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Zemětřesení v Asii… Bomby v hotelech… Sebevražedné útoky v Bag-
dádu… Noční nepokoje ve Francii… Ptačí chřipka a nebezpečí virové
pandemie… Změna klimatu zvedne světovou hladinu oceánů…

To jsou jen některé titulky z těch, které čteme dnes a denně v novi-
nách a časopisech, slýcháváme je v televizi a rozhlase. Vyvolávají v nás
obavu, pocit ohrožení a strach. Pochopitelně. Nesou v sobě totiž posel-
ství smrti, zániku a zkázy. Jsou snad tyto události něčím novým, co tu
nikdy nebylo? Znamená to, že by snad Bůh nad světa během ztratil kon-
trolu?

Komentářem k těmto článkům a zprávám, a z nich prýštícím našim
obavám, jimiž jsme svíráni a zneklidňováni, je pro křes4ana slovo Boží:
„Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: nebo� to musí nejprve
být, ale konec nenastane hned.“ Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti ná-
rodu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých
krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším
na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat
synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jmé-
no.“ (Lk 21,8–12)

Pán Ježíš nás tímto slovem ujiš4uje o následujícím: to, co se dnes dě-
je, nejsou novinky 21. století. Naopak nám tím říká: „Já vím o tom,
v čem žijete.“ (To nijak nezpochybňuje naši povinnost nepřijímat toto

dění s rukama v klíně: je nutné se nasazovat pro spravedlnost mezi lidmi a pracovat pro odstranění nebo aspoň zmírnění nej-
různějších podob bídy kolem sebe.) Ubezpečuje nás, že tyto události nejsou důkazem toho, že by se mu něco vymklo z ruky,
anebo že by destruktivní síly ve světě měly mít rozhodující slovo. Už toto zjištění by nám mělo přinášet pokoj a inspiraci k po-
kání. Rozumějme tomu i tak, že je ještě příhodný čas a pro každého trvá šance na změnu smýšlení a obrácení se celým srdcem
k Pánu. Tím nám a všem Pán otvírá příležitost, abychom v den jeho příchodu před ním obstáli.          (Pokračování na str. 2.)

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

10. prosince 2005 si připomeneme již 55. Den lidských práv. Valná hromada Organizace spojených národů jej deklarovala
přesně dva roky po přijetí prvního mezinárodního kodexu univerzálních práv člověka – Všeobecné deklarace lidských práv
a svobod (z r. 1948). Položili jsme několik otázek biskupovi Václavu Malému, který je předsedou rady Iustitia et pax (Spra-
vedlnost a mír) a za obranu lidských práv obdržel Evropskou cenu lidských práv (1998), Cenu kardinála Königa (1999)
a Osvětimskou cenu Jana Pavla II. (říjen 2005). (Rozhovor na str. 2.)

Den lidských práv s biskupem Václavem Malým

Neromantický advent současnosti

Nový Katalog Arcidiecéze pražské na Internetu
Arcibiskupství pražské zveřejnilo novou internetovou verzi
Katalogu pražské arcidiecéze na adrese http://web.katalog.
apha.cz Naleznete zde informace týkající se života naší arci-
diecéze – např. kontakty na farnosti, údaje o bohoslužbách
apod. (Více na str. 4.)

Kurz pro služebníky eucharistie
Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou
(podávání při mši, donášení eucharistie nemocným), se bude
konat v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha
6. Jedná se o čtyři setkání, a to 16., 23. a 30. ledna a 20. úno-
ra 2006, vždy v pondělí od 18:30 do 20:00. (Více na str. 6.)

Seznámení s biblí
Centrum pro rodinu otvírá nový program pro snoubence, kte-
ří mají zájem seznámit se s biblí a naučit se základům práce
s ní. Tři setkání směřují k elementárnímu uvedení do biblické
modlitby. Setkání povede P. Marian Masařík OCarm. 

(Více na str. 7.)

Adventní duchovní obnova pro ženy
Unie katolických žen pořádá Adventní duchovní obnovu pro
ženy v sobotu 17. prosince od 9:00 do 16:00 ve farním klubu
u Panny Marie Sněžné. Obnovu povede P. Vladimír Málek. 

(Více na str. 11.)



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

Dále upozorňujeme, 
že se jedná o dlouhodobě plánované akce,

mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

1. 12. 9: 30 zasedání kněžské rady a sboru
konzultorů, Sál arcibiskupů

4. 12. 12:00 200. výročí bitvy tří císařů –
ekumenický pietní akt, Mohyla míru,
Slavkov u Brna

5. 12. 14:30 účast na oslavách 400 let vy-
koupení města Chomutov z poddanství

6. 12. 15:00 prezentace knihy Jana Pav-
la II. „Teologie těla“, Rytířský sál Se-
nátu Parlamentu ČR

9. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
11. 12. 9:30 mše sv., kostel Matky Boží

před Týnem
18. 12. 9:30 mše sv., kostel Narození

P. Marie, Praha - Michle
20. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
25. 12. 9:30 mše sv., Boží hod vánoční, ka-

tedrála
12:30 vánoční oběd pro bezdomovce,
arcibiskupství, komunita San Egidio

31. 12. 18:00 mše sv., ukončení občanského
roku, katedrála

Z diáře biskupa Malého

1. 12. 9:30 kněžská rada
4. 12. 9:00 kostel Panny Marie Sněžné,

Jungmannovo nám., mše sv.
11. 12. 9:30 mše sv. – katedrála
13. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
18. 12. 9:00 Postupice, mše sv.
22. 12. 5:45 rorátní mše sv., katedrála
24. 12. 24:00 mše sv. – sv. Jakub (minorité),

Praha 1 
25. 12. 8:00 Všenory, mše sv.

17:00 nešpory – katedrála
26. 12. 9:30 mše sv. pro jáhny – katedrála

Z diáře biskupa Herbsta

1. 12. 18:00 mše v kostele sv. Cyrila a Me-
toděje v Praze - Nebušicích a setkání
s mládeží

2. 12. 16:30 mše sv. za povolání v kostele
sv. Ludmily v Praze na Vinohradech

3. 12. 9:00 adventní rekolekce pro man-
žele v Komunitním centru sv. Proko-
pa v Praze - Nových Butovicích

4. 12. 8:30 mše sv. v Boroticích
6. 12. 5:45 rorátní mše sv. v katedrále

sv. Víta, Václava a Vojtěcha
10. 12. 16:00 setkání animátorů v Arcid.

centru pro mládež, Praha - Kunratice
18:00 mše sv. v kostele sv. Jakuba
St. v Praze - Kunraticích
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Ze života arcidiecéze

Neromantický advent současnosti
(Dokončení ze str. 1)
Ony neblahé události je třeba chápat i jako potvrzování toho dalšího, co nám Pán
slíbil a co se ještě neudálo. Pán Ježíš přece nemluví hlavně o katastrofách. (Ovšem,
i učedníci Páně se především soustředili na předpověT Ježíšova utrpení, takže té-
měř zapomněli na následující vzkříšení.) Pán přece mluví především o svém pří-
chodu, který prosvítá za těmito dramatickými událostmi, a učí nás, jak ho máme
očekávat: „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na ce-
lý svět. Nebo� mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přichá-
zet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedně-
te hlavy, nebo� vaše vykoupení je blízko.“ (Lk 21,26–28) Nabízí se též jedno při-
rovnání: egyptské rány byly sice katastrofami, ale pro vyvolený národ též zname-
ními, že Hospodin je při díle a svůj lid vede k vysvobození.

Advent, tedy ten reálný advent, jak o něm mluví Písmo a jak se den po dni ode-
hrává a stává se součástí dějin, moc romantický není. Žít tento advent podle Boží-
ho slova je náročnou výzvou. Je to však nejlepší způsob, jak si zachovat vnitřní po-
koj, nepropadnout cynismu, malomyslnosti a uchovat si zdraví (duševní i duchov-
ní). Současné liturgické, intenzivnější prožívání adventu na počátku církevního ro-
ku přináší hlubší otvírání se nové perspektivě. Tu nelze odvodit z tohoto světa,
nemůžeme si ji zařídit, vyrobit ani koupit, ale může ji jako dar přijmout. S úlevou!
Slavením adventu a adventní liturgie máme znovu „aktualizovat své očekávání“
příchodu Páně, jak říká Katechismus katolické církve (524). Povzbuzujeme se,
abychom se napřímili a zvedli hlavu (srov. Lk 21,28), a tak – navzdory všem mož-
ným špatným zprávám – očekávali s hlavou vztyčenou toho, který nám slíbil, že
opět přijde. Přijde si pro nás, aby dovršil naši touhu po spočinutí v bezpečí a v tr-
valé jistotě. „I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zara-
duje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 16,22). To je naše perspektiva.

P. Michael Slavík
Mons. ThDr. Michael Slavík je generálním vikářem pražské arcidiecéze.

Den lidských práv s biskupem Václavem Malým
(Dokončení ze str. 1)
� Kdy vůbec přišla církev s konceptem všeobecných lidských práv? Nejde pře-
ce o evangelní termín...
Trvalo velmi dlouhou dobu, než katolická církev přijala za svůj koncept všeobec-
ných lidských práv. Stalo se tak v druhé polovině minulého století v encyklikách
papežů, které se zaobíraly mírem a pokojným soužitím lidstva. Pojetí lidských práv
se teologicky prohlubovalo a v encyklikách Jana Pavla II. se stalo integrální sou-
částí sociálního učení církve. I když tento pojem není evangelijním termínem, přes-
to je s evangeliem v naprostém souladu, protože vyrůstá z pojetí člověka jako jedi-
nečné a neopakovatelné bytosti, což odpovídá Ježíšovým postojům a činům. Není
třeba zvláště upozorňovat na skutečnost, že vedle práv má každý jedinec i povin-
nosti vůči ostatním.
� Jste předsedou národní rady Iustita et pax při České biskupské konferenci, kte-
rá sleduje dodržování lidských práv v naší zemi i ve světě. Kdy rada vznikla a ko-
lik má členů? S kým spolupracuje?
Rada ČBK vznikla v r. 1990, kdy mohla normálně začít pracovat biskupská konfe-
rence, která si v rámci své působnosti vytvořila rady a komise. Prvním předsedou
rady byl pan arcibiskup Otčenášek. Já jsem byl zvolen předsedou v r. 2000.Výběr
členů a konzultantů rady je v kompetenci předsedy. Rada má v současnosti 10 čle-
nů. Při tvorbě jejích dokumentů jsou konzultováni odborníci různých institucí.
Vznikly pravidelné kontakty s výbory Senátu a odborovými svazy. Sekretářka ra-
dy ing. Žabžová je členkou výkonného výboru Konference evropských komisí Ius-
titia et pax.
� Čím se rada aktuálně zabývá v České republice?
Rada vydává především dokumenty týkající se různých oblastí života naší společ-
nosti. Jejím záměrem je měnit tímto způsobem povědomí společnosti o církvi, kte-
rá nechce být uzavřena sama do sebe, ale bolesti a radosti společnosti jsou i jejími



11. 12. 10:15 mše sv. v Čestíně
12. 12. 18:00 vánoční setkání zaměstnanců

Domova svaté rodiny
13. 12. 18:30 mše sv. v kostele sv. Terezie

od Dítěte Ježíše v Praze - Kobylisích
a setkání s mládeží

15. 12. 5:45 rorátní mše sv. v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha

17. 12. 9:00 mše sv. ve Staré Boleslavi
a adventní rekolekce farnosti

18. 12. 7:30 mše sv. v Benešově
23. 12. 5:45 rorátní mše sv. v katedrále sv.

Víta, Václava a Vojtěcha
24. 12. 16:00 mše sv. ve Všeradicích
25. 12. 8:00 mše sv. v Nechvalicích

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

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

e-mail: apha@apha.cz

Zpráva z 61. a 62. plenárního
zasedání ČBK
Předseda České biskupské konference
(ČBK) olomoucký arcibiskup Jan
Graubner řídil 61. plenární zasedání
ČBK, které probíhalo 9. července 2005
na Velehradě. Zasedání se účastnilo cel-
kem 13 biskupů. Toto zasedání bylo
mimořádné, jediným bodem programu
bylo oficiální zakončení Plenárního
sněmu katolické církve v ČR. Biskupo-
vé přijali následující usnesení:

Biskupové shromáždění na tomto
mimořádném plenárním zasedání Čes-
ké biskupské konference prohlásili, že
Plenární sněm katolické církve v ČR,
vyhlášený 5. července 1997, bude po-
dle článku 8 Jednacího řádu plenárního
sněmu zakončen mší svatou, slavnost-
ním Te Deum a vyhlášením Poselství
sněmu dne 10. července 2005.

Předseda České biskupské konferen-
ce (ČBK) olomoucký arcibiskup Jan
Graubner řídil 62. plenární zasedání
ČBK, které probíhalo ve dnech 4.–5.
října 2005 v Koclířově. Zasedání se
účastnilo celkem 13 biskupů.

Mikulášská sbírka
na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 4. prosince
2005 proběhne v kostelích pražské arci-
diecéze Mikulášská sbírka na bohoslov-
ce. V roce 2004 bylo celkem vybráno
553 177,50 Kč a částka byla použita
v souladu se statutem příslušného fondu.
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bolestmi a radostmi. To je v duchu konstituce Gaudium et spes. Zabývala se dosud
tématy jako např. otázka důchodového systému, uprchlíci mezi námi, k problémům
seniorů, postavení zaměstnanců v hypermarketech, oběti trestné činnosti, problém
nezaměstnanosti, paliativní péče, slavení neděle, prorodinná politika, vztah lékař
– pacient aj. Kromě toho se jednotliví členové zúčastňují odborných konferencí, na
nichž prezentují stanoviska rady. V současnosti se zabýváme tématy: zadlužování
domácností, aktivní politika zaměstnanosti, domácí násilí aj. V březnu příštího ro-
ku rada uspořádá setkání zástupců katolických občanských aktivit v oblasti lid-
ských práv.
� Upozorňujete mj. na zneužívání a nedostatky českých zákonů. Můžete uvést pří-
klady, kdy byly Vaše apely vyslyšeny?
Nelze očekávat okamžitý výsledek naší práce. V prvé řadě nám jde o to, aby se
o daném společenském problému věcně diskutovalo a aby vešlo do povědomí so-
ciální učení církve. To je dlouhodobý proces. Zasíláme výsledky své práce přísluš-
ným státním a společenským institucím a do sdělovacích prostředků. Ohlasy jsou
různé. Například náš dokument o zaměstnancích v hypermarketech vzbudil velkou
pozornost a přispěl též k tomu, že se v parlamentě jednalo o novém zákoně upravu-
jícím pracovní dobu v těchto obchodech.
� „Hospodinův svatý den odpočinku“ je prohlášení z března tohoto roku, ve kte-
rém označujete právo na odpočinek za součást respektu k lidské důstojnosti.
Sám jste uvedl, že je to něco, co nelze změnit ze dne na den. S jakou odez-
vou jste se setkal?
Dokument Hospodinův svatý den odpočinku nenechal lhostejným nejednoho ve-
řejného činitele a občana. Zmínka o něm se stala dokonce první zprávou večera
v televizi Nova. Začalo se o tom mluvit a dodnes čas od času mne někdo ze seku-
lárního prostředí připomene tento apel naší rady. To pokládám za pozitivní, i když
nedochází k momentální změně současné praxe.
� Navštěvujete země, kde jsou výrazně porušována lidská práva. Byl jste mimo ji-
né v Libanonu, Čečensku, na Kubě nebo v Číně. Další návštěvy plánujete. Po-
dle čeho budete vybírat?
Byl jsem též v Bělorusku a v Moldávii. Zatím nemám upřesněnou představu, kte-
rou zemi navštívím v příštím roce. Rozhodně to bude země, kde jsou flagrantním
způsobem porušována lidská práva.
� 10. prosinec je Dnem lidských práv. Jaký má pro nás význam? Organizuje-
te na tento den tématický program?
V tento den se obyčejně zúčastním nějaké akce týkající se obrany lidských práv.
Brát se za lidskou důstojnost a její respektování je povinností pastýře a patří pod-
statně k jeho službě. Tento den nám především připomíná, že na mnoha místech ve
světě jsou lidé ujařmováni, pronásledováni a omezováni ve svých nezadatelných
právech. Proto bychom se měli za ně intenzivněji modlit.

Děkujeme za rozhovor. (AK)

Eucharistický výstav v Praze – prosinec
DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
3. – 7. 12. 08:00–17:30 sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské nám.)        Karlín
18. – 22. 12. 13:00–16:30 sv. Tomáše (u Malostranského nám.)   Malá Strana
28. 12. – 1. 1. 09:00–17:45 Panny Marie Sněžné 

(Jungmannovo nám.) Nové Město

Stálý eucharistický výstav

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

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



Konkrétně bylo v roce 2004 na potřeby
seminaristů z fondu poskytnuto:
� Nadaci Arcibiskupský seminář v Pra-
ze na krytí výloh na pobyt bohoslovců
v semináři (poskytnuto 460 153 Kč)
� Arcibiskupskému semináři Univer-
zity Karlovy příspěvek na stravné bo-
hoslovců (poskytnuto 92 900 Kč)
� Teologickému konviktu v Olomouci
příspěvek na ubytované bohoslovce
(poskytnuto 57 600 Kč)
� Katolické teologické fakultě Univer-
zity Karlovy příspěvek na provoz (po-
skytnuto 150 000 Kč)
� Katolické teologické fakultě Univer-
zity Karlovy příspěvek na provoz kato-
lické knihovny (poskytnuto 98 915 Kč)
� Vánoční příspěvek bohoslovcům
(poskytnuto 10 000 Kč)
� Příspěvek na studia studentům
v Římě (poskytnuto 142 157 Kč)

Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mi-
kulášská sbírka na bohoslovce a dále
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
(v roce 2004 činil výtěžek obou sbírek
celkem 1 011 522 Kč) a nevyčerpaná
část fondu z roku 2003. Nepoužitá část
fondu byla převedena ve výši 10 000 Kč
do roku 2005.

Plán sbírek na rok 2006
� 29. ledna Sbírka na zdravotnic-
tví (Hospic Dobrého Pastýře)
� 19. února Haléř sv. Petra
� 5. března Sbírka na Arcidiecéz-
ní charitu
� 14. dubna Velkopáteční sbírka
na Svatou zemi
� 14. května Svatojánská sbírka na
arcidiecézi
� 25. června Svatopetrská sbírka
na bohoslovce
� 24. září Svatováclavská sbír-
ka na církevní školství
� 22. října Sbírka na misie
� 5. listopadu Listopadová sbírka na
Arcidiecézní charitu
� 3. prosince Mikulášská sbírka na
bohoslovce

Všechny sbírky budou vždy zavčas
i s upřesňujícími informacemi připome-
nuty. Zároveň bude připojena informa-
ce o výnosu téže sbírky v předchozím
roce (pokud se konala).

Nový Katalog Arcidiecéze
pražské na Internetu
Arcibiskupství pražské zveřejnilo no-
vou internetovou verzi Katalogu praž-
ské arcidiecéze. Jedná se o verzi, která
bude trvale aktuální, to znamená, že

bude aktualizovaná vždy, když dojde
k nějaké změně, resp. (např. v případě
změn kontaktů apod.) jak budou sděle-
ny arcibiskupství. Základem nového
Katalogu je společná databáze, která
obsahuje důležité informace dotýkající
se života naší arcidiecéze (farnosti, oso-
by, kostely, bohoslužby a další). Na ad-
rese http://web.katalog.apha.cz se na-
chází verze, která umožňuje snadné na-
lezení kontaktů na farnosti, bohoslužby
a dalších informací. Tato verze je urče-
na pro nejširší okruh uživatelů. Na ad-
rese http://pda.apha.cz se nachází Kata-
log v odlehčené podobě – „na cesty“ –
vhodné zvláště pro pomalejší linky
a kapesní počítače (např. NOKIA Com-
municator, MDA, Palm). Funguje i na
mobilních telefonech vybavených (či
s doinstalovaným) prohlížečem WWW
stránek (např. Opera) a samozřejmě
v běžných prohlížečích na PC.

P. Josef Ptáček, 
metodik informačních technologií

Vánoční bohoslužby
Před Vánoci se na Arcibiskupství praž-
ské obrací velké množství zájemců o in-
formace o vánočních bohoslužbách
v kostelích arcidiecéze. Každoročně ty-
to informace zveřejňujeme také na in-
ternetových stránkách AP www.apha.cz

Nabídka duchovních cvičení
v Českém Těšíně
Exerciční dům Český Těšín nabízí
možnost účasti na duchovních cviče-
ních:
� 12.– 15. ledna 2006 Víkendová
duchovní obnova pro všechny – vede
P. F. Brázdil SJ
� 22.– 28. ledna 2006 Duchovní
cvičení – I. týden: „Poznat hloubku
vlastního hříchu a velikost Božího mi-
losrdenství“ – vede P. F. Lízna SJ
� 9.– 12. února 2006 Víkendová
duchovní obnova pro všechny – vede
P. F. Brázdil SJ
� 16.– 19. února 2006 Víkendová
duchovní obnova pro všechny – vede
P. F. Brázdil SJ
� 23.– 26. února 2006 Víkendová
duchovní obnova pro všechny – vede
P. J. Čupr SJ
� 6.– 9. dubna 2006 Víkendová
duchovní obnova pro všechny – vede
P. F. Brázdil SJ
� 20.– 23. dubna 2006 Víkendová
duchovní obnova pro všechny – vede
P. J. Čupr SJ

Kromě zde uvedených termínů je možné
po předchozí domluvě vést individuální
duchovní cvičení. Bližší informace zá-
jemci obdrží na adrese: Exerciční dům
Český Těšín, Masarykovy sady 24, 737
01 Český Těšín, tel.: 558 761 429, 558
761 423, 737 930 713, e-mail: ex.dum.
tesin@jesuit.cz

Konference „Zdravotník –
křesJan v dnešní nemocnici III“
Biskupství brněnské – Pastorační středis-
ko pro brněnskou diecézi, Fakultní ne-
mocnice Brno (Bohunice), CSZŠ Groho-
va Brno, Nemocnice Milosrdných bratří
Brno a Konvent sester Alžbětinek Brno
pořádají konferenci na téma „Zdravotník
– křes4an v dnešní nemocnici III“ v sobo-
tu 4. 2. 2006 ve Fakultní nemocnici Brno
(Bohunice) v kinosále (Jihlavská 20).

Program:
� 8:00 mše svatá: celebruje Mons. Ka-
rel Herbst SDB.
� 9:30 první blok přednášek: Lékařská
péče o duši – MUDr. Marie Svatošová:
Nejčastější omyly při osobním vztahu
s nemocným; PhDr. Martina Kosová:
Vztahy nás uzdravují – vztah k nemoc-
nému jako součást léčby; MUDr. Josef
Drbal: Lékařská profesionalita a dopro-
vázení nemocného; MUDr. Tomáš Ke-
pák: Význam komunikace s nemocným
a jeho rodinou z pohledu dětského on-
kologa; Bc. Libuše Kloparová: Du-
chovní služba ve FN Brno v porovnání
s duchovní službou v rakouském zdra-
votnickém zařízení)
� 13:30 druhý blok přednášek: Ne-
mocný zdravotník – P. Cyril Vojtěch
Kodet, Th.D. O.Carm: Slabost a profe-
sionalita; MUDr. Viola Svobodová:
Zraněný uzdravovatel.

Konference končí mezi 15:00
a 16:00. Vstupné dobrovolné. Přihlášky
se jménem, adresou, pracovištěm
a funkcí zašlete do konce roku 2005 na
e-mail: krestan.konference@seznam.cz.
Zváni jsou všichni bez rozdílu vyznání.

Pomůcka „Slavení mše svaté“
Na závěr Roku eucharistie ADKS při-
pravilo jednoduchého průvodce mešní
liturgií. Věříme, že může napomoci
uvědomělejšímu slavení eucharistie.
Tuto pomůcku, která má požadované
církevní schválení, můžete využít ke
katechezím o liturgii i přímo při mši
(„v lavicích pro lid“). V případě potře-
by si ji můžete kopírovat (ovšem pouze
jako celek – tj. bez jakýchkoli dodateč-
ných grafických i textových úprav!) ne-
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bo objednat v Arcidiecézním kateche-
tickém středisku za příspěvek na výrob-
ní náklady (cca 2 Kč/ks).

Arcidiecézní katechetické středisko

Sdělení ke kanonickému posta-
vení kněze Jaromíra Kučírka
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,
obdržel 29. září 2005 následující sděle-
ní Apoštolské nunciatury Praha, Prot.
N. 666/05:
Excelence, vážený pane biskupe,
chci Vás informovat o tom, že Papežská
komise „Ecclesia Dei“ definuje kano-
nické postavení kněze Jaromíra Kučír-
ka následujícím způsobem:

Kněží, ordinovaní Mons. Lefebvrem
nebo některým z biskupů Kněžského
bratrstva svatého Pia X., „jsou platně
vysvěcení, avšak suspendovaní ,a divi-
nis‘“. Kněz Jaromír Kučírek, který po-
chází z Brněnské diecéze, ordinovaný ve
zmíněném Bratrstvu, přijal platné kněž-
ské svěcení, je však suspendovaný a ne-
ní ve společenství s Katolickou církví.

Jeho Eminence, pan kardinál Darío
Castrillón Hoyos, předseda Papežské
komise „Ecclesia Dei“ (ustavené se zá-
měrem usnadnit plné společenství bis-
kupů, kněží a seminaristů i dalších, vá-
zaných na Bratrstvo založené Mons.
Marcelem Lefebvrem s Církví katolic-
kou), informuje, že generální představe-
ný Bratrstva svatého Pia X., biskup Ber-
nard Fellay, prohlásil, že „je pozitivně
nakloněný k uskutečnění dalších kroků,
které v určitém čase povedou k plnému
společenství se Svatým Stolcem“.

Využívám příležitosti, abych Vás,
Excelence, s projevem úcty pozdravil
a popřál Vám vše dobré od Pána.

Vaší Excelenci v Kristu oddaný
� Diego Causero

Apoštolský nuncius

Svatomikulášské slavnosti na
Malé Straně
Římskokatolická farnost u kostela sv.
Tomáše Praha - Malá Strana a společ-
nost Psalterium zvou zejména pražské
zájemce na svatomikulášské slavnosti
na Malé Straně.

Program: 5. prosince v 16:15: Miku-
lášská nadílka – písničky pro děti a je-
jich rodiče zpívá Marcipán, um. vedou-
cí Bc. Jiří Hodina; 6. prosince
v 17:00: Nešpory; v 18:00: slavná pout-
ní mše svatá – slavení eucharistie bude
předsedat P. Pavel Budský. Liturgické
zpěvy provedou pražští choralisté
a Pražský katedrální sbor.

Omezení provozu AP dne
8. prosince 2005
Upozorňujeme, že ve čtvrtek 8. prosin-
ce 2005 se koná pravidelná podzimní
rekolekce pro zaměstnance Arcibiskup-
ského paláce. Tohoto dne nebudou tedy
příslušní referenti k zastižení. Doporu-
čujeme, abyste své záležitosti přišli
projednat v jiném termínu.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
Mgr. Zdeněk Dubský, trvalý jáhen u sv.
Štěpána v Praze 10. 12. 2000 (5 let)
P. Ladislav Augustin Vik SDB

10. 12. 1960 (45 let)
P. Vojtěch Jiří Engelhart OSB

17. 12. 1955 (50 let)
P. František Míša SDB, na odpočinku
v Praze 17. 12. 1939 (66 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě

18. 12. 1937 (68 let)
Mgr. Pavel Táborský, farář v Slaném

19. 12. 1970 (35 let)
ThDr. Jiří Jeřábek, kněz pražské arci-
diecéze působící v Itálii

22. 12. 1950 (55 let)
ThDr. Vladimír Benda, kněz pražské
arcidiecéze na odpočinku v Praze

23. 12. 1950 (55 let)
Miroslav Vágner, kanovník

23. 12. 1950 (55 let)
ThDr. Gustav Čejka, kanovník

31. 12. 1950 (55 let)

Životní jubilea
Mgr. Jan Gerndt, farář v Praze - Uhří-
něvsi 2. 12. 1955 (50 let)
Mgr. Jan Kotas, výpomocný duchovní
vikariátu Jílové 2. 12. 1970 (35 let)
Mgr. Ing. Miroslav Krejčík, trvalý já-
hen v Praze - Nuslích

8. 12. 1922 (83 let)
Mgr. Michael Špilar, administrátor
v Praze - Stodůlkách

8. 12. 1965 (40 let)
Mgr. Jiří Neliba, okrskový vikář vikari-
átu Kladno 10. 12. 1945 (60 let)
P. Jan Pospíšil SI, na odpočinku v Pra-
ze 10. 12. 1920 (85 let)
P. Anselm Miroslav Kopecký OFM, na
odpočinku ve Staré Boleslavi

16. 12. 1924 (81 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze - Kobylisích

21. 12. 1924 (81 let)
Antonín Šesták, kanovník

23. 12. 1918 (87 let)

P. František Florián Štětina OFM, farář
v Postupicích 23. 12. 1925 (80 let)
Mons. ThLic. Karel Pilík, prelát Jeho
Svatosti 24. 12. 1918 (87 let)
Václav Kořínek, kanovník

25. 12. 1915 (90 let)
P. Mgr. Petr Koutecký SI, farář v Praze
- Zbraslavi 26. 12. 1960 (45 let)
Jan Brzobohatý, kněz pražské arcidie-
céze na odpočinku v Úsově

27. 12. 1914 (91 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

U s t a n o v e n í
P. Andrea Barbero FSCB byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. listopadu 2005 jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické akademické farnosti Praha.
Stanisław Góra byl s účinností od
1. listopadu 2005 uvolněn z funkce ad-
ministrátora excurrendo Římskokato-
lické farnosti Sedlčany. Ostatní ustano-
vení zůstávají nadále v platnosti.
Josef Hřebík Th.D., S.S.L. byl na zákla-
dě vlastní žádosti s účinností od 31. října
2005 uvolněn z funkce zástupce Arcidie-
céze pražské ve správním výboru České-
ho katolického biblického díla. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Antonín Damián Nohejl byl
s účinností od 1. listopadu 2005 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolic-
ké farnosti Zlonice a administrátora ex-
currendo farností Klobuky v Čechách,
Peruc, Panenský Týnec, Radonice nad
Ohří, Slavětín nad Ohří, Smolnice
a Vrbno nad Lesy a z funkce výpomoc-
ného duchovního těchto farností a byl
jmenován a ustanoven farním vikářem
těchto farností.
P. Stefano Pasquero FSCB byl se sou-
hlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. listopadu 2005 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Matěje
Praha - Dejvice a s účinností od téhož
dne byl jmenován a ustanoven farním
vikářem Římskokatolické akademické
farnosti Praha. S účinností od téhož dne
bylo současně ukončeno jeho pověření
pastorací studentů České zemědělské
univerzity v Praze 6 - Suchdole.
Mgr. Marek Petrigal byl s účinností
od 1. listopadu 2005 jmenován a usta-
noven administrátorem Římskokatolic-
ké farnosti Zlonice a administrátorem
excurrendo farností Klobuky v Če-
chách, Peruc, Panenský Týnec, Radoni-
ce nad Ohří, Slavětín nad Ohří, Smolni-
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ce a Vrbno nad Lesy. S účinností od té-
hož dne se jeho ustanovení administrá-
torem Římskokatolické farnosti Bude-
ničky mění na ustanovení administráto-
rem excurrendo téže farnosti. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda byl
s účinností od 15. listopadu 2005 uvol-
něn z funkce farního vikáře excurrendo
římskokatolických farností Chlum
u Sedlčan, Jesenice u Sedlčan, Kosova
Hora a Dublovice a s účinností od téhož
dne byl jmenován a ustanoven farním
vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Václava Praha - Smíchov.
Mgr. Ondřej Salvet byl s účinností od
1. listopadu 2005 do 31. října 2010
s možností dalšího prodloužení jmeno-
ván a ustanoven farářem Římskokato-
lické farnosti Sedlčany. Ostatní ustano-
vení zůstávají nadále v platnosti.
Angelo Jason Scarano Th.D., S.S.L.
byl jmenován zástupcem Arcidiecéze
pražské ve správním výboru Českého
katolického biblického díla. Ostatní
ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. RafałMarcin Sulwestrzak MIC byl
se souhlasem svého řeholního předsta-
veného s účinností od 15. listopadu
2005 uvolněn z funkce farního vikáře
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava Praha - Smíchov a s účinností
od téhož dne byl jmenován a ustanoven
farním vikářem Římskokatolické Sedl-
čany a farním vikářem excurrendo far-
ností Chlum u Sedlčan, Jesenice u Sedl-
čan, Kosova Hora a Dublovice.

Ú m r t í
P. Antonín Hladký SDB zemřel dne
1. listopadu 2005 v Charitním domově
sv. Václava pro duchovní ve Staré Bo-
leslavi. R.I.P.

Programy farností
a dalších organizací

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Kolejní 4, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705

fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz

www.vira.cz, www.pastorace.cz

3. 12. 9:00 Adventní duchovní
obnova pro farnost sv. Matěje, duchovní
správu sv. Václava a duchovní správu sv.

Vojtěcha. Vede P. ThLic. Prokop Brož.
5. 12. 18:30 Modlitební setkání
Křes4anského společenství.
7. 12. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Adventní duchovní obnova.
Vede P. Josef Čunek SJ.
7. 12. 19:30 Seminář biblické mo-
dlitby (8/9). Vede Mons. Michael Slavík,
generální vikář Arcidiecéze pražské.
12. 12. 20:00 ČKA Praha 6 – Lite-
ratura druhé republiky. Host PhDr. Ja-
roslav Med.
14. 12. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
14. 12. 19:30 Seminář biblické mo-
dlitby (9/9). Vede Mons. Michael Slavík,
generální vikář Arcidiecéze pražské.
16. 12. 20:00 Modlitba Taize.

Duchovní obnova pro spole-
čenství u sv. Vojtěcha v Praze 6
Adventní duchovní obnova pro farnost
u sv. Matěje, duchovní správu u sv. Voj-
těcha a duchovní správu u sv. Václava
v Praze 6 - Dejvicích se koná v sobotu
3. prosince 2005 od 9:00 v kostele sv.
Vojtěcha (Pastorační středisko) v Praze
6. Obnovu povede P. ThLic. Prokop
Brož. V programu obnovy se počítá ta-
ké se mší svatou. Příležitost ke svátosti
smíření zajištěna. (Čaj a káva bude
k dispozici, svačinu s sebou.)

Seminář biblické modlitby
Pastorační středisko sv. Vojtěcha vás
zve na dvě prosincová setkání Seminá-
ře biblické modlitby, který vede Mons.
ThDr. Michael Slavík, generální vikář
pražské arcidiecéze. Seminář (9 setká-
ní) byl zahájen v říjnu, poslední dvě se-
tkání se uskuteční ve středu 7. a 14.
prosince 2005 vždy od 19:30 do 20:30
v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha
v Praze 6. Všichni jste srdečně zváni.

Akademie nejen pro seniory
V rámci Akademie nejen pro seniory se
ve středu 7. prosince 2005 od 9:30 do
12:00 koná Adventní duchovní obnova,
kterou povede P. Josef Čunek SJ v kos-
tele sv. Vojtěcha v Praze 6. Srdečně
zveme všechny zájemce.

V roce 2006 pokračuje Akademie
nejen pro seniory v termínech (vždy ve
středu od 9:30 hod.): 18. ledna, 1.
a 15. února, 1. a 15. března, 5. a 19. dub-
na, 3. a 17. května a 7. června 2006.

Kurz pro služebníky eucharistie
Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eu-
charistickou službou (podávání při mši,
donášení eucharistie nemocným), se

bude konat v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Jedná
se o čtyři setkání, a to 16., 23. a 30. led-
na a 20. února 2006, vždy v pondělí od
18:30 do 20:00. Účastníci mají být pro
kurz vybráni duchovním správcem
(příp. řeholním představeným) podle
potřeb farnosti (řeholní komunity), ni-
koliv jen podle jejich vlastního přání.
Mají být biřmovaní, svobodní nebo žijí-
cí v církevně platném manželství (příp.
ovdovělí), ve farnosti známí jako solid-
ní a nekontroverzní osoby.

Přihlášku s uvedením jména, data na-
rození a bydliště, opatřenou vyjádřením
duchovního správce, kde bude vyjádře-
no, pro jakou službu (donášení nemoc-
ným, pomoc při mši atd.) a kde (farnost,
sociální ústav apod.) se pro ně pověření
žádá, si přinesou účastníci na první set-
kání – není třeba se hlásit předem. Kurz
by měli absolvovat i ti, kdo mají z dáv-
nější doby platné pověření a z nějakého
důvodu neabsolvovali žádnou přípravu.

Pro laiky z mimopražských farností,
kteří se nemohou kurzu zúčastnit, může
být zorganizována příprava ve spolu-
práci s místním duchovním správcem,
pokud se obrátí na biskupského vikáře
pro pastoraci Mons. A. Opatrného, kte-
rý má na starosti pověření ke službě eu-
charistii a přípravu těch, kdo mají být
touto službou pověřeni.

Pastorační péče v méně
obvyklých situacích
V listopadu 2005 vydalo Pastorační
středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskup-
ství pražském publikaci P. Aleše Opatr-
ného „Pastorační péče v méně obvy-
klých situacích“. Jedná se o čtvrtou
upravenou a rozšířenou verzi původně
dvoudílného studijního textu „Pasto-
rační péče v méně obvyklých situacích
I. a II.“. Publikaci si můžete objednat
na kontaktech Pastoračního střediska.

Letáky
Pastorační středisko sv. Vojtěcha vydalo
další řadu letáků, tzn. krátkých textů
k zamyšlení na aktuální adventní téma
s názvy: „Jak prožít advent“ a „Mnohdy
bloudíme“. Tyto krátké texty slouží k ori-
entaci v daném tématu, k nasměrování
a povzbuzení pro praktické uplatňování
v životě. Jsou určeny pro rozdávání nejen
v kostelích, ale slouží i jako pomůcka pro
katecheze, přípravy... Letáky jsme rozes-
lali do farností i jednotlivcům, kteří si je
předem objednali. V případě dalšího záj-
mu si je můžete objednat na kontaktech
Pastoračního střediska, kde budou k dis-
pozici do vyčerpání zásob.
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Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Katechetický kurz
Pro ty, kteří chtějí působit jako katecheté
dětí, mládeže a dospělých a nemají od-
povídající vzdělání, bude od února 2006
otevřeno dvouleté studium v rámci celo-
životního vzdělávání na Katolické teolo-
gické fakultě (KTF UK) v Praze.

Přednášky budou probíhat v sídle fa-
kulty na adrese Thákurova 3, Praha
6 (nedaleko konečné stanice metra Dej-
vická) obvykle jednou za 14 dní v sobo-
tu od 9:00 do 16:00.

Podmínkou úspěšného absolvování
kurzu je účast na minimálně 75% výu-
ky a splnění všech studijních povinnos-
tí (semináře, úkoly, testy, zkoušky)
v řádných termínech.

Přihlášku je nutné odevzdat do 30.
ledna 2006 spolu s kopií maturitního vy-
svědčení, potvrzením o křtu a biřmování
a doporučením duchovního správce.

Poplatek za jeden rok studia činí
3 900 Kč za jednoho účastníka. Tuto
částku by za účastníka měla ze svého
rozpočtu hradit farnost, která ho do kur-
zu vyslala. Ekonomicky slabá farnost
může požádat o dotaci na úhradu kur-
zovného Arcibiskupství pražské.

Podrobné informace a přihlášku
s formulářem doporučení duchovního
správce získáte na Studijním oddělení
KTF UK nebo na www.ktf.cuni.cz

Celostátní setkání katechetů
V. celostátní setkání katechetů, které se
konalo 27.–29. října 2005 v Hradci
Králové, bylo mimořádně zdařilé. Před-
ní čeští a slovenští odborníci v oborech
morálky, biblistiky, pastorace, dogmati-
ky, katechetiky a psychologie se věno-
vali ve svých přednáškách a následných
diskusích jednomu ze stěžejních bodů
naší víry „Věřím v odpuštění hříchů“.
Večerní programy a přestávky byly ur-
čeny k vzájemným setkáním a prezen-
taci institucí, které pomáhají kateche-
tům v jejich práci – jednotlivých kate-
chetických středisek, Papežského mi-
sijního díla, Českého katolického
biblického díla, Studia Telepace Ostra-
va, různých křes4anských vydavatelství
a podobně. Potěšilo nás, že se setkání

rovněž zúčastnil náš arcibiskup Milo-
slav kardinál Vlk, arcibiskup Jan
Graubner, biskup Dominik Duka, arci-
biskup Karel Otčenášek a biskup Karel
Herbst, kteří se vážně zajímali o práci
katechetů, ocenili je a povzbudili v je-
jich mnohdy nelehké pozici.

Soutěž
Soutěž FIDES MEA – MOJE VÍRA,
kterou vyhlásilo ADKS, se rozbíhá
a vyzýváme ještě ty, kteří se zatím ne-
odhodlali k účasti, aby se do soutěže
přihlásili. Velmi se na vaše příspěvky
těšíme. Případné informace vám rádi
podáme v našem středisku.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

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

http://cpr.apha.cz

Proběhlo
V říjnu a listopadu vedlo Centrum pro
rodinu dva semináře o rodinné pastoraci
pro jáhny českých diecézí v rámci kurzu
celoživotního vzdělávání na KTF UK.

Ve dnech 10.–11. listopadu pořádalo
ministerstvo práce a sociálních věcí již
druhou mezinárodní konferenci o rodi-
ně, tentokrát na téma „Rodina a rodi-
čovství na prahu 21. století“. Se svými
příspěvky mimo jiné vystoupili PhDr.
Josef Zeman, ředitel Národního centra
pro rodinu („Společenské determinanty
angažovaného rodičovství“) a PhDr.
Petr Goldmann, prezident asociace kli-
nických psychologů a odborný garant
psychologických programů Centra pro
rodinu při Arcibiskupství pražském
s přednáškou („Otec – hlava rodiny?“).

Sobota pro manželky
V sobotu 12. listopadu proběhlo v Pas-
toračním středisku sv. Vojtěcha v Praze
- Dejvicích po více než dvouleté od-
mlce setkání žen žijících v manželství.
Setkalo se nás kolem 90 pod milým ve-
dením Evy Jelínkové. Dopoledne pro-
běhla přednáška na téma „Emoce v na-
šem životě“, kterou nám přednesla Dr.
Katka Lachmanová. Poté bylo sdílení
ve skupinkách, které bylo vzájemně
obohacující a povzbudivé. Po obědě
nám Katka řekla něco k hořkosti a od-
puštění a pak jsme setrvaly hodinu v ti-
chu s Pánem, což byl nový prvek při
těchto setkáních, myslím velmi vítaný.
Setkání zakončil P. Jan Fatka mší sva-
tou. Již teT se těší mnohé z nás na další
(jarní?) setkání. Milada Musilová

Přípravy na manželství
Společné přípravy na život v manžel-
ství se konají v termínech 17. 1. – 7. 3.
2006 a 11. 4. – 30. 5. 2006. Vzhledem
k trvalému velkému zájmu o tyto kurzy
upozorňujeme, že je třeba se přihlásit
předem v Centru pro rodinu.

Kromě společných příprav pro větší
počet snoubenců nabízíme možnost pří-
pravy v rodinách pod vedením manže-
lů. Příprava probíhá ve skupince tří až
pěti párů po dobu cca půl roku.

Bližší informace o přípravách nalez-
nete na adrese http://cpr.apha.cz/snou-
benci/

Seznámení s biblí
Centrum pro rodinu otvírá nový program
pro snoubence, kteří mají zájem sezná-
mit se s biblí a naučit se základům práce
s ní. Tři setkání směřují k elementárnímu
uvedení do biblické modlitby. Setkání
povede P. Marian Masařík OCarm. Veče-
ry jsou určeny pro ty, kteří hodlají vstou-
pit do manželství v katolické církvi
a svou přípravu na manželství berou také
jako příležitost seznámit se s biblí jako
základní knihou víry křes4anů.

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

Mladí manželé
Setkávání „mladých manželů 3. tisíci-
letí“, tedy těch, kteří měli svatbu po ro-
ce 2000, jsou určena především býva-
lým účastníkům příprav na život v man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu.
Ale přijít mohou i další mladí manželé,
kterým záleží na kvalitě jejich vztahu.
V sobotu 11. 2. 2006 bude setkání od
9 do 13 hodin v Komunitním centru sv.
Prokopa v Praze - Butovicích, které po-
vede Dr. Michael Chytrý, rodinný psy-
choterapeut na volné téma „Co nám ne-
stihli při přípravě na manželství říci?“.
Vzhledem k omezené kapacitě setkání
je nutné, aby se mladí manželé přihla-
šovali předem v Centru pro rodinu.

Osamělé maminky
Po prosincové Mikulášské (17. 12.) bu-
dou pravidelná setkávání osamělých
maminek pokračovat v příštím roce
v termínech 7. 1., 4. 2., 4. 3. 2006 vždy
od 14 do 17 hodin. Vzhledem k tomu,
že se uvažuje o změně místa setkání
(v rámci Prahy), je nutné, aby se nové
zájemkyně předem informovaly v Cen-
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tru! Srdečně zveme vdovy, rozvedené
a svobodné matky, které pečují o své dí-
tě nebo děti samy.

Adventní duchovní obnova
pro manželské páry
se uskuteční v sobotu 3. 12. od 9 do 15
hodin v Komunitním centru sv. Prokopa,
Praha - Nové Butovice (metro B – Hůr-
ka). Obnovu povede Mons. Karel
Herbst. Součástí programu bude i příle-
žitost ke svátosti smíření a závěrečná
mše svatá. Počítáme s dobrovolným pří-
spěvkem účastníků na sál a polední ob-
čerstvení. Ještě je možné přihlásit se te-
lefonicky v Centru do pátku 2. 12.

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 -
Kunratice, tel: 244 910 469

fax: 244 912 713 
e-mail: adcm-pha@volny.cz 
http://www.praha.signaly.cz

Kurz pro animátory 2006–07
Je ti mezi 16 a 24 roky? Podílíš se na
vedení společenství nebo se na to chys-
táš? Chceš se dozvědět něco víc o Bohu,
o člověku, o sobě, o druhých? Chceš
prohloubit svůj život z víry a pomáhat
v tom i druhým? Chceš se naučit nové
hry, vést tábor, obhájit svůj názor, ...?
Pokud jsi alespoň na jednu z otázek od-
pověděl ANO, pak neváhej a PŘIHLAS
SE na tel.: 244 910 469.

Večery ve středu
Je to nabídka, jak si jednou v měsíci
zpříjemnit večer a pobýt s přáteli. Začí-
náme v 18:30 adorací, následuje kultur-
ní program. Je možné posedět v klubu
a také nabízíme možnost svátosti smíře-
ní a duchovního rozhovoru. „Večery ve
středu“ se konají každou 3. středu v mě-
síci v areálu františkánského kláštera
u Panny Marie Sněžné na Jungmannově
nám. ve středu Prahy (stanice metra
Můstek).

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

Víkendovka v Nazaretě
2.–4. 12. – Na téma: „Bohatství chudo-
by“. O sv. Františku a také trochu jinak
o lákadlech dnešního světa, která radost
nezaručí... O všem, co člověk ke svému

životu nepotřebuje, i o věcech, které mu
opravdu nescházejí... Více informací na
www.praha.signaly.cz

Rekolekce v Nazaretě
16.–18. 12. 2005 – P. Michal Němeček
na téma: Josefe, synu Davidův, neboj se!

Komunita
Chemin
Neuf

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

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

Klášter v Tuchoměřicích
� 4. 12. – pro všechny – téma: Neděle
Mezinárodní ekumenické fraternity.
Členové Mezinárodní ekumenické fra-
ternity zvou několikrát (4x ročně) na
program, který je určený všem, kdo ma-
jí zájem společně s ostatními hledat
cestu porozumění a jednoty (mezi círk-
vemi, v rodině, v manželství, mezi lid-
mi, národy). Členové MEF si uvědo-
mují, že základem k budování jednoty
mezi lidmi a ve světě jsou ekumenické
vztahy mezi křes4any. Nedílnou součás-
tí neděle je společné jídlo, čas k vzá-
jemnému seznámení, krátký film roze-
bírající aktuální téma a společná mod-
litba. Setkání MEF probíhají dvěma
různými způsoby: * Čtvrteční večery
MEF v Praze, v domě Misijního centra
AP – nejbližší v lednu; * Nedělní setká-
ní v klášteře v Tuchoměřicích.
� Vánoční bohoslužby v Tuchoměři-
cích – kostel sv. Víta: sobota 24. 12. Ště-
drý den – vigilie Slav. Narození Páně,
bohoslužba slova ve 24:00; neděle 25.
12. Slavnost Narození Páně, mše svatá
v 10:30; neděle 1. 1. Slavnost Matky
Boží, Panny Marie, mše svatá v 10:30.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10 

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

http://www.chemin-neuf.cz

Kostel sv. Apolináře – 
program na prosinec
� Adventní koncert pěveckého sboru
pod vedením Jiřiny Fišerové úterý
6. 12. ve 20:00
� Koncert vokálního souboru
KAKOFON neděle 18. 12. v 19:30

� Vánoční a novoroční bohosluž-
by: Neděle 25. 12. Slavnost Narození
Páně, mše svatá v 18:00; Neděle 1. 1.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie,
mše svatá v 18:00

Pravidelný program na adrese:
www.chemin-neuf.cz

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

Dům Michael
� Společenství mládeže – pro všechny
ve věku 18–30 let – každý čtvrtek vždy
v 19:30. Společné večery s různým té-
matickým zaměřením, čas pro budová-
ní přátelství a prohlubování života ve
víře. (Před tímto setkáním, v 19:00
hod., vás zveme do kostela sv. Apoliná-
ře k účasti na modlitbě za jednotu křes-
4anů.)
� Společenství dospívající mládeže –
pro všechny ve věku 13–17 let – odpo-
lední skupinky, víkendová setkání
(v Tuchoměřicích u Prahy). Společná
zábava, osobní a společná modlitba,
povídání na různá témata, prostor pro
tvůrčí dílny, ... Kontakt: Johana Stretti-
ová, tel.: 777 852 827.
� ARTDIVADLO – pro všechny ve vě-
ku 13–100 let – každá 2. a 4. středa
v měsíci vždy 17:15 – 19:15. Divadelní
a choreografická dílna pro ty, kdo mají
zájem skrze skupinovou práci spoluvy-
tvářet všední i méně všední formy diva-
dla. Mnoho lidí se bojí hrát divadlo jen
kvůli tomu, že neměli odvahu. Proto
chceme dát všem možnost vyzkoušet si
různé formy divadla. V průběhu první-
ho půl roku se chceme alespoň dotk-
nout forem, jako jsou: improvizace, ta-
nec, pantomima, recitace, zpěv, činohra
a loutkohra. V druhé polovině roku bu-
de možnost se zapojit do celovečerního
evangelizačního divadla. Kontakt: Mar-
jánka Janoušková, tel.: 732 543 610.
� Silvestr – 27. 12. – 1. 1. místo: Bar-
tošovice v Orlických horách – od 16 do
35 let – téma: Silvestrovské setkání.
Společně strávený čas na lyžích, při ča-
ji, v modlitbě, při společenské zábavě,
přípravě Silvestrovského večera. Celý
týden bude směřovat k důstojnému a ra-
dostnému vkročení do nového roku.
Vrcholem Silvestra nebude jen oslava,
kterou si sami připravíme, ale také
účast na půlnoční mši svaté v neratov-
ském kostele, uchvacujícím svou nebe-
skou střechou.
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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

� V Komunitním centru sv. Prokopa
má své sídlo psychoterapeutická porad-
na (MUDr. Věra Gabrielová) a hudební
škola Renesance – více informací na
www.centrumbutovice.cz
� Na faře ve Stodůlkách (Kovářova
21) probíhají pravidelně každé úterý od
19:00 biblické hodiny pod vedením
P. Angela Scarana.
� 10. 12. od 9:00 se v Komunitním
centru sv. Prokopa uskuteční farní ad-
ventní duchovní obnova.
� 13. 12. od 19:00 se koná v Komunit-
ním centru sv. Prokopa koncert sboru
Carmina vocum.
� 21. 12. od 19:30 se bude konat ve
farním kostele sv. Jakuba St. (Kovářova
21) benefiční koncert pro Pakistán.
� 25. 12. od 17:00 se uskuteční ve far-
ním kostele sv. Jakuba St. koncert Čes-
ká mše vánoční (J. J. Ryba).

Křes3anské
centrum –

Jižní Město
Modletická 1401, Praha 11

tel.: 267 910 008
e-mail: krestanske@centrum.cz; 

www.kcjm.duch.cz

� Bezplatné terapeutické konzultace
Mgr. Pavla Hynka, nutno objednat se na
tel.: 736 469 284 (Rada a pomoc, vchod
D) – 1., 8., 15. a 22. 12., vždy od 17:00
do19:00.
� Bezplatná právní poradna JUDr. Ju-
lie Janatové, nutno objednat se na tel.:
736 469 284 (Rada a pomoc) – 7., 14.,
a 21. 12. vždy od 16:00 do 18:00.
� Eskymácké obraty, nutno přihlásit se
na tel.: 603 256 411 (Křes4anský spor-
tovní klub, plavecký bazén Slavia) – 2.
a 16. 12. vždy ve 20:30.
� Miniškola sportu – plavání (Křes-
4anský sportovní klub, sraz Opatov
u vchodu do metra) – 12. a 19. 12. vždy
od 15:30.

1. 12. 19:00 DEPRESE – co to je,
jak se léčí, prevence – přednáška (Rada
a pomoc)
2. 12. – 4. 12. Školení instruktorů
lyžování 1, nutno přihlásit se na tel.:
603 256 411 (Křes4anský sportovní
klub, Abertamy)
5. 12. 17:00 Mikulášská v Křes-
4anském centru (kaple, vchod A)
8. 12. 19:00 Člen rodiny pije nebo
bere drogy – reálná rizika, co lze pod-
niknout, co hrozí rodině, přednáška
(Rada a pomoc)
9. 12. – 11. 12. Náhradní termín ško-
lení instruktorů lyžování 1, nutno při-
hlásit se na tel.: 603 256 411 (Křes4an-
ský sportovní klub, Abertamy)
11. 12. Oslava 7 let Křes4anského cen-
tra: 10:00 Slavnostní bohoslužba.15:00
Den otevřených dveří: prezentace pro-
jektů; výtvarné dílny; výstava o histo-
rii; soutěže pro děti i dospělé. 18:00
Párty s překvapením: zahájení; slav-
nostní zahájení projektu Rada a pomoc;
pohoštění; hudba.
12. 12. 16:00 P. Ing. Miloslav Fiala
– Advent, doba očekávání a naděje,
přednáška Sdružení křes4anských seni-
orů (Klub Na Dně, vchod E)
16. 12. – 18:12. Školení instruktorů
lyžování 2, nutno přihlásit se na tel.:
603 256 411 (Křes4anský sportovní
klub, Abertamy)
17. 12. 14:00 – 18:00 Pletení vánoč-
ních ozdob z pedigu: PřijTte si vlastno-
ručně vyrobit vánoční ozdoby na váš le-
tošní stromeček, účastnický poplatek
250 Kč, přihlášky na tel.: 736 469 284
(Rada a pomoc, vchod E)
26. 12. Jednodenní lyžování s možnos-
tí výuky, nutno přihlásit se na tel.: 603
256 411 (Křes4anský sportovní klub)
31. 12. 17:00 Silvestrovský happe-
ning pro mládež (Křes4anský sportovní
klub)
Během prosince je třeba podat přihláš-
ky na lyžařský výcvik, který se bude ko-
nat o jarních prázdninách od 5. do 11.
2. 2006 ve Velké Úpě v penzionu Mileta.

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Klub Na Dně:
9. 12. 19:30 Koncert skupiny
BezŘečí, melodický rock
15. 12. LYRA VIVA – nástroj
Davidův, koncert skupiny pěti „lyristů“
16. 12. 18:00 Autorské čtení stu-
dentů GJM
21. 12. 19:30 Nezebend a Fiannan
– koncert session, nástroje s sebou

Altera Pars
Soukromá umělecká škola, budova
Křes4anského centra JM, vchod E,
1. patro, tel.: 272 927 239, 603 180 180,
e-mail: alterapars@seznam.cz
12. 12. 18:30 Malý vánoční koncert
žáků SUŠ (klub Na Dně, vchod E)
14. 12. 16:00–19:00 Pastýřové vstá-
vejte – tradiční předvánoční akce: dílny
lidových řemesel, tvorba vánočních de-
korací a koncert žáků SUŠ Altera Pars
(Klub Na Dně, vchod E)
19. 12. 18:30 Velký vánoční kon-
cert žáků SUŠ Altera Pars (kostel sv.
Františka, Chodov)

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora
Křižovnické nám. 2 Praha 1

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

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

Program na prosinec
5. 12. mikulášská návštěva studentů
ve Vinohradské nemocnici (další info
na webu)
7. 12. 19:00 Jezuitský večer (set-
kání s pražskými jezuity u příležitosti
přípravy jubilea příchodu jezuitů do
Klementina)
21. 12. 19:00 Benefiční koncert
Salvátorské scholy (místo a čas budou
upřesněny)

Vánoce u Salvátora
22. 12. 18:00 Kající bohoslužba
s možností svátosti smíření
24. 12. 24:00 půlnoční mše sv.
25. 12. 14:00 mše sv., Slavnost Na-
rození Páně
20:00 mše sv., Slav. Narození Páně
1. 1. 2006 Slavnost Matky Boží –
mše sv. ve 14:00 a ve 20:00
výjimky z pravidelného programu: ve
vánočním týdnu 26.–31. 12. se v našem
kostele nekonají žádné bohoslužby ani
obvyklý program

Studentské cechy
Chceme pozvat všechny studenty
(nejen prvních ročníků) pod křídla jed-
notlivých cechů – ekonomicko-práv-
nického (vedoucí Petra Ležáková –
xlezp01@vse.cz), humanitně-umělec-
kého (Jitka Bendová – ), přírodovědně-
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medicínského (Jiří Šedo – jisedo@ 
seznam.cz) a matematicko-zeměděl-
sko-technického (Blanka Horáčková
horackob@vscht.cz). Každý cech si
jednou do měsíce připravuje úterní stu-
dentskou mši sv. (čtení, přímluvy atd.)
a pro všechny cechy jsou určeny výlety,
soutěže, sportovní akce i vzdělávací
a diskusní večery. Zástupci jednotli-
vých cechů nabízejí svoji pomoc ze-
jména prvákům v orientaci na škole,
v Praze a v kostele.

Svatá Hora – 
poutní místo

Římskokatolická
farnost u kostela

Nanebevzetí Panny Marie 
Příbram - Svatá Hora 

261 80 Příbram II – 591,
tel.: 318 429 930, fax: 318 624 744, 

e-mail: basilica@svata-hora.cz, 
http://www.svata-hora.cz; 

http://wap.svhora.cz

Program na prosinec
3. 12. 6:00 roráty
3. 12. 9:00–13:00 – duchovní obno-
va – vede P. Michael Špilar
10. 12. 6:00 roráty – hl. celebrant
– kardinál Miloslav Vlk
17. 12. 6:00 roráty
17. 12. 9:00–13:00 – duchovní obno-
va – vede P. Michael J. Pojezdný,
O.Praem., opat strahovský
18. 12. – 5. 1. výstava betlémů
24. 12. 6:00 roráty
24. 12. 16:00 Štědrovečerní mše
25. 12. 17:00 koncert Týnské scho-
ly u příležitosti 80. narozenin Bohusla-
va Korejse
26. 12. 16:30 Vánoční koncert Sva-
tohorského chrámového sboru
31. 12. 22:30 mše svatá na začátek
občanského roku

Řk. farnost 
Dobříš, 

Pastorační 
centrum 

sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš; 

www.dobris.farnost.cz

17. 12. 19:00 v konírně na zámku Do-
bříš – předvánoční koncert dívčího pě-
veckého sboru z Litoměřic Puellae can-
tantes. Pořádá ŘKF Dobříš.

18. 12. 18:00 v Pastoračním centru sv.
Tomáše – „Angelus ad virginem“ – ad-
ventní a vánoční zpěvy starých mistrů
v podání dobříšského chrámového sbo-
ru, proložené četbou příhodných úryv-
ků z Písma.

Štědrovečerní bohoslužby 24. 12.
15:00 v kostele v Dobříši bohoslužba
slova pro rodiče s dětmi
20:00 slavení Eucharistie v kostele
v Rosovicích
22:00 slavení Eucharistie v kostele ve
Svatém Poli
24:00 slavení Eucharistie v kostele
v Dobříši.

Další informace o bohoslužbách
a o programu PCSvT na www.dobris.
farnost.cz

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10
Praha 10 – Strašnice

www.volny.cz/divadlo.miriam

1. 12. 19:30 PREMIÉRA. Benefi-
ce pro vás. Ester Janečková uvádí kon-
cert Petra Traxlera.
3. 12. 15:00 O pyšné noční košilce
(Na námět pohádek bratří Čapků napsa-
li Tomáš a Eva Vondrovicovi). Pohádka
pro nejmenší děti o Pyšné noční košilce
Parádyji, která si nechce hrát s chudou
košilkou Bělinkou. Pohádka je plná pís-
niček Petra Traxlera.
7. 12. 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Další
pozoruhodný text francouzského dra-
matika hovoří o základních otázkách
lidské existence.
18. 12. 15:00 Zazpívejte si s námi
české a evropské vánoční koledy

Rezervace: denně 16–21 hod., tel.:
604 322 969 nebo 274 818 525 nebo 
divadlo.miriam@volny.cz;
http://www.volny.cz/divadlo.miriam

Arcidiecézní
charita Praha

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

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

Tříkrálová sbírka 2006
Počátkem ledna 2006 – od pondělí 2. 1.
do neděle 8. 1. proběhne v pražské arci-
diecézi Tříkrálová sbírka.

Koledníci budou vybírat na veřejných
prostranstvích, ulicích i v domácnostech.
Sbírku budou provádět tříčlenné skupiny
koledníků do zapečetěných kasiček, kte-
ré budou označeny logem Charity. Každá
skupina koledníků má vedoucího, který
musí být plnoletý a od Arcidiecézní cha-
rity dostane průkaz na své jméno.

Farnosti mohou požádat až o 65 % pe-
něz z částky, kterou vyberou. Z této sumy
mohou financovat svůj sociální projekt,
který předem na Arcidiecézní charitě pí-
semně nahlásí. Mnoho farností již takto
pracuje – a ty, kteří s tím dosud nemají
zkušenost budeme o všech podrobnos-
tech informovat poté, co se na nás obrátí.

V den zahájení sbírky – v pondělí 2. 1.
bude v Arcibiskupském paláci v Praze
od 16:00 hodin mše sv. – na které po-
žehná otec kardinál koledníkům i úmy-
slu sbírky. Zveme všechny koledníky
(i rodiče dětí), aby se této mše svaté zú-
častnili. Po mši sv. bude na místě pro
koledníky připraveno malé pohoštění.

Vyzýváme všechny, kteří jsou ochot-
ni se sbírkou pomoci, aby nás kontakto-
vali na pražské adrese Arcid. charity.

Hledáme ředitele pro Farní
charitu
Hledáme schopného člověka do funkce
ředitele Farní charity Praha 7 - Hole-
šovice. Jedná se o zaměstnání na plný
úvazek s nástupem nejlépe od 1. 1. 2006
(příp. podle dohody).

Požadujeme vzdělání SŠ, VOŠ, ne-
bo VŠ, schopnost jednat s lidmi, samo-
statné rozhodování, znalost práce na
PC, řidičský průkaz výhodou. Požadu-
jeme, aby dotyčný byl praktikující
katolík. Ke své přihlášce (motivační
dopis, životopis) přiložte doporučení
duchovního správce své farnosti.

Přijmeme sociálního pracovníka
Arcidiecézní charita Praha přijme soci-
álního pracovníka / sociální pracovnici
na plný úvazek s nástupem od 1. 12.
2005. Jedná se o práci na projektu Po-
moc obětem obchodování s lidmi. Poža-
davky: vzdělání v sociální oblasti VOŠ,
VŠ, povědomí o problematice obchodo-
vání s lidmi a migrace, znalost AJ; řidič-
ský průkaz skup. B výhodou. K přihláš-
ce přiložte, prosíme, písemné doporuče-
ní duchovního správce své farnosti.

Hledáme dobrovolníky do Ugandy
Projekt Adopce na dálku hledá schopné
zájemce o dobrovolnickou práci, kteří
mají vážný zájem zapojit se do projektu
v Ugandě v oblasti výuky na středních
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školách, drobné administrativy a terén-
ní sociální práce. Jedná o úzkou spolu-
práci s farnostmi a místní církví, poža-
dujeme proto, aby zájemce byl prakti-
kující katolík.

Mluvíte-li plynně anglicky, jste
schopni pracovat v náročnějších pod-
mínkách, máte chu4 získávat zkušenosti
a jste ochotni investovat do cesty, na-
pište nám na praha@charita-adopce.cz

YMCA – 
Živá rodina

občanské sdružení, 
115 30 Praha 1, Na Poříčí 12, 

tel.: 224 872 421, 
e-mail: zr@ymca.cz

pořádá Adventně-lyžařský pobyt rodin
Tábor v krásném objektu (Dům Setkání
rodin) na krásném místě (ve východní
části Krkonoš asi 3,5 km severovýchod-
ně od Horního Maršova). Akce proběh-
ne ve dnech 10.–18. prosince 2005.

Pobyt s polopenzí pro dospělé stojí
2350 Kč, pro děti od 10 do 15 let 2250
Kč, pro děti od 3 do 9 let 2 000 Kč a dě-
ti do 3 let mají pobyt zdarma.

Podrobnosti o objektu naleznete na
www.setkani.org, dotazy ohledně poby-
tu Vám zodpoví Vojta Novák (602 302
237), přihlášky získáte v sekretariátu
Živé rodiny (224 872 421, na Poříčí 12,
Praha 1).

Neváhejte! Přihlaste se! Těšíme se
na Vás!

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

Adventní duch. obnova pro ženy
Jako každý rok, zveme vás i letos, abyste
se přišly uprostřed předvánočního shonu
zastavit, odpočinout si a nabrat sílu. Ten-
tokrát to bude již velmi blízko k Štědré-
mu dni: v sobotu 17. prosince od 9:00 do
16:00, opět ve farním klubu u Panny Ma-
rie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
(vchod z Františkánské zahrady). Du-
chovním průvodcem nám při této obnově
bude otec Vladimír Málek, budou se stří-
dat promluvy a ztišení, odpoledne zakon-
číme mší svatou. Pro přihlášené můžeme
zajistit oběd v refektáři kláštera. Přihla-
šujte se na tel.: 220 181 329 (v době naší

nepřítomnosti použijte záznamník) nej-
později do úterý 13. prosince. Jinak je
možno přijít i bez přihlášení.

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

Provincie  
kapucínů v ČR, 
Loreta

Loretánské nám. 7, 
Praha 1, 118 00, tel.: 220 516 740 

e-mail: loreta@kapucini.cz; 
www.loreta.cz

Zvonkohra
Také advent dá rozeznít zvonkům Praž-
ské Lorety. Adventní písně budou znít
po všechny adventní neděle vždy ve 12
a 19 hodin.
Vánoční koledy pak budou znít o Hodu
Božím vánočním v 15:00, 26. 12. ve
12:00 a v 19:00 a 30. prosince ve 12:00.

Na zvonky budou hrát Mgr. Radek
Rejšek, Alena Michálková a Vít Janata.

Loretánské vánoční troubení
Barokní interiér i exteriér Lorety přímo
vybízí k dotvoření celé atmosféry místa
hudbou, a to hrou na zvonky a na trub-
ky. O Hodu Božím vánočním – tedy 25.
prosince v 19:00 zahrají z věže Lorety
Mgr. Radek Rejšek, Marie Opatrná
a Alena Michálková.

Kapucínské jesličky
Kdo by v Praze neznal pozoruhodné je-
sličky v klášterním kostele kapucínů
– v kostele Panny Marie Andělské. Bu-
dou přístupny takto: 25. 12. až 30. 12.
od 10:00 do 17:00; 31. 12. od 10:00 do
15:00. Dále pak 1. 1. až 6. 1. od 10:00
do 17:00 a potom až do Hromnic vždy
v sobotu a neděli od 14:00 do 17:00.

Srdečně zvou bratři kapucíni

Další zprávy

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

Příprava na křest
Upozorňujeme na přípravu na křest
a biřmování, která probíhá během roku.
Setkání se konají každý čtvrtek ve 20:00
na faře (Husova 8, Praha 1). Zájemci se
mohou přihlásit u P. Jana Rajlicha OP.
Společenství modlitby
Společenství modlitby se schází každou
středu od 20:00 ve velké hovorně kláš-
tera. Program večera: četba Písma, roz-
hovor ve skupinkách a od cca 21:45
adorace v kostele nebo kapli sv. Zdisla-
vy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Mariina legie
každého 3. v měsíci – Mariánská po-
božnost:
� v 17:00 v Celetné ulici u nové sochy
Panny Marie
� v 17:45 v kostele sv. Jiljí – Loretán-
ské litanie, zasvěcení Panně Marii a rů-
ženec
� v 18:30 mše svatá ke cti Matky Boží
Panny Marie
Pravidelné schůzky Prezidia Mariiny
legie se konají vždy v neděli od 16:00
ve velké hovorně kláštera, zvonek
č. 53. Velmi rádi mezi sebou uvítáme
všechny nové zájemce!
E-mailové zpravodajství z farnosti
Upozorňujeme na možnost přihlásit se
do internetové konference info@jilji.cz
Členům konference bude každý týden
přicházet do e-mailové schránky rozpis
mší, ohlášky, pozvánky na různé akce
a aktuality z farnosti. Přihlášení: poslat
e-mail na adresu: info-subscribe@jilji.cz
a potvrdit. Odhlášení: 
info-unsubscribe@jilji.cz
Oáza (Hnutí Světlo – Život)
30. 12. – 1. 1. se koná „Silvestrovská Oáza
modlitby“, duchovní obnova pro mladé
lidi (mezi 16–35 lety) spojená s oslava-
mi Silvestra. Bližší informace najdete
na webu nebo http://mamre.op.cz.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 - Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz

si vás dovoluje pozvat do kostela sv.
Rodiny na adventní koncerty:
� II. Adventní koncert v neděli 4. 12.
od 17:00 – Hudební kvarteto pod vede-
ním doc. Mgr. J. Hoška (sólista České-
ho rozhlasu) – varhany, cembalo. Dále
účinkují: M. Fousková – soprán, A. Sli-
vanská – housle, D. Hošková – violon-
cello. Koncert pořádá ÚMČ Praha 17.
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� III. Adventní koncert v neděli 11.
12. v 17:00 – Jana Lewitová a Vladimír
Merta. Písně adventu a zimního času.
� IV. Adventní koncert v neděli 18. 12.
od 17:00 – Byzantion. Komorní smíše-
ný sbor

Na všechny koncerty je vstupné do-
brovolné. Výtěžek koncertu bude věno-
ván na nákup polohovacích postelí pro
pacienty a k zajištění provozu Domova.

Krátká sdělení
� Adventní rekolekce s Terezií Avil-
skou pořádají 3. 12. sestry karmelitky
sv. Terezie (Jinonická 22, Praha - Koší-
ře). Počet účastníků je omezen (+ 20),
jsou určeny především studentům/tkám
od 18 do 35 let. Program má dvě části
podle dvou ústředních témat: kontem-
plativní modlitba a společenství. Oběd
i případné další občerstvení bude podle
toho, co kdo doneseme ke společnému
stolu. V případě nutnosti skromné uby-
tování možné. Zahájení: 8:30, předpo-
kládaný závěr asi 18:00 (budou-li zá-
jemci, navážeme celonoční adorací od
+20:00). Přihlášky a další informace rá-
dy poskytneme na tel.: 257 212 426 či e-
mailem karmelitky@quick.cz
� Farnost Panny Marie Sněžné, Jung-
mannovo nám. 18, Praha 1, pořádá ve
farním klubu v úterý 6. prosince v 19:19
Adventní koncert. Účinkují: Petr Lutka
(kytara, zpěv), Markéta Procházková-
Lutková (klavír). Vstupné dobrovolné.
Vchod z Františkánské zahrady.
� Římskokatolická farnost vás zve na
koncert v Tereziánském sále Břevnovské-
ho kláštera – Markétská 1, Praha 6, dne
18. prosince 2005 od 15:00 hodin. Účin-
kují SINFONICI DA CAMERA a Dimitr
Dimitrov – trubka. Na programu jsou díla
Mozarta, Milčinského, Corelliho, Char-
pentiera a dalších. Vstupné dobrovolné.
Koncert připravila agentura Harmonie
(http://www.webpark.cz/harmonie).
� Duchovní správa u kostela sv. Igná-
ce, Ječná 2, Praha 2 si vás dovoluje po-
zvat do kostela sv. Ignáce 18. 12.
v 18:30 na koncert „Duchovní slovo
a hudba – Popelka Nazaretská“ v pro-
vedení Radovana Lukavského a Marie
Stříteské. Vstupné dobrovolné.

� Zveme vás na přednášku pana prof.
Petra Pi4hy na téma „Adventní zamyš-
lení“, která se bude konat v 16:30 dne
4. prosince 2005 v kostele Panny Mari-
e Královny míru v Praze 4 - Lhotce (Ve
Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel.: 241 490
910, www.lhotecka.farnost.cz).

Z historického kalendáře
8. prosince 1965Papež Pavel VI. uzav-
řel Druhý vatikánský koncil (zahájen
11. 11. 1962).
8. prosince 1995Ze Svatého Hostýna
začalo vysílat rádio Proglas.
13. prosince 1545 Slavnostně zahájen
Tridintský koncil za účasti 31 koncil-
ních otců a pod vedením tří papežských
legátů (ukončen v roce 1563).
16. prosince 1935 Papež Pius XI.
jmenoval kardinálem pražského arci-
biskupa Karla Kašpara.
18. prosince 1730 Zemřel František
Ludvík Poppe, katolický kněz, člen Řá-
du křižovníků s červenou hvězdou, au-
tor církevních skladeb. Napsal Te
Deum pro kanonizaci sv. Jana Nepo-
muckého (* 17. 9. 1670).
20. prosince 1620 Do Prahy se vrátili
jezuité, vypovězeni protestantskou vlá-
dou českých stavů.
23. prosince 1380 Zemřel Jan ze
Středy, důvěrník a rádce Karla IV. a jeho
pozdější kancléř. V letech 1353–1364
biskupem v Litomyšli a po roce 1364
biskupem v Olomouci (* asi rok 1310).
24. prosince 1620 Řád milosrdných
bratří převzal do správy tzv. Bohusla-
vův špitál na Starém Městě pražském.
27. prosince 1350 Narozen Jan z Jen-
štejna, 3. pražský arcibiskup, patriarcha
alexandrijský, r. 1386 zavedl svátek
Navštívení Panny Marie, skladatel ma-
riánských hymnů († 17. 6. 1400).
28. prosince 1990 V Praze se konalo
mezinárodní setkání mladých křes4anů
pořádané ekumenickou společností
z Taize (skončilo 2. 1. 1991).
29. prosince 1930 Zemřel ThDr. Josef
Slabý, katolický kněz, biblista, profesor
biblických věd na UK (* 26. 3. 1869).
31. prosince 1980 Papež Jan Pavel II.
v listu Egregie virtutis prohlásil sv. Cyrila
a sv. Metoděje za spolupatrony Evropy.

Arnošt Kelnar

Oznámení

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný:   Za uznání lidské
důstojnosti mužů a žen, aby se chápa-
la ve světle plánu Stvořitele.
Úmysl misijní:   Za všechny lidské by-
tosti naší země, aby je touha po Bohu
a žízeň po pravdě dovedly k Pánu.
Úmysl národní:   Za větší odvahu
a otevřenost mladých lidí k uzavírání
manželství a k přijetí dětí.

V·ûenÌ a milÌ Ëten·¯i naöeho
Zpravodaje praûskÈ arcidiecÈze,
za celou jeho redakci a jmÈnem
vöech pracovnÌk˘ PastoraËnÌho st¯e-
diska sv. VojtÏcha p¯i ArcibiskupstvÌ
praûskÈm V·m p¯ejeme poûehnan˝
adventnÌ Ëas, aù najdete dost chvil
pro uvÏdomÏnÌ si, ûe B˘h je V·m
blÌzko! Aù jeho p¯·telstvÌ a l·sku na-
plno zakusÌte i bÏhem nadch·zejÌ-
cÌch v·noËnÌch sv·tk˘ a v kaûdÈm
dni novÈho roku, d·-li B˘h, 2006.

Hledáme pastorační asistentku/a
Centrum pro rodinu hledá na polovič-
ní pracovní úvazek pastorační asis-
tentku / pastoračního asistenta.
Požadujeme: ukončené či započaté
VŠ teologické či pedagogické vzdělá-
ní; trestní a morální bezúhonnost; do-
brou praktickou orientaci v církevním
prostředí; nekonfliktnost, schopnost
jednat s lidmi; lidská a morální způso-
bilost doložená písemně duchovním
správcem místa bydliště; schopnost
samostatné práce na PC (textový edi-
tor, tabulkový editor, mail, internet).
Nabízíme: různorodou práci s lidmi;
vstřícný pracovní kolektiv; plat dle ta-
bulek pro pracovníky v církvi; praco-
viště v pěkném prostředí v blízkosti
stanice metra A – Dejvická; možnost
závodního stravování.

Zájemkyně (zájemci) se mohou in-
formovat telefonicky u vedoucího
Centra pro rodinu Ing. Jiřího Musila
nebo mohou přímo zaslat strukturo-
vaný životopis na mailovou adresu.
��Centrum pro rodinu při Arcibis-
kupství pražském, Thákurova 3, 
160 00 Praha 6, tel.: 220 181 777,
http://cpr. apha.cz, email: cpr@apha.cz

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze


