. 
TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslou-
chání, společných rozhovorech o hledání a prožívání 
víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. 
Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společen-
ské hry, zajímaví hosté…
Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a pro-
hloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i mož-
nost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. 
Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamará-
dy a přátele.
S radostí Tě zveme na letošní podzimní TAMMÍM, který 
se uskuteční ve dnech 23. až 25. listopadu 2012.
Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Me-
tro A – stanice Dejvická
Termín: příjezd v pátek, 23. 11. 2012 od 15:30 do 17:20 
odjezd v neděli, 25. 11. 2012 po 14:00
Téma: Eucharistie: „Projevil jim lásku až do krajnosti…“ 
(Jan 13,1)
Cena: příspěvek dle Tvých finančních možností
Info a přihlášky: www.arcs.cuni.cz; www.tammim.spol-
co.cz
Uzávěrka přihlášek: 18. listopadu 2012 ve 23:59

Za Tammím Tým Jan Pitřinec, seminarista

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

Třináctého na třináctce
Srdečně zveme na pátý letošní koncert z cyklu „Třinác-
tého na třináctce“. Slávek Klecandr si tentokrát opět 
pozval hudebního hosta, kterým bude písničkářka Ka-
rolína Kamberská, kterou mnozí znají z jejího dřívějšího 
působení v sesterském duu Sestry Steinovy. Koncert se 
koná v úterý 13. listopadu 2012 od 19:30 v Komunitním 
centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v pražských 
Nových Butovicích (metro Hůrka). Doporučené vstupné 
100 Kč. Bezbariérový vstup. Koncert finančně podpoři-
la: MČ Praha 13, Nadace život umělce a Nadace Čes-
ký hudební fond. Místa si můžete rezervovat na mailu 
13na13@centrum.cz. Více informací najdete na webo-
vých stránkách http://www.trinactnatrinact.blog.cz.

Náboženské a biblické motivy
Srdečně Vás zveme do Komunitního centra sv. Proko-
pa na prodejní výstavu obrazů Petra Vokouna „Nábo-
ženské a biblické motivy“ od 1. do 30. listopadu 2012. 
Výstavu je možné navštívit každou neděli od 9:30 do 
12:00 nebo i ve všední dny, kdykoli po předchozí tele-
fonické dohodě.

Nenechte se svést...
Římskokatolická farnost Praha Vršovice a Římskokato-
lická farnost U kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách vás 
srdečně zvou na přednášku sestry Veroniky Barátové 
z Komunity Blahoslavenství: „Nenechte se svést... mnozí 

přijdou a řeknou, já jsem Kristus.....(srov. Lk 21,8)“ ; křes-
ťan, New Age, alternativní medicína, tzv. „zdravý život-
ní styl“, pohanské rituály, esoterika a jiné svody. Před-
nášky se budou konat:
14. 11. v 9:30 v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 
Nových Butovicích, metro „B“, stanice Hůrka.
14. 11. v 19:00 v kostele sv. Václava (v sále, vchod ze-
zadu), v Praze Vršovicích, Čechovo nám. (tram. 4, 22, 
bus. 124).

Prokopská zastavení – Indie
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách 
vás zve na přednášku z cyklu „Prokopská zastavení“ na 
téma „Indie“, která se uskuteční 20. listopadu, tento-
krát výjimečně v 19:30 v komunitním centru sv. Proko-
pa na Hůrce. Vydáme se po stopách velkého misioná-
ře P. Jana Meda SDB, který prožil téměř celý svůj život 
v Indii, a navštívíme místa, do kterých řád Salesiánů po-
sílá mladé studenty – dobrovolníky – na rok na misie. 
Přednáška bude doplněna promítáním fotografií a vi-
deí. Přednáší P. Jaroslav Mikeš SDB.

Pokračují kurzy Alfa pro mladé
Proč i tady u nás jsou mladí lidé, kteří věří v Boha? Je 
možné se setkat s živým Bohem? Jak vypadá praktický 
život s Bohem, co přináší?
Toto a ještě mnohem víc se můžete dovědět na kur-
zu Alfa pro účastníky od 17 do 26 let (horní hranice je 
přibližná), který začal v pondělí 15. října. Cyklus se sklá-
dá z deseti pondělních setkání a pokračuje 5. 11., 12. 
11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2012, která pro-
bíhají vždy od 19:00 v Komunitním centru sv. Prokopa. 
Krátká témata (např. Proč Ježíš zemřel? Jak se mod-
lit? Uzdravuje Bůh i dnes?) jsou prokládaná zkušenost-
mi mladých křesťanů a videoklipy. Součástí každého 
večera je večeře, písně, povídání ve skupině na dané 
téma, přičemž každý může svobodně vyjádřit svůj ná-
zor. Pravidelná účast není nutná! Je také možné přijít 
jen na jedno setkání. Účast je zdarma. 
Kurz organizuje P. Angelo s týmem mladých z místní far-
nosti. Zájemci se mohou přihlásit: scarano@seznam.cz 
nebo 777 739 612.

Akademická farnost Praha 
a VŠ katolické hnutí Praha
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1 
tel: 222 221 339; e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz 
http://salvator.farnost.cz; http://praha.vkhcr.org/
 2. 11. 20:00 „Requiem za zemřelé“, zazní Requiem W. 

A. Mozarta, celebruje Mons. T. Halík, hu-
dební doprovod řídí R. Hugo.

 7. 11. 19:00 Filmový klub Akademické farnosti, „Tady 
to musí být“ /This Must Be the Place, Fran-
cie-Irsko-Itálie 2011, Paolo Sorrentino, an-
glicky, české titulky, 118 min. Úvod, pro-
jekci filmu a přednášku s diskusí uvádí 
P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jir-
sa, Ph.D. Koná se ve Velkém sále Městské 
knihovny na Mariánském náměstí.

 12. 11. 20:00 Literárně hudební večer v kryptě – Jan 
Skácel, výběr z poezie. Účinkují: Tomáš 
Hanousek a Michal Ježek.
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POZVáNKy, NABÍDKy
Pastorační centrum sv. Tomáše 
ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš 
tel.: 318 521 677; e-mail: pcstomas@volny.cz 
http://www.farnostdobris.cz

Pozvání na listopad 
V pátek 9. 11. v 19:30 zveme na přednášku P. Františka 
Z. Horáka OCarm, s názvem „Jako Pán odpustil vám, 
odpouštějte i vy.“ (Kol 3,13). Přednáška se bude za-
bývat tím, co vůbec odpuštění je, bude pojednávat 
o jeho mylných představách a navrhne několik prak-
tický kroků, jak k odpuštění dojít. V Pastoračním cent-
ru sv. Tomáše.

ŘK farnost u kostelů sv. 
Mikuláše a sv. Václava 
Vršovické náměstí 84/6, 101 00 Praha 10 
tel.: 271 742 523; www.farnostvrsovice.cz; jjr@email.cz

Smíření přes hranice smrti
ŘK farnost Praha-Vršovice zve 2. 11. v 17:00 na přednáš-
ku PhLic. Kateřiny Lachmanové, Th.D. s názvem „Smí-
ření přes hranice smrti“ do sálu kostela sv. Václava na 
nám. Svatopluka Čecha. V 18:00 následuje v kostele 
sv. Václava mše sv., která bude obětována za zemřelé 
předky všech účastníků bohoslužby. Slouží vršovický fa-
rář P. Stanisław Góra.

Nenechte se svést...
ŘK farnost Praha-Vršovice a ŘK farnost u kostela sv. Ja-
kuba St. ve Stodůlkách vás srdečně zvou na přednáš-
ku sestry Veroniky Barátové z Komunity Blahoslaven-
ství: „Nenechte se svést... mnozí přijdou a řeknou, já 
jsem Kristus.....(srov. Lk 21,8)“ ; křesťan, New Age, alter-
nativní medicína, tzv. „zdravý životní styl“, pohanské ri-
tuály, esoterika a jiné svody. Přednášky se budou ko-
nat:
14. 11. v 9:30 v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 
Nových Butovicích, metro „B“, stanice Hůrka.
14. 11. v 19:00 v kostele sv. Václava (v sále, vchod ze-
zadu), v Praze Vršovicích, Čechovo nám. (tram. 4, 22; 
bus. 124).

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 
tel./fax: 220 181 329; e-mail: ukz@volny.cz

Víra za mřížemi
Unie katolických žen a Studentské společenství KTF UK 
Vás zvou na večerní program s názvem „Víra za mří-
žemi“. Beseda s hlavní kaplankou Vězeňské služby ČR, 
Květou Jakubalovou, s výkonnou ředitelkou Meziná-
rodního vězeňského společenství v ČR, Gabrielou Ka-
bátovou a s koordinátorem výuky Teologických nauk 
ve věznici Ruzyně, Jaroslavem Lormanem se uskuteč-
ní ve středu 14. listopadu 2012 v 18:00, v učebně P3 KTF 
UK, Thákurova 3, Praha 6.
Z programu: Představení Vězeňské duchovní služby, 
prezentace možností pomoci skrze Mezinárodní vězeň-
ské společenství, informace o spolupráce KTF UK s věz-
nicí Ruzyně.
www.ktf.cuni.cz; www.katolickezeny.cz; www.vscr.cz – 
O nás: Duchovní služba; www.prisonfellowship.cz

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

Ekonomické a etické křižovatky české energetiky
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na 
besedu „Ekonomické a etické křižovatky české ener-
getiky“. Na toto téma promluví v úterý 13. listopadu 
2012 v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 
49) Mgr. Roman Juriga, ředitel Pravoslavné akademie 
Vilémov. Začátek je v 17:30, předpokládaný konec do 
19:15. JNe

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248 
fax: 235 302 720; e-mail: sekretariat@domovrepy.cz 
kultura@domovrepy.cz; http://www.domovrepy.cz
Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova 
se mohou přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz, 
kontakt na kulturu: tel: 277 003 564, mob: 774 401 337
 4. 11.  17:00 „Benefiční koncert Jitky Zelenkové“ 

k oslavě svátku patrona Domova sv. 
Karla Boromejského – kostel sv. Rodiny, 
vstupné 140 Kč dospělí, 70 Kč senioři, 
děti do 15 let vstupné neplatí (předpro-
dej vrátnice Domova, tel. 235 323 248)

 8. 11.  15:30 „Vystoupení žáků ZUŠ Libčice nad Vlta-
vou“ pod vedením Pavla Loukoty, hrají 
pro radost swing i klasickou hudbu – re-
fektář, vstupné dobrovolné

 20. 11.  15:00 „T‘N‘T – Tereza Bečičková a Tomáš 
Ludvíček“ zazpívají gospely a spirituá-
ly doplněné o vlastní písničky o lásce 
a vztazích, v úpravách pro dva hlasy – 
refektář, vstupné dobrovolné

 27. 11.  18:00 „Koncert Emauzského sboru a orches-
tru se smíšeným sborem SUDOP“, diri-
gent Tomáš Čechal (na programu A. 
Dvořák: Mše D dur op. 86 „Lužanská“ 
pro sóla, sbor, varhany a orchestr, Bib-
lické písně)

 30. 11.  10:00 „Předvánoční koncert Honzy Jareše“ – 
zpěváka a klavíristy s neobyčejným pří-
během a neobyčejným hlasem – den-
ní stacionář, vstupné dobrovolné

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1; tel: 220 516 740 
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
 3. 11.  16:30 „Dušičkový koncert“ v Loretě. Vystou-

pí soubory Collegium Quod Libitum et 
Columba Lauretana. Na programu jsou 
skladby od Adama Michny, Josquina 
Despreze, Williama Byrda, Thomase Luis 
da Victtoria a dalších autorů. Vstupné 
dobrovolné, doporučené 90,- Kč.

 7. 11. 19:00 Pravidelné „Večery u kapucínů“. Na 
benefici vystoupí folková skupina Vrkoč. 
Svým dobrovolným příspěvkem můžete 
podpořit občanské sdružení Kaleido-
skop, které pomáhá lidem s poruchou 
osobnosti se začlenit do společnosti.
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 25. 11. 18:00 „Slavnost Krista Krále“. Při bohoslužbě 

v Loretě zazní Missa Brevis ad hono-
rem Jesu Christi Regem od Víta Jana-
ty, účinkují: soubor Collegium Quod Li-
bitum et Columba Lauretana, trubka: 
Radek Rejšek, varhany: Aleš Nosek.

 2. 12.  16:00 „Adventní koncert“ v kostele Panny 
Marie Andělské. Program: Básník Lout-
ny z Jindřichova Hradce, Adam Mich-
na z Otradovic a jeho současníci ve 
společnosti adventní hudby Johanna 
Sebastiana Bacha a Christiana Ludwi-
ga Boxberga v podání souboru Socie-

tas Musicalis a hostů. Vstupné dobro-
volné. 

 5. 12.  19:00 Pravidelné „Večery u kapucínů“. Vý-
těžek benefice půjde na podporu ma-
teřské školy v Holečkově ulici v Praze, 
která pomáhá sluchově postiženým 
dětem. 

Výstava „Ars moriendi – Loretánské krypty“
Výstava „Ars moriendi – Loretánské krypty“ o historii po-
hřbívání v kapucínských klášterech, kterou je možné 
shlédnout v Loretě, byla prodloužena až do konce lis-
topadu.

Pozvání do kina
Největší přání 3 (Olga Špátová)
Dokumentární film Olgy Špátové Největší přání 3 přiná-
ší poutavou mozaiku o touhách a snech mladých lidí 
v naší zemi. Snímek narušuje představy o blbé náladě 
v české společnosti a ukazuje, že mladí lidé mohou být 
nadějí pro naši společnou budoucnost.
Aniž by se film vyhýbal i bolestným rysům současné spo-
lečnosti (radikální pravice, otázka práv homosexuálů), 
ve svém celku ukazuje, že to, co roste v srdcích mla-
dých lidí, je především víra, naděje a láska. 
Špátové Největší přání je dílem plným emocí, humoru, 
něhy a lidskosti, které se řadí mezi to nejlepší z českého 
dokumentárního i hraného filmu letošního roku.
(Recenze filmu a rozhovor s režisérkou vyšly v Katolic-
kém týdeníku.)

Lukáš Jirsa

Církevní školy v Ječné
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střed-
ní odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší odborná 
škola zdravotnická SŘMR srdečně zvou na Dny otevře-
ných dveří, které se uskuteční v termínech 8.  listopa-
du, 27. listopadu 2012 a 16. ledna 2013, vždy od 17:00, 
v  Ječné  33,  Praha  2  –  Nové Město. Ve školním roce 
2013/14 zde můžete studovat tyto obory:
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II – čtyřleté 
denní studium s maturitou – obor zdravotnický asistent 
(53-41-M/01), výuka probíhá dle ŠVP „Praktická sestra“
Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy – čtyřleté 
denní studium s maturitou – obory: sociální činnost (75-
41-M/01) veřejnoprávní činnost (68-43-M/01)
Vyšší  odborná  škola  zdravotnická  SŘMR je určena 
pro absolventy středních škol – obor  diplomovaná 
všeobecná sestra (53-41-N/01), tříletý obor zakončený 
absolutoriem a opravňující užívat titul DiS.
Můžete nás také navštívit ve dnech 22. – 24. 11. 2012 na 
veletrhu Schola Pragensis v Kongresovém centru (stá-
nek 418) nebo na www.skolajecna.cz.

Islám včera a dnes
Farnost Lhotka zve na přednášku Ing. Zdeňka Kosiny, 
CSc. na téma: „Islám včera a dnes. Zkušenosti katolí-
ka ve službách OSN s islámem“, která se bude konat 
dne 18. listopadu v 16:30 v kostele P. Marie Královny 
míru v Praze 4 – Lhotce, Lhotka 36.

Zlatá Praha
„Zlatá Praha” je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.”
Další setkání cyklu „Zlatá Praha” se uskuteční v ne-
děli 18. 11. 2012 od 16:00 do 18:00 v zasedacím sále 
úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 
– Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela 
sv. Václava) pod názvem „Harmonie života”. Vstup-
né dobrovolné, alternativní program pro děti zajištěn, 
změna programu vyhrazena.
Bližší informace na adrese http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronickou 
poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@fo-
colare.cz

Koncert v kostele sv. Kateřiny
Společnost pro duchovní hudbu, spolu se Všeobec-
nou fakultní nemocnicí, pořádají ve čtvrtek 22. listo-
padu. 2012 v 16:00 koncert v kostele sv. Kateřiny, v za-
hradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice Praha 2, u příležitosti oslavy svátku 
patronky tohoto kostela. Účinkují Jan Kalfus – varhany, 
Smíšený sbor ORFEJ, řídí Jan Svejkovský. Na programu 
skladby Hans Leo Hasslera, J. Arcadelta, J. S. Bacha, L. 
Compéra, A. Brucknera, N. Kedrova, S. Rachmanino-
va, F. X. Brixiho, Ch. Gounoda, J. D. Zelenky. Projekt pro-
bíhá za podpory Městské části Praha 2. Vstup je volný.

Královský nástroj ve všední den
V rámci cyklu „Královský nástroj ve všední den“ uspořá-
dá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzalé-
ma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu 
za podpory Městské části Praha 1 v řádovém koste-
le Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 
– Malé Straně již šestý koncert duchovní hudby v úte-
rý 20. listopadu 2012 od 17:00. Na programu budou 
díla M. A. Charpentiera, J. S. Bacha, F. Mendelssohn-
-Bartholdyho, C. Saint-Saënse, G. Ph. Telemanna. Účin-
kují: L. Čechová – varhany, J. Verner – trubka. Vstup na 
koncert je volný.

POZVáNKy, NABÍDKy
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Pozvání na výstavu
Výtvarnice Markéta Melenovská srdečně zve na výsta-
vu prací pro děťátko Ježíška. Uvidíte obrazy a fotodo-
kumentaci venkovního betlému u Pražského Jezulát-

ka a oděvní tvorbu. Výstavu si můžete prohlédnout od 
pondělí do pátku v prostorách knihkupectví U Sv. Voj-
těcha, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice, od 1. října do 30. lis-
topadu, 8:30 – 18:00.

4.–9. 11. Duchovní obnova 
„Vnitřní uzdravení“ P. Jiří Pleskač 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

6.–10. 11. Ignaciánská duchovní 
cvičení

P. Vojtěch  
Suchý SJ Exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín 
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112 
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz

22.–25. 11.

Duchovní obnova – 4. 
týden: Kristus Král, náš 
Zmrtvýchvstalý Pán, IV. 
týden DC 

P. Ladislav árvai SJ Exerciční dům 
Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24 
737 01 Český Těšín 
tel.: 558 761 429, 737 930 713 
www.jesuit.cz/exercicie/nabidka.php

22.–25. 11. 

Animátoři a aktivní 
pracovníci ve 
farnostech „Jsem 
služebnicí, služebníkem 
Páně“ Lk 1,35

jáhen Ladislav Kinc Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly viz výše

29. 11. – 2. 12. Adventní setkání I. P. Michal 
Němeček

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. 

29. 11. – 2. 12. DC pro všechny Mons. Vojtěch 
Šíma ŘKDS Stojanov

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

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě

Žít v Boží přítomnosti
(Bratr Geoffroy-Marie)
Ačkoliv víme, jak důležitou roli v duchovním životě hra-
je Boží milost, přece se nám stává, že se do popředí 
dostává více naše lidské úsilí. Výsledkem je sice pocti-
vý, ale poněkud „unavený“ život. Autor nás učí vnímat 
Boží přítomnost ve vlastním nitru, což vede k autentické 
odevzdanosti Bohu. Duchovní život pak již nepředsta-
vuje vyčerpávající námahu, nýbrž radostnou zkušenost, 
že jsme neseni Láskou, která nezná hranic.

brož., 112 str., 130 Kč
Cena Věrnosti. Čtrnáct pražských mučedníků
(Jiří Zajíc)
Populárně-naučná, velmi čtivým způsobem napsaná 
knížka, která představuje nejen událost zavraždění Čtr-
nácti pražských mučedníků, zasazenou do širšího histo-
rického kontextu vlády Rudolfa II. s mnoha zajímavý-
mi detaily. Také se v ní autor zamýšlí nad významem, 
cenou věrnosti pro tehdejšího člověka i člověka dne-
ška. Konkrétně pak tuto cenu dokládá postojem umu-
čených františkánů 15. února 1611.

brož., 88 str., 96 Kč

Paulínky
www.paulinky.cz

Původ křesťanského nároku
(Luigi Giussani)
Na počátku křesťanského nároku nestojí idea, nauka 
nebo sbírka přikázání, nýbrž osoba Ježíše z Nazaretu. 
O idejích lze diskutovat, ale osobu lze poznávat pouze 
v živém vztahu. Kniha představuje Ježíšovu pedagogi-
ku a ukazuje na to, jak Ježíš svým učedníkům postupně 
zjevoval svou identitu Božího Syna. 

váz., 192 str., 210 Kč

Dějiny světa 1, Od počátku do roku 1200 př. Kr.
 (Albrecht Jockenhövel (eds.))
První svazek šestidílné edice, která přináší nový pohled 
na světové dějiny od jejich počátků až po současnou 
éru globalizovaného světa.

váz., 480 str., 598 Kč
Dějiny světa 2, Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. 
až 600 po Kr. 
(Helwig Schmidt-Glintzer, Gustav Adolf Lehmann (eds.))
Druhý svazek se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti 
vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čín-
skou civilizaci Dálného východu. 

váz., 480 str., 598 Kč

Nakladatelství Vyšehrad
www.ivysehrad.cz
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě

At‘ se ti život povede!
(Guy Gilbert)
Rady pro každý věk – od mladých po dinosaury. Autor 
v krátkých kapitolách nabízí opěrné body všem, kdo 
chtějí dát smysl své existenci, ať jsou jakéhokoli věku, 
v jakékoli rodinné situaci. Rozvíjí reflexe protkané krát-
kými příběhy ze života, odpovídá na otázky, jak si po-
radit ve společnosti, jak být sám sebou. Ukazuje mož-
nosti, jak odhalovat krásu světa, pociťovat radost z bytí. 

brož., 88 str., 159 Kč

Můj bratr papež
(Georg Ratzinger, Michael Hesemann) 
Rozhovor s Michaelem Hesemannem. Bratr papeže 
Georg vypráví o dětství a mládí, o nástupu nacismu 
a společném povolání obou chlapců ke kněžství. Za-
tímco Georg se dal na dráhu církevní hudby, jeho bra-
tr Joseph byl skvělým teologem a záhy se stal profe-
sorem a později oporou papeže Jana Pavla II. Kniha 
popisuje, co předcházelo Ratzingerovu jmenování kar-
dinálem a papežem, přičemž válečná léta jsou nejzají-
mavější částí knihy. 

váz., 288 str., 379 Kč

Portál, s.r.o.
www.portal.cz

Slovník křesťanských mystiků
(L. Borriello, E. Caruana, M.R. Del Genio, N. Suffi (eds))
Kniha je rozsáhlou a ucelenou encyklopedií osobnos-
tí křesťanské spirituality a my-
stiky. Kromě klasiků západní 
mystiky představuje velké po-
stavy křesťanského Východu 
a řadu teologů, kteří mystické 
projevy a zkušenosti studova-
li a zpřístupňovali druhým. Pří-
nosem českého vydání jsou 
bohaté odkazy na české pře-
klady děl mystiků a vlastní 
úvod do celé problematiky.

váz., 767 str., 690 Kč
Miluji svobodu
(Notker Wolf)
Svoboda je v podstatě zákla-
dem křesťanské víry a jedním 
z největších darů, které jsme 
od Boha dostali. Skutečná 
svoboda je něco jiného než 
moje libovůle. Svoboda patří 
k životu v lásce, k životu pod 
vládou Kristovou. Naše víra 
nám dává svobodu postavit 
se za to, co víme, že je pravdi-
vé a správné. Ve světle křes-
ťanské svobody autor uvažu-
je také o různých aktuálních 
otázkách života v dnešním 
světě a zaujímá k nim stano-
visko z pozice křesťana. 

brož., 104 str., 129 Kč
Zase žiju
(Laurent Gay)
Autor vydává silné svědec-
tví o své životní cestě, kte-
rá ho dovedla nejprve téměř 
na pokraj pekla, odkud byl 
Boží mocí zachráněn. Na pat-
náct let se stal obětí závislosti 
na drogách, projevily se u něj 
příznaky AIDS, dostal se do 
vězení. A právě ve chvíli, kdy 
chtěl spáchat sebevraždu se 

ho dotkl Bůh. Laurent Gay prožil silnou konverzi, a tím 
začala jeho dlouhá cesta postupného vzkříšení k nové-
mu životu, cesta znovunalézání lidské důstojnosti, smy-
slu života, lásky. Dnes je šťastně ženatý a často vydává 
svědectví o tom, co pro něj Bůh udělal.

brož., 128 str., 159 Kč

Karmelitánské nakladatelství
www.ikarmel.cz
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Z HISTORICKÉHO KALENDáŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili 
o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.

Úmysl misijní
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.

Úmysl národní
Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 20. 11. 2012
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16,  119  02  Praha  1,  obsah  připravuje,  rozšiřuje 
a  objednávky  přijímá  Pastorační  středisko,  Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz,  tel.: 220 181 754. Odpovědná  redak-
torka  Mgr.  Erika  Kroupová.  Texty  jsou  redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

  1. listopad 2007   V pražské nemocnici v Motole slavnostně otevřena kaple „Prostor ticha“ za účasti představi-
telů několika církví.

  6. listopad 1872   Narozen František Bílek, sochař, řezbář a grafik. Umělec výrazné náboženské inspirace a my-
stického založení. Stoupenec hnutí Katolické moderny. V Chýnově si zřídil sochařskou dílnu 
a v té době vznikala první díla, inspirována jeho náboženským cítěním: „Golgota – hora le-
bek“ a „Orba je naší viny trest“. (+ 13. 10. 1941).

  6. listopad 1927   Slavnostně vysvěcen kostel sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích pražským světícím biskupem 
Dr. Janem Sedlákem.

  7. listopad 1937   Slavnostně vysvěcen kostel Panny Marie Královny míru v Praze – Lhotce pražským arcibisku-
pem kardinálem Dr. Karlem Kašparem. Na hlavním oltáři umístěna kopie sochy ze strženého 
mariánského sloupu na Staroměstském náměstí roku 1918.

  9. listopad 1947   Zemřel ThDr. Josef Miklík, katolický kněz-redemptorista a teolog, náboženský spisovatel. 
Profesor biblické exegeze na řádovém učilišti v Obořišti. V letech 1925–1926 vyučoval na 
Biblickém papežském ústavu v Římě. Je autorem třídílné „Příručky k biblické dějepravě“, dále 
knihy „Život blahoslavené Panny Marie“, „Kázání“ a další spisy. V době nacistické okupace 
byl vězněn v Terezíně. (* 1. 3. 1886).

 10. listopad 922   Tělo sv. Ludmily, české kněžny a mučednice, z rozkazu jejího vnuka knížete Václava, bylo pře-
neseno z Tetína na Pražský hrad a zde v kostele sv. Jiří důstojně pochováno.

 16. listopad 1947   V chrámu sv. Víta na Pražském hradě přijal biskupské svěcení nově jmenovaný sídelní biskup 
litoměřické diecéze, salesián ThDr. Štěpán Trochta.

 17. listopad 1997   Čeští a moravští biskupové vydali společný Pastýřský list s názvem „Poselství všem lidem dob-
ré vůle“ k zakončení Desetiletí duchovní obnovy národa.

 21. listopad 1347   Císař Karel IV. založil Emauzský klášter v Praze na Slovanech pro slovanské benediktiny, které 
povolal z Chorvatska. Za patrony zvolil kromě Panny Marie také české patrony sv. Vojtěcha 
a také sv. Prokopa. Klášter posvěcen 29. března 1372.

 22. listopad 1982  Papež Jan Pavel II. vydal encykliku „Familiaris consortio“ – apoštolská exhortace o úkolech 
křesťanské rodiny v dnešním světě.

 28. listopad 1937  Zemřel Mons. František Xaver Vaněček, katolický kněz, apoštolský protonotář, papežský pre-
lát, redaktor. Roku 1885 se stal kooperátorem v Benešově u Prahy a v následujícím roce zá-
meckým kaplanem a vychovatelem v rodině Lobkowiczů na zámku v Konopišti. Po dvou le-
tech jmenován farářem ve Václavicích, kde setrval 11 let a pak se stal farářem v Týnci nad 
Sázavou. Roku 1903 povolán za sídelního kanovníka Královské kolegiátní kapituly vyšehrad-
ské, kde se stal r. 1936 jejím proboštem. Je považován za průkopníka české katolické žurna-
listiky. Zastával funkci šéfredaktora „Katolických listů“. Byl duchovním rádcem spolků katolic-
kých žen a dívek (* 4. 12. 1859).

 29. listopad 1987  Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vyhlásil svým Pastýřským listem „Desetiletí du-
chovní obnovy národa“, jako přípravu na milénium úmrtí sv. Vojtěcha.

 30. listopad 2007  Papež Benedikt XVI. vydal encykliku „Spes salvi“. Zabývá se ctností naděje, která je přístupna 
všem lidem a jejím vztahem k vykoupení.

Arnošt Kelnar


