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Když člověk lis-
tuje novinami, ne-
narazí na slovo
„naděje“ příliš čas-
to. Ještě tak na
sportovní stránce
najdeme úvahy
o naději na postup
do dalšího kola ne-
bo na zisk medaile,
na jiných strán-
kách, že získáme

z fondů Evropské unie nějaký ten mili-
ónek. Ale jak často se píše nebo mluví
o tom, jakými nadějemi ten nebo onen
člověk žije? Je vůbec slovo „naděje“
chápáno jako slovo pro život silných
a schopných lidí, nebo jen jako útěcha
pro slabé a málo schopné?

Naděje, jak ji zná Starý a Nový zá-
kon, není laciným přesvědčením, že
všechno dobře dopadne nebo útěšnou
myšlenkou, která má zpříjemnit sou-
časnou chvíli. V Bibli je základní nadě-
jí přesvědčení, že Bůh je věrný a že své
sliby naplní. To nám právě připomíná
každý rok liturgie adventu: od zaslíbení
a nadějí proroků k andělovu zvěstování
a Mariinu a Josefovu očekávání naro-
zení dítěte. A tato naděje má důsledek
i pro budoucnost: Bůh neponechal a ani
neponechá v budoucnosti svět jen sobě
samotnému. Nečeká nás jen konečná
katastrofa nebo nějaký triumf zla. Ježíš
přijde podruhé jako poslední slovo po-
zemských dějin, které vyřkne Bůh
a které je proto dobré, žádoucí a tedy
očekávané.

Po sametové revoluci se přestal za-
krývat křes7anský smysl Vánoc. Nao-
pak, komerce se ho chopila a tak máme
nejpozději od počátku adventu v ob-
chodech a na ulicích stále před očima
vánoční motivy, Betlém a koledy hrané
dokolečka, že je mnohdy o Vánocích
už ani nemůžeme slyšet. Ušlechtilí lidé
po celé zemi pořádají v adventu vánoč-
ní koncerty ostošest. Všechno to končí
rozbalením dárků o Štědrém dni.
Advent se ztratil a po Štědrém dnu je
už jen volno. Advent se neslaví. Slaví
se splněná přání – tomu dnešní člověk
rozumí. Ale neslaví se naděje, která je
velkým tématem adventu. Té totiž
dnešní člověk mnohdy nerozumí. Ne-
nechme si jí vzít my, křes7ané. Máme
šanci i v tomto adventu vniknout hlou-
běji do jejího tajemství.

P. Aleš Opatrný

Pětiletka mezi paneláky
Křes7anské centrum na Jižním Městě v Praze oslaví

v prosinci pět let své existence. Spolu se žalmistou bychom
mohli říci, že když Hospodin v listopadu 1998 daroval cho-
dovské farnosti budovu bývalé školky, „byla naše ústa plná
smíchu, náš jazyk plný jásotu“. Ale … (Více na str. 4)

(Před)vánoční knižní tipy
Na straně 10 a 11 naleznete několik knižních tipů z nakla-

datelství Portál, Vyšehrad, Nové Město a z Karmelitánského
nakladatelství, které jsou vhodné i jako vánoční dárky.

Adventní benefiční koncert pro vozíčkáře
Spolek Slavibor Vás srdečně zve na benefiční koncert

folkových skupin Grandis, Pětník a Myšáci, které budou hrát
a zpívat v pátek 12. 12. 2003 od 19:00 hodin v kulturním sá-
le na Slaviborském náměstí v Praze 9 – Třeboradicích. Do-
poručené vstupné je 50 Kč. Výtěžek bude věnován vozíčká-
řům z Domu Fatima. Dům Fatima je zařízení České katolic-
ké charity v Praze – Třeboradicích, které pomáhá především
mladým lidem s tělesným postižením. Dopravní spojení:
Autobusem č. 166 nebo 351 od stanice metra B Vysočanská
do stanice Třeboradice.

Velbloudi opět na Hradčanech
aneb Tříkrálový průvod

V pondělí, dne 5. ledna 2004 v 15.30 hodin, vyjdou
z Arcibiskupského paláce Tři králové. Pojedou průvodem na

velbloudech k živému Betlému na Loretánském náměstí,
kde se pokloní, pak předají Ježíškovi dary a shromážděným
své poselství. Všichni jste srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2004 se uskuteční v celé České republice

Tříkrálová sbírka. Jejím organizátorem bude opět v každé
diecézi místní Charita. Tak jako již v minulých letech budou
skupinky tříkrálových koledníků provádět sbírku ve pros-
pěch těch, kteří jsou odkázáni na pomoc Charity. 

(Více na str. 9)

Setkání osamělých maminek pokračují
Setkání osamělých maminek pokračují v Komunitním

centru sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice (metro B – Hůr-
ka). Nejbližší setkání je 10. 1. a 7. 2. 2004 vždy od 14:00.

Program tvoří modlitba, vzájemné sdílení a informace
o dalších programech (společné výlety, jarní víkendová du-
chovní obnova, letní týdenní pobyty); na únorové setkání
jsme pozvali MUDr. Ludmilu Stajnerovou (psychiatr a psy-
choterapeut). Hlídání dětí během programu je možné zajistit
po předchozím telefonickém oznámení. (Více na str. 6)

Přípravy na manželství
Jubilejní třicátá (!) společná příprava na život v manžel-

ství organizovaná Centrem pro rodinu při Arcibiskupství
pražském začíná v úterý 20. 1. 2004 v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. (Více na str. 6)

Na slovo „naděje“ nenarazíme často



Z diáře otce kardinála
5. 12. 15:30 společná eucharistická

adorace
16:30 mše sv. za nová povolání ke kněž-

skému i k zasvěcenému životu, za
rodiny a za věrnost všech, v koste-
le sv. Ludmily, Praha 2

6. 12. 18:00 mše sv. ze svátku sv. Miku-
láše v kostele sv. Mikuláše v Pra-
ze 1

7. 12. 11:00 mše sv., 2. neděle adventní,
v chrámu Matky Boží před Týnem,
Praha 1

8. 12. 17:00 adventní setkání s novináři,
břevnovský klášter, Praha 6

10. 12. 9:00 vikariátní konference vika-
riátu Beroun

14. 12. 10:00 mše sv., 3. neděle adventní,
v kostele sv. Bartoloměje, Divišov

20. 12. 10:00 převzetí betlémského svě-
tla, Staroměstské náměstí, Praha 1

21. 12. 9:30 mše sv., 4. neděle adventní,
v kostele sv. Jiljí, Praha 1

24. 12. 24:00 mše sv., vigilie Slavnosti
Narození Páně v kostele Panny
Marie Vítězné /Pražské Jezulátko/,
Praha 1

25. 12. 9:30 mše sv., slavnost Narození
Páně v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, Praha, apoštolské po-
žehnání spojené s plnomocnými
odpustky

26. 12. 9:30 mše sv., svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka v katedrále sv. Ví-
ta, Václava a Vojtěcha, Praha

28. 12. 9:30 mše sv., svátek Svaté rodi-
ny Ježíše, Marie a Josefa, obnova
manželských slibů v kostele sv.
Cyrila a Metoděje, Praha, Karlín,

31. 12. 18:00 mše sv., poděkování a pros-
ba o Boží pomoc do nového roku
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha, Praha

Z diáře biskupa Malého
4. 12. 19:00 Světlá nad Sázavou – před-

náška
5. 12. 11:30 Veltruby – vizitace
7. 12. 8:30 Rozdělov – mše sv.
9. 12. 9:00 VOŠ publicistiky – vizitace

10. 12. 8:00 Vyšší zdravotní škola Ječná
ul. – vizitace

14. 12 10:00 Lysá n. L. – mše sv.
16. 12. 9:00 Rakovník – vikariátní kon-

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Ze života arcidiecéze
Farní dům sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně (1997–2003)

Historie
� 3. 1. 1997 zakoupen řadový dům v Křižíkově ulici. Až na jeden byt plně obsa-

zen.
� Nebytové prostory byly postupně uvolňovány, zůstali dva nájemníci – soukro-

mé osoby s dekretem na byt od OPBH.
� Práce na rekonstrukci a přestavbě zahájeny v říjnu 1998.
� V červenci 1999 se farnost a duchovní nastěhovali do nových prostor, nebo7

nebylo možné dále zůstávat v původním podnájmu. Byla hotová tak ztěží tře-
tina prací a bydlení bylo náročné i dobrodružné.

� 3. 11. 2001 arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk dům požehnal.
� 23. 11. 2001 proběhla kolaudace (mimo sklepní prostory).
� Právní moci nabyla 11. 12. 2001.
� Od začátku roku 2002 probíhaly práce na vybavení domu – hlavně přízemí.

A pak přišla velká voda.
Vodní hladina dosáhla 2,90 m. Naštěstí první patro je o pár centimetrů výš.
Velkým nasazením mým a desítek či spíše stovek pomocníků se postupně daři-

lo dům čistit, sušit a sušit, oklepávat a uklízet a uklízet a pak i pomalu začít opra-
vovat a vybavovat.

Nejprve tu byly jen skládací židličky uprostřed vlhkých a omlácených zdí.

Život ve Farním domě.
Již před povodní sloužil sál Farního domu jako místo setkání nejrůznějších

skupin, organizací a komunit.
Farní dům nabízí též možnost 1 – 5ti denního přespání pro menší počet osob.
Zejména pro ty, kteří svými dary umožnili jeho rekonstrukci. Tato služba je

velmi ceněna těmi, kteří v Praze nikoho nemají, a pro které je tedy téměř nemož-
né být v Praze jinak než jen „na otočku“.

Po povodni jsme díky velké a vytrvalé práci pomocníků byli schopni v tomto
velmi pochmurném místě, jakým Karlín byl, v přízemí našeho domu nabídnout
nejprve jen uklizený prostor, pak možnost si posedět, postupně občerstvení z ka-
feautomatu, pak i osvětlený prostor a teplo. Bylo to velmi oceňováno službu ko-
najícími vojáky, policisty, dělníky, brigádníky a obyvateli Karlína, kteří se zatím
nemohli trvale vrátit. Toto je ale schopen pochopit jen ten, kdo tady byl, nebo
něco podobného zažil.

Zároveň jak zde začaly působit různé podpůrné organizace a občanská sdruže-
ní na obnovu Karlína byl Farní dům dlouhou dobu jediným místem, kde se tito
lidé mohli setkávat. Jednak mezi sebou a jednak s ostatními a koordinovat svoji
spolupráci.

Od září nám charitativní organizace ADRA dovážela a platila cca 25 porcí po-
lévky, kterou naši dobrovolníci podávali těm, kteří v Karlíně pracují nebo se již
vrátili. Až do Vánoc to bylo jediné teplé jídlo, které se dalo v Karlíně sehnat.

Vzhledem k tomu, že všechny tyto služby bylo třeba poskytovat denně, hledali
jsme dobrovolníky. Nabídli se nám z Národního dobrovolnického centra Hestie.

Postupně, jak se nám dařilo dávat vyplavený dům do pořádku, začali jsme vy-
užívat i další místnosti v přízemí – prostory, které už před povodní byly myšleny
jako klubovna pro děti a mládež. Ke konci zimy jsme zprovoznili povodní poni-
čený ping-pongový stůl.

Rázem začal být využíván. Ponejvíce (ale nejen) rómskými dětmi a mládeží.
Pro tuto naši činnost otevřenou široké veřejnosti včetně problematické mláde-

že a dětí si nás všimla mezinárodní obchodní organizace Unillever. V rámci po-
mocné akce pro Karlín, která se konala 6. 3. 2003 si vybrala také náš Farní dům
a kostel jako iniciativy, které chce podpořit. Z 250-ti dobrovolníků jich pětina
pracovala v kostele nebo ve Farním domě.
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ference, 2. pražský vikariát
19. 12. 10:00 Mníšek – mše sv.
24. 12 24:00 Katedrála – bohoslužba

slova
26. 12. 9:30 Katedrála – mše sv. pro tr-

valé jáhny
12:15 Hrad – setkání s bezdomovci

Z diáře biskupa Herbsta
3. 12. 15:30 mše sv. na Svaté hoře (Cha-

rita)
5. 12. 10:00 mše sv. a návštěva v Do-

mově sv. rodiny
6. 12. 15:00 setkání animátorů

v ADCM, Praha – Kunratice
7. 12. 12:15 mše sv. v Červeném Újezdě

14. 12. 10:00 mše sv. v kostele sv. Vojtě-
cha v Praze – Libni

16. 12. 9:30 vikariátní konference II.
pražského vik. (Praha – Liboc)

21. 12. 9:00 mše sv. v Rakovníku
24. 12. 23:00 půlnoční mše sv. v Nehviz-

dech
25. 12. 9:30 mše sv. v Krásné Hoře
26. 12. 9:30 mše sv. v katedrále – jáhni
27. 12. mše sv. a návštěva u sester

Apoštolátu sv. Františka ve Staré
Boleslavi

28. 12. 9:00 mše sv. v Benešově

ACTA CURIAE
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské, 

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

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

e-mail: apha@apha.cz.

Vedení účetnictví
ve farnostech
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
schválila novelu zákona o účetnictví,
kterou se ruší jednoduché účetnictví.
Znamená to, že i neziskové organizace
budou muset vést podvojné účetnictví,
a to (v závislosti na konečné podobě
zákona tak, jak vyjde ze Senátu) od 1.
ledna 2004 nebo od 1. ledna 2005.

Vést podvojné účetnictví bude po-
vinností týkající se všech subjektů
(farností, kapitul, duchovních správ).
Nezávisle na datu účinnosti tohoto
ustanovení pro nás bude stejně nutné
dříve nebo později na podvojné účet-
nictví přejít.

Proto předkládáme následující
úvahy.

Kostel uklidili a nazdobili květinami. Ve Farním domě vymalovali podle pro-
jektu bytového architekta místnosti Oázy a klubovny pomohli zakoupit stolní fot-
bal, stoly a osvětlení pro klubovnu pro děti.

Současnost Farního domu:
Prostor přízemí (popř. sálu ve 3. patře) je využíván jako možnost setkání růz-

ných neziskových skupin pracujících pro obnovu Karlína.
Nadále pokračuje spolupráce s Charitou, Adrou, Hestií, Informačním centrem

pro Prahu 8 a Člověkem v tísni.
Sál ve 3. patře je vítaným prostorem pro setkávání různých skupin nejrůzněj-

šího věku – farních i „mimofarních“.
Narůstající a trvalý provoz nás donutil založit s dobrovolníky občanské sdru-

žení – „OÁZA KARLÍN“– domov společenství.
Pomáhá v zajištění již popsaného provozu v přízemí.

Činnost Občanského sdružení OÁZA-KARLÍN:
1) Přízemí domu směrem do ulice je otevřeno denně mimo víkend. Nabízí se tu

možnost posezení, občerstvení, dojednávání schůzek, k pohovorům nebo třeba
jen k vypití šálku kávy či čaje. Obsluhu a vlídné přijetí zajiš7ují především do-
brovolníci.

2) Ve středu pravidelně probíhá „Oáza seniorů“, kterou organizuje opora farnos-
ti 80-ti letá paní Šámalová.

3) V klubovně se každé pondělí dopoledne schází „Klub maminek“
4) Dvakrát v týdnu zde probíhá sběr nepotřebného šatstva. Ve spolupráci s Cha-

ritou a Diakonií se toto šatstvo sváží do centrálních skladů. Práce na jeho dal-
ším zpracování pomáhá při resocializaci problémových osob.

5) Protože o.s. OÁZA nemá žádnou větší finanční podporu, pořádá občas za tím-
to účelem „Sekáček“. Během jednorázové akce se za mírný dobrovolný popla-
tek prodají zachovalé věci přinesené do sběru šatstva jako nepotřebné.

6) Ve spolupráci s profesionály jsme zažádali o grant u Kanadského velvyslanec-
tví abychom mohli účinně pracovat se zdejší Romskou mládeži. Mladším
dětem se 2 x do týdne věnuje kvalifikovaná učitelka. Cílem je multikulturní
setkávání a pomoc dětem ze sociálně slabých rodin se školními problémy.
Mládeži se také 2 x týdně věnuje zkušený vychovatel. Zde jde více o sportov-
ní a výtvarnou činnost která posiluje smysl pro kolektiv, ochotu přijímat jiné
názory, touhu něčeho dosáhnout a respektovat okolí. V projektu se počítá i se
spoluprací s rodiči dětí. Slibujeme si od něho alespoň malé sblížení Romů
a většinové společnosti.

7) Dobrovolnická pomoc v domácnostech, poskytování společnosti, pomoc při
vyřizování na úřadech a doprovod k lékaři stále pokračuje. Lidé jsou zvyklí, že
se jim v OÁZE dostane pomoci a neustále se na nás obracejí se svými potřeba-
mi.
Dobrovolníků pro tento druh pomoci není nikdy dost. V současnosti jich má-
me 13.
Každý má svého klienta a pravidelně k němu dochází. Někteří z nich jsou lidé,
kteří těžko komunikují s okolím díky svému špatnému zdravotnímu nebo psy-
chickému stavu, a které zaměstnanci sociální služby proto odmítají obsluho-
vat. Sdružení OÁZA pro tyto dobrovolníky pořádá pravidelná setkání, kde je
příležitost aby si mezi sebou vyměnili zkušenosti se svými klienty a probrali
své radosti i starosti, které s nimi mají. Těchto schůzek se zúčastňuje vždy psy-
cholog nebo zkušený sociální pracovník, aby mohl dobrovolníkům poskytnout
odbornou radu.

P.S.
To, že některé aktivity farnosti jsou organizovány přes Oázu má tu výhodu, že

nás snadněji navštěvují i ti, kteří se necítí být věřícími, nebo by se akcí pořáda-
ných římskokatolickou farností neúčastnili pro nejrůznější důvody. Oáza Karlín
je civilní název snadno přijatelný pro všechny.
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Vedení podvojného účetnictví klade
nároky na specifické znalosti správné-
ho vedení účetnictví v celém rozsahu.
Doporučujeme proto při přípravě na
zabezpečení účetnictví vycházet
z těchto zásad:

1. vedení účetnictví v budoucnu
svěřit osobě s odbornou způsobilostí
nebo účetní firmě,

2. preferovat osobu nebo firmu ne-
jen spolehlivou a odborně zdatnou, ale
též dostupnou, tedy z místa, kde se
účetnictví provádí (problém komuni-
kace),

3. domluvit se společně a svěřit ve-
dení účetnictví jedné firmě nebo
oprávněné osobě pro více subjektů na
jednom místě, např. v rámci vikariátu.

Obecně lze říci, že vedení účetnic-
tví odbornou firmou v místě je z hledi-
ska zabezpečení příslušné odbornosti
a odpovědnosti za správnost nejjedno-
dušší. Pokud by se takováto firma dala
zajistit např. pro farnosti vikariátu, lze
předpokládat, že i finanční náročnost
by byla únosná. Zabezpečení téhož
vlastním zaměstnancem farnosti by si-
ce bylo jistě levnější, přináší však ná-
růst další agendy (mzdy), problém za-
stupitelnosti apod. Je zřejmé, že přijaté
řešení bude značně záviset na místních
podmínkách a možnostech.

Odborná pracovní skupina pro za-
vedení podvojného účetnictví při eko-
nomické komisi ČBK připravuje meto-
dické zásady vedení účetnictví ve zjed-
nodušené podobě vhodné pro církevní
organizace. Výsledky její práce budou
včas zveřejněny.

Ing. Karel Štícha,
ekonom Arcibiskupství pražského

Skladatelská soutěž
Společnost pro duchovní hudbu ve
spolupráci s agenturou Psalterium
s.r.o. a s Interdiecézní liturgickou ko-
misí pražsko-plzeňskou vypisuje skla-
datelskou soutěž ke 100. výročí úmrtí
Antonína Dvořáka. Účelem soutěže je
podnítit tvorbu nových liturgických
skladeb.

Organizační změna na Arcibi-
skupství pražském
S účinností od 1. ledna 2004 bude
právní odbor Arcibiskupství pražského
sloučen s odborem kancléřství. Na zá-
kladě výběrového řízení, které probě-
hlo v září a říjnu 2003, rozhodl kardi-
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Například většina maminek, které chodí do maminkovského klubu nechodí do
kostela ani na faru. Ale chodí do Oázy. Probíhá to sice v přízemí Farního domu,
ale název je „Oáza“ a tak je to pro ně přijatelné.

Miroslav Cúth

Pětiletka mezi paneláky
Křes7anské centrum na Jižním Městě v Praze oslaví v prosinci pět let své exi-

stence.
Spolu se žalmistou bychom mohli říci, že když Hospodin v listopadu 1998 da-

roval chodovské farnosti budovu bývalé školky, „byla naše ústa plná smíchu, náš
jazyk plný jásotu“. Ale počáteční nadšení bylo brzy vystřídáno poznáním, že sto
tisíc obyvatel Jižního Města po našich otevřených dveřích a náručích, které jsme
nabídli, vůbec netouží, ba dokonce, že je Křes7anské centrum ani trochu nezají-
má. Ta pětiletka, kterou máme za sebou, by se dala charakterizovat jako období
hledání cesty k srdcím lidí žijících kolem nás, cesty, která byla a je velmi nezře-
telná a klikatá. Navázali jsme spolupráci s dalšími církvemi a organizacemi z Již-
ního Města a dnes v Křes7anském centru kromě kaple sv.Ludmily najdete otevře-
né kluby pro děti a mládež (podobně fungují např. salesiánské oratoře), čajovnu,
kancelář charity, mateřské centrum a uměleckou školu. Náš program navštěvuje
čím dál víc lidí a mezi křes7any se tak dostane mnoho těch, kdo by do kostela ji-
nak nepřišli (např. při oslavě Dne dětí jsme na zahradě přivítali více než 300 ob-
čanů Jižního Města). Jsme svědky konverzí a zdá se tedy, že první komunitní cen-
trum v Praze nese své ovoce. Přestože naše cesta zdaleka není u konce, srdečně
Vás zveme, abyste přišli spolu s námi oslavit dosažení pětiletého milníku v sobo-
tu 13. 12. od 18 hodin do klubu Na Dně (vchod E).

Radek Tichý, Křes:anské centrum – Jižní Město

WWWybíráme z internetu k tématu advent:
www.vira.cz/advent 
www.pastorace.cz/advent
www.kna.cz/advent 
www.bible-cz.org/bibl_lit/bibl_lit_1c.html 

Příchod
Poselství adventu lze shrnout do několika slov: Přijde, přišel, přichází – Bůh,

který nás miluje.
PŘIJDE 
Spasitel a zachránce lidí, Ježíš Kristus, se na konci časů definitivně zjeví „ke

spáse těm, kdo ho očekávají“ (Žid 9,28). Očekávání budoucnosti pro nás tedy ne-
musí být zdrojem strachu a úzkosti, ani kdyby nás potkaly sebetěžší okamžiky.
Vždy7: „naše budoucnost je v Božích rukou!“ (srv. Žl 31,6).

PŘIŠEL
Kristus na svět již přišel. Sdílel náš život a zvěstoval, že člověk může být

zrozen k naplněnému životu bez konce. Smrtí na kříži a zmrtvých-vstáním nám
k němu otevřel cestu. „On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbo-
hatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9).

PŘICHÁZÍ 
Kristus přichází i do našich životů. Můžeme se s ním setkávat již nyní. Skrze

víru, modlitbu, četbu Bible, život ve společenství církve a skrze svátosti. Může-
me od něj čerpat inspiraci a sílu pro náš život. V každém člověku mu navíc mů-
žeme i sloužit (srv. Mt 25,40n). „Já jsem s vámi po všechny dny…“ (Mt 28,20).

(Převzato z www.pastorace.cz)



nál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský,
jmenovat k témuž dni kancléřkou – ve-
doucí nově vzniklého odboru Ing. Mgr.
Marii Kolářovou, advokátku Interdie-
cézního církevního soudu v Praze. Do-
savadní vedoucí právního odboru,
JUDr. Civínové, bylo nabídnuto místo
samostatné právní referentky, dosa-
vadnímu kancléři, Mgr. Koronthály-
mu, místo vicekancléře.

Omezení provozu AP
dne 8. prosince 2003
Upozorňujeme, že v pondělí 8. prosin-
ce 2003 se koná pravidelná podzimní
rekolekce pro zaměstnance Arcibis-
kupského paláce. Z tohoto důvodu vý-
jimečně nebude v pondělí 8. prosince
2003 na Arcibiskupství pražském ná-
vštěvní den.

Doporučujeme, abyste své záleži-
tosti přišli projednat v jiném termínu,
nebo7 8. prosince 2003 nebudou pří-
slušní referenti k zastižení.

PERSONALIA

Jubileář

Výročí svěcení
P. Tadeáš Juraj Dubec OPraem.,
administrátor v Praze – Střešovicích

4. 12. 1988
P. MUDr. Zdeněk Králík ISch, farní
vikář u Nejsv. Salvátora Praha – Staré
Město 4. 12. 1993
P. Vojtěch Suchý SI, provinciál České
provincie Tovaryšstva Ježíšova

8. 12. 1973

Životní jubilea
P. František Ptáček SDB, rektor
kostela sv. Kříže Praha – Nové Město

5. 12. 1958
Ing. Václav Dlapka SI, pastorační asi-
stent u sv. Ignáce Praha – Nové Město

9. 12. 1963
Antonín Šesták, kanovník

23. 12. 1918
Mons. ThLic. Karel Pilík, kanovník,
notář kurie 24. 12. 1918
Ing. Viktor Frýdl, kněz pražské arci-
diecéze působící mimo arcidiecézi

27. 12. 1943
ThDr. Ivo Císař, kněz pražské arcidi-
ecéze působící mimo arcidiecézi

29. 12. 1928

Změny adres
� P. Pavel Grimmig má novou sou-
kromou adresu: Pod Pekařkou 564/5;
147 00 Praha 4 – Podolí, ( 261 218
950. Na adrese a telefonu farnosti sv.
Michaela Archanděla Praha – Podolí
bude nadále k zastižení pouze v pátek
od 13 do 17 hod.
� P. Mariusz Kuźniar má novou e-
mailovou adresu: kuzniar@tiscali.it.
� Papežská misijní díla v České repu-
blice mají novou e-mailovou adresu:
info@misijnidila.cz. Koncem roku
2003 budou uvedeny do provozu též
jejich nové webové stránky, a to na ad-
rese: www.misijnidila.cz.

Jmenování kardinálem
Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval dne
18. 9. 2003 P. Tomáše Špidlíka SI, nar.
17. 12. 1919 v Boskovicích na Mora-
vě, kardinálem. Nový kardinál byl
uveden do funkce v konzistoři dne 21.
10. 2003. Je to velké ocenění tohoto
významného českého teologa. Blaho-
přejeme.

Jmenování kaplanem Jeho
Svatosti
Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval dne
14. 8. 2003 pplk. Mgr. Tomáše Holuba,
biskupského vikáře vojenského vikari-
átu brněnské diecéze s působností na
území celé ČR, hlavního kaplana
Armády ČR a rektora duchovní správy
u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha
– Hradčany, kaplanem Jeho Svatosti
s právem užívat titul monsignore
(„Mons.“).

Ustanovení
Andrea Barbero byl se souhlasem
svého řeholního představeného s účin-
ností od 4. listopadu 2003 ustanoven
k jáhenské službě v Římskokatolické
farnosti u katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha Praha – Hradčany.
ThLic. Bohumil Kolář, kanovník, byl
s účinností od 1. listopadu 2003 uvol-
něn z funkce moderátora Katechetic-
kého střediska Arcibiskupství pražské-
ho.
Jan Kutáč byl s účinností od 15. listo-
padu 2003 uvolněn z funkce administ-
rátora excurrendo Římskokatolické
farnosti Jirny. Dosavadní ustanovení
administrátorem Římskokatolické far-
nosti u kostela Povýšení sv. Kříže Pra-
ha – Vinoř a pověření duchovní služ-

bou u Díla Mariina ve Vinoři zůstává
nadále v platnosti.
Mgr. Martin Marcinko, kněz košické
arcidiecéze, byl s účinností od 15. lis-
topadu 2003 ustanoven administráto-
rem Římskokatolické farnosti u koste-
la Povýšení sv. Kříže Praha – Koloděje
a administrátorem excurrendo Řím-
skokatolické farnosti Praha – Jirny.
P. Vincenc Mrtvý SDB byl s vědo-
mím svého řeholního představeného
s účinností od 15. října 2003 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti u kostela Po-
výšení sv. Kříže Praha – Koloděje. Do-
savadní ustanovení farářem Římskoka-
tolické farnosti Hradešín a administrá-
torem excurrendo Římskokatolické
farnosti Tismice zůstává nadále v plat-
nosti.

Úmrtí
Mons. ThDr. Antonín Liška CSsR.,
emeritní biskup českobudějovický,
dlouholetý administrátor v Poříčí nad
Sázavou, soudní vikář Interdiecézního
církevního soudu v Praze, kanovník
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Pra-
ze a konečně v letech 1988–1991 po-
mocný biskup pražský, zemřel po krát-
ké nemoci dne 15. října 2003 ve věku
79 let, v 16. roce své biskupské služby.
Poslední rozloučení se konalo 23. října
2003 v katedrále sv. Mikuláše v Čes-
kých Budějovicích, pohřben byl na hř-
bitově sv. Otýlie v Českých Budějovi-
cích mezi své řádové spolubratry.
R.I.P.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705

fax: 224 31 42 58
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

Po 1. 12. 18:30 Ekumenické modli-
tební setkání
Út 2. 12. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Obsah man-
želského slibu, průběh svatebního
obřadu
St 3. 12. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

19:30 Základy víry podle
Apoštolského vyznání víry, P. ThLic.
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Prokop Brož
So 6. 12. 16:00 Mikulášská boho-
slovců Arcibiskupského semináře
St 10. 12. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory, té-
ma: Adventní dopolední rekolek-
ce, P. Petr M. Bubeníček

19:30 Základy víry podle
Apoštolského vyznání víry, P. ThLic.
Prokop Brož
St 17. 12. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

19:30 Základy víry podle
Apoštolského vyznání víry, P. ThLic.
Prokop Brož
Pá 19. 12. 20:00 Modlitba Taizé

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Arcidiecézní soutěž Biskup
v naší církvi
Celkový počet přihlášených soutěží-
cích je 409 ve 104 týmech. Závěrečný
den pro 2. kolo je 8. 12. 2003.

Katechetická úterý v ADKS
Od ledna 2004 nabízíme v ADKS pra-
videlná setkání katechetů laiků i du-
chovních – vždy první úterý v měsíci.
V programu počítáme se seznamová-
ním s novými metodami a pomůckami,
s diskusí k aktuálním tématům a vzá-
jemným předáváním nápadů a zkuše-
ností pro všechny věkové kategorie
svěřenců. Po společné domluvě a po-
dle zájmu je možné na některá setkání
zajistit hostování odborníků. První set-
kání bude 6. 1. 2004 v ADKS od 17:00
– 19:00 hodin.

Katolický vzdělávací a for-
mační cyklus
Studující v probíhajících kursech
A, B i C se blíží k závěru prvního se-
mestru. Potěšitelná je trvale vysoká
účast a zájem frekventantů i spokoje-
nost přednášejících s dobrou úrovní
kursů.

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

e-mail:cpr@iol.cz
http://www.volny.cz/cpr.praha

Přípravy na manželství
Jubilejní třicátá (!) společná příprava
na život v manželství organizovaná
Centrem pro rodinu při Arcibiskupství
pražském začíná v úterý 20. 1. 2004
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci
z řad snoubenců se přihlašují nejpoz-
ději týden před prvním večerem na te-
lefonním čísle 220 181 777 nebo na
mailové adrese cpr@iol.cz. Přípravu
tvoří osm večerů zaměřených na kon-
krétní oblasti života v křes7anském
manželství. Během přípravy snouben-
ce čeká práce ve skupinách, přednášky
i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují
manželské páry, psycholog, jáhen
a kněz. Na závěr posledního večera 9.
března snoubenci obdrží potvrzení
o účasti s uvedením konkrétních témat,
která absolvovali. Jarní společná pří-
prava na manželství proběhne v termí-
nu 13. 4. – 1. 6. 2004.

Jako alternativu Centrum pro rodi-
nu nabízí přípravy na manželství, které
probíhají v rodinném prostředí pod ve-
dením manželů pro skupinky tří až šes-
ti párů snoubenců. Vedoucí páry mají
k této práci pověření od arcibiskupa.
Setkání probíhají jednou za 2 až 3 týd-
ny, délka přípravy je tudíž přibližně
půl roku. Zájemci o přípravu v rodi-
nách se mohou v Centru hlásit průběž-
ně.

Osamělé maminky
Pravidelná setkání osamělých mami-
nek pokračují v Komunitním centru sv.
Prokopa, Praha – Nové Butovice (me-
tro B – Hůrka). Nejbližší setkání je 10.
1. a 7. 2. 2004 vždy od 14:00.

Program tvoří modlitba, vzájemné
sdílení a informace o dalších progra-
mech (společné výlety, jarní víkendo-
vá duchovní obnova, letní týdenní po-
byty), na únorové setkání jsme pozvali
MUDr. Ludmilu Stajnerovou (psychia-
tr a psychoterapeut).

Hlídání dětí během programu je
možné zajistit po předchozím telefo-
nickém oznámení v Centru na telefon-
ním čísle 220 181 777 minimálně tý-

den předem. Srdečně zveme všechny
rozvedené, vdovy a svobodné mamin-
ky!

Předběžně oznamujeme, že tradiční
víkendová duchovní obnova pro osa-
mělé maminky se uskuteční v Exercič-
ním domě při kapucínském klášteře
v Praze 1, na Loretánském náměstí od
páteční večeře 23. 4. do nedělního obě-
da 25. 4. 2004. Obnovu povede P. Do-
minik Josef Doubrava, O.Praem. Účast
dětí není možná. Přihlášky a bližší in-
formace získáte v Centru pro rodinu.

Psychologická poradna
Své bezplatné služby nabízí Psycholo-
gická poradna při Centru pro rodinu.
Věřící odborníci, psychologové a psy-
choterapeuti poskytují klientům po-
moc při řešení osobních i partnerských
problémů. Ke konzultacím je třeba se
předem objednat na telefonním čísle
220 181 777.

Zajímavá literárně – výtvarná
soutěž „List z naší rodinné
kroniky“
K 10. výročí Mezinárodního roku rodi-
ny vyhlásily Asociace center pro rodi-
nu a Národní centrum pro rodinu ČR
literárně výtvarnou soutěž pro děti od
6 do 16 let „List z naší rodinné kroni-
ky“. Smyslem projektu je podtrhnout
význam rodiny ve společnosti a sou-
časně obrátit pohled dětí na jejich
vlastní rodinu. V soutěži děti vyjadřují,
jak vidí svou rodinu a její život, kom-
binací literární a výtvarné práce na for-
mátu A3. Práce dětí budou hodnoceny
ve čtyřech věkových kategoriích na
krajské a národní úrovni. Propozice
soutěže naleznete na internetových
stránkách Centra pro rodinu při Arcibi-
skupství pražském, v sekci „Připravuje
se“.

Uzávěrka krajských kol je 15. ledna
2004, sběrná místa prací pro Prahu
a Středočeský kraj jsou občanská sdru-
žení Rodinné centrum Praha, Thákuro-
va 3, 160 00 Praha 6, tel. 220 181 777,
mail: rodinne@centrum.cz a YMCA –
Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Pra-
ha 1, tel. 224 872 421, mail: zr@ym-
ca.cz . Na těchto adresách získáte také
bližší informace.

Garantem soutěže na národní úrov-
ni je Národní centrum pro rodinu, Prů-
chodní 2, 602 00 Brno, tel. 542 213
313, mail: ncpr@telecom.cz.
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Arcidiecézní 
centrum pro mládež

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

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

www.praha.signaly.cz

Večery ve středu 10. prosince
Jedná se o nabídku jak si jednou v mě-
síci během školního roku zpříjemnit
večer a pobýt s přáteli.

Začínáme společnou adorací
v 18.30 hod., následuje kulturní pro-
gram, diskuse se zajímavými hosty,
posezení s občerstvením v klubu, mož-
nost svátosti smíření a osobního rozho-
voru s knězem.

„Večery ve středu“ se konají kaž-
dou druhou středu v měsíci v areálu
františkánského kláštera při kostele
Panny Marie Sněžné na Jungmanově
náměstí ve středu Prahy (stanice metra
„Můstek“).

(Je možné se zúčastnit farní mše
svaté v 18.00 hod.)

Silvestr v Nazaretě
Za vše, co bylo v tomto roce krásné,
radostné, ale také těžké a bolestné pat-
ří Bohu dík. Nový rok se před námi
otevírá jako kniha, jejíž stránky jsou
zatím bílé jako padlý sníh a záleží na
nás, o čem tato kniha bude jednou „vy-
právět“. A my ji můžeme dobře „nade-
psat“.

Pokud se rozhoduješ, kde strávíš
poslední dny roku 2003 a první minuty
roku 2004, zveme Tě do Nazareta. Při-
jet můžeš již v pondělí 29. prosince
2003! Více: tel.: 244 910 469, 
e-mail: nazaret@volny.cz

Víkendovky v Nazaretě
� Pod Eliášovým pláštěm. Možná i ty
jsi ve třídě jediný věřící a máš hájit ví-
ru před nevěřícími spolužáky. Jak na
to? Je tu muž, který něco takového do-
kázal. Schovej se na chvíli pod jeho
pláš7! Víkendové setkání je připravo-
vané pro 12–15leté ve dnech
12.–14. 12. 2003.
� Spoj nás v jedno, pane. Věříme
v jednu církev, ale vidíme jich kolem
sebe mnoho. Jak je to možné? Co
vlastně znamená ekumenismus? Ví-
kendové setkání je připravované pro
16 a víceleté ve dnech 16.–18. 1. 2004.

(Víkendovky začínají vždy v pátek
v 18.00 hod. a končí nedělním obědem
a do Nazareta se dostaneš trasou metra
C na stanici „Kačerov“, a pak autobu-
sem č. 114 na zastávku „Kunratice“.
Nazaret stojí hned vedle kostela.)

Společenství v Nazaretě
� Pro 12–16leté v pondělí od 18 hod.
� „Aa“ především pro středoškoláky
v úterý od 18.00 hod.
� Pro 19 a víceleté v úterý od 19.30
hod.
� Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od
18 hod. adorace pro mládež

Cestou čtvrtého krále
aneb Divadlo od slova dívat
se a divit se
Pro všechny, kteří se chtějí vyjádřit po-
hybem, tancem, slovem nebo hudbou.
V Nazaretě vždy každý lichý víkend.
Sraz v pátek v 19.00 hod., zakončení
v sobotu večer (je možné zůstat do ne-
děle). Kontakt: Andrea Hýblová, e-
mail: tebe@centrum.cz

Česká
křes?anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

4. 12. 17:00 Historická sekce
– Mgr. Václav Petrbok: Z Radnic do
Dobřan a zpět. Počátky českého národ-
ního hnutí a české duchovenstvo. Kle-
mentinum – Národní knihovna, před-
náškový sál č. 136 v 1. patře.
10. 12. 18:00 Právní sekce – Slav-
nostní večer k 10. výročí založení Spo-
lečnosti pro církevní právo. Čítárna
dominikánského konventu u sv. Jiljí
v 1. patře – Praha 1, Husova 8.
11. 12. 17:00 Uměnovědná sekce –
Doc. PhDr. Roman Prahl: Křes7anské
náhrobky kolem 1800 a staronové po-
znatky o nich. Klementinum – Národní
knihovna, přednáškový sál č. 136
v 1. patře.
12. 12. 17:00 Psychoterapeutická
sekce – Doc. MUDr. Eva Malá: Psy-
choterapie dětí a dospívajících. Čítárna
dominikánského konventu u sv. Jiljí

v 1. patře – Praha 1, Husova 8.
16. 12. 18:30 Centrální katolická
knihovna – Michael Pospíšil: Duchov-
ní hudba 17. století. Studovna Odděle-
ní duchovní hudby CKK, Thákurova 3,
Praha 6.
17. 12. 18:30 Kolegium katolických
lékařů – P. RNDr. Josef Šplíchal, SDB:
Adventní zamyšlení; RNDr. Jan Stříbr-
ný, ČKA: Informace o průběhu plenár-
ního sněmu katolické církve. Klub III.
interní kliniky lékařské fakulty UK
a VFN, U nemocnice 1, Praha 2.

Katolická
Charismatická
obnova (KCHO)
Koordinátor obnovy: 
P. Pavel Semela, 
Pastorační středisko
Kolejní 4, Praha 6
160 00, obnovach@cbox.cz
http://www.cho.cz

Akce
� Úterý 2. 12. 19:00 – 20:00 Adorace
v kostele sv. Josefa, Josefská 4, Praha
1 – Malá Strana; adoraci vede spole-
čenství při farnosti sv. Tomáše.
� Středa 3. 12. od 19:00 „Velká stře-
da“ – otevřené modlitební setkání
v Křes7anském centru Jižní Město
(Modletická 1401). Hostem na prosin-
cové Velké středě bude Blanka Ješuto-
vá z komunity Chemin-Neuf a téma-
tem její přednášky je: Jak adventní do-
bu prožít (s Pánem) a přežít (tedy
zvládnout vše, co zvládnout musíme).
Součástí setkání je společná modlitba
chvály a svědectví.
� Sobota 13. 12. 15:00–19:00 Celo-
pražské setkání KCHO, Pastorační stře-
disko sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6;
hlídání dětí a občerstvení zajištěno.

Otevřená společenství
� Praha 5 – Smíchov, úterý 20:00
– 21:30, boční vchod do kostela sv.
Václava, Nám. 14. října, kontaktní
osoba: Hana Schmittová.
� Praha 10 – Vršovice, úterý 19:00
– 21:00, zadní vchod do kostela sv. Vá-
clava, Nám. Svat. Čecha, kontaktní
osoba: Václav Novák.
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Křes?anské
centrum –

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

St 3. 12. 19:00 Modlitební setkání
„Velká středa“ host: Blanka Ješutová
Čt 4. 12. 16:30 Mikulášská besídka
s nadílkou pro děti 
Pá 5. 12. 20:00 Hrozen – koncert
folkové skupiny (akustická duchovně
inspirovaná hudba)
Ne 7. 12. 16:00 Folkový festival
Po 8. 12. 18:00 Psycho kurz pro
mládež „Cesta k sebepoznání“
St 10. 12. 19:30 Gospely – koncert
Čt 11. 12. 17:30 Předvánoční koncert
žáků SUŠ Altera Pars
So 13. 12. 15:00 Pastýřové vstávejte
– vánoční slavnost pro rodiče a děti
(výtvarné vánoční dílny, výstava o vá-
nočních zvycích, ukázky uměleckých
řemesel, hry pro děti)

18:00 Slavnostní večer
u příležitosti oslavy 5-ti let života KC
Po 15. 12. 18:00 Psycho kurz pro
mládež „Cesta k sebepoznání“
Út 16. 12. 17:30 Předvánoční koncert
žáků SUŠ Altera Pars
So 20. 12. 19:30 Rocková mše
Ne 21. 12. 18:00 Ekumenická boho-
služba
St 31. 12. 17:00 Akční silvestrovská
hra pro děti a mládež

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

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

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

P r o  d o s p ě l é
� Čtvrtek 4. 12. v 19:30 hod. – Eric-
Emmanuel Schmitt: Návštěvník. Fik-
tivní setkání slavného rakouského psy-
chiatra Sigmunda Freuda s neznámým
návštěvníkem.
� Úterý 9. 12. v 19:30 hod. – Eric-
Emmanuel Schmitt: Návštěvník.
� Čtvrtek 11. 12. v 19:30 hod. – Lucie
Trmíková, Jan Nebeský: Dny noci.
O posledních měsících života sv. Tere-
zie z Lisieux.

� Neděle 21. 12. v 15:00 hod. – Za-
zpívejte si s námi české a evropské vá-
noční koledy. Hrají a zívají: Jiří Tra-
xler, Věra Traxlerová, Petr Traxler.

P r o  d ě t i
� Neděle 7. 12. v 15:00 hod. – Jan
Vladislav: Pohádka za tři facky. Volné
zpracování italské lidové pohádky pro
děti od 3 let.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

� středa 17. 12. 2003 ve 14:30 – Izra-
el (Okruh Svatou zemí) – přednášející:
RNDr. Ondřej Bartušek. Farní klub
u P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám.
18, Praha 1.

Adventní duchovní obnova
pro ženy
Bude se konat v sobotu 13. prosince
2003 ve Farním klubu u Panny Marie
Sněžné, v Praze 1, Jungmannovo ná-
městí 18.

Program: 9:00 hod. zahájení, tři
přednášky a rozjímání, prostor pro zti-
šení a meditaci, příležitost ke svátosti
smíření. Povede P. Antonín Forbelský.
16:00 hod. mše sv. Není třeba se pře-
dem přihlašovat, pouze v případě záj-
mu o oběd ve františkánské jídelně (ce-
na asi 50 Kč), nejpozději do 10. 12.
v kanceláři UKŽ.

KřesUanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekolo-
gie), psycholog (sebepřijetí a sebehod-
nocení, vztahy a komunikace v rodině
i v zaměstnání), právník (civilní, cír-
kevní právo), kněz (morální problémy,
otázky svědomí, duchovní pohovor,
problematika sekt). Umožňuje také
kontakt s Poradnou pro ochranu nena-
rozeného života a s Poradnou domácí
hospicové péče. Volat můžete každé
úterý a čtvrtek od 10:00 do 17:00 hod.
na tel.: 220 181 329.

Další zprávy
Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Program v kostele Panny Marie
Sněžné
Po 8. 12. 19:30 Adventní koncert:
Chorus Angelus
Po 15. 12. 19:19 Benefiční adventní
koncert (účinkují žáci ZCŠ Voršilská
a členové Státní opery Praha)
Út 16. 12. 18:00 Kající bohoslužba
Pá 26. 12. 14:30 Koledy u jesliček

Program v Klubu u Panny Marie
Sněžné
Po 1. 12. 19:19 Beseda: Co nám
chybí k plnému a š7astnému životu?
(senátor M. Mejstřík, zastupitelka MČ
Pha 1 S. Moravcová)
Út 2. 12. 19:19 Setkání nad Doku-
mentem „Gaudium et spes“
Čt 4. 12. 19:19 Koncert: „Markéta
a Lazarové“
Út 9. 12. 19:19 Beseda: Ludvík Va-
culík (spisovatel)
St 10. 12. 18:30 Večer ve středu
(program pro mládež pořádá ADCM)
St 17. 12. 14:30 Přednáška s diapozi-
tivy: Izrael (pořádá UKŽ)

Studentský kostel 
Nejsvětějšího Salvátora 
a Vysokoškolské katolické
hnutí Praha
Křižovnické nám. 2 Praha 1, tel.: 222
221 339, e-mail: nejsvetejsi.salva-
tor@volny.cz; http://salvator.apha.cz

Pravidelný program kostela
� Neděle 14:00 mše sv.
� Neděle 20:00 studentská mše sv.
� Úterky 19:00 studentská mše sv.,
poté kurs Základy víry (příprava na
křest a biřmování)
� Čtvrtky 20:00 – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru
� 1. středy v měsíci v 7:30 ranní mše
se snídaní v sakristii.

Akce
středa 3. 12. 7:30 Ranní mše sv.
v sakristii, poté šálek ranního čaje

19:00 Promítání diapo-
zitivů a výstava fotografií z Indie (Při-
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pravilo VKH – hosty budou fotograf
Jiří Hejkrlík a Klára Hendlová)
úterý 16. 12. 19:00 Studentská bo-
hoslužba, poté přednáška v rámci kur-
su Základy víry – P. Zdeněk Králík
a P. Ladislav Štefek: Prostředky na
cestě ke svatosti
středa 17. 12. 19:00 Adventní bene-
fiční koncert salvátorské scholy, tento-
krát ve vojenském kostele sv. Jana Ne-
pomuckého na Hradčanech.
čtvrtek 18. 12. 17:00 Kající bohosluž-
ba s následnou adorací
středa 24. 12. 24:00 Půlnoční mše sv.
– Vigilie Narození Páně
čtvrtek 25. 12. 14:00 Narození Páně –
mše sv. (večer se nekoná obvyklá ado-
race)
středa 31. 12. 24:00 S i l v e s t r o v s k á
půlnoční mše sv.
čtvrtek 1. 1. 14:00 Novoroční mše
sv. (večer se nekoná obvyklá adorace)

Domov sv. Karla Boromejské-
ho v Řepích
K Šancím 50, Praha 6 – Řepy, 163 00
– konečná tramvaje 7, 9, 10; autobus
164 zastávka „Škola Žalanského“;
tel.: 235 323 248

� V sobotu 6. prosince 2003
v 19:00 hod. v kostele Sv. Rodiny se
koná „II. adventní koncert“. Vystoupí
soubor „BYZANTION“. Adventní
a vánoční skladby mistrů 16. – 19. sto-
letí.
� V úterý 9. prosince 2003 od 17:00
hod. v Domově s pečovatelskou služ-
bou v Týnské ulice č. 17, Praha 1 se
koná „Velká aukce pro denní stacio-
nář“. Dražit se bude kosmetika, sklo,
porcelán obrazy, plastiky.
� V neděli 14. prosince 2003
v 18:00 hod. v kostele Sv. Rodiny po-
řádá ÚMČ PRAHA 17 ŘEPY, pod záš-
titou pana starosty V. Fencla, „III. ad-
ventní koncert“.
� Ve čtvrtek 18. prosince 2003
v 18:00 hod. v kostele Sv. Rodiny se
koná předvánoční vystoupení souboru
dětí při MŠ Bendova „Zvoneček“ a ZŠ
Španielova. Komponovaný program.
� V pátek 26. prosince 2003
v 16:00 hod. v kostele Sv. Rodiny se
koná „Modlitba za nemocné“. Tradiční
benefiční komponovaný program pro
Domov pořádaný paní Marií Hřebíko-
vou.

Tříkrálový průvod
V pondělí, dne 5. ledna 2004 v 15.30,
vyjdou z Arcibiskupského paláce Tři
králové. Pojedou průvodem na vel-
bloudech k živému Betlému na Lore-
tánském náměstí, kde se pokloní, pak
předají Ježíškovi dary a shromáždě-
ným své poselství. Všichni jste srdeč-
ně zváni.

Adventní koncert pro Fatimu
Spolek Slavibor Vás srdečně zve na
benefiční koncert folkových skupin
Grandis, Pětník a Myšáci, které budou
hrát a zpívat v pátek 12. 12. 2003 od
19:00 hodin v kulturním sále na Slavi-
borském náměstí v Praze 9 – Třebora-
dicích. Doporučené vstupné je 50 Kč.
Dopravní spojení: Autobusem č. 166
nebo 351 od stanice metra B Vysočan-
ská do stanice Třeboradice. Výtěžek
bude věnován vozíčkářům z Domu
Fatima. Dům Fatima je zařízení České
katolické charity v Praze – Třeboradi-
cích, které pomáhá především mladým
lidem s tělesným postižením.

Zvonkohra v Loretě
Charakteristické melodie adventu i vá-
noc rozezní loretánské zvonky pod ru-
kama karionistů Mgr. Radka Rejška
a Kamila Nováka:
v neděli 7. 12. 2003 ve 12 h: Výběr
z českých rorátů
v 18 h: Improvizace na adventní melo-
die
v neděli 14. 12. 2003 ve 12 h: Výběr
z českých rorátů
v 18 h: Improvizace na adventní melo-
die
v neděli 21. 12. 2003 ve 12 h: Výběr
z českých rorátů
v 18 h: Improvizace na adventní melo-
die
ve čtvrtek 25. 12. 2003 v 15 h: Hym-
nus „Adeste fideles“, české vánoční
koledy
v pátek 26. 12. 2003 ve 12 h: J. Wohl-
muth: Pastorale, české vánoční koledy
v neděli 28. 12. 2003 ve 12 h: A. Mich-
na z Otadovic: Česká svatoroční muzi-
ka-výběr
Všechny nedělní večerní produkce
jsou po mši svaté, která je v kostele
Narození Páně vždy od 17 h. Mimo ty-
to produkce můžete slyšet zvonkohru,
když hraje automaticky každou celou
hodinu od 9:00 do 18:00 píseň Tisíc-
krát pozdravujeme tebe.
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Blíží se tříkrálová sbírka! 
Milí koledníci! Pokud chcete při-
jmout požehnání před tříkrálovou
sbírkou, zvu vás na mši svatou, kte-
rou pro vás budu sloužit v sobotu
3. 1. 2004 v 9:00 hod. v kapli Arcibi-
skupského paláce. Po mši svaté bude
pro vás připraveno malé pohoštění,
po kterém bude následovat prohlídka
paláce. Těším se na vás.

† Karel Herbst
Informace o sbírce:

Počátkem ledna 2004 se uskuteční
v celé České republice Tříkrálová
sbírka. Jejím organizátorem bude
(z rozhodnutí ČBK) opět v každé di-
ecézi místní diecézní, příp. arcidie-
cézní Charita. Tak, jako již v minu-
lých letech budou skupinky tříkrálo-
vých koledníků provádět sbírku ve
prospěch těch, kteří jsou odkázáni na
pomoc Charity.

V Tříkrálové sbírce prováděné
v lednu 2003 se nám v pražské arcidi-
ecézi podařilo pomocí sběracích po-
kladniček a složenek vybrat přes
1.700.000 Kč. Za takto vybrané pení-
ze byla podpořena řada sociálních
projektů. Část financí byla předána
do míst, kde byly peníze vybrány (na
schválené projekty sociální pomoci
Farním charitám a farnostem, které
se do sbírky zapojily). Zbytek peněz
byl použit na sociální projekty Arci-
diecézní charity Praha.

Peníze získané v Tříkrálové sbír-
ce, kterou nyní plánujeme, budou po-
užity zčásti opět v místech, kde byly
vybrány (65%) a dále na provoz Azy-
lového domu pro matky s dětmi
v Příbrami a provoz sociální jídelny
při Azylovém domě sv. Terezie
v Praze –Karlíně.

Věříme, že podpoříte myšlenku
Tříkrálové sbírky a společnými sila-
mi pomůžeme těm, kteří naši pomoc
potřebují.

Sbírka bude i letos prováděna dvě-
ma způsoby (současně): sběracími
pokladničkami, složenkami…

Veškeré informace týkající se Tří-
králové sbírky obdržíte v sídle Arci-
diecézní charity Praha, Londýnská
44, Praha 2. Telefon: 224 246 519
(73) paní Glendová, mobil: 737 28 28
19. Milan Boldi, 
email: milan.boldi@charita-adopce.cz
internet: www.trikralovasbirka.cz



O Slavnosti Narození Páně – 25. 12.
2003 – bude v 17 h. poutní mše svatá.
Na pou7, k prohlídce Lorety i k posle-
chu zvonků Vás zvou

bratři kapucíni

Jesličky u Panny Marie
Andělské
Známé jesličky v klášterním kostele
kapucínů budou přístupny takto:
25. 12. až 30. 12. 2003 od 9:00 do
17:00 h.
31. 12. 2003 od 9:30 do 15:00 h.
1. 1. až 6. 1. 2004 od 9:30 do 17:00
Potom až do 2. 2. 2004 jen o sobotách
a nedělích od 14:00 do 17:00 h.

(Před)vánoční
knižní tipy

Karmelitánské nakladatelství 
(www.kna.cz) doporučuje:

Gaarder Jostein:
Kouzelný kalendář
Podivuhodné putování do Betléma.

Příběh pro malé i velké čtenáře o do-
brodružném putování ze současnosti do
Betléma na přelomu letopočtu, kde se
právě narodil Ježíš. Na počátku tohoto
příběhu je kouzelný adventní kalendář,
jehož prostřednictvím se Jáchym a Eli-
zabeth vydávají proti proudu prostoru
i času. Příběh který začíná ve Skandi-
návii dvacátého století končí po dobro-
dužné cestě v Betlémě, kde se právě na-
rodil Marii malý Ježíš.

Tato kniha, jako i ostatní tituly to-
hoto autora, se čte jedním dechem a je

určena pro čtenáře od 9-ti do 99-ti let.
Knihy J. Gaardera byly přeloženy do
desítek jazyků. Česky vyšly hlavně je-
ho knihy pro děti a mládež:  Tajemství
karet ,  Haló, je tu někdo? ,  Jako v zr-
cadle, jen v hádance .
Váz., 241 stran, cena: 239 Kč

Kroll Gerhard:
Po stopách Ježíšových

Na bohatém fotografickém materiá-
lu a téměř dvou stovkách fotografií,
map a grafů nám kniha přibližuje du-
chovní, společenské a přírodní poměry
doby Ježíšovy.

Kniha, která se řadí mezi nejúspěš-
nější knihy posledního desetiletí, vyšla
již v několika dotiscích
Váz., 486 stran, cena: 529 Kč

Jan Pavel II.: Římský triptych –
Duchovní závěU Jana Pavla II.

Nová básnická sbírka Jana Pavla II.
Jde o mimořádný počin: aby totiž Pe-
trův nástupce vydával kromě encyklik

a apoštolských listů také vlastní literár-
ní tvorbu, je vskutku ojedinělé.

Římský triptych otvírá lyrická pa-
sáž popisující horský potok padající do
údolí, na jehož pozadí rozvíjí autor
úvahu o pomíjivosti pozemského živo-
ta. Ve druhém oddíle nás papež prová-
dí Sixtinskou kaplí, kde jeho imaginaci
zaujme Michelangelova nástropní fres-
ka Posledního soudu. Závěrečná – třetí
část tvoří papežova reflexe příběhu bi-
blického Abrahama.
Váz., 98 stran, cena: 189 Kč

Nakladatelství Vyšehrad 
(www.ivysehrad.cz) doporučuje:

Phillip Gulley:
Povídky z mého města

Tato sbírka povídek navazuje na již
vyšlou knížku Povídky z verandy. Jsou
to úsměvné příběhy ze života malého
městečka. Autor, kvakerský pastor,
v nich jednoduše a s notnou dávkou
humoru vypráví o obyčejných věcech
každodenního života. Popisuje, co je
potkalo dobrého i zlého, ale vždy s ne-
zdolnou vírou v člověka, který se ne-
vzdává a svou činorodostí, elánem
a dobrou náladou dokáže za všech
okolností překonat všechny překážky.
Váz., 176 stran, cena: 178 Kč

Markéta Hejná: ŠUastné Vánoce
s tradičními koledami na CD

K vánoční pohodě přispěje pročítání
vánočních úvah básnířky Markéty Hej-
né doplněných náladovými fotografie-
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mi. K dokreslení si můžete pustit CD
s českými koledami v podání Pražské-
ho dětského sboru. Knížka s CD je mi-
lým dárkem, který potěší celou rodinu.
Váz., 48 stran, cena: včetně CD 218 Kč

Nakladatelství Nové Město 
(www.novemesto.cz) doporučuje:

O Toleranci – Myšlenky moudrých
Snad si v tom spěchu ani neuvědo-

mujeme, do jaké míry máme zodpo-
vědnost za každý svůj čin. Dobré slovo,
které přišlo včas, podaná ruka, ale i na-
stavená noha, nebo jen chladná lhostej-
nost a neúčastněné přihlížení: Tím
vším se nejen my sami stáváme lepšími
nebo horšími, ale měníme i něco v os-
tatních lidech. A někdy je to opravdu
maličkost, která něco dovrší nebo zvrá-
tí a rozhodne, jakým se člověk stane.
M. Procházková (úryvek z knihy)

Sbírka myšlenek významných
osobností obsahuje krátká zamyšlení
nad tolerancí, respektem a porozumě-
ním. Uspořádal Jan Malík.
Dárková publikace (kapesního) formá-
tu, 112 stran, cena: 98 Kč

Karel Čapek – Myšlenky osobností
Již pátý titul v řadě „Inspirace –

Myšlenky osobností“ přináší po osob-
nostech jako je Gándhí, Matka Tereza
a Saint-Exupéry úvahy Karla Čapka.
Kniha je uspořádána do tématických
celků, v nichž autor pojednává o de-
mokracii, politice, tvorbě, lásce, Bohu,
národech a výtvarném umění. Z děl
K. Čapka uspořádal Josef Protiva.
Dárková vázaná publikace, 172 stran,
cena: 115 Kč.

Terezie z Lisieux – myšlenky
na každý den

Myšlenky z děl Terezie jsou vhodné
pro každodenní meditaci.

Její „malou cestu“ docení ti, kdo
hledají jednoduchou cestu k upřímné-
mu a usebranému vztahu s Bohem.
Kniha s úvahami na každý den v roce,
212 stran, cena: 128 Kč.

Nakladatelství Portál
(www.portal.cz) doporučuje:

J. Beránek:
Jan Sokol – Nebát se a nekrást

J. Sokol, bývalý ministr školství
a kandidát na prezidenta, patřil od 60.
let minulého století k nejvýraznějším
představitelům křes7anských intelektu-
álů v disentu a byl mezi prvními signa-
táři Charty 77. V rozhovoru se kromě
osobních vzpomínek na minulá deseti-
letí a jejich aktéry zamýšlí nad vzta-
hem mezi byznysem, morálkou a prá-
vem, nad rolí náboženství a kultury ve
společnosti a nad budoucností Evropy
a rolí Česka v ní. 
Brož., 200 stran, cena: 199 Kč

B. Ferrero:
Vánoční příběhy pro potěchu duše

Zábavné i poučné příběhy, podobné
těm, které známe z předchozích knih
známého autora, jsou tentokrát zará-
mované časovým úsekem od adventu
do Tří králů a naplněné vánoční tema-
tikou. V příbězích vystupují malé
a větší děti i dospělí, kteří často
zvláštním způsobem řeší problematic-
ké situace svého života.
Brož., 144 stran, cena: 99 Kč

M. Drlík: Český lékař v srdci Afriky
Autor poutavě krok za krokem po-

pisuje své dobrovolnické působení ve
Středoafrické republice. V malém af-
rickém státečku působil víc než rok
v karmelitánské misii. Zakládal ambu-
lance, v primitivním prostředí léčil
a operoval, dělal porodníka, šamana
i vychovatele současně. Odvezl si
množství nevšedních zážitků, které
poutavě popsal ve své knize.
Brož., 152 stran, cena: 149 Kč



Inzerce

Vystoupení zpěvačky, 
kytaristky a šansoniérky
Evy Henychové
sobota 20. prosince 19:00 Praha 1 –
Nové Město kostel sv. Voršily (Národ-
ní třída; v rámci benefičního koncertu
na podporu stavby porodního domu).

Několik myšlenek
k Vánocům

Prázdný chlév
Jesličky by bez pastýřů i králů byly
divné, pusté a neúplné.

Betlémský chlév před Ježíšovým
narozením je mnohdy výstižným obra-
zem mého srdce. Chlad, tma a prázdno-
ta. Chlév po narození je ale zase ukáz-
kou, jak by mohlo vypadat mé srdce po
Ježíšově příchodu. I uprostřed strastí
může být plné radosti, jasu a lidí.
A o toto poslední hlavně jde – o to, aby
Ježíš nezůstával v mém srdci sám, aby
za ním přišli lidé, aby dveře srdce mé-
ho betlémského chléva byly stále ote-
vřeny pro každého, abych ze své lásky
nevyjmul nikoho – ani chudé pastýře,
ani vznešené a bohaté krále, abych mi-
loval bez rozdílu.

Jaké by to bylo protiřečení přijmout
a uvítat Ježíše, ale vzápětí uzamknout
dveře před bratry a sestrami. Divné
a pusté by byly jesličky bez pastýřů
a neúplné bez králů. Jestliže by v na-
šem srdci nebylo dost místa pro všech-
ny lidi, bylo by úzké i pro samého Ježí-
še. Dlouho by tam nevydržel. (Podle
Mon Calepina)

(Převzato z www.pastorace.cz)

Výtah k Bohu
Žijeme ve století vynálezů. Dnes už ne-
ní třeba namáhat se s výstupem po
schodech – u bohatých lidí je výhodně
nahrazuje výtah.

Já bych také chtěla nalézt nějaký vý-
tah, který by mě vynesl až k Ježíši, pro-
tože jsem příliš malá na to, abych mo-
hla stoupat po namáhavém schodišti
dokonalosti. Pátrala jsem tedy ve sva-
tých knihách po náznaku takového vý-
tahu, po jakém jsem toužila, a četla
jsem tato slova, která vyšla z úst věčné
moudrosti: „Kdo je maličký, a7 přijde
ke mně.“ Přišla jsem tedy, tušíc, že
jsem nalezla, co jsem hledala. A proto-
že jsem chtěla vědět, můj Bože, co udě-
láš s oním maličkým, jenž by odpově-
děl na tvou výzvu, hledala jsem dál,
a hle, co jsem nalezla: „Jako matka las-
ká své dítě, tak vás budu utěšovat, nosit
v náručí a hýčkat na kolenou.“

Nikdy mou duši nepotěšila něžnější,
lahodnější slova: Výtah, který mě má
pozdvihnout až do nebe, to je tvoje ná-
ruč, Ježíši! (Terezie z Lisieux + 1897)

(Se svolením převzato z knihy
Myšlenky na každý den 6, kterou

vydalo nakladatelství Nové město)

Další informace o Vánocích:
www.vira.cz/vanoce 
www.pastorace.cz/vanoce 
www.kna.cz/vanoce 
www.rozhlas.cz/vanoce 
www.vianoce.sk 
www.christmas.com
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH 
Zveme všechny zájemce z řad mláde-
že (a nejen je), na lyžařský zájezd
s účastí duchovního otce ve dnech
6. 3.–13. 3. 2004 (v období jarních
prázdnin Prahy 6 – 10). Ubytování je
v rekreačních domech belgické turis-
tické organizace mládeže JEKA
v údolí Lechtaal, lyžařské středisko
Warth v nadmořské výšce 1400–
2050 m, v Rakousku. Cena 5.510 Kč
(ubytování, doprava, celodenní stra-
va) + SKIPAS na 6 dní za cca
61 EUR pro děti do 15ti let, 108 EUR
pro mládež do 18ti let, 122 EUR pro
dospělé.

Děti do 13ti let pouze v doprovo-
du rodičů nebo starších sourozenců.
Vhodné i pro rodiny s dětmi. V přípa-
dě vlastní dopravy bude základní ce-
na snížena o 1.130 Kč/os.

Informace a přihlášky IHNED!
Olga Polanská, tel/fax 272 730 322. 


