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ZPRAVODAJ

Kurz pro služebníky eucharistie
Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou
(podávání při mši, přinášení eucharistie nemocným, vystavo-
vání Nejsvětější svátosti k adoraci a její ukládání), se bude
konat v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Jedná se
o čtyři setkání, a to vždy v pondělí: 7., 14. a 21. ledna
a 4. února 2008, od 19 hodin. (pokračování na str. 6)

Rosu dejte, nebesa, shůry…
Přehled některých míst, kde je v období adventu možné
zúčastnit se rorátů, naleznete na straně 3.

Vánoční bohoslužby
Před Vánoci je Arcibiskupství pražskému adresováno velké
množství dotazů ohledně slavení vánočních bohoslužeb
v kostelích arcidiecéze. Informace o vánočních bohoslužbách
v pražské arcidiecézi budou zveřejněny jako každoročně na
internetových stránkách http://www.apha.cz a v elektronic-
kém katalogu arcibiskupství http://katalog.apha.cz

Tříkrálová sbírka 2008
Počátkem příštího roku proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka.
Ve farnostech po celé arcidiecézi budou skupiny koledníků ve
dnech 2.–8. ledna vybírat na ulicích a veřejných prostranstvích
finanční příspěvky od dárců. (pokračování na str. 3)

pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2007

Když stojíme na začátku adventního liturgického období,
které je nádherným úvodem k období Vánoc tak do široka i ve spo-

lečnosti připomínanému, nemohu se ubránit vnucující se myšlence
o slavení v církvi, kterou jsem četl v konstituci o liturgii. Říká se

tam: „Když církev slaví jednotlivá tajemství vykoupení, otvírá věřícím
bohatství mocných činů a zásluh svého Pána, takže je neustále v jistém

smyslu zpřítomňuje…“ (SC 102). Chceme tedy slavit advent podle toho, co
nám Duch svatý a Otcové koncilu o slavení v církvi říkají: očekávat, být po-

zorný na Ježíšovo přicházení a otevírat mu dveře. Poslouchej, co říká: „Hle,
stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu
jíst u něho a on u mě“ (Zj 3,20). On přichází, jeho advent je dnes… Nepřišel jen
v minulosti, v Betlémě, jeho přítomnost ve Svaté zemi není jen jednodobou his-
torickou událostí minulosti. Boží spásné činy trvají, pokračují: Bůh pokračuje
ve svém přicházení v Ježíši Kristu. Doba „adventu“, tj. přicházení, trvá; i naše
doba je dobou adventu.

Jak ho tedy očekávat, jak ho „nechat“ přicházet? Takovým malým ad-
ventním úkolem by mohlo být přečíst si z dokumentů II. vatikánského

koncilu sedmý článek konstituce o liturgii, kde se hlubokým způso-
bem mluví o tom, jak dnes Ježíš v církvi „přichází“, kde je mezi

námi přítomen; abychom ho hledali a tak se připravovali
na oslavu Vánoc: na oslavu historické události jeho

příchodu mezi lidi, a prožitím jeho živé přítom-
nosti uprostřed nás abychom oslavili Vánoce
tím nejautentičtějším způsobem; aby on byl

naším největším živým darem, aby byl naším společným da-
rem, kterým nás obdarovává nebeský Otec.

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

Očekávat, být pozorný, otevírat...



Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
S posledním Zpravodajem roku 2007 se přenášíme do nejzá-
padnějšího cípu naší arcidiecéze, do vikariátu Rakovník. Na
naše tradiční otázky tentokrát odpovídá rakovnický okrskový
vikář P. Ján Petrovič.
� Kolik má vikariát Rakovník kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
V našem rakovnickém vikariátu je nejméně kněží ze všech 14
vikariátů pražské arcidiecéze. Farnosti obsazené kněžími jsou
pouze 4, a to konkrétně Zbečno, Rakovník, Nové Strašecí
a Petrovice u Rakovníka. Celkem zde po sloučení farností pů-
sobí 4 kněží, kteří spravují 56 kostelů a kaplí. Přesto, že počet
věřících není nijak velký, vytíženost kněží je značná. Kromě
velkého množství kostelů a mší svatých – sobotní s nedělní
platností 2 a nedělní 4 – to je prakticky stejné u každého z kně-
ží. Každou sobotu a neděli to znamená ujetí cca 100 km. Na-
víc je množství kostelů v dosti zchátralém stavu, protože ne-
jsou peníze na jejich opravu. Proto jsem všem kněžím vděčný
za jejich práci a duchovní nasazení pro věřící.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
Slučování farností u nás proběhlo bez větších problémů
možná i proto, že je zde malý počet věřících, a tak se ani moc
nebránili, že jejich farnost už nebude farností samostatnou,
ale bude patřit pod jinou. Mnoho práce bylo ale s převodem
veškeré inventarizace na jeden subjekt. Ale dnes už jsme
rádi, že nám to ulehčilo zpracovávání celého učetnictví. 
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, myslí-
te, je to způsobeno?
Religiozita je v našem vikariátu
jednou z nejhorších v celé pražské
arcidiecézi. Na tuto otázku se nedá
úplně jednoznačně a uspokojivě
odpovědět. Zcela jistě zde sehrála
bohužel velice negativní roli histo-
rie posledních dvou set let, jejíž
bolestné plody pociPujeme až do
dnešní doby. To se projevuje ne-
zájmem lidí o vše, co se dotýká du-
chovních hodnot. Nad averzí vůči
náboženství zcela převládá napro-
stá lhostejnost k duchovnímu svě-
tu. Účast na nedělních mších sva-
tých v celém vikariátu je okolo
600 věřících. Ostatní církve a cír-
kevní společenství jsou v našem
vikariátu zastoupeny ve zcela mi-
zivém počtu.
� Jaké kulturní památky, které
jsou ve vaší péči, se na území vika-
riátu nacházejí? Co starost o ně
obnáší?
Zvláště výjimečnou kulturní pa-
mátku, kterou jako farnosti spra-
vujeme, kromě našich kostelů ne-
máme. Přesto je péče i o tyto ob-

jekty nesmírně náročná. Zub času hlodající po dobu několika
staletí a nedostatek finančních prostředků způsobily jejich ne
příliš valný stav, i když jsou dominantami obcí a měst. Je ně-
kolik málo obecních úřadů, se kterými spolupracujeme na
opravě kostelů a ony se na těchto opravách finančně podílejí.
Za tuto jejich činnost jsme jim vděčni, protože se podílejí i na
údržbě okolí kostela nebo opravě křížků a kapliček ve svých
obcích.
� Co pokládáte za specifikum rakovnického vikariátu, čím je
výjimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i cel-
kové?
Specifikum, o kterém by bylo možné se zmiňovat, snad ani
není. Jsou to jen samé běžné každodenní starosti a radosti, se
kterými se setkáváme. V čem jsme výjimeční? Už snad jen
v tom, o čem jsem se již zmínil – málo kněží, málo věřících
a hodně kostelů.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Komunikace mezi jednotlivými farnostmi je v mezích mož-
ností. Věřící rádi přijíždějí na různé poutní slavnosti – aP už
na Slavnost Těla a Krve Páně na Křivoklátě nebo několikrát
v roce na mši svatou v hradní kapli nebo na poutní mši svatou
v kostele Navštívení Panny Marie v Petrovicích, na pouP
v Kounově u Rakovníka nebo na jiných místech. Jsou věřící,
kteří rádi přijedou i na mši svatou při konání vikariátních
konferencí. Dále konáme farní poutě do různých kostelů
mimo náš vikariát, nejčastěji na Svatou Horu.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Jsem rád, že po dobu již 17 let vychází velké množství du-
chovní literatury, a tak není problém, aby si každý věřící vy-
bral to, co ho zajímá a duchovně povzbudí. Velkou měrou
k tomu přispívá i Pastorační středisko, jehož tiskoviny jsou
nabízeny i v našich kostelích a slouží i jako pomůcky kněžím
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při jejich pastoraci. Chci za tuto službu poděkovat, protože ve
srovnání s dobou nedávno minulou, kdy jednou za týden vy-
cházely státem cenzurované Katolické noviny, se to prostě
nedá srovnat.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí rakov-
nického vikariátu?
Každý sebemenší úspěch v pastoraci je pro kněze velkou ra-
dostí, aP už se jedná o jakýkoli zájem spojený s přijetím svá-
tostí nebo o další duchovní růst (křest, biřmování, svátost
smíření, katecheze nebo duchovní vedení…). O starostech by
bylo též možné mluvit, protože starosti a problémy věřících
jsou také starostmi a bolestmi, od kterých se nemůže oprostit
ani kněz, který je často určitým hromosvodem pro všechny.

Děkujeme za rozhovor. kh

Statistické údaje
farností celkem: 4
farností spravovaných přímo: 4
farností spravovaných excurrendo: 0
kněží: 4
jáhnů: 0
pastoračních asistentů: 0
kostelů a kaplí: 56
celkem obyvatel: 50 160
z toho římských katolíků: 5 042
v průměru připadá na 1 kněze 1261 věřících

Nový vedoucí tiskového střediska ČBK
Novým vedoucím Tiskového střediska České biskupské kon-
ference (ČBK) byl jmenován P. Mgr. Juan Bautista Ignacio
Provecho López OSA, augustiniánský kněz pocházející ze
Španělska. V letech 1997–2001 studoval mediální komuni-
kaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,
od roku 2003 působí jako administrátor farnosti sv. Tomáše
v Praze na Malé Straně.

Rosu dejte, nebesa, shůry…
(pokračování ze str. 1)
„Kdo žije s církví, tomu zvony zvoucí na roráty, tomu ad-
ventní písně probouzejí v srdci svatou touhu; a pro koho je
přístupná nevyčerpatelná studnice posvátné liturgie, u toho
klepe den co den na dveře velký prorok Vtělení mocnými
slovy výzvy a příslibu: ,Rosu dejte, nebesa, shůry, jako déšP
vydejte, oblaka, spravedlivého! Blízko už je Pán! Klaňme se
mu! PřijY, Pane, a neprodlévej! – Jeruzaléme, jásej s velikou
radostí, neboP k tobě přichází tvůj Spasitel!‘ Od 17. do 24.
prosince volají velké antifony k Magnificat se svým počáteč-
ním ó (ó Moudrosti, ó Nejvyšší, ó Kořeni Jesse, ó Klíči Davi-
dův, ó Počátku, ó Králi národů) stále toužebněji a naléhavěji
své ,přijY a osvoboY nás‘. A stále slibněji zaznívá: ,Hle, vše
se naplnilo‘ (o poslední adventní neděli); a konečně: ,Dnes
zvíte, že přijde Pán, a zítra spatříte jeho slávu.“ (Sv. Tere-
zie Benedikta od Kříže OCD-Edith Steinová: Vánoční tajem-
ství, vydalo Nakladatelství Viener, Vimperk 1991.)

Roráty k adventní liturgii neodmyslitelně patří. Nabízíme
vám několik možností, kde se jich – zejména v Praze – mů-
žete zúčastnit:

Tříkrálová sbírka 2008
(pokračování ze str. 1)
Každá farnost, kde se sbírka bude
provádět, má možnost požádat
o částku 65 % z vybraných peněz
na svůj farní sociální úmysl. Die-

cézní záměr je pro Tříkrálovou sbírku 2008 následující: pod-
pora projektu charitní domácí péče v Příbrami, podpora bu-
dování azylového domu pro matky s dětmi a týdenního staci-
onáře pro seniory v Praze 5 a podpora vybudování domu pro
seniory v Praze-Třebotově.

Průběh Tříkrálové sbírky koordinuje Arcidiecézní charita
Praha. Ta dodá do všech farností kasičky i ostatní materiály
(průkazy koledníků, dárkové balení cukru apod.).

Obracíme se na všechny farnosti, aby se Tříkrálové sbírky
zúčastnily. Není to pouhá příležitost získat určité finanční
prostředky na podporu sociálních aktivit farnosti, ale také
možnost společné práce ve farnosti, která vždy upevní lidské
vztahy. Důležitý je i ten aspekt, že při Tříkrálové sbírce jsou
oslovováni lidé na ulicích – ti, kteří mnohdy do kostelů nikdy
nejdou, a je tak příležitost, aby poznali, že církev skrze Cha-
ritu a farnosti dělá mnoho dobrých věcí pro ty, kteří potřebují

Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího

Kralupy nad Vltavou, kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Příbram-Svatá Hora, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie

Praha-Hradčany, katedrála 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila 
a Metoděje (Karlínské nám.)

Praha-Malá Strana, kostel 
sv. Tomáše (Josefská ul.)

Praha-Nusle, kostel sv. Václava
(Vladimírova ul.)

Praha-Nusle, kostel sv. Pankráce
(Na Pankráci)

Praha-Smíchov, kostel sv. Václava
(Štefánikova ul.)

Praha-Staré Město, kostel Matky
Boží před Týnem (Starom. nám.)

Praha-Staré Město, kostel 
sv. Havla (Havelská ul.)

Praha-Vysočany, kaple 
sv. Vojtěcha (Na Balkáně, Praha 3)

Praha-Zlíchov, kostel sv. Filipa 
a Jakuba (Na Zlíchově)

1.–3. neděle v 9:30 

čtvrtek 6. a 20. 12. 
v 6:45 

8., 15., 22. a 24. 12. 
v 6:00 

pondělí až pátek v 5:45
sobota v 7:00
neděle v 8:00

pondělí až pátek v 7:30
(ranní chvály, adventní
zpěvy, desátek růžence,
možnost na závěr
přijmout eucharistii; 
v úterý se mší svatou)

pondělí až pátek v 6:45
(kaple sv. Barbory)

čtvrtek a sobota v 17:30
neděle v 10:30 

neděle v 9:00 

pondělí až pátek v 6:30
sobota v 7:30 

pondělí, středa, pátek 
a sobota v 7:00 

úterý a čtvrtek v 7:00

středa v 6:30 

pondělí až pátek v 6:45
sobota v 8:00 



pomoc. Těmto lidem je skrze Tříkrálovou sbírku nabídnuto se
do takové pomoci zapojit.

Na zahájení Tříkrálové sbírky bude koledníkům požeh-
náno při mši svaté. Otec kardinál Vlk ji bude sloužit v Sále
kardinála Berana v Arcibiskupském paláci v Praze ve středu
2. ledna 2008 v 16 hodin. Zveme všechny, kteří se na přípra-
vě a průběhu Tříkrálové sbírky budou podílet – především
však koledníky, aby se této mše svaté zúčastnili. Koledníci
mohou přijít ve svých královských kostýmech.

Veškeré informace kolem organizace a průběhu Tříkrálové
sbírky obdržíte v sídle Arcidiecézní charity Praha, příp. tele-
fonicky, nebo na webových stránkách ADCH Praha (praha@
charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz).

Mgr. Pavel Šimek, zástupce ředitele ADCH Praha 

V sobotu 5. 1. 2008 v 18:30 zazní ve Smetanově síni Obecní-
ho domu Tříkrálový koncert Arcidiecézní charity Praha.
Koncert se koná pod záštitou kardinála Miloslava Vlka a za
účasti papežského nuncia Mons. Diega Causero. Veškeré in-
formace o vstupenkách obdržíte na ADCH Praha.

VOX 007 v Komunitním centru Matky Terezy
10. listopadu se v KCMT uskutečnil již 4. ročník benefičního
hudebního festivalu VOX 007. Festival navštívilo více než 400
mladých lidí nejen z Prahy a okolí, ale i z celé České republiky.

Vystoupilo na něm 8 hudebních skupin z různých hudeb-
ních žánrů – Manahem, Maranatha, Prorock, Bezefšeho,
Boudapsova, Gina, česko-britské trio John de Jong; vrcholem
večera byl koncert slovenské kapely Timothy. Vystoupení
skupiny Timothy bylo skutečnou Boží oslavou a všichni jsme
zakusili, že kdo zpívá, opravdu se dvakrát modlí.

Na začátku festivalu vystoupily také tři skupiny – vítězové
soutěže „Nová tvář“, kteří se utkali o cenu poroty a také di-
váků. U poroty zvítězila kapela Blue Zebra 3, diváci zvolili
jako nejlepší skupinu Jéňa.

Na organizaci festivalu se kromě zaměstnanců ADCM
Praha a ADCŽM Nazaret, Hudebního vydavatelství Rosa,
podílelo 20 mladých dobrovolníků – účastníků různých akcí
v ADCM; velkou pomocí v organizaci festivalu byla také
práce pastoračních asistentů z KCMT, kterým bychom i touto
cestou rádi poděkovali za ochotu, vstřícnost a jejich celo-
denní nasazení.

Festival byl velmi úspěšný, díky poměrně slušné účasti
můžeme přispět na Centrum sociálních služeb na pražských
Hájích bezmála 30 000 Kč!

Ještě jednou tedy děkujeme všem organizátorům, hudební-
kům a také návštěvníkům festivalu a těšíme se na již pátý roč-
ník tohoto festivalu. Dagmar Štefanová

Prosincový kalendářík
1. 12. Přijetí žadatelů o křest do katechumenátu

Světový den boje proti AIDS
6. 12. Svátek sv. Mikuláše
8. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvot-

ního hříchu
10. 12. Den lidských práv
24. 12. Štědrý den
25. 12. slavnost, Boží hod vánoční
26. 12. 2. svátek vánoční, sv. Štěpána
27. 12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. 12. svátek MláYátek betlémských
30. 12. svátek Svaté rodiny

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

30. 11. – 1. 12. 7:00–18:00
2. 12. 12:00–18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

3. – 4. 12. 7:00–18:00
5. – 8. 12. 8:00–18:00 Neposkvrněného početí Panny Marie (Ke Strašnické) Strašnice

11. – 14. 12. 7:30–17:45 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
27. – 29. 12. 9:00–17:45 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město

Stálý eucharistický výstav

DEN ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po – Pá 10:00 – 12:00
Po 17:00 – 19:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Út 19:30 – 20:30
Po – Pá  (kromě 1. pá v měs.) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Pá  (pouze 1. v měs.) 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 
Po 15:30 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Út 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město

2. 12. 2007 1. NEDĚLE ADVENTNÍ: katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice (P. Adolf Pintíř)
16. 12. 2007 3. NEDĚLE ADVENTNÍ: kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)
25. 12. 2007 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ: kostel sv. Ludmily, Praha-Vinohrady (P. Gereon Tomáš Biňovec)
30. 12. 2007 SVÁTEK SVATÉ RODINY: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. Jiří Slabý)

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v prosinci 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře pana kardinála

1. 12. 17:00 katedrála – bohoslužba slova,
přijetí do katechumenátu

2. 12. 9:30 Praha-Staré Město, kostel Mat-
ky Boží před Týnem – mše sv., stacio-
nární bohoslužba I. neděle adventní

4. 12. 20:00 DrážYany – přednáška o vzta-
hu státu a církve v ČR

5. 12. 14:00 Pražský hrad – požehnání zá-
stavy Hradní stráže
15:00 katedrála – adventní koncert
hudby Hradní stráže

7. 12. 15:30 Praha-Vinohrady, kostel sv.
Ludmily – adorace + mše sv. za povo-
lání

8. 12. 14:00 Bílá Hora, kostel P. Marie Ví-
tězné – mše sv.
15:00 Bílá Hora – požehnání řehol-
ního domu sester benediktinek

9. 12. 10:30 Praha-Strašnice, kostel Nepo-
skvrněného početí P. Marie – mše sv.,
stacionární bohoslužba II. neděle ad-
ventní

12. 12. 16:00 Arcibiskupský palác, Sál kar-
dinála Berana – setkání s poutníky do
Cách
17:00 polské velvyslanectví – ad-
ventní setkání s polskou komunitou
18:00 Praha, emauzský klášter – ko-
lokvium České křesPanské akademie

16. 12. 9:30 Praha-Smíchov, kostel sv. Vá-
clava – mše sv., stacionární bohosluž-
ba III. neděle adventní

17. 12. 17:00 Arcibiskupský palác, Sál arci-
biskupů – adventní setkání s novináři

18. 12. 10:00 Hradčanské náměstí – požeh-
nání nových hasičských vozů pro Ha-
sičskou záchrannou službu

19. 12. 15:00 Praha, Komunitní centrum
Matky Terezy – mše sv. a setkání
s dobrodinci

23. 12. 14:30 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila
a Metoděje – mše sv., stacionární bo-
hoslužba IV. neděle adventní

25. 12. 9:30 katedrála – mše sv., Hod Boží
vánoční

26. 12. 16:30 Svatá Hora – nešpory, žehnání
nových varhan

31. 12. 17:00 katedrála – mše sv., závěr ob-
čanského roku

Z diáře biskupa Malého
2. 12. 9:00 Budyně nad Ohří – mše sv.
4. 12. 9:00 Praha, Vyšší odborná škola

publicistiky – vizitace

6. 12. 14:00 Praha, KTF UK – kulatý stůl
o náboženství

8. 12. 10:00 Kolín – jáhenské svěcení
9. 12. 9:30 katedrála – mše sv.

16:30 Praha-Lhotka – přednáška
19:00 Praha, Církev bratrská, Souke-
nická ul. – kázání

11. 12. 8:00 Praha, Střední odborná škola
bl. Zdislavy – vizitace

12. 12. 19:00 Hradec Králové – mše sv. pro
studenty a přednáška

23. 12. 11:00 Praha-Hrnčíře – mše sv.
25. 12. 7:30 Praha-Spořilov – mše sv.

17:00 katedrála – nešpory
26. 12. 9:30 katedrála – mše sv. pro jáhny
28. 12. 9:00 Kolín – setkání se studenty

u jezuitů
30. 12. 9:30 Praha-Modřany – mše sv.

Z diáře biskupa Herbsta

1. 12. 9:00 Mladá Boleslav – adventní
duchovní obnova

2. 12. 8:00 Domašín – mše sv.
6. 12. 18:00 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila

a Metoděje – mše sv.
8. 12. 16:00 Maršovice – mše sv. s posvě-

cením oltáře
9. 12. 9:00 Příbram-Březové Hory – mše

13. 12. 17:30 Praha-Liboc, kostel sv. Fabiána
a Šebestiána – mše sv. se zasvěcením

16. 12. 10:30 Benešov – mše sv.
22. 12. 9:00 Stará Boleslav, kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie – mše sv.
23. 12. 11:00 Praha-Bohnice – mše sv.
24. 12. 23:00 Nehvizdy – mše sv.
25. 12. 8:00 Počaply – mše sv.

11:00 Zvoleněves – mše sv.
26. 12. 10:30 Praha-Staré Město, kostel sv.

Jakuba Staršího – mše sv.
30. 12. 9:30 Praha-Malá Strana, kostel sv.

Tomáše – mše sv. s jáhenským svěce-
ním

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

Mikulášská sbírka
na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 2. 12. 2007 se
koná mikulášská sbírka na bohoslovce.
V roce 2006 bylo celkem vybráno
549 844 Kč a částka byla použita v sou-
ladu se statutem příslušného fondu.

Konkrétně bylo v roce 2006 z fondu
poskytnuto:

� Nadaci Arcibiskupský seminář
v Praze na krytí pobytu bohoslovců
v semináři (615 250 Kč)
� Nadaci Arcibiskupský seminář v Pra-
ze na podporu a rozvoj činnosti v oblas-
ti zabezpečování provozu Arcibiskup-
ského semináře a potřeb v něm studují-
cích kandidátů kněžství (120 000 Kč)
� Arcibiskupskému semináři Univer-
zity Karlovy příspěvek na stravné boho-
slovců (105 986 Kč)
� Teologickému konviktu v Olomouci
příspěvek na úhradu pobytu bohoslovců
(127 200 Kč)
� Vánoční příspěvek bohoslovcům
(10 000 Kč)
� Příspěvek KTF UK na jáhenský pas-
torační rok (8200 Kč)

Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mi-
kulášská sbírka na bohoslovce a dále
Svatopetrská sbírka na bohoslovce
(v roce 2006 činil výtěžek obou sbírek
celkem 1 046 824,50 Kč), dále nepo-
užitá část fondu z roku 2005 ve výši
307 122,50 Kč a individuální dary na bo-
hoslovce ve výši 6500 Kč. Do roku 2007
byla převedena částka 373 811 Kč.

Ing. Josef Hegenbart, 
vedoucí finančního oddělení SM

P E R S O N A L I A

Jáhenská svěcení
Ing. Josef Bernard přijal dne 21. října
2007 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Praze-Hostivaři z rukou Mons. Vác-
lava Malého, pomocného biskupa praž-
ského, jáhenské svěcení.
Ing. Mgr. Roman Farion přijal dne 28.
10. 2007 v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi z ru-
kou Mons. Václava Malého, pomocného
biskupa pražského, jáhenské svěcení.
Mgr. Alois Koláček přijal dne 20. října
2007 v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze-Karlíně z rukou Mons. Václava
Malého, pomocného biskupa praž-
ského, jáhenské svěcení.

Ustanovení
Ing. Josef Bernard, trvalý jáhen praž-
ské arcidiecéze, byl s účinností od 1. lis-
topadu 2007 ustanoven k jáhenské služ-
bě v ŘK farnosti u kostela Stětí sv. Jana
Křtitele, Praha-Hostivař.
Mgr. Pavel Budský DiS. byl s účinnos-
tí od 1. listopadu 2007 uvolněn z funkce
kaplana Dívčí katolické školy, Platnéř-
ská 191/4, Praha-Staré Město. Ostatní
ustanovení zůstávají v platnosti.
P. Antonín Klaret D�browski OFM
byl s účinností od 1. října 2007 uvolněn
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z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti u kostela Panny Marie Sněžné,
Praha-Nové Město. Ostatní ustanovení
zůstávají v platnosti.
Ing. Mgr. Roman Farion, trvalý jáhen
pražské arcidiecéze, byl s účinností od
1. listopadu 2007 ustanoven k jáhenské
službě v ŘK farnosti Vlašim.
Mgr. Alois Koláček, trvalý jáhen praž-
ské arcidiecéze, byl s účinností od 1. lis-
topadu 2007 ustanoven k jáhenské služ-
bě v ŘK farnosti u kostela sv. Cyrila
a Metoděje, Praha-Karlín.
Jan Petránek byl s účinností od 1. lis-
topadu 2007 do 31. října 2008 jmeno-
ván a ustanoven odborným duchovním
asistentem vikariátu Kolín.
P. Mgr. Jiří Zdeněk Pospíšilík OSB byl
na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. prosince 2007 uvolněn
z funkce faráře ŘK farnosti u kostela sv.
Markéty, Praha-Břevnov a z funkce vý-
pomocného duchovního této farnosti.
P. Prokop Petr Siostrzonek OSB byl na
svou žádost jako řeholního představené-
ho s účinností od 1. prosince 2007 jme-
nován a ustanoven farářem ŘK farnosti
u kostela sv. Markéty, Praha-Břevnov.
Václav Jiří Snětina OSB byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. prosince 2007 ustanoven
k jáhenské službě v ŘK farnosti u kos-
tela sv. Markéty, Praha-Břevnov.
JCLic. Mgr. Miloš Szabo byl na zá-
kladě návrhu Miroslava Cútha, okrsko-
vého vikáře IV. pražského vikariátu,
s účinností od 1. listopadu 2007 ustano-
ven sekretářem IV. pražského vikariátu.
Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
MUDr. Miroslav Malý, okrskový vikář
vikariátu Jílové 5. 12. 1987 (20 let)
P. Benedikt Vladimír Holota OFM, na
odpočinku v Praze 8. 12. 1952 (55 let)
Mgr. Bedřich Vymětalík, okrskový vi-
kář III. pražského vikariátu

2. 12. 1992 (15 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě 

18. 12. 1937 (70 let)

Životní jubilea
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Praze

10. 12. 1920 (87 let)
Jiří Pištěk, kněz pražské arcidiecéze na
odpočinku 15. 12. 1926 (81 let)
Vladimír Valenta, farář v Pečkách

16. 12. 1942 (65 let)

Jan Birka, osobní farář, výpomocný du-
chovní 17. 12. 1927 (80 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze-Kobylisích 

21. 12. 1924 (83 let)
P. Florián František Štětina OFM,
osobní farář, administrátor v Postupi-
cích 23. 12. 1925 (82 let)
Richard Scheuch, farář v Čelákovicích

24. 12. 1937 (70 let)
Václav Veselý, farář u sv. Haštala v Pra-
ze 24. 12. 1932 (75 let)
Oldřich Pokorný, kněz pražské arcidie-
céze na odpočinku 26. 12. 1927 (80 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

1. 12. 9:00 Univerzita 3. věku I. *
2. 12. 18:00 Modlitební večer Cha-

rismatické obnovy
3. 12. 19:00 Příprava na biřmování
5. 12. 10:00 Společenství mami-

nek s dětmi
8. 12. 9:00 Adventní duchovní
obnova pro farnost sv. Matěje a Du-
chovní správu u kostela sv. Vojtěcha
10. 12. 19:00 Příprava na biřmování
10. 12. 20:00 ČKA Praha 6 – před-
náška, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.,
PhD.: Antropologie a náboženství
12. 12. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, adventní duchovní obnova, ve-
de P. Michael František Pometlo OFM
15. 12. 9:00 Univerzita 3 věku I. *
21. 12. 20:00 Modlitba Taizé
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

Kurz pro služebníky eucharistie
(pokračování ze str. 1)
Jedná se o čtyři setkání, a to vždy v pon-
dělí: 7., 14. a 21. ledna a 4. února 2008,
od 19 hodin. Účastníci mají být pro kurz
vybráni duchovním správcem (příp. ře-
holním představeným) podle potřeb far-
nosti (řeholní komunity), nikoli jen po-
dle svého vlastního přání. Mají být biř-
movaní, svobodní nebo žijící v církevně
platném manželství (příp. ovdovělí), ve

farnosti známí jako solidní a nekontro-
verzní osoby.

Přihlášku, kterou je možno si vyžádat
poštou, mailem nebo stáhnout na adrese
ps.apha.cz, si účastníci přinesou na prv-
ní setkání – není třeba se hlásit předem.
Duchovní správce ji opatří doporučením
a hlavně zatrhne, které ze služeb bude od
pověřeného potřebovat a kde bude tato
služba vykonávána. Kurz by měli ab-
solvovat i ti, kdo mají z dávnější doby
platné pověření, ale 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. Aleše Opatrného,
který má na starosti pověření ke službě
eucharistii a přípravu těch, kdo mají být
touto službou pověřeni.

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

Přípravy na manželství
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 22. 1. až 11. 3.
2008 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým
dobrovolných spolupracovníků Centra
tvořený manželskými páry, psycholo-
gem, jáhnem a knězem. Snoubenci,
hlaste se co nejdříve telefonicky nebo
mailem v Centru pro rodinu. Kapacita
kurzu je omezena! Následující termín
přípravy je 8. 4. – 27. 5. 2008.

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

O různých formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/, kde na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky,
které souvisejí s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Seznámení s Biblí
Program je určen pro snoubence a mladé
manžele, kteří mají zájem seznámit se
s Biblí a naučit se základům práce s ní.
Jedná se o tři na sebe navazující setkání,
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která směřují k základnímu uvedení do
biblické modlitby. Setkání povede P. Ma-
rian Masařík O.Carm. Proběhnou vždy
v pondělí 14., 21. a 28. 1. 2007 od 19:30
do 21:00 v prostorách Centra, Thákurova
3, Praha 6. Na akci je nutné se předem
přihlásit v Centru pro rodinu, kde také zí-
skáte bližší informace.

Mladí manželé
Programy pro „mladé manžele 3. tisícile-
tí“ jsou určeny bývalým účastníkům pří-
prav na život v manželství, ale přijít mo-
hou i další mladí manželé, kterým záleží
na kvalitě jejich vztahu. V sobotu 23. 2.
2008 bude setkání od 9:00 do 13:00
v Komunitním centru sv. Prokopa v Pra-
ze-Butovicích, které povede Dr. Michael
Chytrý, rodinný psychoterapeut, na vol-
né téma „Co nám nestihli při přípravě na
manželství říci?“. Vzhledem k omezené
kapacitě setkání je nutné, aby se mladí
manželé přihlašovali předem v Centru.

Maminky v obtížných životních
situacích
Pravidelná sobotní sekání osamělých
maminek v novém roce začínají 11. 1.
od 14:00 v Komunitním centru sv. Pro-
kopa v Praze-Nových Butovicích. Na
setkání, v němž nechybí společná mod-
litba a sdílení, přislíbili účast MUDr.
Ludmila Bartušková, psychiatr a psy-
choterapeut. Účast s dětmi je po před-
chozí telefonické dohodě s Centrem pro
rodinu možná. Další termíny setkání
jsou: 9. 2. a 1. 3. Srdečně zveme vdovy,
rozvedené a svobodné maminky!

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
je určen především rodičům předškol-
ních dětí, kterým nabízí podněty, jak
z domova vytvořit pro děti zázemí pod-
pory, porozumění a lásky, jak rozumět
chování svých dětí, jak ho ovlivňovat,
jak vést děti k zodpovědnosti, samostat-
nosti, spolupráci, zvládání těžkostí…
prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou
roli. Třídenní trénink vede manželský
pár, psycholog a pedagog. Program,
který obsahuje přednášky, diskuze, pří-
padové studie a techniku hraní rolí
s praktickým nácvikem, pořádá Občan-
ské sdružení Rodinné centrum Praha.
Nejbližší kurz proběhne o sobotách
9., 23. 2. a 15. 3. 2008 v Komunitním
centru sv. Prokopa. Příspěvek účastníka
na kurz je stanoven na 800 Kč.

Bližší informace naleznete na adrese
http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-
-rodicovstvi/. Zájemci se přihlašují tele-
fonicky či mailem v Centru.

KřesYanská psychologická
poradna
Klienti s osobními i vztahovými pro-
blémy se přihlašují telefonicky v Centru
na čísle 220 181 777. Věnují se jim vě-
řící odborníci – psychologové a rodinní
poradci. Konzultace jsou zdarma.

Poděkování a pozvání
Na závěr občanského roku bych chtěl
poděkovat všem, kteří pracují na poli
pastorace rodin v naší arcidiecézi,
všem, kteří svým životem a prací svěd-
čí o tom, že rodina a manželství mají
i v dnešní době své místo a jako skuteč-
nosti nám od Boha darované jsou ve své
podstatě velmi dobré. Zároveň bych
chtěl již nyní předběžně pozvat všechny
ty, kterým rodina není lhostejná, na die-
cézní pouP rodin, která se uskuteční
v sobotu 31. 5. 2007 na Tetíně.
Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Úterý 19:30 (kromě úterý 25. 12.
a 1.1.) Modlitební společenství v Misijním
centru v domě Michael – otevřené všem.
� Čtvrtek 19:00 (kromě čtvrtka 27. 12.)
Modlitba za jednotu křesPanů v kostele
sv. Apolináře. Touto modlitbou nešpor
společně s Ježíšem prosíme Otce, „aby
všichni byli jedno…“ (Jan 17. kap.).
� Čtvrtek 19:30 (kromě čtvrtka 27.
12.) Společenství mládeže v Misijním
centru v domě Michael. Společné ve-
čery s různým tematickým zaměřením,
čas pro budování přátelství a prohlubo-
vání života ve víře (program jednotli-
vých setkání na www.misie.cz). Před
tímto setkáním, v 19:00, vás zveme do
kostela sv. Apolináře k účasti na mod-
litbě za jednotu křesPanů.

Programy farností
a dalších organizací

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 
� Zveme všechny mladé do 30 let na
adventní duchovní obnovu s P. Zdíkem

Jordánkem, O.Praem. s názvem Mocný
a Milosrdný. Začíná se 7. 12. v 19:00
a končí 9. 12 po obědě. Pro zájemce je
v neděli po obědě možnost povídání
o misi P. Zdíka v Afghánistánu.
� Poslední šance na přihlášení do prv-
ního ročníku Animátorského kurzu je do
14. 12., kdy začíná druhé setkání. Více
informací na www.praha.signaly.cz
� Prosincové Večery ve středu, které se
konají 19. 12., zahájí P. Zdík Jordánek,
O.Praem. biblickou katechezí s názvem
Praktický přístup k žalmům aneb K če-
mu všemu se hodí; hlavním hostem
večera je pěvecký sbor Katolické teolo-
gické fakulty UK ACANT a jeho kon-
cert s vánočně-spirituálovou tematikou.
Začínáme jako vždy v 18:30 na obvy-
klém místě v Klubu u P. M. Sněžné na
Jungmannově náměstí.
� Pokud stále hledáte, kde strávit sil-
vestra, pak neváhejte a přijeYte do Na-
zareta! Možnost nejen pro jednotlivce,
ale i pro celá společenství! Začínáme
30. 12. a končíme na Nový rok. PřijeYte
poděkovat za uplynulý rok, prosit za ten
nastávající, pobavit se s přáteli, poznat
nové, podílet se na programu – prostě
prožít příjemné chvíle.
� Více informací na našich kontaktech.

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz

� 27. 12. 2007 od 18:00 – 1. 1. 2008 do
14:00 se koná Duchovní obnova Jeri-
cho – místo pro rozlišování, ztišení se
a naslouchání Božímu hlasu. Půl dne
v tichu, přednášky, osobní modlitba, du-
chovní doprovázení. Součástí programu
bude i patřičná oslava silvestra.
� Úterý 19:30 (kromě úterý 25. 12.
a 1. 1.) Modlitební společenství v kapli
kláštera v Tuchoměřicích – otevřené
všem.
� Čtvrtek 18:15 (kromě čtvrtka 27. 12.)
Modlitba za jednotu křesPanů v kostele
sv. Víta v Tuchoměřicích. „Aby všichni
byli jedno…“ (Jan 17. kap.) Po ní násle-
duje půlhodinová adorace.
� Je možné účastnit se také našich mo-
dliteb v pravidelných časech – mše sv.,
ranní a večerní chvály, adorace. Info:
www.chemin-neuf.cz, příp. telefonicky.



Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

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

� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu „Prokopská
zastavení“ v úterý 11. 12. 2007 od 18:30
do Komunitního centra sv. Prokopa na
promítání filmu Velké ticho (více na
www.paulinky.cz).
� Další koncert Slávka Klecandra z cy-
klu „Třináctého na třináctce“ se koná ve
čtvrtek 13. 12. 2007 od 19:00, hostem
bude Petr Linhart, který představí svůj
pozoruhodný hudební projekt inspiro-
vaný zapomenutým krajem Sudet.
Vstupné dobrovolné.

Komunitní
centrum
Matky Terezy

U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 -
Háje, tel.: 731 625 970, e-mail: 
info@kcmt.cz, http://www.kcmt.cz

2. 12. 16:00 Adventní koncert –
Musica pro sancta Cecilia, Vokálně-in-
strumentální soubor, na programu:
A. V. Michna z Otradovic, A. Vivaldi,
D. Buxtehude aj.
5. 12. 18:00 Mikulášská nadílka

pro děti
6. 12. 9:00 Divadlo pro děti:

„Aby to čert vzal“
9. 12. 16:00 Adventní koncert –
zpěv: R. Dimitrovová, spoluúčinkují:
M. Mesršmídová, V. Horký, M. Bartoň,
na programu: Dvořák, Vivaldi, Stradella
10. 12. 16:00 Adventní zamyšlení –
přednáška v rámci Sdružení křesPan-
ských seniorů

17:00 Kurz malování na
hedvábí – každý si odnese hotové, vlast-
ní rukou malované hedvábí: šátek, šálu
a kravatu; materiál zahrnut v ceně kur-
zovného: 550 Kč, kurz vede M. Pous-
tecká, info a přihlášky na tel.: 736 767
698 nejpozději do 7. 12.
13. 12. 10:00 Spánek a noční děsy
u dětí – přednáška v rámci Denního klu-
bu, přednáší dětská psycholožka PhDr.
I. Špaňhelová

19:00 Filmový klub – promí-

tání filmu „Ostrov“ (2006, režie:
P. Lungin) s následnou debatou
15. 12. 16:00 Divadlo pro děti:
„Aby to čert vzal“
16. 12. 16:00 Adventní koncert –
emeritní sólistka opery Národního diva-
dla v Praze L. Havláková, na programu:
Mozart, Schubert, Fauré
19. 12. 10:00 Předvánoční besídka
pro děti – vstupenky (50 Kč) je nutno
zakoupit předem v Denním klubu (den-
ně od 9:30–12:30)
23. 12. 16:00 Adventní koncert –
F. X. Brixi: Missa Pastoralis v podání
pěveckého sboru ORFEJ Praha se só-
listy za doprovodu Mladoboleslavského
komorního orchestru
30. 12. 16:00 Vánoční program pro
děti

Život v KCMT
Komunitní centrum Matky Terezy
(KCMT) v Praze 11 bylo vysvěceno
26. 5. 2007. Od září se rozběhl nový
pravidelný program duchovní, vzdělá-
vací, volnočasový a pokračovaly jedno-
rázové kulturní akce.

Srdcem celého objektu je místo mo-
dlitby – kaple blahoslavené Matky Te-
rezy. Na nedělní bohoslužby je nutno
kapli propojit s přilehlým sálem, aby se
vytvořil dostatečný prostor pro všechny
příchozí. Vždy po mši svaté je možnost
společné modlitby za jednotu farnosti,
za prohloubení naší víry a lásky, aby-
chom obstáli v oddanosti Pánu Ježíši
a neuvázli v duchovní pýše.

Vedle tradičních farních aktivit začal
nadějně fungovat denní klub pro ma-
minky s dětmi, kam nacházejí cestu
i nevěřící maminky ze sídliště. Z probě-
hlých akcí ne čistě duchovního rázu,
které zanechaly v přítomných hluboký
dojem, stojí za připomenutí Svatovác-
lavský jarmark, koncert šansoniérky
Marie Christo Příkazské, koncert Wel-
lington School Boys’ Choir. Poděko-
vání a mimořádné uznání práci organi-
zátorů zaznělo nejednou přímo od účin-
kujících z pódia. Dík patří všem, kdo se
skrze svou službu zapojili do dění v Ko-
munitním centru – duchovním otcům,
pastoračním asistentům, dobrovolní-
kům, všem, kdo se za toto dílo modlí.

Prostřednictvím tištěné zprávy bu-
dete i vy, čtenáři Zpravodaje pražské ar-
cidiecéze, informováni o aktuálním pro-
gramu v KCMT. Srdečně vás zveme
k návštěvě.

Mgr. Ludmila Peyerlová, 
dobrovolnice

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel.: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha
2. 12. 21:00 po studentské boho-
službě proběhne vernisáž výstavy gobe-
línů, kreseb a grafik ak. mal. Evy Brod-
ské. Výstava bude instalována na ocho-
zech kostela Nejsv. Salvátora a bude
přístupná vždy půlhodinu před a po bo-
hoslužbách až do konce ledna.
3. 12. 18:00 projekce filmu Trem-
bling before God s následnou debatou.
Oceněný celovečerní dokument zachy-
cující problémy homosexuálně oriento-
vaných věřících v židovské komunitě.
11. 12. 20:00 debatní večer s Tomá-
šem Petráčkem na téma (Anti)modernis-
mus. Moderují Tomáš Halík a Norbert
Schmidt. Ve spolupráci s redakcí revue
Salve (číslo 3/07).
12. 12. 19:00 filmový klub na téma
Blaze tichým, neboR oni dostanou zemi
za dědictví. Le chiavi di casa (Klíče od
domu), Itálie, 2004, 105 min, Režie:
Gianni Amelio.
17. 12. 19:00 Česká mše vánoční
J. J. Ryby, koncert sboru a orchestru
Univerzity Karlovy.
19. 12. 19:00 adventní benefiční
koncert salvátorské scholy.
24. 12. 24:00 půlnoční bohoslužba,
při níž zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby.

Svatá Hora – 
poutní
místo

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie
Příbram, 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
15. 12. 9:00 Adventní duchovní
obnova. Program: 9:00 přivítání, kate-
cheze, kající pobožnost, adorace, svá-
tost smíření, 11:00 mše svatá, koncert
duchovní hudby a diskuse. Vede P. Vla-
dimír Málek.
20. 12. 15:00 Vernisáž výstavy be-
tlémů. Při vernisáži vystoupí skupina
Salamandr. Výstava je otevřena od
21. 12. do 6. 1. denně od 10:00 do 17:00
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v Mníšecké kapli a Svatohorském pout-
ním muzeu.
26. 12. 16:30 Nešpory s požehná-
ním nových chórových varhan. Varhany
požehná kardinál Miloslav Vlk, pro-
mluvu přednese apoštolský nuncius
v České republice arcibiskup Diego
Causero. Po nešporách následuje kon-
cert barokní varhanní hudby starých
mistrů a Česká mše vánoční „Hej, mis-
tře“ Jakuba Jana Ryby.
5. 1. 18:00 Tříkrálový koncert –
půlhodinka s tříkrálovou hudbou.

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
9. 12. 17:00 Miro Pogran: „Příběh
o prameni“ – vernisáž výstavy a prezen-
tace autorské knížky.
16. 12. 18:00 Adventní koncert dob-
říšského chrámového sboru.

Česká
křes8anská
akademie

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

7. 12. 17:00 Psychoterapeutická
sekce. Dr. Jeroným Klimeš: Náhradní
rodinná péče a problémy identity. Sale-
siánské centrum, Kobyliské nám., Pra-
ha 8.
4. 12. 16:00 Uměnovědná sekce.
Prof. Pavel Štěpánek: Kostel sv. Jakuba
Většího na Starém městě. Přednáška
s prohlídkou kostela. Malá Štupartská 6,
Praha 1.

Unie
katolických
žen

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

Tradiční adventní duchovní
obnova pro ženy
Jako každý rok nabízíme vám i letos,
abyste se přišly uprostřed předvánoč-

ního shonu zastavit, odpočinout si a na-
čerpat duchovní posilu. V sobotu 15. pro-
since 2007 od 9 do 16 hodin ve Farním
klubu Panny Marie Sněžné, Jungman-
novo náměstí 18, Praha 1. Duchovním
průvodcem bude S. M. Terezie Eisnero-
vá OP. Pro přihlášené můžeme zajistit
oběd v refektáři kláštera. Pokud se ne-
chcete zúčastnit společného oběda, mů-
žete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

Společenské odpoledne
Tentokrát na téma Horní Egypt a Núbie
ve středu 19. prosince 2007 od 14:30 do
16:30 ve Farním klubu Panny Marie
Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Pra-
ha 1. Přednášet bude RNDr. Ondřej Bar-
tušek. Klub u P. M. Sněžné najdete při
vstupu do Františkánské zahrady vlevo.

Oznámení o ukončení činnosti
KřesYanské poradny pro ženy
KřesPanská poradna pro ženy přestává
ke dni 31. 12. 2007 fungovat, protože
nebylo možné zajistit dostatek pracov-
nic a financí. Věříme, že po dobu své
existence poradna plnila svůj účel. Dě-
kujeme všem, které (a kteří) se na jejím
chodu podíleli!

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Advent sice nepřinese tóny zvonkohry
za ranního šera při cestě na roráty, ale
adventní melodie uslyšíte. Karionisté
Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít
Janata budou hrát každou neděli ve
12:00 a v 19:00 duchovní písně a sklad-
by psané pro zvonkohru. V den památky
sv. Mikuláše uslyšíte zvonky v 16:45.
Hra 25. 12. ve 12:00 a 30. 12. ve 12:00
a v 19:00 bude již v tóninách vánočních.

O slavnosti Narození Páně, tedy 25.
12. v 19:00 si můžete přijít poslechnout
Loretánské vytrubování. Na zvonkohru
a na trubky budou hrát z věže Z. Kalen-
da, J. Šefl, M. Opatrná, V. Janata,
A. Michálková, R. Rejšek. Ten den od
13:00 do 16:30 bude Loreta otevřena
zdarma. Je to loretánský dárek o pouti
všem návštěvníkům.

Jesličky v kapucínském kostele bu-
dou přístupné 25. 12. až 30. 12. od 10
do 17 hodin, 31. 12. od 10 do 15 hodin
a dále pak 1. 1. až 6. 1. 2008 od 10 do 17

hodin a až do 2. 2. každou sobotu a ne-
děli od 14 do 17 hodin.
K návštěvě Lorety, jesliček i k poslechu

zvonků zvou bratři kapucíni.

Divadlo
Miriam

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

4. 12. 19:00 Eric-Emmanuel
Schmitt: Oskar a Růžová paní – pozoru-
hodný text hovoří s laskavým humorem
o základních otázkách lidského života.
8. 12. 15:00 O pyšné noční košilce
– pohádka pro nejmenší děti o pyšné
noční košilce Parádyji, která si nechce
hrát s chudou košilkou Bělinkou (na ná-
mět pohádek bratří Čapků).
22. 12. 15:00 Traxleři – tradiční ve-
selý vánoční koncert. Ohlasy starých
evropských písní, zpěvy středověkých
studentů, kramářské a kabaretní písně
i české vánoční koledy.

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

Farnost u kostela
Panny Marie Sněžné

Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 
tel.: 222 246 243, 
e-mail: fara.pms@centrum.cz

4. 12. 18:00 Kající bohoslužba
v kostele.

16. 12. 17:00 Flétnový koncert
(hrají Anežka Tonová, Jiří Žák, na kla-
vír doprovází Markéta Čechová).
5. 1. 14:00 Zpívání koled na
Jungmannově nám., (doprovází Mar-
kéta a Petr Lutkovi).
6. 1. 16:00 Tříkrálový koncert
chlapeckého sboru Pueri Gaudentes.

Klub u P. M. Sněžné najdete při
vstupu do Františkánské zahrady vlevo.

Domov sv. Karla
Boromejského

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

Domov sv. Karla Boromejského vás zve
do klášterního kostela Svaté rodiny na
cyklus benefičních koncertů:
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� I. adventní koncert: neděle 2. 12.
od 17:00 – MaleeDivy, dívčí vokální
soubor.
� II. adventní koncert: neděle 9. 12. od
17:00 – Hudební kvarteto pod vedením
doc. Mgr. J. Hoška. Vystoupí: Christina
Kluge – soprán, Jaroslav Mrázek – tenor,
Dominika Hošková – violoncello, Jiří
Hošek – varhany. Koncert pro Domov sv.
K. Boromejského pořádá ÚMČ Praha 17.
� III. adventní koncert: neděle 16. 12.
od 17:00 – Dětský pěvecký soubor
RADOST-PRAHA ZUŠ Praha 7 pod
vedením Vladislava Součka.
� Modlitba za nemocné: středa 26. 12.
od 17:00 – tradiční benefiční vánoční
koncert.

Na všechny koncerty je vstupné do-
brovolné. Výtěžek z koncertů bude vě-
nován na podporu činnosti Domova sv.
K. Boromejského.

Oznamujeme, že byla nově otevřena
Geriatrická ambulance v Domově sv.
Karla Boromejského (v přízemí budovy
s bezbariérovým přístupem). Ordinační
doba: úterý a středa: 13–16 hodin,
čtvrtek: 8–11 hodin. Kontakt: MUDr.
Zdenka Danzigová: Tel: 235 323 248,
email: geriam@seznam.cz; Domov sv.
K. Boromejského, K Šancím 50, 163 00
Praha-Řepy.

Společenská hra BABINSKÝ
Domov sv. Karla Boromejského v začne
od prosince prodávat zábavnou stolní
hru pro celou rodinu „Babinský“. Touto
odlehčenou formou chce oslovit veřej-
nost a seznámit ji se svým posláním,
kterým je poskytování péče starým
a nemocným lidem.

Zakoupením hry můžete nejen potě-
šit své blízké hezkým vánočním dár-
kem, ale také podpořit veřejnou sbírku,
která byla vyhlášena na podporu čin-
nosti Domova. Stolní hra „Babinský“
bude v prodeji za pouhých 385 korun.

V roce 1821 byl po dvacetiletém vě-
zení loupežník Václav Babinský pro-
puštěn v pětašedesáti letech na svobo-
du. Měl silné náboženské cítění, a tak se
ho ujaly sestry boromejky a poskytly
mu místo zahradníka poblíž ženské věz-
nice v Řepích. Babinský často navště-
voval pražské hostince. Vyprávěl his-
torky ze svého loupežnického života
a mezi lidmi byl oblíben. Stěžoval si na
špatné poměry a lamentoval, že doba je
zlá a člověk se bojí po setmění vyjít na
ulici, aby ho někdo neoloupil. Trápilo
ho také, že z ústavní zahrady, kterou
měl na starosti mu kdosi kradl ovoce.

Nejslavnější český loupežník zemřel
1. srpna 1879 ve věku třiaosmdesáti let.
Je pochován v Praze-Řepích. 

Další informace naleznete na našich
kontaktech.

Další zprávy

Nová publikace pro varhaníky
Musica sacra vydává další publikaci na
pomoc chrámovým varhaníkům s náz-
vem Škola na varhany. Jde o přetisk vy-
dání z r. 1907. Publikace obsahuje in-
struktivní cvičení, která jsou užitečná
zvláště varhaníkům začátečníkům, sa-
moukům, resp. „přeučeným klavíris-
tům“. V druhé části uvítají zběhlejší
varhaníci řadu krásných a technicky do-
stupných preludií v jednotlivých tóni-
nách (i církevních) od starých mistrů.
Pro zdatnější bude dobrým pramenem
poslední část, ve které najdou 16 prelu-
dií a fug starých českých skladatelů
v původní dvouosnovové notaci; jejich
nahrávka je na přiloženém CD. Pevná
vazba v kožence, cena 325 Kč. K do-
stání od konce listopadu v Brně v kan-
celáři jednoty Musica sacra (Grohova 14,
tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra
@biskupstvi.cz, na požádání zašleme)
a v prodejně Donum.

Adventní duchovní obnova
pro dívky od 18 do 27 na téma Existuje
mnoho životních cest. Na kterou z nich
mě Bůh volá? proběhne o víkendu
14.–16. prosince 2007 v Kostelním Vy-
dří (příjezd v pátek odpoledne mezi
14.–16. hodinou, ukončení v neděli po
obědě; cena dobrovolná). Obnovu ve-
dou P. Damián Jiří Škoda a sr. Vincenta
Kořínková. Zájemkyně, hlaste se nej-
později do 6. prosince, kapacita je ome-
zena! S sebou: Bibli, růženec, hodinky,
breviář (kdo má). Kontakt: S. M. Vin-
centa Kořínková, Šporkova 12, Praha 1,
118 00, e-mail: vincenta@boromejky.cz,
mobil: 723 477 525.

Domácí práce
Lze domácí práce rozdělit spravedlivě
mezi oba partnery? Jak zapojit děti do
udržování relativně čistého domova?

Nejnovější číslo časopisu Rodinný ži-
vot se zabývá spoluprací v rodině. Při-
náší rady, jak společně zdolávat každo-
denní starosti o domácnost nebo jak by
si měl teenager přehledně uspořádat
věci ve svém pokoji.

Dále se čtenáři dozví, že klíčem
k spokojenému manželství je objevení
partnerova jazyka lásky. V rubrice Vý-
chova je článek o drogách, ve kterém
autoři radí, jak se chovat k drogově zá-
vislému členu rodiny.

Ani v tomto čísle nechybějí soutěže
pro děti i dospělé, křížovka, nabídka za-
jímavých knih, informace o programech
pro celou rodinu nebo recept na vánoční
menu.

Předplatné či ukázkové číslo si mů-
žete objednat na adrese: Centrum pro
rodinný život, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, 
e-mail: rodina@arcibol.cz

Krátká sdělení
� Kostel Panny Marie Královny v Pra-
ze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku
biskupa Václava Malého na téma „Iusti-
tia et Pax (Spravedlnost a mír)“, která se
bude konat v rámci Farní akademie
v neděli dne 9. prosince 2007 v 16:30.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-
mail: ffprg@focolare.cz vás zve na dal-
ší setkání cyklu „Zlatá Praha“, které se
bude konat v neděli 16. 12. 2007 od 16
do 18 hodin v zasedacím sále úřadu
Městské části Praha 5, Štefánikova 15,
Praha-Smíchov (MHD Anděl, naproti
vchodu do kostela sv. Václava). Bližší
informace na http://www.focolare.cz/
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně
elektronickou poštou, obraPte se na ad-
resu zlata.praha@focolare.cz
� KřesRan ve velkoměstě – výzva pro
křesPanské muže – přednáška a pódiová
diskuze, koná se v sobotu 1. 12. 2007 ve
14:00 v sále u jezuitů, vchod z Ječné
ulice vedle kostela sv. Ignáce, Praha 2.
Přednášejí lektoři z Mnichova a Bonnu.
Překlad zajištěn. Srdečně zve Schöns-
tattské hnutí v ČR.
� Svatomikulášské slavnosti pořádá ve
spolupráci s farností sv. Tomáše v chrá-
mu sv. Mikuláše na Malé Straně Společ-
nost pro duchovní hudbu a Psaltérium
s.r.o. V předvečer svátku patrona tohoto
kostela, ve středu 5. 12., se od 16:15
uskuteční nadílka pro děti, kterou zpě-
vem doprovodí Jana Svobodová spolu
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se svým synem Mikulášem. Poutní
slavnost ve čtvrtek 6. 12. začne v 17:00
chorálními nešporami, v 18:00 bude
slavná zpívaná mše sv., hlavním celeb-
rantem je P. Mgr. Marek Socha
OFMCap. Kostel bude od 9:00 po celý
den volně přístupný.
� V prosinci se koná v Knihkupectví
u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 pro-
dejní výstava obrazů a kreseb Lucie
Holíkové a dřevěných šperků Jiřího
Čermáka. Knihkupectví je otevřeno od
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.
� OS Studánka pořádá dne 2. 12. od
14:00 v CMŠ Studánka, Ke Kamýku
686, Praha 4 „Adventní dílnu ve Stu-
dánce“. Děti a jejich rodiče si zde mo-
hou vyrobit adventní věnec nebo jinou
adventní ozdobu v té správné atmosféře
s hudbou a vůněmi.
� Občanské sdružení Studánka srdečně
zve na tradiční Mikulášský lampionový
průvod dne 6. 12. 2007. Průvody budou
vycházet ze tří míst (kostel Panny Marie
Královny Míru v Lhotce – 17:30; ZŠ
Zárubova – 17:30; ZŠ Angelovova –
17:15) a sejdou se v 18:00 na zahradě
CMŠ Studánka, Ke Kamýku 686, Praha
4, kde bude připraven další program,
občerstvení i tombola.

Co nového v knižním světě

Vánoční promluvy (Josef Ratzinger)
Kniha obsahuje devět promluv kardiná-
la Ratzingera, nynějšího papeže Bene-
dikta XVI., z let 1977 až 1994, zaměře-
ných na dobu od narození Ježíše Krista
po jeho křest. Váz., 69 str., 99 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Adventní a vánoční zamyšlení
(Viliam Judák)
Zamyšlení nitranského biskupa Viliama
Judáka k době adventní a vánoční jsou
pro čtenáře inspirací k prožití svátků
Božího sebedarování.

Brož., 111 str., 99 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Není trní bez růže (Aleš Palán)
P. Karel Pilík (24. 12. 1918 – 1. 4. 2007)
v rozhovoru s Alešem Palánem s před-
mluvou Chiary Lubichové

Váz., 187 str., 199 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Stát se moudrým mužem
(Richard Rohr)
Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu
Cesta divokého muže, která u nás vyšla
před 5 lety a oslovila široký okruh mužů

v jejich hledání mužské identity a spiri-
tuality. Kniha přináší řadu nových hlubo-
kých podnětů (zvláště v nově zařazených
kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

Brož., 170 str., 169 Kč
Nakl. Cesta, www.cestabrno.cz

Kauza Kristus
Kauza víra
Kauza Stvořitel
pro děti
(Lee Strobel, Rob Suggs)
Dětské verze stejnojmenných bestsellerů,
které předkládají mladým čtenářům od-
povědi na otázky ohledně víry a nabízejí
podněty k přemýšlení. Brož., 139 Kč

Samuel, www.samuelcz.com

Nad evangeliem podle Marka
(Silvano Fausti)
Autor vychází ze skutečnosti, že evange-
lia nejsou v první řadě spisy pro exegety,
nýbrž vyprávěné vzpomínky určené ke
slavení vlastní víry a k jejímu předávání
druhým. Klade důraz na odbornost, ale
zároveň nepostrádá pochopitelnost a ži-
vost, která zve nejen k četbě, ale i k pře-
mýšlení a k žití rozjímaného slova.

Váz., 472 str., 495 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Pokoj v srdci. Být v souladu
sám se sebou  (Anselm Grün)
Kniha zve dnešního uspěchaného člově-
ka na cestu inspirovanou moudrostí sta-
rých mnichů, aby za pomoci jejich du-
chovní zkušenosti usedl do stínu Božích
křídel a nalezl zde bezpečí a klid. Autor
totiž tvrdí, že klidu nelze dosáhnout po-
mocí vnějších uvolňovacích technik.
Klid je výsledkem duchovní cesty. Člo-
věk, který v modlitbě a rozjímání zaku-
sí Boží přítomnost, nalezne svůj vlastní
střed a soulad sám se sebou.

Brož., 128 str., 182 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Ten vánoční čas  
(Jiřina Rákosníková, 
ilustrace Jan Kudláček)
Po velkém úspěchu dětské knížky plné
poezie, písniček, rozpočítadel a ukolé-
bavek Hrajeme si u maminky připravila
Jiřina Rákosníková s akademickým ma-
lířem Janem Kudláčkem knihu Ten vá-
noční čas. Knížka opět doplněná hu-
debním CD nás vánoční dobou provází
s pomocí říkadel, popěvků, vánočních
koled. Připomeneme si advent, rorátní
zpěvy, zpívání u stromečku, koledování
a další, často již zapomenuté vánoční
obyčeje. Texty písní jsou kromě boha-
tých ilustrací doprovázeny notovými

záznamy, a tak domácímu muzicírování
nestojí nic v cestě. Zvláště když nám
díky přiloženému CD budou společníky
vynikající hudebníci Marko Ivanovič,
Jiří Pavlica a další. 

Váz., 80 str., cena spolu s CD 348 Kč
Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Rok 1968 v Československu
(František Emmert)
Kniha vychází při příležitosti 40. výročí
okupace Československa vojsky Var-
šavské smlouvy. F. Emmert popisuje
Pražské jaro, srpnovou okupaci i rok
1969 (upálení Jana Palacha, srpen 1969,
pendrekový zákon a počátek normaliza-
ce) a přináší také řadu méně známých
informací, ale i polozapomenutých „per-
liček“ z tehdejší doby.  Historický ko-
mentář je doplněn poznámkami, chrono-
logickými přehledy, medailonky, dobo-
vými dokumenty, novinovými články,
letáky a fotografiemi. Zvláštností knihy
jsou kapsy s kopiemi novin, letáků, vý-
zev proti okupaci a historických doku-
mentů (Dva tisíce slov, Moskevský
protokol). V knize najdeme i CD s au-
tentickými rozhlasovými nahrávkami ze
srpnových dní. Váz., 64 str., 998 Kč

Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Z historického kalendáře
1. prosince 1937 papež Pius XI. přijal
pražského arcibiskupa kardinála Karla
Kašpara. Ocenil příznivé podmínky pro
činnost církví v ČSR.
3. prosince 1552 zemřel sv. František
Xaverský, katolický kněz-jezuita, za-
kladatel misií na Dálném východě, spo-
luzakladatel jezuitského řádu, patron
Indie (* 7. 4. 1506).
5. prosince 1777 papež Pius VI. povýšil
olomoucké biskupství na arcibiskupství
a zároveň bylo zřízeno nové biskupství
v Brně. Z Moravy učinil samostatnou
církevní provincii.
7. prosince 1992 papež Jan Pavel II.
slavnostně předal nový Katechismus
katolické církve do rukou předsedů ná-
rodních biskupských konferencí.
9. prosince 1942 zemřel Alois Koudel-
ka, katolický kněz, náboženský spiso-
vatel a překladatel (* 18. 11. 1861).
9. prosince 1982 zemřel Jan Baptista
Bárta, katolický kněz-františkán, autor
českého překladu „Liturgie hodin“
a „Františkánských pramenů“. Organi-
zoval tajné studium teologie pro řehol-
níky v době totality (* 18. 3. 1921).
11. prosince 1992 zemřel ThDr. Franti-
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šek Panuška, katolický kněz-redempto-
rista, teolog a pedagog. V letech 1955–
–1959 rektor Cyrilometodějské boho-
slovecké fakulty v Litoměřicích (* 15.
11. 1909).
14. prosince 1602 zemřel Ondřej Mo-
destin, katolický kněz-jezuita, kazatel,
rektor klementinské koleje na Starém
Městě pražském, spisovatel a překlada-
tel, správce pražského jezuitského kon-
viktu u sv. Bartoloměje (* roku 1558).
17. prosince 1927 československá vlá-
da sjednala a Vatikánem tzv. Modus vi-
vendi. Vstoupil v platnost 2. 2. 1928.
18. prosince 1982 Jaroslav Škarvada
vysvěcen v Římě na biskupa papežem
Janem Pavlem II. s titulem „titulární bi-
skup litomyšlský“.
20. prosince 1862 narozen ThDr. Josef
Tumpach, katolický kněz, teolog, spiso-
vatel a překladatel, kanovník kolegiátní
kapituly u Sv. Víta, papežský prelát,
profesor církevního práva a křesPanské
sociologie na FF UK († 20. 11. 1916).
21. prosince 1597 zemřel sv. Petr Cani-
sius (vl. jm. Pieter de Hondr), katolický
kněz-jezuita, teolog, první provinciál,
učitel církve, autor trojdílného katechis-
mu (* 8. 5. 1521).
21. prosince 1867 vydána Prosincová
ústava, která přinesla právní změny
v habsburské monarchii, mj. také zaru-
čovala náboženskou svobodu.
22. prosince 1917 zemřela sv. Františka
Xaviera Cabriniová, zakladatelka kon-
gregace Misionářek Nejsvětějšího Srdce,
patronka vystěhovalců (* 1. 7. 1850).
23. prosince 1922 papež Pius XI. vydal
encykliku Ubi Arcano (o světové situaci
a problémech třídního boje, politických
stran, vztahů mezi církví a státem).
25. prosince 1907 zemřela Marie Tere-
zie z Wüllenweberu, zakladatelka řádu
salvatoriánek (* 19. 2. 1833).
25. prosince 1907 narozen Josef Kosto-
hryz, básník katolické orientace, překla-
datel († 24. 5. 1987).
28. prosince 1622 zemřel sv. František
Saleský, katolický teolog, kazatel a spi-
sovatel, ženevský katolický biskup,
spoluzakladatel řádu Navštívení Panny
Marie, tj. salesiánek. Učitel církve, pat-
ron salesiánů a katolického tisku (* 21.
8. 1567).

29. prosince 1887 zemřel Josef Gustav
Kolenatý, katolický kněz-premonstrát,
opat kláštera na Strahově, představený
domácího teologického učiliště, infulo-
vaný prelát zemský (* 16. 12. 1819).
30. prosince 1807 narozen Jan Berko-
vec, katolický kněz, děkan kolegiátní
kapituly vyšehradské, prelát zemský,
účastník diecézní synody v r. 1863, vo-
jenský duchovní († 27. 5. 1888).
30. prosince 1977 papež Pavel VI. jme-
noval ThDr. Františka Tomáška praž-
ským arcibiskupem.
30. prosince 1987 papež Jan Pavel II.
vydal sociální encykliku Solicitudo Rei
Socialis (bilance rozvoje národů za po-
sledních 20 let).
31. prosince 1902 narozen Jan Čep,
prozaik, esejista katolické orientace,
překladatel († 25. 1. 1974).

Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný
Aby se lidská společnost pečlivě stara-
la o postižené AIDS, zvláště o děti
a ženy, a církev aby jim pomohla
k prožití toho, že je Bůh miluje.
Úmysl misijní
Aby vtělení Božího Syna, slavené
o Vánocích, pomohlo národům Asie
k poznání Ježíše Krista jako jediného
Spasitele světa.
Úmysl národní
Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají
do kostelů, nalezli bratrské přijetí.

Adventní věnec
Věnec už v antickém světě symbolizoval
odměnu, ale také věčnost bez začátku
a konce. V našich krajích je uvitý obvy-
kle ze zeleného jehličí, což v přírodě vy-
jadřuje naději právě v době, kdy venku
přichází zima. Promlouvá k nám nadějí
nového života, který nám přináší Mesiáš.

Svíce na věnci, zapalované každou
neděli, vyjadřují, že království Boží
roste pomalu do plné nádhery. Světla
adventních svící, jak se postupně rozží-
hají, nás zvou, abychom každým dnem,
kterým jsme blíž k vánočním svátkům,
stále více zářili světlem dobrých skutků
pro lidi ve svém okolí. VždyP ve smyslu
evangelia, které nám Kristus přinesl, se
člověk stal natolik novým stvořením, že

jediným ukazatelem správného směru
jeho vývoje a pokroku je láska, všechno
ostatní je krokem zpátky.

Advent pro nás znamená výzvu k pro-
buzení, výzvu nezaspat velkou příleži-
tost, která se nám nabízí, abychom pře-
stoupili ze tmy do světla, z noci do dne.

Vánoční pohlednice
Atmosféra Vánoc je charakteristická
krásným zvykem myslet na druhé. Obda-
rovávat i očekávat. Rodiče chtějí potěšit
děti, děti rodiče. Manželé si čtou z očí
nevyslovená přání a není člověk, který
by nenašel nikoho, komu by mohl dát
pocítit svou náklonnost, lásku a pokoj.

Naše poštovní schránky a brašny poš-
Páků bývají plnější než obvykle. Přání
dobra, pokoje, vzájemného porozumění,
projevy naší lásky a pozornosti posíláme
také formou vánočních pohlednic. Kolik
radosti dokáže přinést tento nepatrný ob-
rázek s vánočními motivy!

Jistě i my v těchto dnech dostaneme,
ale také pošleme svým známým a blíz-
kým vánoční pozdrav. Nezapomeňme,
že nejde o suchou formalitu nebo jen
zdvořilostní akt. Jde tu o mnohem víc.
VždyP i tímto nepříliš nákladným způ-
sobem můžeme šířit lásku, která se nám
zjevila v podobě betlémského Dítěte.
Texty převzaty z nedávno vydané knížky
nitranského biskupa Viliama Judáka
„Adventní a vánoční zamyšlení“, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2007.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 14. 12. 2007
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Vážení a milí čtenáři 
našeho Zpravodaje, 

přejeme Vám pokojné, 
poklidné a milostmi bohaté

prožití adventního času 
a vyprošujeme, aby přívaly

slov okolního světa nezaplašily
ve Vašich srdcích ticho, 

do něhož nejen o vánoční noci
promlouvá Slovo milujícího
Otce. Těšíme se s Vámi na
shledanou v novém roce – 

ať je naplněn radostí, nadějí,
pokojem a světlem lásky Boží

i lidské!
Vaše redakce


