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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č.10, prosinec 2008

Zase se rozvěšuje vánoční
výzdoba, obchody nabízejí
vánoční dárky, dlouho před
Vánoci se začnou ozývat
koledy a my, křes!ané, po-
kud vnímáme a žijeme liturgii, za-
čneme brblat. Případně snadno a rychle odsuzo-
vat komercionalizaci Vánoc a nedostatek du-
chovního obsahu v jejich prožívání. Budeme to dělat mož-
ná oprávněně, ale neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář tomuto
„vánočně-dárkovému běsnění“, které začíná už před adven-
tem, také něco pochopit.

Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady,
nakupujícím jejich shánění mnoha dárků a zastavme se tro-
chu u adventu. Známe jeho křes!anskou náplň – není to
pouhé těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V ad-
ventu liturgie připomíná očekávání mesiáše před tím, než
přišel, a prožívá očekávání mesiáše – Ježíše, který přijde po-
druhé, na konci časů. Může to vypadat jako očekávání vzdá-
lené v minulosti i vzdálené směrem do budoucnosti, tedy
vzdálené dnešku. Jenže očekávání v dávné minulosti a v ne-
datovatelné budoucnosti má svůj hluboký důvod. Tím důvo-
dem je naděje. A tato naděje stojí na Božím slibu. Bůh slíbil,
že pošle mesiáše, a to se skutečně stalo. Naděje se naplnila
všem těm, kdo v Ježíši slíbeného mesiáše rozpoznali. Ježíš
řekl, že znovu přijde, a my máme naději, že tento příchod
završí dějiny a ukončí působení zla.

Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje
a spotřebovává, ale že neumí čekat, protože v mnohém
nemá naději. Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit si to, co ještě
nemám, hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být proje-
vem chybějící naděje v životě lidí. Je to někdy pokus „za-

krýt
si oči a zacpat
uši“ nakupovanými a konzu-
movanými věcmi, protože člověk
nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti.
Křes!anská naděje není laciným optimistickým přesvědče-
ním, že „bude líp“. Je to naděje v Boží věrnost, tedy v napl-
ňování Božích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním „spotře-
báků“ bychom sotva komu pomohli. Ale žít nadějí v Boží
věrnost – a to nejen v adventu – může představovat službu
našim bližním. Někteří totiž naši naději v našem životním
postoji rozpoznají. A to je obohatí mnohem víc, než kdyby
poslouchali naše odsuzování nákupních horeček.

Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci

Advent – čas naděje

Vánoční bohoslužby
Před Vánoci se na Arcibiskupství pražské obrací velké množ-
ství zájemců o podrobnější program slavení vánočních mší
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

Rorate coeli de super …
Přehled některých míst, kde je v období adventu možné
zúčastnit se rorátů, naleznete na straně 2.

Kurz pro služebníky eucharistie
Upozorňujeme na kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucha-
ristickou službou (podávání při mši, přinášení eucharistie ne-
mocným a výstav nejsvětější svátosti). Účastníci mají být pro
kurz vybráni duchovním správcem (popř. řeholním předsta-
veným) podle potřeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen
podle vlastního přání. Přihlášky jsou k dispozici v Pastorač-
ním středisku, ke stažení na internetu (http://ps.apha.cz) nebo
mohou být na požádání zaslány poštou či e-mailem. Čtyři
pondělní setkání, 5., 12. a 26. 1. a 9. 2. 2009, se budou konat
vždy od 19:00 v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích,
vstup z Kolejní 4; přihlášku s doporučením duchovního
správce stačí donést na první setkání. Kontakt viz str. 8.



Ze života arcidiecéze

Rorate coeli de super …
(pokračování ze str. 1)

„Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové, dštěte Spravedlivého.
Otevři se, země, a vydej Spasitele. Nebesa vypravují slávu
Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha …“ Když tato slova
zpíváme nebo recitujeme v chladných adventních jitrech, kéž
nejsou jako pára před našimi ústy – vychází z hloubi nás sa-
mých, ale hned se rozplývá a mizí. Kéž touha po příchodu
Spasitele není pouhým jedním pomíjivým vydechnutím – kéž
se stane naším pravidelným dýcháním, kéž naše duše vde-
chují milost Spasitele, který přišel a slíbil, že přijde opět,
a vydechují vděčnost, lásku, důvěrné odevzdání se do rukou
toho, který prohlásil, že „nalomenou třtinu nedolomí, doutna-
jící knot neuhasí“ (Iz 42,3) – právě advent je ten „čas příhod-
ný“, kdy se takovému dýchání můžeme naučit.

Nabízíme vám několik možností, kde se můžete rorátů –
této neodmyslitelné součásti adventní liturgie – zúčastnit:

Rorátní mše (Pozn. red.: označení roráty vychází z počátečního
slova písně zpívané při této liturgii: Rorate, coeli – rosu dejte, ne-
besa. Od latinského výrazu rorare – rosit.) byly původně sobotní
votivní mše ke cti Matky Boží v době adventní. (Více viz např.
A. Adam, Liturgika. Vyšehrad, Praha 2001; s. 376.)

kh

O adventu s paterem Górou
V čase adventu, který uspěchaná mysl – upnutá na cukrovím
a dárky zaopatřené Vánoce nebo otrávená Santa Clausy plní-
cími už v říjnu výlohy obchodů – často dokáže přehlédnout,
jsme požádali o malý adventní rozhovor P. Stanis≥awa Góru,
faráře Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše
a sv. Václava v Praze-Vršovicích.
� Otče, čím je pro vás advent?
Advent mám velice úzce spjat s rorátní mší svatou. Kromě
nedělí byla u nás vždy v šest hodin ráno. Jako dítě jsem na ni
chodil moc rád i přesto, že jsem musel tak brzo vstávat. Dů-
vod byl ten, že mi byl svěřen velice důležitý úkol. Měl jsem
lampión, který mi vyrobil můj tatínek … Uvnitř byla svíčka.
A protože až po evangelium včetně bylo v kostele zhasnuto,
měl jsem tu čest spolu s dalším ministrantem osvěcovat panu
faráři evangeliář, z něhož četl slovo Boží. TeS už jsem dospě-
lý a uvědomuji si, že držet se onoho světla je můj nejdůleži-
tější úkol.
� Dobře víme, že nákupy, horečné předvánoční uklízení
a všudypřítomná komerce mohou prožití adventu zcela zničit.
Ale bez těch příprav se to, zvláš/ má-li člověk rodinu, děti,
často neobejde. Máte nějakou praktickou radu, jak účinně
skloubit to, co po nás žádá svět, a to, k čemu nás zve Bůh? Jak
dát i v předvánočním shonu Bohu přední místo?
Zvyku vzájemně se obdarovávat v období svátků Ježíšova
narození bych se určitě nevzdával. Ale čas nákupů by podle
mého názoru bylo dobré rozšířit na delší období – ne jen na
advent. Mám několik přátel, kteří už od prázdnin myslí na to,
čím udělají radost svým blízkým, a již před adventem mají
dárky povětšinou nakoupené. I já teS, když odpovídám na
vaše dotazy, jich mám už dost připravených. Skutečně si to
vychutnávám a snažím se, aby dárky byly „ušité na míru“.
A už teS se těším na radost těch lidí, až si dárky rozbalí …
Vřele doporučuji.
� V adventu se nám v liturgii před oči staví tři biblické po-
stavy – Jan Křtitel, prorok Izaiáš a Panna Maria. Je podle
vás nějaký rys, který tyto tři obzvláště spojuje? Co se od nich
můžeme naučit?
Prorok Izaiáš, nazývaný evangelista Starého zákona, Jan Křtitel
a především ona – Panna Maria jsou světlem, které osvěcuje
přicházení Krista. Možná to zní banálně, ale to, co tyto tři lidi
spojuje, je jejich těžký život. Tím, co jim pomohlo těžký úděl
nést, byla Naděje, že Bůh je s námi, že Bůh je Emmanuel.

Tuto Naději přejme i sobě navzájem.
Děkujeme za rozhovor. kh

Vánoce v katedrále
Všichni jste srdečně zváni připojit se k oslavám slavnosti Kris-
tova narození a dalších svátků spadajících do doby vánoční
v srdci naší arcidiecéze, tedy v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha na Hradčanech. Mše svaté zde budou slaveny takto:

25. 12. v 0:00, celebruje P. Miroslav Vágner
25. 12. v 9:30, celebruje kardinál Miloslav Vlk
26. 12. v 9:30, celebruje biskup Václav Malý
28. 12. v 9:30, celebruje Mons. Michael Slavík
31. 12. v 17:00, celebruje kardinál Miloslav Vlk 

1. 1. v 9:30, celebruje kardinál Miloslav Vlk
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Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího

Příbram-Svatá Hora, 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie

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

Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila 
a Metoděje 

Praha-Malá Strana, 
kostel sv. Tomáše 

Praha-Žižkov, kostel sv. Rocha

Praha-Staré Město, 
kostel sv. Jiljí 

Praha-Břevnov, 
bazilika sv. Markéty

Praha-Nové Město, 
kostel sv. Ignáce 

Praha-Staré Město, 
kostel Matky Boží před Týnem 

Praha-Staré Město, 
kostel sv. Havla 

Praha-Stodůlky, 
Komunitní centrum sv. Prokopa

Praha-Nusle, kostel sv. Václava 

neděle v 9:30 

sobota v 6:00 

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

pondělí až pátek v 7:30
sobota v 8:00

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

úterý v 6:00

úterý a pátek v 7:00
(kaple sv. Zdislavy)
každý den 18:30 

při mši, pondělí 
až pátek v 7:00 
neděle v 7:30

pondělí až pátek v 6:10

pondělí, středa, pátek 
a sobota v 7:00 

úterý a čtvrtek v 7:00

pátek 5., 12. a 19. 12. 
v 6:45

čtvrtek a sobota v 17:30
neděle v 10:30
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Výstava „Svatý Václav – ochránce České země“
Arcibiskupství pražské ve
spolupráci s Národní galerií
pořádá unikátní výstavu
„Svatý Václav – ochránce
České země“. Výstava, kte-
rá v prostorách Anežského
kláštera v Praze začne
19. prosince 2008 a skončí
8. března 2009, si klade za
cíl prostřednictvím artefaktů
spojených s životem a kul-
tem svatého Václava sezná-

mit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu če-
skému světci v průběhu staletí. Bude jedinečnou příležitostí
zhlédnout drahocenná díla předních umělců, která byla po
desetiletí skryta v depozitářích a která reprezentují kořeny,
hloubku a šíři jedenáct set let staré svatováclavské tradice.

Celá výstava je připravena tak, že bude zajímavá nejen pro
znalce, ale i pro nejširší diváckou veřejnost. Na koncepci
a výběru exponátů se podíleli Jan Royt, Dana Stehlíková
a Vladimír Kelnar, architektonický návrh zpracoval Petr Ma-
línský. Časovou linku vystavených děl, která začíná u těch
nejstarších archeologických nálezů, se autoři rozhodli ukon-
čit Myslbekovým návrhem pomníku na Václavském náměstí.

Mezi více než sedmdesáti exponáty se objeví ta nejkrás-
nější díla spojená s tradicí sv. Václava. K vidění bude přilba
sv. Václava, jež se za vlády Boleslava II. stala základem chrá-
mového pokladu u Sv. Víta, či Svatováclavský meč, který
hrál důležitou úlohu při korunovacích českých králů. Za nej-
větší skvost lze patrně označit Palladium země České, které
je legendicky spjato se sv. Václavem a jehož originál nebylo
možné zhlédnout od roku 1949. Představí se také umělecká
díla odrážející a formulující samu úctu českého lidu k národ-
nímu světci – např. Relikviářová busta sv. Václava pocházejí
z doby kolem roku 1487 či obraz Svatý Václav jako ochrán-
ce Prahy proti Švédům od Karla Škréty. Zajímavým obrazem
je také Vera effigies sv. Václava pocházející ze zrušeného
kostela sv. Václava na Malé Straně.

Výstavu v Anežském klášteře obohatí doprovodný program
připravený pro ty, kdo by se chtěli o postavě sv. Václava
a o jeho tradici dozvědět více. Od 17. ledna do 14. února budou
každou sobotu postupně otevřeny kostely sv. Václava v Praze
a Staré Boleslavi. Tuto akci zakončí specielní prohlídkový den
Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Lektorské oddělení Národní galerie spolu s Arcibiskup-
stvím pražským pořádá několik seminářů s odborníky a ko-
mentované prohlídky s kurátory výstavy. Přednášky pro veřej-
nost s dataprojekcí budou probíhat v přízemí Anežského kláš-
tera od 15. ledna 2008 do 5. března 2009 vždy ve čtvrtek od
16 hodin. Počítá se také s víkendovými programy pro děti
a rodiče a s programy pro školy. Bližší informace budou k dis-
pozici na stránkách www.apha.cz nebo www.ngprague.cz.
Celou výstavu potom 8. března 2009 zakončí slavnostní neš-
pory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterým bude
předsedat kardinál Miloslav Vlk, inspirátor celé výstavy.

Výstavu doplní katalog s úvodním slovem kardinála Vlka.
Ten tuto výstavu vnímá „také jako krásnou ukázku společ-
ného projektu církve a státních institucí, tedy subjektů spra-
vujících kulturní památky nedozírného rozsahu a výjimečné

hodnoty“. Výstava podle pražského arcibiskupa připomíná,
jak důležité je „přijímat do svého osobního života a znovu
vnášet do společnosti tolik potřebné duchovní hodnoty, bez
kterých se národní a společenský život nemůže zdárně rozví-
jet k dobru každého jednotlivce ani národa jako celku“.

ap

Iniciativa 17-11: besedy o sociální nauce církve
Farnost v Praze-Strašnicích (ve spolupráci s Karmelitánským
nakladatelstvím) zve všechny zájemce na cyklus setkání vě-
novaných sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křes-
!anství. Prostřednictvím volně přístupných besed chceme vě-
řící i všechny lidi dobré vůle seznamovat s tím, jakým způso-
bem inspiruje křes!anská láska společenskou komunikaci,
veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty.
Přednášky s besedou se budou konat 1x měsíčně (první stře-
da v měsíci, od 19:00). Ve třech přednáškách chceme probrat
vždy jedno větší téma (bioetika, peníze a společné dobro atd.)
– každé čtvrtletí tedy bude mít jeden obsahový svorník. Mís-
tem našich setkání bude Divadlo Miriam (farní sál u kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10,
110 00 Praha 10 – Strašnice).

Proč jsme své počínání nazvali Iniciativa 17-11 (zkráceně
I 17-11)? V zásadě ze dvou důvodů. Mottem pro poslání křes-
!anů ve světě se podle našeho mínění může stát věta z Janova
evangelia – J 17,11: „Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve
světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu …“ Zároveň
chceme vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl
Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem
17. listopadu 1989 (17-11).

Výchozí studijní inspirací je Kompendium sociální nauky
církve (česky Kostelní Vydří 2008). Chceme klást důraz na
teorii (uloženou v sociálních dokumentech církve), ale také
na praxi. Proto chceme zvát a setkávat se s odborníky, autori-
tami či sdruženími z rodinné, ekonomické, právní, politické,
církevní, kulturní, ekologické, zdravotní i etické oblasti. Rádi
bychom přitáhli pozornost těch, kdo během roku pobývají
v Praze. Besedy jsou přístupné každému, o něco víc by ale
mohly zaujmout studenty a vyučující sociálních, humanit-
ních a zdravotních oborů, pracovníky neziskových a charita-
tivních organizací. Myslíme také na každého, kdo má zájem
o věci veřejné, kdo za druhé přebírá jistý díl odpovědnosti
(zaměstnavatelé, podnikatelé, státní a obecní úředníci) nebo
kdo má vliv na veřejné mínění (členové spolků, sdružení
a politických stran, právníci, novináři …). Na konkrétních
příkladech a konkrétními podněty chceme šířit povědomí
o prosociálním rozměru křes!anské víry a křes!anského život-
ního stylu.

První trojice přednášek je úvodem do tématu. Pozvání
k první besedě 7. ledna 2009 přijal prof. Ing. Lubomír
Mlčoch, CSc. (Sociální nauka církve jako naděje pro člověka
21. století). V únoru přislíbil svou účast otec biskup Václav
Malý, v březnu pak novinář, dlouholetý pracovník nábožen-
ské redakce Českého rozhlasu Jiří Zajíc. V dalších číslech
Zpravodaje budeme informovat o dalším programu. Své při-
pomínky, náměty a dotazy prosím posílejte na e-mailovou
adresu: iniciativa1711@centrum.cz nebo na výše uvedenou
adresu strašnické farnosti.

Pavel Mareš, organizátor; 
Jan Balík, farář v Praze-Strašnicích
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V seriálu o církevních školách naší arcidiecéze se vám tento-
krát představují dvě pražské školy základní – ZŠ sv. Voršily
a Veselá škola. Na naše dotazy odpovídaly paní ředitelky Jana
Nováková a Jana Válková.

� Představte nám vaši školu. Proč by si rodiče pro své dítě
měli vybrat právě ji? Čím je specifická?

� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?

� Musí mít žák zajímající se o studium na vaší škole nějaké
zvláštní předpoklady (například být křes/an, věřící)? Jak pro-
bíhá zápis?

� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a akti-
vity? Jak je tato nabídka žáky přijímána a využívána?

� Podílí se vaše škola nějakým způsobem na životě církve, je
zapojena do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá působení
vaší školy i širší okolí než jen vaši žáci a jejich rodiny?

� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky?

Základní škola sv. Voršily v Praze
� Naše Základní škola sv. Voršily v Praze – fakultní škola
Pedagogické fakulty UK, škola s rozšířeným vyučováním ci-
zích jazyků – je plně organizovaná základní škola s osmnácti
třídami 1. až 9. ročníku. Ve škole se vzdělává na 450 žáků.
Škola zajiš!uje a poskytuje možnost plnění školní docházky
také formou individuálního – domácího vzdělávání.

Škola je otevřená všem, kteří chtějí realizovat svobodu
a právo na výchovnou orientaci a přijímají výchovně vzdělá-
vací program školy. Nabízí křes!anský výchovný projekt,
efektivní metody a formy vyučování, důvěryhodné, bezpečné
a spolupracující školní prostředí.

Nabízí všem žákům výuku anglického, francouzského
a německého jazyka od 3. a 6. ročníku.

V budově školy se nachází plavecký bazén, tělocvična
a gymnastický sál, knihovna, dílna, cvičná kuchyň a oratoř.
Škola má hřiště uzpůsobené pro míčové hry. Je vybavena in-
formačními a komunikačními technologiemi, které jsou zpří-
stupněny žákům a jsou využívány při výuce.

Pedagogický sbor tvoří křes!ansky smýšlející pedagogo-
vé – učitelky a učitelé, vychovatelky, speciální pedagogové,
výchovný poradce a metodik prevence a školní kaplan. Sbor
se vyznačuje vysokou aprobovaností a další vzdělávání, které
je plně podporováno vedením školy, přispívá k pedagogické
erudici, jež je předpokladem pro úspěšné vzdělávání žáků.

� Žáci 1. až 4. ročníku mají možnost využívat školní druži-
nu, v jejím rámci jsou organizovány výtvarné a pohybové ak-
tivity. I školní klub, který je přednostně určen žákům 2. stup-
ně, nabízí mnoho aktivit pro volný čas (sporty, plavání, výuky
hry na hudební nástroje, výtvarné, přírodovědné, naukové
útvary). Tyto aktivity, které se odehrávají v areálu školy, mo-
hou být výhodou zejména pro menší děti, které mohou smy-

sluplně využít odpoledních hodin bez dalších přesunů. Sou-
částí života školy je zapojení do soutěží a olympiád, projektů,
školních akcí i evaluačních aktivit. Ucelený přehled posky-
tuje školní ročenka i výroční zpráva na našich webových
stránkách.

Žáci mají možnost podílet se na rozhodování o věcech tý-
kajících se života školy. Ve škole je činná Rada starostů, ve
které jsou zástupci tříd 2. až 9. ročníku. Rada starostů se schá-
zí jednou měsíčně s ředitelkou školy.

� Žáci 1. ročníku jsou přijímáni do dvou tříd prostřednictvím
zápisu, po posouzení školní zralosti a po rozhovoru s rodiči.
V tento čas avizujeme Den otevřených dveří, který se koná
11. 12. 2008. Začíná v 16:00 informativní schůzkou zejména
pro rodiče prvňáčků.

Nadějné je přijetí žáků do 6. ročníku, kdy máme zájem do-
plnit počet žáků po těch, kteří odcházejí na osmiletá gymná-
zia. Při přijímání žáků do vyšších ročníků jsou posuzovány
jejich aktuální vzdělávací výsledky a předpoklady pro výuku
cizích jazyků, při přestupu nabízíme krátkodobé pohostinné
pobyty. Významným kritériem pro přijetí žáka je akceptování
křes!anského zaměření školy.

� Výuka náboženství je součástí běžného rozvrhu hodin.
Patří mezi povinné předměty, církevní škola bez „povin-
ného“ náboženství by totiž byla jako plavecká škola bez „po-
vinného“ plavání. Nabízíme i další duchovní aktivity – škol-
ní bohoslužby, přípravy ke svátostem, duchovní obnovy pro
žáky, učitele i rodiče a mnoho dalších. Poněkud netradiční
možností jsou třeba ranní roráty v době adventní. Většina du-
chovních činností je dobrovolná, a proto přijímaná pozitivně
a těmi, kdo mají zájem. Například v některých třídách jedna
hodina na svátost smíření skoro nestačí.

� Na životě církve se naše škola podílí například svou účastí
na pouti církevních škol nebo pořádáním Tříkrálových sbírek
a sbírek misijních. Školní kaplan a kněží, kteří působí ve far-
nosti nebo v řeholních řádech františkánů, dominikánů a ma-
riánů, slouží školní mše, dávají duchovní obnovy jednotlivým
třídám v adventní a postní době, vyučují náboženství. Žáci se
podílejí na přípravě liturgie školních mší, ministrují a zpívají
ve schole. Do nepřímého působení školy v církvi i v širším
okolí školy lze zahrnout i různé akce během liturgického
roku, jako jsou křty, první svaté přijímání, křížová cesta, mi-
kulášské nadílky, vánoční trhy, účast v různých soutěžích,
olympiádách a uměleckých přehlídkách. Naše účast bývá
velmi úspěšná.

� Starosti i radosti jdou ruku v ruce. Když odhlédnu od sta-
rostí ekonomických – že nemohu poskytnout dostatek finanč-
ních prostředků pro potřebný rozvoj školy, starost mi dělá ne
vždy přirozeně dobré, kultivované chování žáků křes!anské
školy. Ale to je nekonečná výchovná práce rodiny i školy.

Naštěstí ani o radosti není nouze. To když se něco úspěšně
završí. Z těch dílčích radostí aktuálně – například teS oteví-
ráme školní klub pro starší děti a připravujeme Vánoční trhy
s výstavou Maxibetléma (přijSte se na něj podívat – bude
o Vánocích v kostele sv. Ignáce na Karlově nám. v Praze).
Velkou radostí určitě je, troufám si říci, dobrá pověst školy,
její bezpečné a přátelské prostředí, zájem o ni ze strany rodičů

Váš Učitel je jeden, Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze
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Bohoslužby v rozhlase 
Katolické mše v prosinci 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

7. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ: kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František Radkovský)
21. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ: katedrála sv. Petra a Pavla, Brno (Mons. Jiří Mikulášek)
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. Jiří Slabý)
28. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY, kostel Svaté rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Peter Janáček O.Praem.)

Mimořádně:
24. 12. půlnoční ze SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ (24:00), kostel sv. Ludmily, Praha-Vinohrady (P. Gereon Tomáš Biňovec

O.Praem.)
Bohoslužby v televizi NOE

7. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30): kostel sv. Václava v Ostravě (P. Lukasz Karpinski, Sch.P.)
14. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30): kostel sv. Václava v Ostravě (P. Ladislav Kozubík SDB)
21. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (10:30): kostel sv. Václava v Ostravě (P. Marek Andrzej Pawlica)
24. 12. půlnoční ze SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ (23:55): chrám sv. Petra ve Vatikánu (papež Benedikt XVI.)
25. 12. požehnání Urbi et Orbi (12:00): Vatikán (papež Benedikt XVI.)
28. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY (10:00): kostel sv. Jakuba v Trnavě, ve slovenštině

i žáků a vůbec všechno dobré a krásné, co v ní, s pomocí
Boží, můžeme prožívat. Významná je i spolupráce s rodiči –
jejich zájem a péče o věci školy, velmi si vážím pozornosti
a pomoci sester voršilek.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce Janě Novákové. kh

Kontakt: Ostrovní 9, 110 00 Praha 1, tel.: 224 931 495, 224 934 646, 
e-mail: zcs.ostrovni@volny.cz; http://www.volny.cz/zcs.ostrovni

Veselá škola – církevní základní škola
a základní škola umělecká
� Veselá škola – církevní základní a základní umělecká je
především školou, která se snaží navázat na více než dvouti-
síciletou tradici učení a výchovy v církvi. Učíme děti číst,
psát a počítat, stavíme spolu s nimi základy schopnosti po-
znávat a učit se. Ve výchově se snažíme o naplňování ra-
dostné zvěsti Ježíše Krista.

Z hlediska dnešní doby snad škola specifická je. Pravi-
delně ji navštěvuje za zřizovatele, jímž je Arcibiskupství
pražské, otec biskup Václav Malý, což je vždy pro děti, učitele
i rodiče velkým svátkem a požehnáním.

Rodiče mají do školy volný přístup a snažíme se o maxi-
mální otevřenost a spolupráci mezi rodinou a školou. Velmi do-
bré je také spojení základní a základní umělecké školy, protože
děti mohou pod jednou střechou plnit své školní povinnosti
a odpoledne si vybrat z velmi pestré nabídky zájmových oborů.

Naši školu by si měli vybrat rodiče, kteří chtějí, aby jejich
dítě bylo vzděláváno a vychováváno v duchu křes!anství.

� Aktivit nad rámec osnov má naše škola hodně. Především
je to školní olympiáda, která po tři měsíce školního roku na-
bízí pestrou škálu námětů pro práce dětí. Mohou jak získat
úctu a obdiv za své dovednosti, tak vytvořit nádherná díla
trvalé hodnoty. Po vyhodnocení nejlepších olympijských
prací pořádáme ke 30. lednu výstavy, ples, koncerty a další
akce, kde jsou díla ke zhlédnutí pro veřejnost.

Z široké nabídky dalších aktivit bych zmínila např. jízdu
na koni, hledání pokladů na vycházkách Prahou, počítačovou
výuku i hraní, trampolínu na školní zahradě Rytířského řádu
křižovníků, výtvarné obory fotografie, keramika, kresba
a malba, hudební obory flétna, klavír, kytara, bubny, hudební
skupiny, dramatický obor … vše je uveřejněno v informač-
ním listu na www.veselaskola.cz

� Naše škola přijímá žáky do školy zápisem. Důležité je
pouze, aby dítě bylo tak zvaně zralé pro vstup do první třídy
a aby rodiče měli o naši školu zájem.

� Výuka náboženství probíhá týdně ve třídách. Dále se
o naše děti a učitele starají školské sestry a premonstrát Nor-
bert Vehovský pořádáním měsíčních duchovních obnov.
Druhá školní budova v Biskupské ulici na Praze 1 patří Rytíř-
skému řádu křižovníků s červenou hvězdou, je u ní fara, a tak
je škola zapojena do života farnosti. Pro dospělé pravidelně
přednáší prof. Zedníček pozitivní psychologii a pro učitele
prof. Pi!ha pedagogiku na církevní škole.

Nabídka duchovních podnětů a aktivit je právě díky životu
v církevní škole přijímána jako normální. To je ve výchově
nedocenitelné, protože rozdělení života na tzv. profánní a du-
chovní nese velkou řadu problémů. Navíc mnoho dětí sku-
tečně přirozeně vnímá duchovní svět – proto Ježíš říká, že
všichni máme být jako děti.

� Každá církevní škola se velkou měrou podílí na životě
církve, protože spolu s rodiči vychovává a vzdělává budoucí
generace církve.

Lidé, se kterými se setkávám, vnímají působení církevních
škol jako dobré. Městská část naši školu podporuje, protože
oceňuje pestrost kvalitních škol Prahy 1, mezi kterými si
rodiče mohou svobodně vybrat. Pedagogičtí odborníci se za-
jímají o církevní školství z profesního hlediska a do Veselé
školy pravidelně docházejí učitelé i studenti z Pedagogické
a Filosofické fakulty UK na náslechy, pozorování a diskuse.
Politická veřejnost vnímá církevní školství proměnlivě,
přesto jako nesporný klad českého školství. Úzké okolí mívá
názory poměrně ovlivněné svým vztahem k dětem. Pro ně-
které jsou děti obtížným hlukem, pro jiné radostí a štěstím.

� Radosti jsou veliké, protože práce s dětmi, a k tomu
v církvi, přináší radost téměř každý den. Obdivuji proto kněze
ve zpovědnicích nebo lékaře a sestry v nemocnicích, protože
ti musí svou radost čerpat mnohdy jinde. A starosti? Vždy!
jsme tu od toho, abychom se starali.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce Mgr. Janě Válkové. kh

Kontakt: Soukenická 10, 110 00 Praha 1, tel.: 222 316 600, 777 226 226;
e-mail: reditelna@veselaskola.cz; http://www.veselaskola.cz/
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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. 05:45 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv. s rorátními zpěvy
19:00 Praha-Dejvice, Arcibiskupský
seminář – setkání s bohoslovci české
provincie

3. 12. 17:00 Praha, velvyslanectví Polska –
adventní setkání s polskou komunitou
19:30 Praha-Hradčany, Pražský hrad
– adventní koncert SONS, spolek
nevidomých a slabozrakých

4. 12. 08:00 Praha, Parlament – adventní
promluva pro poslance

5. 12. 14:45 Praha-Hradčany, Pražský hrad,
věž Mihulka – otevření stálé expozice
Hradní stráže
16:00 Praha-Hradčany, katedrála –
adventní koncert hudby Hradní stráže

7. 12. 10:00 Praha-Holešovice, kostel 
sv. Antonína – mše sv., stacionární
bohoslužba

10. 12. 18:00 Praha, Emauzy – kolokvium
České křes!anské akademie

11. 12. 05:45 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv. s rorátními zpěvy

12. 12. 16:30 Praha-Dejvice, Arcibiskupský
seminář – setkání s bohoslovci
pražské arcidiecéze

13. 12. 10:00 Mníšek pod Brdy – slavnost
terapeutické komunity Magdaléna

14. 12. 10:00 Praha-Lhotka, kostel P. Marie
Královny míru – mše sv., stacionární
bohoslužba

16. 12. 09:30 Praha-Střešovice – konference
II. pražského vikariátu

17. 12. 05:45 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv. s rorátními zpěvy

18. 12. 19:00 Praha, Národní galerie,
Anežský klášter – vernisáž výstavy
Svatý Václav a jeho kult

19. 12. 18:00 Praha, Národní galerie,
Anežský klášter – adventní setkání
s novináři

20. 12. 19:00 Praha-Hradčany, katedrála –
koncert, Rybova Česká mše vánoční

21. 12. 09:00 Praha-Koloděje, kostel Pový-
šení sv. Kříže – mše sv., stacionární
bohoslužba

23. 12. 05:45 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv. s rorátními zpěvy

25. 12. 00:00 Praha-Nové Butovice, Komu-
nitní centrum sv. Prokopa – půlnoční
mše sv.

25. 12. 09:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., Hod Boží vánoční

26. 12. 10:00 Stará Boleslav, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.

28. 12. 09:30 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila
a Metoděje – mše sv., svátek Sv. rodiny

31. 12. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., závěr občanského roku

Z diáře biskupa Malého

3. 12. 09:00 Praha-Vinohrady, Církevní
střední zdravotnická škola Jana 
Pavla II. – vizitace

5. 12. 11:00 Praha-Hradčany, Arcibiskup-
ský palác – setkání se zástupci komi-
se Iustitia et Pax z Rakouska

9. 12. 06:30 Praha-Dejvice, kostel sv. Vá-
clava – mše sv.
12:00 Praha, Vyšší odborná škola
publicistiky – vizitace

14. 12. 10:30 Slaný, klášter bosých karmeli-
tánů – jáhenské svěcení

21. 12. 11:00 Praha-Vinohrady, kostel 
sv. Ludmily – jáhenské svěcení

24. 12. 24:00 Praha-Háje, Komunitní cen-
trum Matky Terezy – mše sv.

Stálý eucharistický výstav
DEN ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
St – Pá 12:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
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 15:00 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Út 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně) po mši sv: 
Pá (s pob. k Božímu Mil.)   cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

Po 18:30 – 19:00
St 18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město
Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

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

1. 12. 7:00 – 16:30
2. 12. 7:00 – 17:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy
3. 12. 7:00 – 16:30
4. 12. 7:00 – 18:00

6.–9. 12. 7:45 – 18:00 Neposkvrněného početí Panny Marie (Ke Strašnické) Strašnice
16. 12. 15:00 – 18:00
19. 12. 15:30 – 18:00 Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce) Lhotka
20. 12. 14:00 – 16:00
28. 12. 13:30 – 17:00

29.–31. 12. 9:00 – 17:00 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město
1. 1. 2009 13:30 – 17:00
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25. 12. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
nešpory

26. 12. 09:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv. pro jáhny

Z diáře biskupa Herbsta

6. 12. 12:00 Lysá nad Labem, kostel Naro-
zení sv. Jana Křtitele – mše sv.

7. 12. 8:00 Kostelec nad Černými lesy,
kostel svatých Andělů strážných –
mše sv.

8. 12. 18:30 Praha-Karlín, kostel sv. Cy-
rila a Metoděje – mše sv., slavnost
Neposkvrněného početí Panny Marie

13. 12. 11:30 Praha-Lhotka, kostel Panny
Marie Královny míru – mše sv.

14. 12. 10:00 Praha-Háje, Komunitní cen-
trum Matky Terezy – mše sv.
15:00 Konopiště – Benešovské roráty

20. 12. 09:00 Stará Boleslav, kostel
Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.

21. 12. 11:00 Praha-Podolí, kostel sv. Mi-
chaela Archanděla – mše sv.

24. 12. 22:00 Ondřejov, kostel sv. Šimona
a Judy – mše sv.

25. 12. 09:00 Černouček, kostel sv. Barto-
loměje – mše sv.

26. 12. 10:00 Tehov, kostel sv. Prokopa –
mše sv.

28. 12. 11:00 Dobřichovice, zámecká kaple
sv. Judy Tadeáše – mše sv.

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

Tříkrálová sbírka 2009
Církev je autentická tam, kde slouží po-
třebným. Pro službu lásky ustanovila
Charitu jako svou prodlouženou ruku.
Charitní práce ve farnostech není jen
projevem naší dobré vůle, ale naší
povinností! Tam, kde církev rozvíjí cha-
ritní aktivity, se něco děje: církev je au-
tentická, sluší jí to a lidé kolem to vidí,
v této podobě církev berou. Tam, kde
má církev charitního ducha, káže tím
nejlepším způsobem.

Tříkrálová sbírka má pro Charitu
velký význam. Jednak je to důležitý
zdroj peněz na financování charitních
projektů, ale i konkrétní způsob pasto-
race. Bez Tříkrálové sbírky by nevznik-
la celá řada velkých či malých charit-
ních aktivit ve farnostech i v diecézi.

Letošní Tříkrálová sbírka má přede-
vším posloužit k dovybavení Azylo-
vého domu Gloria pro matky s dětmi
a stacionáře pro seniory v Praze 5, k vy-
budování nových prostor pro Migrační
centrum v Praze a přispět k výstavbě
vyšší odborné školy pedagogické v in-
dickém Bidaru. Bude probíhat od ne-
děle 4. ledna do neděle 11. ledna 2009.

Nabídka duchovních cvičení
v Exercičním domě Tovaryšstva
Ježíšova v Českém Těšíně
� 4.–7. 12. 2008: víkendová duchovní
obnova pro všechny, vede P. Pavel Kou-
delka SJ
� 11.–14. 12. 2008: víkendová duchov-
ní obnova pro všechny, vede P. Jan Ada-
mík SJ
� 8.–11. 1. 2009: víkendová duchovní
obnova pro všechny, vede P. Jan Ada-
mík SJ
� 18.–24. 1. 2009: I. týden DC „Poznat
hloubku vlastního hříchu a velikost Bo-
žího milosrdenství“, vede P. František
Lízna SJ
� 29. 1. – 1. 2. 2009: víkendová du-
chovní obnova pro všechny, vede P. Jo-
sef Čupr SJ

Přihlášky zasílejte na adresu: Exerciční
dům TJ, Masarykovy sady 24, 737 01
Český Těšín, e-mail: ex.dum.tesin@
jesuit.cz, tel.: 558 761 421, 737 930 713

P E R S O N A L I A

Jmenování čestného preláta
Titulem prelát Jeho Svatosti byl oceněn
Mons. ThLic. Josef Vojtěch Šach, kněz
pražské arcidiecéze působící v Kanadě.
Rozhodnutí Svatého otce o udělení ti-
tulu, které bylo podepsáno v Římě
23. srpna 2008, slavnostně předal nové-
mu prelátovi v kostele sv. Václava v To-
rontu v neděli 30. listopadu 2008 Mons.
Petr Esterka, biskup pověřený pastorací
krajanů. Srdečně blahopřejeme.

Suspense
P. Bronislav Ignác Kramár O.Praem.,
opat želivský, uložil s účinností od
6. 10. 2008 P. Mgr. Richardu Robertu
Štajnigerovi O.Praem. podle kán. 1333
§ 1.1˚, 1.2˚ a 1.3˚ CIC/1983 trest
suspense. Na jmenovaného se vztahuje
zákaz konat všechny úkony moci ze
svátosti svěcení, všechny úkony z moci
řízení a zákaz výkonu všech práv nebo
úkolů spojených s úřadem.

Ustanovení
Miroslav Cúth byl z důvodu zajištění
neodkladné pastorační péče a administ-
rativní správy uvolněných farností
s účinností od 7. listopadu 2008 jmeno-
ván a ustanoven administrátorem excur-
rendo Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Antonína, Praha-Holešovice,
a ŘK farnosti u kostela sv. Gotharda,
Praha-Bubeneč. Tímto ustanovením se
nemění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Dominik Savio Pavel Hertl
SDB byl se souhlasem svého řeholního
představeného s účinností od 1. října
2008 uvolněn z funkce kaplana Křes-
!anského gymnázia Praha-Hostivař.
Ostatní ustanovení zůstávají nadále
v platnosti.
P. Jaroslav Mikeš SDB byl se souhla-
sem svého řeholního představeného
s účinností od 1. října 2008 jmenován
a ustanoven kaplanem Křes!anského
gymnázia Praha-Hostivař. Tímto usta-
novením se nemění ani neruší ostatní
ustanovení.
Ján Petrovič byl s účinností od 1. října
2008 na dobu tří let jmenován okrs-
kovým vikářem vikariátu Rakovník.
Tímto ustanovením se nemění ani ne-
ruší ostatní ustanovení.
P. Prokop Petr Siostrzonek OSB byl
na svou žádost jako řeholního předsta-
veného s účinností od 1. listopadu 2008
uvolněn z funkce faráře ŘK farnosti
u kostela sv. Markéty, Praha-Břevnov.
JUDr. Isabella Slavíčková byla s účin-
ností od 15. října 2008 jmenována
a ustanovena notářkou Arcibiskupství
pražského.
P. Mgr. Michael Jan Špán OSB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. listopadu 2008 uvolněn
z funkce farního vikáře ŘK farnosti
u kostela sv. Markéty, Praha-Břevnov,
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem tamtéž.

Úmrtí
P. Bonfil Václav Bošek OFMCap., na
odpočinku v klášteře kapucínů v Praze
na Hradčanech, zemřel 29. října 2008
ve věku 91 let, v 68. roce své kněžské
služby. Pohřben byl 4. listopadu 2008
na hřbitově v Praze-Břevnově. R.I.P.
Alois Kánský, farář v Praze-Holešovi-
cích, zemřel 31. října 2008 ve věku
54 let, v 31. roce své kněžské služby.
Pohřben byl 7. listopadu 2008 do rodin-
ného hrobu na Vinohradském hřbitově
v Praze. R.I.P.



J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
Pavel Jančík, administrátor v Praze-Vi-
noři 8. 12. 1973 (35 let)
Antonín Gilbert Plíšek O.Praem., trvalý
jáhen 11. 12. 1998 (10 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě

18. 12. 1937 (71 let)
P. RNDr. Josef Šplíchal SDB, výpo-
mocný duchovní u Nejsv. Trojice v Pra-
ze-Podskalí 25. 12. 1968 (40 let)

Životní jubilea
P. Mgr. František Ptáček SDB, rektor
u sv. Kříže v Praze-Novém Městě

5. 12. 1958 (50 let)
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Praze

10. 12. 1920 (88 let)
Jiří Pištěk, kněz pražské arcidiecéze na
odpočinku v Sedlci-Prčicích

15. 12. 1926 (82 let)
Jan Birka, osobní farář, výpomocný du-
chovní ve Staré Boleslavi a v Brandýse
nad Labem 17. 12. 1927 (81 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze-Kobylisích

21. 12. 1924 (84 let)
P. Florián František Štětina OFM, osob-
ní farář, administrátor v Postupicích

23. 12. 1925 (83 let)
Oldřich Pokorný, kněz pražské arcidie-
céze na odpočinku ve Staré Boleslavi

26. 12. 1927 (81 let)
Ing. Viktor Frýdl, kněz pražské arcidie-
céze působící v jižních Čechách

27. 12. 1943 (65 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: 220 181 373
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
http://ps.apha.cz
2. 12.  19:30  Příprava na život v man-
želství (8/8)*; CPR
3. 12.  10:00  Společenství maminek
s dětmi; DS
6. 12.  9:00  Adventní duchovní obnova
pro farnost sv. Matěje a Duchovní sprá-
vu u kostela sv. Vojtěcha, vede P. Ondřej
Pávek; DS

8. 12.  20:00   Přednáška v rámci ČKA
Praha 6, Mons. ThLic. Tomáš Holub,
Th.D.: Etické aspekty války proti tero-
rismu; ČKA Praha 6
10. 12.  9:30  Akademie nejen pro seni-
ory: Adventní duchovní obnova, vede
Mons. Bohumil Kolář; PS
17. 12.  10:00  Společenství maminek
s dětmi; DS
19. 12.   20:00   Modlitba Taizé; DS

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené
PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum
pro rodinu; DS – Duchovní správa u kos-
tela sv. Vojtěcha; ČKA – Česká křes!anská
akademie

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

Informace pro snoubence
Zimní osmidílná společná příprava se
uskuteční v termínu 20. 1. až 10. 3.
2009 v pražském Pastoračním středis-
ku. 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 nejdřív telefo-
nicky nebo mailem v Centru pro rodinu.
Kapacita kurzu je omezena! Následující
termín přípravy je 7. 4. – 26. 5. 2009.

V sobotu 14. února 2009 proběhne
v Praze na Vyšehradě v rámci památky
svatého Valentina – patrona zamilova-
ných Pou! snoubenců. Připomínáme, že
na pražském Vyšehradě je uchováván
ostatek sv. Valentina. Na programu
bude celodenní rekolekce pro snou-
bence od 9:00, kterou povede P. ThLic.
Prokop Brož, Th.D. (pro předem přihlá-
šené), a odpolední mše svatá ke cti
sv. Valentina ve vyšehradské bazilice
sv. Petra a Pavla. Aktuální informace
o programu naleznete na adrese http://
cpr.apha.cz/ valentin/

Během pouti snoubenců budeme in-
formovat o různých formách přípravy
na manželství v diecézi. Tyto informace
můžete získat také telefonicky přímo
v Centru pro rodinu nebo na internetové
adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/

Pohled účastnice Soboty pro
manželky
Duchovní obnova s P. Kodetem na téma
„Identita a poslání ženy“ byla pro mě
krásným pohlazením. Asi nejvíc mi
v hlavě utkvěla myšlenka: „Žena nemá
číst jenom v Bibli, ale také ve vlastním
srdci.“ Také si myslím, že ty nejhlubší
tužby jsou od Boha.

Je moc hezké, když si je partneři po-
máhají rozvíjet, když je nepošlapávají.
Pro mě, ženu, která nemůžeme mít vlast-
ní děti, bylo také přínosné slyšet o tom,
že všechny ženy mají být matkami – mají
dávat život v mnoha podobách. Ženu
žádný jiný člověk nenaplní, v posledku
nás naplní jedině Bůh.

Myslím, že pro mnoho žen bylo pří-
nosné, když slyšely, že mají před Bohem
velkou hodnotu, že si mají být vědomy
své důstojnosti. A od řeholníka je potě-
šující slyšet, že církev bez žen by byla
smutná a nebyla by tak krásná. Sdílení
ve skupinkách, aspoň v té naší, bylo vel-
mi otevřené. Svátost smíření a boho-
služba slavená v klidu je také k nezapla-
cení. Odcházela jsem z obnovy s hlavou
vztyčenou a se srdcem naplněným ra-
dostí. Ludmila K.

Příští sobota pro manželky je napláno-
vána na 28. března v pražském Pasto-
račním středisku od 9 do 17 hodin.
Aktuální informace o programu průběž-
ně doplňujeme na adrese http://cpr.apha.
cz/manzelky/

Maminky v obtížných
životních situacích
Pravidelná sobotní sekání osamělých
maminek v novém roce začínají v sobo-
tu 10. ledna od 14 do 17 hodin v pražské
Rezidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. Na
setkání bude společná modlitba a sdílení
radostí a starostí. Další termíny setkání
jsou: 7. 2. a 14. 3. Srdečně zveme vdovy,
rozvedené a svobodné maminky!

Poděkování a pozvání
Na závěr občanského roku bych rád sr-
dečně poděkoval všem, kteří se v uply-
nulém roce zapojovali do pastorační
práce s rodinami v naší arcidiecézi.

Zároveň bych chtěl již nyní před-
běžně pozvat všechny ty, kterým jde
o dobro rodin, na sedmou Pou! rodin
pražské arcidiecéze, která se uskuteční
v sobotu 6. června 2009 na Svaté Hoře.

Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu
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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 

� Akční úterky – to je název nové akti-
vity pořádané pro mladé cca 1x měsíčně
v ADCŽM Nazaret. V úterý 2. 12. se
ocitneme na stopě proroků: tvořivý ve-
čer, kontemplativní noc a ráno roráty.
Teplé oblečení! Začínáme v 18:30, sa-
mozřejmě je možné přespat.
� Zveme všechny 12ti až 16tileté na
víkendovku z cyklu K jádru věci s ná-
zvem „Punk, rock, folk, jazz, metal, …
– co posloucháš?“, která se uskuteční
5.–7. 12. Tentokrát o hudbě. Jaký má na
nás hudba vliv? Je důležité si v hudbě
vybírat? Jsou v hudbě důležitá i slova?
Existuje hudba, kterou je lépe neposlou-
chat? Začínáme v pátek v 19 hodin, ko-
nec je v neděli po obědě. S sebou spa-
cák, 250 Kč, buchtu a dobrou náladu.
� I letos v Nazaretě proběhne Adventní
duchovní obnova pro mládež od 17 do
30 let, tentokrát v termínu 12.–14. 12.
od 19:00 s P. Vladimírem Málkem, pod
názvem „Chci ti něco povědět …“ (Lk
7,40). S sebou spacák, přezůvky, Bibli,
psací potřeby a 200 Kč. Pokud by pro
tebe finance měly být hlavním důvo-
dem, proč nepřijet, ozvi se nám a vyře-
šíme to! Prosíme, hlaste se na adresu
adcm-pha@volny.cz nebo telefonicky:
244 910 469, nejpozději do 10. 12.
� Prosincové předvánoční Večery ve
středu se uskuteční 17. 12. od 18:30
v Klubu u P. Marie Sněžné na Jungman-
nově náměstí. Adorace, možnost svá-
tosti smíření, téma z cyklu Big people
o Chiaře Lubichové a od 20:00 předvá-
noční koncert sboru KTF Acant.

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

30. 11. 16:00 1. adventní koncert –
Musica Pro Sancta Cecilia, vokální a in-

strumentální koncert renesanční a ba-
rokní hudby, vstupné dobrovolné
5. 12. 17:00 Mikulášská besídka pro
děti, vstupné dobrovolné (pořádá KSK
Praha)
6. 12. 15:00 Dětský karneval
7. 12. 16:00 2. adventní koncert –
Bob Fliedr a dětský sbor Bobci, vstupné
dobrovolné
8. 12. 16:00 P. Ing. M. Fiala: „Ad-
ventní rozjímání“ – přednáška v rámci
Klubu seniorů
12. 12. 10:00 Psycholožka V. Jančová:
„Přestali jste být partnery, zůstáváte ro-
diči aneb Jak zůstat dobrým rodičem!“
– přednáška v rámci Denního klubu
13. 12. 16:00 „Klaunův vánoční stro-
meček“ – divadlo pro děti
14. 12. 16:00 3. adventní koncert –
sbor Orfej, směs evropských adventních
a vánočních písní
17. 12. 10:00 Předvánoční besídka pro
děti, vstupenka 50 Kč, nutno předem
zakoupit v Denním klubu (v ceně vstup-
ného dáreček pro děti)
18. 12. 19:00 Filmový klub: „Králov-
ství nebeské“ režie Ridley Scott, násle-
duje debata s hostem, historikem stře-
dověku Mgr. Petrem Kopalem, drama-
turgem a spoluautorem projektu „Film
a dějiny“
20. 12. 17:00 Koncert „Charmone“
21. 12. 16:00 4. adventní koncert, só-
listka opery Národního divadla Lydie
Havláková a hosté

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

3. 12. 19:00 Teologická škola s P. Mi-
chalem Němečkem na téma „Listy sv.
Pavla“ (Pastorační centrum sv. Tomáše)
7. 12. 17:00 Adventní koncert sou-
boru Codex temporis (v kostele v Do-
bříši, vstupné dobrovolné)
10. 12. 18:00 Ekumenická bohoslužba
v evangelickém kostele v Dobříši.
17. 12. 19:00 Teologická škola s P.Mi-
chalem Němečkem na téma „Listy sv.
Pavla“ (Pastorační centrum sv. Tomáše)
23. 12. 14:15 Betlémské světlo předají
skauti v kostele v Dobříši – od 15:00 do
17:30 bude možno si ho vyzvednout
v Pastoračním centru

26. 12. 15:00 Zpívání u jesliček v kos-
tele v Dobříši. PřijSte si s dětmi zazpí-
vat koledy!
26. 12. 19:00 Vánoční koncert Dobříš-
ského chrámového sboru v zrcadlovém
sále zámku Dobříš (vstupné dobrovolné)

Arcidiecézní
Charita

Praha
Londýnská 44, Praha 2, 
tel.: 224 246 519 (73), 
e-mail: praha@charita-adopce.cz
www.charita-adopce.cz
vás zve na
� Tříkrálový benefiční koncert pod
záštitou kardinála Miloslava Vlka za
účasti papežského nuncia arcibiskupa
Diega Causero. Koncert proběhne
v pondělí 5. ledna 2009 v 19:30 ve Sme-
tanově síni Obecního domu v Praze. Če-
ský komorní orchestr a Pražský filhar-
monický sbor provedou skladbu Mesiáš
Georga Friedricha Händla. Výtěžek je
určen rozvojovým projektům v Indii
a Bělorusku. Vstupenky lze objednat na
adrese: koncert@charita-adopce.cz nebo
na tel. č.: 224 246 519 (573).
� Předvánoční setkání u příležitosti pre-
zentace nové pohádkové knížky Princ
Bajaja, kterou namalovaly děti ze Zam-
bie. Děti i dospělé čeká zajímavý pro-
gram: výroba obrázků či přáníček, který-
mi potěšíte děti v daleké Zambii; soutěž
o atraktivní ceny, prezentace nové po-
hádkové knihy Princ Bajaja a beseda na
téma „Jak se žije v Zambii“; možnost za-
koupení vánočních dárků, kterými nejen
potěšíte, ale také pomůžete (Fair Trade,
přáníčka z Indie i Afriky …). Setkání se
uskuteční 8. prosince 2008, od 17:00 do
19:00 ve Farním klubu u Panny Marie
Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
vchod do Klubu z Františkánské zahrady.
Více informací: www.adopcenadalku.cz,
adopce@charita-adopce.cz nebo tel.:
224 246 519 (573).

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
zve všechny zájemce na
� Společenské odpoledne na téma: Již-
ní Afrika – východ + Svazijsko, ve stře-
du 17. 12. 2008 od 14:30 do 16:30 ve
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Farním klubu u Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 (vchod
z Františkánské zahrady), přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek.
� Adventní duchovní obnova pro ženy,
v sobotu 20. 12. 2008 od 9:00 do 16:00
v kostele sv. Ignáce, Karlovo nám.,
Praha 2 (promluvy budou v místnosti
č. 24 v prvním patře „ve věži“, vchod
z Ječné ul. č. 2, dveře v průjezdu po pra-
vé straně). Duchovním průvodcem bude
prof. Ludvík Ambruster.

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
5. 12. 16:00 Koncert v kostele
Sv. rodiny – Barker College Chamber
Orchestra & Choir – australský 56-člen-
ný studentský sbor a orchestr zahraje
skladby australské i evropské.
7. 12. 17:00 II. adventní koncert
v kostele Sv. rodiny – Jásejte nebesa
(Christina Kluge – soprán; Jaroslav
Mrázek – tenor; Miroslav Laštovka –
trubka; Jiří Hošek – varhany), pod zášti-
tou ÚMČ Praha 17.
11. 12. 18:00 NalaSte se na Vánoce
v kostele Sv. rodiny: Two Voices – Dva
Hlasy. Netradiční spojení hlasů šansoni-
érky Jany Rychterové a mezzosopra-
nistky Edity Adlerové v netradičním
vánočním koncertu netradičních písní
a textů. Two Voices se rozhodly trvale
svou tvorbou podporovat klienty Do-
mova sv. Karla Boromejského.
12. 12. 18:00 Předvánoční zpívání
v refektáři. Řepský dětský pěvecký
a komorní sbor Musi-Canti Classic.
Sbormistr Mga. Zdeněk Klumpar.
13. 12. 15:30 Koncert v refektáři –
Flétna a klavír. Žáci ZUŠ paní učitelky
Hrbkové.
14. 12. 17:00 III. adventní koncert
v kostele Sv. rodiny – Charmone aneb
Radost. Ženský komorní sbor (V. Nes,
G. P. Palestrina, J. Ibert, C. Debussy,
B. Britten, J. Kasal).
21. 12. 17:00 IV. adventní koncert
v kostele Sv. rodiny – S. Bach
G. B. Pergolessi J. J. Ryba a další
(M. Hanzal – varhany, L. Kinkal – trub-
ka, K. Nedoma – sól. zpěv, Smyčcové
kvarteto, Ženský kom. sbor, sbormistry-
ně J. Veverková). Pod záštitou Nadační-
ho fondu Maltézského kříže a Klubu
IPA ČR. Vstupné 300 Kč.

26. 12. 17:00 Modlitba za nemocné
s koncertem v kostele Sv. rodiny. Pod
záštitou ÚMČ Praha 17.

Po celý prosinec je v refektáři Do-
mova otevřena Praze věnovaná výstava
fotografií Ely Marie Hřebíkové, Jany
Syrové, Zdeňka Ondráška a Vladimíra
Leitnera ČTYŘLÍSTEK.

Kostel Sv. rodiny je v zimních měsí-
cích vytápěný.

Pokud není uvedeno jinak, vstupné
na všechny akce je dobrovolné. Výtě-
žek všech prosincových benefičních
koncertů je určen na podporu zavedení
kabelové televize pro ležící pacienty
Domova.

Adventní trhy
5. 12. 15:00 – 19:00
7. 12. 16:00 – 18:30

11. 12. 16:00 – 20:00
14. 12. 16:00 – 18:30
21. 12. 16:00 – 18:30

ve foyer kostela Svaté rodiny, prodej
dárkových výrobků a obrazů věnova-
ných Generálním ředitelstvím vězeňské
služby České republiky Domovu sv.
Karla Boromejského, autory artefaktů
jsou odsouzení různých českých věznic.

Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice
http://divadlomiriam.cz
2. 12. 19:00 Výběrčí / Hrobnice –
hostující představení Divadelního studia
Neklid (drama s jedinou jednající oso-
bou) Milan Uhde: Výběrčí – nelítostný
obraz lidské duše. Hrobnice – inspiro-
váno hrou Jana Kameníčka Hrobník.
4. 12. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt:
Návštěvník – fiktivní setkání slavného
rakouského psychiatra Sigmunda Freu-
da s neznámým návštěvníkem.
7. 12. 15:00 Perutinka – pohádka
pro nejmenší děti o holčičce Perutince,
které se splnil její sen létat.
7. 12. 19:00 Browning a růže – kon-
cert skupiny Zpětné zrcátko. Nové poe-
tické písně Petra Traxlera na texty bás-
níků Františka Gellnera, Jiřího Ortena,
K. H. Máchy, Jaroslava Seiferta, F. L.
Čelakovského a dalších.
9. 12. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt:
Noemovo dítě – příběh o síle přátelství,
které překonává hranice rasy, kultury
a náboženství.
12. 12. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt:
Oskar a Růžová paní – další pozoruhod-
ný text francouzského dramatika hovoří

o základních otázkách lidské existence.
14. 12. 15:00 Traxleři – tradiční vá-
noční koncert. Ohlasy starých evrop-
ských písní, zpěvy středověkých stu-
dentů, kramářské a kabaretní písně
i české vánoční koledy.

Rezervace: denně 16–21 hod., tel. 
604 322 969 nebo 274 818 525 nebo 
e-mail: divadlo.miriam@volny.cz

Další zprávy

TEC+ v Praze-Vinoři
TEC+ je určen lidem zhruba od 22 let
a má za cíl otevřít nové cesty k uchope-
ní a prožití velikonočního tajemství.
Probíhá ve třech dnech nazvaných Den
umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání.
Součástí programu je mše svatá, modlit-
ba, promluvy, obřady vycházející z ka-
tolické liturgie, hry, tvořivá činnost
a plno překvapení.

Zveme tedy na další TEC+, který
proběhne v termínu 9.–11. ledna 2009
na faře v Praze-Vinoři. Program začíná
v pátek v 17 hodin a končí v neděli ko-
lem 17. hodiny po společně slavené mši
svaté. Stravování je zajištěno na místě.
Cena programu je 450 Kč.

Informace a přihlášky: Pavla Fabia-
nová, mobil 776 712 084, e-mail:
p.f.2000@seznam.cz. Podrobné infor-
mace na http://web.katolik.cz/TEC/

Svatomikulášské slavnosti
pořádá ve spolupráci s farností u kostela
sv. Tomáše v chrámu sv. Mikuláše na
Malé Straně Společnost pro duchovní
hudbu a Psaltérium s.r.o. V předvečer
svátku patrona tohoto kostela, v pátek
5. 12., se od 16:15 uskuteční nadílka pro
děti, kterou zpěvem doprovodí Jana
Svobodová, syn Mikuláš a Pavel Svo-
boda. V sobotu 6. 12. v 10:00 bude
slavná zpívaná mše sv., hlavním cele-
brantem je Mons. Vladimír Vyhlídka,
sídelní kanovník vyšehradský. Ordiná-
rium F. X. Brixiho zpívá Křižovnický
chrámový sbor – Wowes kolegium. Po
mši sv. bude kostel volně přístupný do
15:45. J. Eliáš

Krátká sdělení
� Kostel Panny Marie Královny míru
v Praze 4 (Ve Lhotce 36) pořádá před-
nášku Ing. Františka Koliny na téma
„Betlémy, jejich historie a současnost“,
která se bude konat v rámci Farní aka-
demie v neděli 7. 12. 2008 v 16:30.
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� Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se
uskuteční v neděli 21. 12. 2008 od 16 do
18 hodin v Centru Mariapoli, Mladobo-
leslavská 667, Praha-Vinoř, pod ná-
zvem „Vánoční Zlatá Praha“. Vstupné
dobrovolné, alternativní program pro
děti zajištěn. Bližší informace na adrese
http://www.focolare.cz.
� Světové společenství pro křes!an-
skou meditaci – ČR vás srdečně zve na
setkání a společnou meditaci, které bu-
dou v prosinci: 3. 12. a 17. 12. vždy od
18:00 v kostele sv. Tomáše, Josefská 8,
Praha-Malá Strana (zadní místnost Ka-
siciako/Madaura) a 11. 12. od 16:30
v Císařské kapli emauzského kláštera,
Vyšehradská 55, Praha 2; více na
www.krestanskameditace.cz, info@
krestanskameditace.cz
� Kolegium katolických lékařů praž-
ské arcidiecéze vás srdečně zve na
Adventní zamyšlení P. RNDr. Mgr. Jose-
fa Šplíchala SDB, které proběhne
17. 12. 2008 v Sále prof. Josefa Charvá-
ta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2 (vchod ze dvora, 1. patro napro-
ti schodům), začátek v 18:30.

Oznámení

Centrum Malvazinka – před-
školní zařízení rodinného typu
Pro děti od 2 do 6 let nabízíme na křes-
!anských hodnotách založené vzdělává-
ní, jazykovou, hudební, sportovní i kul-
turní výchovu. Vzdělávací plán funguje
dle celosvětově osvědčeného modelu.
Podmínkou je ochota obou rodičů se
školkou spolupracovat. Nabízí místa
i dětem, jejichž maminky nechodí do
zaměstnání. Více na www.parentes.cz
Individuální domluva možná! 

Kontakt: Přímá 8, Praha 5, Adéla Ší-
pová, sipova@parentes.cz, 606 938
776. Všechny rodiče a děti zveme,
přijSte se podívat!

Co nového v knižním světě
Ženy, milujte své muže!
(Hugues Dollié)
Život v manželství se vždycky nevyvíjí
podle toho, jak o tom partneři snili. Někte-
ré neideální věci je třeba pouze přijmout,
ale v mnoha jiných situacích lze dobře ne-
bo špatně reagovat a hodně záleží na obou
partnerech, zda bude výslednicí rozkol
nebo zkouškou posílená vzájemná úcta
a láska. Knihu s provokativním názvem pa-
rafrázujícím výzvu apoštola Pavla vůči
mužům uvítají nejen vedoucí příprav na
manželství a organizátoři manželských se-

tkání; autor v ní stanoví vysoký ideál, ale
krůček po krůčku k němu ukazuje cestu,
a to z pohledu člověka, který po této cestě
sám kráčí. Brož., 95 str., 99 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

O víře, naději a lásce
(Benedikt XVI.)
Pestrý výběr z papežových kázání při vel-
kých liturgických svátcích, z promluv před
modlitbou Anděl Páně i z projevů, které
pronesl jako významná autorita veřejného
života na zahraničních cestách. Jako pastýř
Božího lidu se tu Benedikt XVI. zamýšlí
zejména nad vírou, nadějí a láskou, jež jsou
základem křes!anského života a umožňují
nám žít v důvěrném společenství s Bohem-
-Láskou i v pokoji mezi sebou.

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

O duchovní zralosti
(Ludvík Armbruster)
Českým čtenářům se poprvé představuje
kněz, jezuita a současný děkan Katolické
teologické fakulty UK, který v minulosti
celá desetiletí působil jako profesor filoso-
fie na tokijské Sophia University a rektor
kněžského semináře v Tokiu. Zamyšlení
o duchovní zralosti ve světle spirituality
sv. Ignáce z Loyoly, která přináší tato pub-
likace, jsou výběrem z pravidelných měsíč-
ních duchovních obnov, jež otec Armbrus-
ter vedl u Sv. Ignáce v Praze během posled-
ních deseti let. Sám autor o sobě v úvodu
říká, že byl povolán žít a působit uprostřed
Božího lidu. Píše: „Duchovní slovo je vždy
více než pouhá informace. Je výzvou, která
může vést k přehodnocení osobních posto-
jů.“ Kniha je určena v prvé řadě křes!anům,
kteří usilují o prohloubení svého duchov-
ního života, což však neznamená, že by
nemohla zaujmout i ty, kdo své duchovní
zakotvení teprve hledají.

Brož., 127 str., 99 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Česká synoptická Bible
(Český ekumenický překlad + Bible kralická)
Unikátní publikace: český ekumenický
překlad a Bible kralická jsou vytištěny zr-
cadlově v jedné knize. Vydání včetně deu-
terokanonických knih.

2352 str., měkká vazba – kůže, 1480 Kč
pevná vazba, 1180 Kč

Samuel, www.samuelcz.com

Problémy sytých
Česko a Evropa v dnešním světě
(Dan Drápal)
Kniha významného evangelikálního publi-
cisty a provokativního myslitele odkrývá
překvapující perspektivy krize západní
kultury a ohrožení naší civilizace. Autor
odhaluje rozporuplnost současného západ-
ního myšlení i to, jak tyto rozpory prosa-

kují v různých oblastech politického a spo-
lečenského života. Kniha odhaluje kořeny
problémů, společenská analýza přesahuje
do až prorockého rozměru. Přes kritický
pohled neztrácí autor naději pro západní
svět. 76 str., 99 Kč

Samuel, www.samuelcz.com

Z historického kalendáře
4. prosince 1563 ukončen Tridentský sněm
za papeže Pia IV. (zahájen 13. 12. 1545).
7. prosince 1943 zrod Hnutí fokoláre. Je-
ho italská zakladatelka Chiara Lubichová
přispěla významně k obnovení vztahů me-
zi katolicismem a pravoslavným světem.
8. prosince 1813 narozen Adolf Kolping,
německý katolický kněz, sociální reformá-
tor, zakladatel Katolického spolku tovary-
šů. Usiloval o proměnu společnosti, jejímž
východiskem je kvalitní náboženské, soci-
ální, profesní a politické vzdělávání. V ČR
působí 28 základních článků – Kolpingo-
vých rodin († 4. 12. 1865).
8. prosince 1993 pražský arcibiskup kar-
dinál Miloslav Vlk otevřel a vysvětil kláš-
ter Kongregace Školských sester de Notre
Dame v Praze-Krči.
14. prosince 993 pražský biskup sv. Voj-
těch, vrátivší se z Říma, vysvětil chrám
nově založeného břevnovského kláštera.
14. prosince 1378 mrtvé tělo císaře Kar-
la IV., krále českého, přineseno do chrámu
sv. Víta, kde bylo vystaveno a 16. prosince
uloženo do královské hrobky chrámu
sv. Víta na Pražském hradě.
16. prosince 1243 bulou papeže Inocen-
ce IV. Incumbit nobis založen Řád sv. Au-
gustina.
16. prosince 1803 zemřel Adolf Josef
Šrámek, katolický kněz-premonstrát, od
roku 1781 správce klášterních statků.
V letech 1800–1803 byl opatem premon-
strátského kláštera na Strahově. Zasloužil
se o rozmnožení a uspořádání klášterní
knihovny a archivu. Projevoval zájem
o chrámovou hudbu (* r. 1747).
18. prosince 1733 Jan Mořic Gustav hra-
bě z Mandersheid-Blankenheimu potvrzen
papežem Klementem XII. jako 20. pražský
arcibiskup. Za jeho úřadování byl r. 1736
v katedrále sv. Víta dokončen náhrobek
sv. Jana Nepomuckého podle návrhu archi-
tekta Josefa Emanuela Fischera z Erlachu.
18. prosince 1848 zemřel Bernard Bol-
zano, katolický kněz italského původu
a teolog, český filosof a logik, sociální
a náboženský myslitel, profesor UK
v Praze (* 5. 10. 1781).
20. prosince 1593 papež Klement VIII.
ustanovil bosé karmelitány za samostatný
řád s vlastní správou a vlastním předsta-
veným.
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21. prosince 1873 narozen Emanuel
Rádl, křes!anský vědec, filosof a mora-
lista, profesor UK, organizátor českého fi-
losofického života. Předseda Jednoty filo-
sofické, zakladatel „Nového Athenaea“.
Zdůrazňoval ideové a mravní hodnoty
poslání křes!anství († 12. 5. 1942).
24. prosince 1818 Joseph Mohr, rakous-
ký katolický kněz, složil text k vánoční
koledě „Tichá noc, svatá noc“.
24. prosince 1918 narozen Mons. ThLic.
Karel Pilík, katolický kněz, farář v Praze-
Karlíně a rektor pražského kněžského se-
mináře. V roce 1946 jmenován prefektem
Arcibiskupského studentského konviktu
v Příbrami, rektor Nepomucena v Římě.
Kanovník kolegiátní kapituly u Všech
svatých na Pražském hradě, notář kurie
(† 1. 4. 2007).
28. prosince 1888 narozen ThDr. Josef
Beran, katolický kněz a teolog, historik, ře-
ditel Dívčího učitelského ústavu v Praze,
docent pastorální teologie UK. V roce
1941 vězněn v koncentračním táboře v Da-
chau. 8. prosince 1946 vysvěcen na praž-
ského arcibiskupa a primase českého. V le-
tech 1951–1963 internován na různých
místech, v r. 1965 jmenován kardinálem
a odjíždí do Říma. Navštěvoval krajany po
celém světě. V Římě založil České nábo-
ženské středisko Velehrad († 17. 5. 1969).
30. prosince 1988 papež Jan Pavel II. vy-
dal apoštolský list o povolání a poslání lai-
ků v církvi a ve světě „Christifideles laici“.

Arnošt Kelnar

Útěk do Egypta 
přes Království české
… Onen den tedy uplynul a v betlém-
ském chlévě bylo zase ticho po všem
tom vzrušení, v šeru bylo slyšet jen
dech vola a osla a chrápání svatého Jo-
sefa. Čas od času ho musí Matka Boží
š!ouchnout loktem, protože má strach,
aby jí tím chrápáním ještě nevzbudil Je-
žíška: ale Ježíšek se jím ve svých jeslič-
kách nenechal rušit, toho by neprobudi-
lo ani dvanáct chrápajících svatých Jo-
sefů; a ani Matka Boží, ani Jezulátko si
nevšimli, jak o půlnoci někdo ke svaté-
mu Josefu přichází, pokládá mu ruku na
rameno a třikrát ho volá jménem. Nej-
dřív si svatý Josef myslel, že už zas
Matce Boží moc nahlas chrápe; jak se
ale podívá nahoru, vidí, že u jeho lože
stojí archanděl Gabriel, veliký a zářící:
to se tedy pěkně polekal, ten dobrák.
Rychle vyskočil ze slámy a chytil cíp
svého kabátu, teS si ho drží před očima,
aby ho ta záře neoslňovala, ta záře nebe-
ská, co vychází z anděla.

Vůl a osel se také vyděsili, stáli tu
úplně ztuhlí a vyvalovali na archanděla
Gabriela oči, než jim dal znamení: pak
z nich hned všecka hrůza spadla. Vůl
sklonil hlavu a pomalu se odvrátil, jako
kdyby už teS věděl, že ho u těch věcí, jež
se tu v budoucnu mají odehrávat, nebu-
de zapotřebí; odpa!hal se do zadní části
chléva, tam si lehl do stínu čelem ke stě-
ně a hned zase usnul. Osel naproti tomu
předstoupil bez zábran před archanděla,
pln zvědavosti mu očichává lem rou-

cha – a nechává si přátelsky líbit, když
ho archanděl levou rukou hladí pod bra-
dou a poplácává ho po šedém krku.

Pravici však archanděl drží vztyče-
nu, jak to v takových případech, když
sestoupí s nějakým poselstvím k lidem,
předpis žádá; i této noci má jedno tako-
vé svatému Josefu předat. Jde o to, že se
král Herodes ve své duši, černé jako
saze, rozhodl (Sábel mu to našeptal), že
musí dát Ježíška zavraždit: povel
k vraždě je vydán, pušky jsou nabity, ša-
vle nabroušeny, z Galileje už mají dva
oddíly dragounů cválat k Betlému
a z Jericha jsou už pověstní střelci od
Šestého v síle jednoho bataliónu na po-
chodu, takže jim Jezulátko za žádnou
cenu nesmí padnout do rukou, nýbrž
musí se před nimi a před Herodem do-
stat do bezpečí, a sice do ciziny. Jinými
slovy: Svatý Josef má rychle sbalit ně-
kolik věcí pro rodinu, ne příliš mnoho,
jen to nejnutnější, pro každého deku,
plénky a prádlo a trochu proviantu na
nejbližší dny a ovšem cestovní pasy!
Pak aby osedlal osla a dal se s Ježíškem
a Matkou Boží na útěk do Egypta, jak
stojí psáno.

Úryvek z knihy Otfrieda Preusslera 
Útěk do Egypta přes Království české, 

váz., 264 s., 298 Kč, nakl. Vyšehrad,
www.ivysehrad.cz
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pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 11. 12. 2008

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby tváří v tvář kultuře násilí a smrti
církev šířila kulturu života svými apo-
štolskými a misionářskými aktivitami.

Úmysl misijní
Aby v misijních zemích křes!ané pro-
jevy bratrství ukazovali, že Dítě naro-
zené v Betlémě je zářivou nadějí světa.

Úmysl národní
Aby blížící se svátky vánoční přispěly
k posílení úcty k životu v naší společ-
nosti.
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Vážení a milí čtenáři našeho
Zpravodaje,

přejeme Vám pokojné,
vnitřně bohaté a plodné
prožití adventního času,

vnímavost pro světlo, kterého
přibývá nejen na adventním
věnci, radost ze zaslíbení, jež
nám dal ten, který je Pravda,

a vyprošujeme vskutku
radostné a milostiplné

Vánoce, kéž i celý příští rok
je pro Vás naplněn Světlem,
které žádná temnota nemůže

pohltit, Nadějí, která
neklame, a Láskou, 
která nepřestává.

Vaše redakce

Prosincový kalendářík

1. 12. Světový den boje proti AIDS
6. 12. sv. Mikuláše, biskupa
7. 12. 2. neděle adventní
8. 12. slavnost Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu
10. 12. Den lidských práv
14. 12. 3. neděle adventní
21. 12. 4. neděle adventní
24. 12. Štědrý den
25. 12. slavnost Narození Páně, 

Boží hod vánoční
26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučed-

níka
28. 12. svátek Svaté rodiny

obnova manželských slibů
svátek sv. MláSátek, mučedníků

V prosinci si rovněž připomínáme něko-
lik učitelů církve: 4. 12. sv. Jana Damaš-
ského, 7. 12. sv. Ambrože, 14. 12. sv.
Jana od Kříže a 21. 12. sv. Petra Kanisia.


