
Advent – starý slib se začíná uskutečňovat
Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent 
pro výklad nepostačuje, rozhodující je mentalita. Staří rádi vzpomínají na minu-
lé, mladí se spontánně dívají do budoucnosti, probouzejí se s myšlenkou: Co-
pak pěkného mi dnešní den asi přinese? Církev je stará i mladá, proto obo-
jí spojuje. V adventní čas připomíná svými čteními především Starý zákon, 
jenž byl očekáváním Krista, který pak přišel. Ale současně zpíváme: „Ejhle, 
Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním.“ Větší očekávání si nedovede-
me představit.
Zamysleme se proto raději nad tím adventem starým, kde ten nový byl 
jako v obraze. Tam je očekávání od počátku. První tři kapitoly Genese 
sice začínají jakoby pohádkou o štěstí, ale končí tragedií, prokletím. Tak 
tomu bývá i ve vývoji světové literatury, od bájí k řeckým tragediím. Ale je tu 
značný rozdíl. Bible totiž tragedii nezná: hrozné světové neštěstí končí velkým pří-
slibem do budoucna. Protože však je u Boha všecko přítomné, lidé žijí v obojí situaci. 
Čtvrtou až jedenáctou kapitolu Genese můžeme nazvat prehistorií lidstva, charakterizovanou třemi hlavními sym-
boly. Eva, odsouzená k smrti, hájí život tím, že porodí syna, ale ten první syn je vrahem, i když pak i on staví města. 
Hladoví lidé obdělávají zemi a ta jim dává potřebné. Ale pro jejich zlobu přijde potopa. Rozptýlené lidstvo se snaží 
v Babylóně světa zase spojit a lidsky vyrobenými ideály dojít opět k Bohu; jejich pokus však končí fiaskem. K tomu už 
autor Genese nemá co říci. Proto dvanáctou kapitolou začíná nová doba: Z prehistorie se vstupuje do historie vy-
voleného národa. Jak ji charakterizovat? Opakem věže baby-
lónské je Jákobovo vidění žebře sestupujícího z nebe na zemi 
(Gn 28). Zněl-li slib při vyhnání z ráje „Ejhle, Hospodin přijde“, 
od této chvíle už začíná přicházet a po celý Starý zákon po-
stupně přichází.
To vše se stalo obrazem novozákonních tajemství, která se zje-
vují v církvi a která se musíme snažit objevovat i ve svém vlast-
ním životě. Díváme-li se nazpět, vidíme mnoho „prehistorie“ – 
což odkazuje na stálou snahu zachránit a zlepšit život vlastním 
úsilím. Ani neúspěchy nás neodstraší, žijeme ze slibu daného 
nám všem při vstupu do slzavého údolí, proto bojujeme vytr-
vale a chléb jíme v potu tváře. Ale životní štěstí potkává toho, 
kdo z této prehistorie vstoupí do skutečné historie, kdo skuteč-
ně zakusí, že se starý slib začíná uskutečňovat, že Boží milost 
den po dni do jeho života vstupuje. Pěkný evangelní výraz pro 
milost Boží je „nový život“. Kristus nás ujišťuje, že už jej přine-
sl těm, kdo v něho věří. Nový život znamená ovšem mládí, to 
jest radostný pohled do budoucna. Noviny ani televize nám jej 
nedají, země hrozí potopami a lidské soužití se plní terorismem. 
Ale věřící jsou povoláni k tomu, aby věřili, že jsou schopni stá-
le prožívat přechod ze svých prehistorických omylů do nových 
zážitků, a tak byli stále mladí. Uskutečňuje se tu ctnost nadě-
je, jedna ze tří božských ctností, o níž čteme i v encyklice na-
šeho papeže.

kardinál Tomáš Špidlík SJ
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Prosincový kalendářík
 1. 12. Světový den boje proti AIDS
 2. 12. Světový den boje proti otroctví
 3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
 6. 12. sv. Mikuláše, biskupa
  Mikulášská sbírka na bohoslovce
 8. 12. slavnost Panny Marie, počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu
 10. 12.  Den lidských práv
 11. 12. Mezinárodní den solidarity se ženami 

a dětmi Afriky
 24. 12. Štědrý den
 25. 12. slavnost Narození Páně, Boží hod 

vánoční
 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 27. 12. svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie 

a Josefa
  obnova manželských slibů
 28. 12. svátek sv. Mláďátek betlémských, 

mučedníků

V prosinci si rovněž připomínáme  
několik učitelů církve:

 4. 12. sv. Jana Damašského,
 7. 12. sv. Ambrože,
 14. 12. sv. Jana od Kříže
 21. 12. sv. Petra Kanisia.
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Prof. Tomáš kardinál Špidlík se narodil 17. prosince 1919 
v Boskovicích. Začal studovat latinu a českou literaturu 
na filosofické fakultě v Brně, po uzavření českých vyso-
kých škol – na podzim roku 1939 – vstoupil za dramatic-
kých okolností do jezuitského řádu, v září 1942 složil ře-
holní sliby. V roce 1946 byl poslán na teologická studia 
do holandského Maastrichtu, kde 22. srpna 1949 přijal 
kněžské svěcení. V roce 1950 doplnil svá jezuitská for-
mační studia v italské Florencii.
V roce 1951 bylo zřejmé, že se do vlasti nebude moci 
vrátit. Pokračoval tedy ve studiích v Římě, kde obhájil 
doktorskou práci a začal vyučovat východní a patris-
tickou teologii. V roce 1961 byl jmenován profesorem. 
V letech 1951–1989 byl spirituálem české Papežské ko-
leje Nepomucenum v Římě. Spolupracoval také s Vati-
kánským rozhlasem. Jeho české páteční promluvy byly 
překládány i do mnoha dalších jazyků.
Prof. Špidlík je vědcem světového formátu. Stal se jed-
ním z největších znalců spirituality křesťanského Výcho-
du. V roce 1955 obhájil doktorskou práci na Papežském 
orientálním institutu a ve stejném roce začíná zde, ale 
i na jiných římských univerzitách, přednášet. Jeho prá-
ce nepředstavuje pouze důležitou část dějin křesťan-
ské spirituality, nýbrž organickou teologickou oborovou 
vizi vůbec. Dílo prof. Špidlíka je ovocem usilovné, ně-
kolik desetiletí trvající reflexe, doprovázené bádáním, 
s mimořádnou citlivostí k současné kultuře. Ve svém sys-
tematicko-vědeckém díle prokázal nesmírný talent pro 
srozumitelné podání a pedagogickou vnímavost k indi-
viduální potřebě posluchače. Tato zkušenost zajisté vy-
růstá z mnohonásobně prověřované praxe při duchov-
ním spoludoprovázení v jeho kněžské činnosti.
V březnu 1995 vedl duchovní cvičení papeže Jana 
Pavla II. a římské kurie. Kardinálské kolegium jej vybra-
lo, aby 18. dubna 2005 v Sixtinské kapli pronesl posled-
ní promluvu ke konkláve před volbou papeže, v níž byl 
nakonec zvolen Benedikt XVI. Samotné volby se vzhle-
dem ke svému věku neúčastnil. Od roku 1991 žije a pra-
cuje v Centro Ezio Aletti v Římě.
Prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající záslu-
hy o demokracii a lidská práva kardinála Špidlíka Řá-
dem T. G. Masaryka. Italský prezident Carlo Azeglio 
Ciampi mu v roce 2003 předal nejvyšší vyznamenání 
za zásluhy v oblasti kultury a umění. Kardinál Špidlík je 
nositelem několika čestných doktorátů a v roce 2002 
obdržel od České biskupské konference Řád sv. Cyrila 

a Metoděje za celoživotní dílo. Papež Jan Pavel II. jme-
noval 21. října 2003 prof. Špidlíka kardinálem.

(Podrobnější informace o osobnosti kard. Špidlíka  
naleznete na www.jesuit.cz) kh

Poděkování Svatého otce
K dozvukům zářijové papežské 
návštěvy v České republice pa-
tří řada příznivých ohlasů, po-
chvalných reakcí a díků. Mnoho 
děkovných dopisů a mailů při-
šlo na adresy arcibiskupství, jed-
notlivců i skupin, které se podílely 
na organizaci návštěvy, na ad-
resy těch, kdo zprostředkovali její 
mediální obraz (např. pracov-
níků televize a rozhlasu či hostů, 
kteří ve vysílání vystoupili), kardi-
nál Vlk veřejně poděkoval všem, kdo se na přípravě 
a zdárném průběhu podíleli ať už přímou spoluprací, vi-
ditelnou či skrytou, nebo modlitbou... (viz http://www.
apha.cz/podekovani-navsteva/)
Také Svatý otec vyjádřil svou spokojenost s návštěvou 
v České republice hned po návratu do Říma při gene-
rální audienci 30. září 2009 na Svatopetrském náměs-
tí ve Vatikánu. Ve své řeči označil cestu za „mimořád-
nou“ a připojil, že byla „znamením pro celou Evropu“. 
Papež už tehdy dal veřejně najevo, že se mu v České 
republice líbilo. Mimo jiné řekl: „Všude se mi dostalo sr-
dečného přijetí, za což děkuji všem lidem v České re-
publice. Kéž jim Bůh pomáhá znovu nalézt křesťanské 
kořeny, které formovaly jejich kulturu, a kéž jim pomáhá 
na těchto základech vybudovat svůj život.“ 
Dopis kardinálu Vlkovi, z 9. října 2009, v němž Benedikt 
XVI. ještě jednou poděkoval za dny prožité v naší zemi, 
zde otiskujeme:

Váženému spolubratru,
panu kardinálovi Miloslavu Vlkovi,  
arcibiskupovi pražskému

Ještě jednou bych Vám rád poděkoval za vřelé přijetí 
a milou pohostinnost, které se mi dostalo od Vás a věří-
cích Vaší arcidiecéze během mého nedávného poby-
tu v České republice.
Prosím Vás, abyste mé vděčné a srdečné uznání pře-
dal svým spolupracovníkům, kteří byli zapojeni do pří-
pravy cesty, do koordinace různých setkání, zvláště pak 
do organizace a průběhu slavnostní mše svaté ve Sta-
ré Boleslavi. Prosím, abyste mou vděčnost zprostředko-
val i představitelům veřejného života a všem, kdo ja-
kýmkoli způsobem přispěli k mému příjemnému pobytu. 
Bůh ať žehná a oplatí všem jejich laskavou dobrotu!
Uchovávám živě v paměti všechna setkání a mše sva-
té, které proběhly, a přeji si z celého srdce, aby vše-
chen křesťanský lid, svěřený Vaší pastorační péči, mohl 
z této události milosti získat novou duchovní a apoštol-
skou horlivost. Spojuji se s Vámi v modlitbě k Duchu sva-
tému, aby se světlo evangelia stále více šířilo ve Vaší 
zemi. O to prosím Pána a na znamení své lásky rád 
uděluji Vám, kněžím, řeholnicím, řeholníkům a věřícím 
laikům arcidiecéze své apoštolské požehnání.

Benedikt XVI.

Ve čtvrtek 17. prosince se do-
žívá devadesáti let kardinál 
Tomáš Špidlík SJ. U příležitos-
ti tohoto významného jubilea 
chceme oslavenci blahopřát, 
ale také se obracíme k Bohu 
s vděčností a díkem za dar 
kardinálova života, za milos-
ti, jimiž byl naplněn, a také 
s prosbou o další požehnání...

Otče kardinále, kéž stále hojněji čerpáte z pokladů 
Nejsvětější Trojice, ať Vás Bůh zahrnuje svou láskou 
a milosrdenstvím a Matka Boží ať Vás chrání a pro-
vází!
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Odhalení pomníku kardinála Berana
V květnu letošního roku byla 
před budovou Katolické teolo-
gické fakulty UK v Thákurově uli-
ci v Praze-Dejvicích požehnáním 
základního kamene symbolicky 
zahájena stavba pomníku kardi-
nála Josefa Berana, arcibiskupa 
pražského, od jehož smrti letos 
17. května uplynulo 40 let. V loň-
ském roce – 29. prosince – jsme 
si připomínali 120. výročí jeho na-
rození.
Dokončený pomník, jehož auto-
rem je akademický sochař prof. Stanislav Hanzík, bude 
odhalen a kardinálem Miloslavem Vlkem požehnán 
v pondělí 7. prosince v 17 hodin – slavnostní akt se usku-
teční také jako připomínka 20. výročí pádu komunis-
tické totality, proti níž bojoval a jejíž obětí byl i kardinál 
 Beran.

K účasti jste srdečně zváni.

Vánoce a rodina
Bezprostřední blízkostí v kalendáři vynikne v letošním 
roce obzvláště hluboká souvislost mezi Vánocemi a ro-
dinou. Ježíšovým zrozením – příchodem dítěte – se sva-
zek Mariin a Josefův proměňuje v rodinu. Rodina je 
v dnešním světě právě oním místem, kde se spolu velmi 
intenzivně setkává lidská přirozenost a poselství evan-
gelia, kde se protínají a navzájem umocňují láska při-
rozená s láskou nadpřirozenou, jež dává schopnost 
přijmout a překonávat i případné bolesti, které nás po-
tkají, v síle rostoucí a společně utvrzované lidské zralos-
ti a Kristova kříže. Muž a žena, povolaní k vzájemné lás-
ce, jsou spolutvůrci nového života, který se může i jejich 
přičiněním rozvinout k plnosti a harmonii tělesné, dušev-
ní, společenské a duchovní nejlépe v rodinném spole-
čenství.
Slyšíme dnes mnoho skepse a kritiky na adresu instituce 
rodiny, kterou mnozí považují za „výběhový“ model lid-
ského soužití. Moderní výzkumy však jednoznačně uka-
zují, že děti, které vyrůstají v úplné a o harmonii usilují-
cí rodině, mají v mnoha ohledech lepší podmínky pro 
svůj život. Ankety mezi mladými lidmi svědčí o tom, že 
čím více vyrůstají dnešní mladí v rodinách neúplných 
a proměňujících se co do svého složení, tím více tou-
ží po tom, aby sami jednou mohli pro svoje děti vy-
tvořit stabilní vztahové prostředí, založené na vřelých 
 vztazích.
Svatá rodina, kterou budeme mít o Vánocích před du-
chovním zrakem, je ideálem, podle kterého se snažíme 
formovat náš vlastní rodinný život, snažíme se následo-
vat její příklad a naplňovat náš pozemský domov spo-
lečenstvím lásky, jak o to prosíme v liturgii tohoto svát-
ku. Jsme si přitom vědomi, že tento vzor je před námi, 
my však že se k němu toliko z dálky přibližujeme. Sva-
tý Pavel nás povzbuzuje, abychom si přitom navzájem 
projevovali „milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost 
a trpělivost“. Svorníkem dokonalosti je tu odpouštějící 
láska. Jen tehdy, budeme-li se v ní ustavičně obnovo-
vat – a k tomu je svátek Svaté rodiny novou příležitostí 
– budeme schopni žít tak, aby platilo, že na cestě vzá-
jemné lásky se máme dnes více rádi než včera a zítra 

že budeme v lásce dál než dnes. Znamená to začínat 
každý den společně a znovu, pěstovat v nás samých 
schopnost vcítit se do potřeb druhého, otevřít se jeho 
potřebám a navzájem si najít čas k vyjádření toho, jak 
se nám společně vede. Takto praktikovaný rodinný ži-
vot je nejen zdrojem síly pro každého člena rodiny, ale 
oslovuje i druhé, přitahuje je tak, že se ptají, co je tajem-
stvím takového života. Takto žitá a obnovovaná láska 
je i tím nejlepším vkladem pro společnou cestu rodiny 
– této malé domácí církve – novým rokem a dává jí 
i evangelizační potenciál pro společnost, v níž je rodi-
ně dáno žít.

MUDr. Jaroslav Šturma

Výzva „Pojď za mnou!“ 
nezůstala nezodpovězena 

Kdo se v pátek 30. října v pozdních večerních hodi-
nách procházel po vinohradském náměstí Míru, byl 
asi nemálo udiven, když si povšiml otevřených vcho-
dových dveří u kostela sv. Ludmily, kterými neustále 
někdo vcházel (to častěji) nebo vycházel. Kdo nezů-
stal jen u tohoto údivu a vstoupil dovnitř, stanul zřejmě 
v úžasu takřka němém. Kostel byl totiž i v tuto pozdní 
páteční chvíli téměř zaplněn, což je bezpochyby jev 
v Čechách (a dost možná nejen zde) velmi neobvyklý. 
Tento zvláštní úkaz měl „na svědomí“ modlitební večer 
s názvem „Pojď za mnou!“, pořádaný bohoslovci praž-
ského semináře na podporu povolání ke kněžství jako 
jejich příspěvek právě probíhajícímu Roku kněží a sou-
časně i jako poděkování všem, kteří kněžská povolání 
pravidelně zahrnují do svých modliteb.
Zájem z řad věřící veřejnosti, ale i náhodných návštěv-
níků organizátory příjemně překvapil – účast celkem 
bezmála pěti set lidí nejrůznějšího věku opravdu před-
čila očekávání. Večer byl navíc koncipován tak, aby 
bylo možné účastnit se nejen celého programu, ale 
i jeho jednotlivých samostatných částí. Mnozí návštěv-
níci toho také využili a do kostela se vraceli opakovaně 
třeba i několikrát za večer. Program byl bohatý, prak-
ticky neustále se „něco dělo“ a každý si bezpochyby 
našel to své.
Večer „odstartoval“ vlastně již odpoledne modlitbou 
rozjímavého růžence a pak již všichni přítomní netrpěli-
vě očekávali jeden z vrcholů programu, slavnostní mši 
svatou, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibis-
kup kardinál Miloslav Vlk. Po skončení mše svaté kostel 
potemněl, ale jen proto, aby mohla být nastolena při-
měřená atmosféra vhodná k usebrání v rámci multime-
diální křížové cesty. Krása liturgie pak nadchla přítom-
né i během zpívané modlitby nešpor, během níž rovněž 
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zazněla poutavá svědectví dvou bohoslovců o jejich 
cestě do semináře. Den se již nachýlil, když započala 
adorace Nejsvětější svátosti, při níž mohli přítomní pro-
žít společné, ale přesto navýsost niterné a obohacují-
cí setkání s Ježíšem, doprovázené chrámovým sborem 
Cantores Cordis a dále pak meditativními zpěvy z Tai-
zé v provedení souboru ACANT. Program byl zakončen 
čtenými přímluvami návštěvníků, které mohli během 
celého večera odevzdat některému z přítomných bo-
hoslovců. 
Velmi důležitou součástí programu byla i nabídka svá-
tosti smíření, k níž bylo nepřetržitě připraveno pět kněží. 
A ti se opravdu „nezastavili“; vždyť zájemců o svátost 
smíření byly desítky (!) a je obzvlášť potěšitelné, že ne-
málo z nich se odhodlalo přistoupit k této svátosti opět 
po několika letech. Vyzdvihnout je třeba rovněž členy 
komunity Chemin Neuf, kteří byli po celý večer k dispo-
zici všem těm (a nebylo jich málo), kteří ve svých staros-
tech, obavách, potřebách, ale také radostech hledali 
podporu přímluvné modlitby, proseb a díků.
Večer již začal zvolna přecházet v noc, když kostel 
sv. Ludmily opouštěli poslední návštěvníci. Jejich tvá-
ře, projasněné radostí i pokojem prožitku Kristovy pří-
tomnosti, zůstanou odměnou i posilou všem, kteří se 
na zdárném průběhu večera jakkoli podíleli. Velký dík 
patří také místnímu duchovnímu správci P. Stanisławu 
Surmovi, který nezištně poskytl veškeré prostory koste-
la včetně jeho zázemí pro potřeby organizátorů ve-
čera, oběma kostelníkům za obětavou pomoc při pří-
pravě liturgie a samozřejmě i všem těm bezejmenným 
vinohradským farníkům a farnicím, kteří pro bohoslov-
ce zajistili bohaté občerstvení téměř na úrovni profe-
sionálního cateringu. Zvláštní poděkování patří i těm 
dobrodincům a přátelům Arcibiskupského semináře 
v Praze, bez jejichž finančních příspěvků by uspořádá-
ní tohoto modlitebního večera nebylo vůbec možné. 
Celá akce, v našich podmínkách svým rozsahem a ná-
plní naprosto ojedinělá, byla sice pomyslnou první vlaš-
tovkou aktivit tohoto typu, avšak prakticky jednoznač-
ně pozitivní odezva z řad návštěvníků, ale i samotných 
organizátorů je jakýmsi bianko šekem vystaveným pro 
další podobné aktivity, které mají reálnou šanci výraz-
ným způsobem obohatit nabídku duchovních i liturgic-
kých programů pražské arcidiecéze.

Jan Primus, bohoslovec 3. ročníku 

Tříkrálový koncert
Arcidiecézní charita Praha zve na tra-
diční Tříkrálový benefiční koncert, kte-
rý se koná v neděli 3. ledna 2010 v 19:00 
ve Stavovském divadle na Starém Městě 
pražském (Železná 11). V podání České-
ho komorního orchestru a Pražského fil-
harmonického sboru zazní Vánoční ora-
torium Johanna Sebastiana Bacha. Nad koncertem, 
jehož výtěžek bude využit na stavbu Základní školy sv. 
Jana Nepomuckého v Ugandě a ve prospěch Domo-
va seniorů Mukařov, převzal záštitu apoštolský nuncius 
arcibiskup Diego Causero, večera se zúčastní i kardinál 
Miloslav Vlk.
Informace o vstupenkách: Arcidiecézní charita Praha, 

Londýnská 44, 120 00 Praha 2; tel.: 224 246 519 (573), 
fax 224 250 985; e-mail: koncert@charita-adopce.cz 

Adopce nablízko
Dobou adventní zní slova „Pán je blízko“. Jsou neko-
nečným námětem k rozjímání. Vědomí Boží blízkosti nás 
může upamatovat například i na ty, kdo jsou našimi 
„bližními“ (viz Lk 10,25-37). Stejně tak, když se v adven-
tu připravujeme na Kristovy narozeniny a přemýšlíme 
o nějakém „dárku“ pro něj, jistě nás napadne Ježíšova 
věta „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepa-
trných bratří, mně jste učinili“ (Mt 25,40).
Možností, jak prostřednictvím těch „nepatrných“ pro-
kázat lásku Bohu, je nepřeberně. Nabízíme jednu z nich 
– Adopci nablízko. Nejde o nějakou konkurenci zná-
mého projektu Arcidiecézní charity Praha „Adopce 
na dálku®“, jedná se o další způsob pomoci ... Pokud 
vás osloví, máte příležitost se zapojit.
Adopce nablízko je nový projekt Salesiánské asociace 
Dona Boska (SADBA) v oblasti rozvojové pomoci, jehož 
cílem je pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem 
a mládeži na celém světě. Adopce nablízko podporuje 
dobrovolníky, kteří se rozhodli část svého života věno-
vat těm nejpotřebnějším. V rámci projektu již bylo vyslá-
no přes 60 dobrovolníků a další na vyslání čekají. Každé 
vyslání dobrovolníka s sebou však nese určité finanč-
ní náklady. Je třeba zajistit jeho vyškolení, letenku, ví-
zum, očkování, podporu během pobytu a mnoho dal-
šího. Projekt Adopce nablízko umožňuje adoptovat si 
tyto dobrovolníky, a skrze ně tak účinně pomoci mno-
ha chudým a potřebným dětem.

O Vánocích v Lesothu, sesothštině, 
dobrovolnické službě a Adopci nablízko
„Lumela, o phela jooang?“ zdraví mě s úsměvem Eva 
Sobková, dobrovolnice, která strávila v rámci projektu 
Adopce nablízko rok v Lesothu, malém království na sa-
motném jihu Afriky. Znamená to Ahoj, jak se máš? v se-
sothštině, jazyku, který je vedle angličtiny úředním jazy-
kem této enklávy na území Jihoafrické republiky.
Adopce nablízko. Myšlenka pomáhat daleko pomo-
cí blízkých se zrodila jednoho krásného dne v hlavě du-
chovního otce projektu, P. Jaroslava Vracovského, sa-
lesiánského kněze. „Adoptování konkrétního dítěte je 
ušlechtilá a velmi potřebná forma pomoci, ale touto ces-
tou se pomůže pouze několika jednotlivcům z dané ob-
lasti a ostatních se pomoc tolik nedotkne. Častým pro-
jektem je také vybudování školy v místě, kde děti nemají 
možnost vzdělávání. Bohužel se ale stává, že ve vesnici 
stojí škola, ale chybí učitel. My klademe důraz na to, aby 
naše pomoc měla smysl pro co nejširší okruh lidí,“ vysvět-
luje Jaroslav Vracovský proč a s jakým cílem vznikl tento 
nový projekt rozvojové pomoci. „Naši dobrovolníci, kte-
ří projdou speciálním školením, poté pomáhají například 
dětem z ulice v Bangalore (Indie) či v Lubumbashi (Kon-
go), řeší rostoucí sociální problémy ve městech na me-
xicko-americké hranici, doučují romské děti ve Staré 
Zagoře (Bulharsko), dále působí třeba v Ázerbajdžánu, 
v Litvě či v Německu,“ říká Veronika Mokřejšová, koordi-
nátorka projektu. „Přiložit ruku k dílu je ale možné i v Sale-
siánských střediscích v České republice,“ dodává.
Eva Sobková, studentka Matematicko-fyzikální vysoké 
školy v Praze, je jednou z již asi šedesáti vyslaných dob-
rovolníků, kteří se rozhodli věnovat dětem a mláde-
ži část svého života. Eva strávila rok v Lesothu, malém 
africkém království. Pomáhala tam ve školce a na zá-
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kladní škole, na střední škole učila matematiku, vý-
tvarnou výchovu a počítače, víkendy trávila v oratoři. 
Zeptala jsem se jí třeba na to, jak slavila v Lesothu Vá-
noce, nebo na to, jak se poprala s tamním jazykem.

■ Vánoce – v prosinci suverénně nejaktuálnější téma. 
Jak se slaví Vánoce v Lesothu? 
Kvůli britskému vlivu (Lesotho je od roku 1966 členem 
Commonwealthu, pozn. I. P.) se Vánoce slaví 25. prosin-
ce, takže 24. jsem slavila jen já. Bylo horko, pekla jsem po-
prvé v životě vánočku a pak ji ozdobila spoustou květin.
Většina dětí dostane 25. prosince nové oblečení, které 
bude nosit celý další rok. Už od rána se jediná asfaltová 
ulice města zaplní davy a skupinky dětí a mládeže kor-
zují tam a zpět, nahoru k výpadovce a dolů k hranič-
nímu přechodu. Samozřejmě je několik týdnů předem 
velkým tématem, kdo s kým půjde ve skupince a co 
na sobě bude mít. Den nato se koná akce, která spo-
čívá v tom, že si každý přinese židli nebo deku na plá-
cek za městem a tam celý den sedí. Do toho jim hra-
je hlasitá hudba, nejlépe house, který já moc nemusím. 
Takové akce jsou pro obyvatele Lesotha typické. Stále 
jedna písnička a stále jedno jídlo, spokojenost s tím, co 
mám, a žádné vymýšlení, jak to vylepšit.
Vánoce tedy nejsou tak jako u nás rodinným svátkem, 
spíše se schází kamarádi a známí, všichni jdou ven 
a vzájemně se navštěvují.
■ Lesotho se dá přeložit jako ,,země lidí, kteří mluví ja-
zykem sotho“. Snažila ses jazyk naučit, nebo nebyl pro-
blém používat všude angličtinu, která je zde také úřed-
ním jazykem?
Sesotho jsem se chtěla naučit hlavně kvůli mladším dě-
tem, které ještě anglicky moc neumí. Chodily za mnou 

a říkaly: Nauč se sesotho, chci si s tebou povídat. To 
byla největší motivace, ale nemůžu říct, že sesothsky 
umím. Spíše základy, pár slovíček. Je rozhodně zajíma-
vé, jak je celý jazyk stavěný, zpočátku mi připadalo 
skoro nemožné do toho proniknout. Na druhou stranu 
jsem s dětmi strávila hodiny a hodiny a pak jsem marně 
přemýšlela, jakže jsme celou dobu komunikovaly.
■ Co ti ten rok dobrovolnické služby v Lesothu dal? 
A plánuješ se tam ještě někdy vrátit?
Dalo mi to chuť do spousty věcí a vědomí, jak je život 
krátký. Možná bych si troufla říct, že jsem si ujasnila vý-
znam některých slov a hodnot, které jsem tady ne zce-
la chápala.
Vrátit se chci, nejen do Lesotha, ale i do jiných zemí Af-
riky, které jsem navštívila, a rozhodně se chci podívat 
i do dalších, které ještě neznám. Určitě bych ráda od-
jela zase na delší dobu. Našla jsem si v Lesothu spous-
tu kamarádů a ráda bych viděla, jak si dál povedou 
,,moje“ děti i studenti. Stále jsem s nimi v kontaktu, ob-
čas mi jen tak napíšou sms, což mě vždycky potěší.

Eva je ukázkou toho, jak se projekt Adopce nablízko 
stává právě díky dobrovolníkům, kteří dětem věnovali 
část svého života, udržitelným. Po svém návratu z Leso-
tha totiž na děti nezapomněla. Život mezi „jejími“ dětmi 
v jižní Africe se pro ni nestal uzavřenou kapitolou. A to 
hlavně tím, že pomocí médií informuje lidi o tamní situ-
aci, o tom, že i tam žijí „normální“ lidi se svými problé-
my a radostmi, a tím staví pomyslný most mezi námi a ji-
nak geograficky tak vzdálenou zemí, jakou je Lesotho.

Rozhovor pořídila Iveta Pešatová,  
více o projektu na http://www.adopcenablizko.cz/ (kh)

Rosu dejte, nebesa, shůry...
Neodmyslitelnou součástí adventní liturgie jsou roráty. Nabízíme vám několik možností, kde se jich můžete zúčast-
nit:

Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
Po – Pá v 5:45
So v 7:00
Ne v 8:00

Břevnov, bazilika sv. Markéty při mši, Po – So v 7:00 

Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje Po – Pá v 7:30 
So v 8:00

Malá Strana, kostel sv. Tomáše (kaple sv. Barbory) Po – Pá v 6:45

Nové Město, kostel sv. Ignáce Po – Pá v 6:10

Nusle, kostel sv. Václava Čt, So v 17:30
Ne v 10:30

Smíchov, kostel sv. Václava Po – So v 7:30

Staré Město, kostel sv. Jijlí (kaple sv. Zdislavy) Út – Pá v 7:00

Staré Město, kostel sv. Haštala Pá v 7:00

Staré Město, kostel sv. Havla Út, Čt v 7:00

Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem Po, St, So v 7:00 

Stodůlky, Komunitní centrum sv. Prokopa Pá v 6:45

Žižkov, kostel sv. Rocha Út v 6:00

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie So v 6:00 
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25. 12. – slavnost Narození Páně
 0:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 8:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 9:30 – mše sv. (kardinál Miloslav Vlk )
 11:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 17:00 – nešpory s kapitulou
26. 12. – svátek sv. Štepána
 8:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 9:30 – mše sv. (Mons. Václav Malý)
 11:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
31. 12.
 17:00 – mše sv. na zakončení roku
   (kardinál Miloslav Vlk)
 1. 1.   – svátek Matky Boží, Panny Marie
 8:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)
 9:30 – mše sv. (kardinál Miloslav Vlk )
 11:00 – mše sv. (P. Ondřej Pávek)

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

1. 12.
2. 12.

3., 4. 12.

7:00–17:00
7:00–16:30
7:00–18:00

sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

6. 12.
7.-9.12.

12:00–18:00
7:45–18:00

Neposkvrněného početí Panny Marie (Ke Strašnické) Strašnice

28. 12. 
29.-31. 12.
1. 1. 2010

13:30–17:00
9:00–17:00

13:30–17:00
Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 6. 12. 2. neděle adventní (9:00): katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice (Mons. Jiří Paďour)
 20. 12. 4. neděle adventní (9:00): kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František Radkovský)
 26. 12. svátek sv. Štěpána (9:00): kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. Jiří Slabý)
 27. 12. svátek svaté rodiny (9:00): kostel Svaté rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Janáček)

Radio Proglas
 6. 12. 2. neděle adventní (18:00): kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané (P. Jan Mach)
 13. 12. 3. neděle adventní (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 20. 12. 4. neděle adventní (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 24. 12. Štědrý den (22:00): kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané (P. Jan Mach)
 25. 12.  slavnost narození páně (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora 
 26. 12. svátek sv. Štěpána (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 27. 12. svátek svaté rodiny (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 6. 12. 2. neděle adventní (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 8. 12. slavnost panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

(16:00): pobožnost u sloupu Neposkvrněné, Řím (Benedikt XVI.) 
(17:00): kostel sv. Josefa, Ostrava

 13. 12. 3. neděle adventní (17:00): kostel sv. Vavřince, Píšť 
 20. 12. 4. neděle adventní (10:30): kostel sv. Václava, Starý Jičín (P. Petr Dokládal)
 24. 12. Štědrý den (23:55): Vatikán (Benedikt XVI.)
 25. 12. slavnost narození páně (10:30): kostel sv. Josefa, Ostrava
 25. 12.  slavnost narození páně (11:50): Svatopetrské náměstí, Vatikán – Urbi et orbi
 27. 12. svátek svaté rodiny (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Vánoce v katedrále
Všichni jste srdečně zváni připojit se k oslavám slavnosti 
Kristova narození a dalších svátků spadajících do doby 
vánoční v srdci naší arcidiecéze – v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Hradčanech. Liturgie zde bude 
slavena takto:

Vánoční bohoslužby
Před Vánoci se na Arcibiskupství pražské obrací velké 
množství zájemců o podrobnější program slavení vá-
nočních mší v kostelích arcidiecéze. Informace o vá-
nočních bohoslužbách v pražské arcidiecézi budou 
zveřejněny jako každoročně na internetových strán-
kách http://www.apha.cz a v elektronickém katalogu 
arcibiskupství http://katalog.apha.cz
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Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejed-
ná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit.

Z diáře pana kardinála
 3. 12. 19:30 Praha-Hradčany, Hrad – adventní koncert SONS, spolek nevidomých a slabozrakých
 4. 12. 16:00 Praha-Hradčany, katedrála – koncert hudby Hradní stráže
 6. 12. 9:30 Praha-Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem – mše sv., 2. neděle adventní
 7. 12. 17:00 Praha-Dejvice – požehnání pomníku kard. Berana před Arcibiskupským seminářem
 8. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 9. 12. 17:00 Praha-Malá Strana, polské velvyslanectví – adventní setkání s polskou komunitou
 11. 12. 14:00 Německo, Berlín – přednáška pro Konrad-Adenauer-Stiftung Akademie
 13. 12. 10:00 Praha-Háje, Komunitní centrum Matky Terezy – mše sv., 3. neděle adventní, požehnání obra-

zu Panny Marie
 16. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv. 
 18. 12. 15:00 Praha-Hradčany, katedrála – betlémské světlo
 19. 12. 19:00 Praha-Hradčany, katedrála – Rybova Česká mše vánoční, zpívají poslanci a senátoři
 22. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 25. 12.  9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., Hod Boží vánoční
 26. 12. 10:00 Stará Boleslav, bazilika Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 28. 12. 9:30 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje – mše sv., svátek Svaté rodiny
 31. 12. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., závěr občanského roku

Z diáře biskupa Malého
 1. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 2. 12. 10:00 Praha-Nové Město, Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. – vizitace
  18:00 Děčín, Křesťanská akademie – přednáška 
 3. 12. 16:00 Praha 5, nemocnice Na Homolce – přednáška pro lékaře 
 6. 12. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 10. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 10. 12. 10:30 Praha-Nové Město, Vyšší odborná škola publicistiky – vizitace 
 20. 12. 9:30 Týnec nad Sázavou, kostel sv. Šimona a Judy – mše sv.
 23. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 24. 12. 24:00 Praha-Modřany, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 25. 12. 9:30 Praha-Smíchov, kostel sv. Václava – mše sv. 
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory s kapitulou
 26. 12. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. a setkání s trvalými jáhny
 27. 12. 9:30 Praha-Staré Město, kostel sv. Ducha – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory s kapitulou
 31. 12. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., koncelebrace

Z diáře biskupa Herbsta

 2. 12. 15:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Kateřiny – mše sv.
 4. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 5. 12. 16:00 Klobuky v Čechách, kostel sv. Vavřince – mše sv.
 8. 12. 18:30 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje – mše sv.
 11. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 12. 12. 17:00 Černochov, kostel sv. Václava – mše sv.
 13. 12. 11:00 Jažlovice, kostel sv. Václava – mše sv.
  15:00 Konopiště – Benešovské roráty
 18. 12. 5:45 Praha-Hradčany, katedrála – rorátní mše sv.
 20. 12. 10:00 Praha-Prosek, kostel sv. Václava – mše sv.
 24. 12. 22:00 Černouček, kostel sv. Bartoloměje – mše sv.
 25. 12. 9:00 Cítov, kostel sv. Linharta – mše sv.
  10:30 Bechlín, kostel sv. Václava – mše sv.
 26. 12. 16:00 Praha-Satalice, kostel sv. Anny – mše sv.
 27. 12. 15:00 Úžice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
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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

Vyjádření liturgické komise 
k dopisu o liturgické hudbě 
V pátek 30. října 2009 proběhlo za předsednictví kar-
dinála Miloslava Vlka a Mons. Františka Radkovského 
řádné zasedání Společné liturgické komise pražské ar-
cidiecéze a plzeňské diecéze. 
Komise se zabývala i „Otevřeným dopisem mladých lidí 
všeho věku o liturgii“, který napsala a zveřejnila skupi-
na chrámových varhaníků jako negativní reakci na hu-
dební složku mše svaté, kterou slavil Svatý otec s mladý-
mi a ostatními poutníky ve Staré Boleslavi, a odezvou, 
kterou tento dopis vyvolal.
Přestože komise chápe důvody znepokojení signatářů 
dopisu, nemůže souhlasit ani s jeho formou, ani se způ-
sobem prezentace, a odmítá je.
Komise se nebude vyjadřovat k jednotlivým v dopise 
vyjádřeným tvrzením, výtkám a názorům, protože touto 
formou o církvi a její liturgii jednat nelze. Chápe však, že 
vhodnost jednotlivých žánrů a druhů liturgické hudby 
představuje aktuální problém i výzvu, které volají po ře-
šení. Jako první krok se proto rozhodla uspořádat dne 
23. ledna příštího roku ve spolupráci s dalšími zaintere-
sovanými institucemi veřejný studijní den – jednodenní 
konferenci věnovanou této problematice. 

Studijní kolokvium – Encyklika „Caritas in veritate“
Katolická teologická fakulta UK ve spolupráci s Pasto-
račním střediskem pořádá 10. prosince 2009 od 14:00 
do 17:30 v sále Pastoračního střediska (Kolejní 4, Pra-

ha-Dejvice) studijní kolokvium nad encyklikou Benedik-
ta XVI. „Caritas in veritate“.
Kolokvium bude mít dvě části: 1. ekonomický a teo-
logický („ratzingerovský“) kontext encykliky s diskusí 
po každé přednášce; 2. důsledky encykliky pro jednot-
livé činnosti církve – krátké prezentace a diskuse v rám-
ci diskusního panelu (s možností zapojení všech účast-
níků).
Studijní kolokvium není chápáno jako první seznáme-
ní s encyklikou, ale jako prohloubení znalostí obsahu. 
Na kolokvium není nutné se přihlašovat – všichni kněží 
i laici jsou zváni!

Mikulášská sbírka na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 6. prosince 2009 proběhne 
Mikulášská sbírka na bohoslovce.
V loňském roce bylo vybráno celkem 588 445 Kč a část-
ka byla použita v souladu se statutem příslušného  fondu.
Konkrétně bylo v roce 2008 z fondu poskytnuto:

 ■ Nadaci Arcibiskupský seminář v Praze na krytí pobytu 
bohoslovců v semináři (895 880 Kč)

 ■ Arcibiskupskému semináři Univerzity Karlovy příspě-
vek na stravné bohoslovců (66 246 Kč)

 ■ Teologickému konviktu v Olomouci příspěvek na 
úhradu pobytu bohoslovců (271 400 Kč)

 ■ Příspěvek bohoslovcům (29 000 Kč na Velikonoce 
a Vánoce)

 ■ Příspěvek KTF UK na jáhenský pastorační rok (17 080 Kč)
Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mikulášská sbírka na bo-
hoslovce a dále Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
(v roce 2008 činil výtěžek obou sbírek celkem 1 145 343 
Kč), individuální dary na bohoslovce ve výši 15 000 Kč 
a zůstatek z roku 2007 ve výši 385 409 Kč. Do roku 2009 
byla převedena částka 266 146 Kč.

Personalia
Jáhenské svěcení
V kostele Panny Marie Sněžné v Praze-Novém Městě přijal 24. 10. 2009 jáhenské svěcení pro Řád menších brat-
ří – františkánů Bonaventura Ondřej Čapek OFM. Světitelem byl Mons. Karel Herbst SDB, pražský pomocný biskup. 

Jubileář
Výročí svěcení
Prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník arcijáhen 5. 12. 1954 (55 let)
P. Šimon Batory OFMCap., rektor klášterního kostela sv. Josefa v Praze-Novém Městě 10. 12. 1994 (15 let)
MUDr. František Slavíček, kněz pražské arcidiecéze působící v zahraničí 14. 12. 1994 (15 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz pražské arcidiecéze působící v zahraničí 18. 12. 1937 (72 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kanovník, kaplan Jeho Svatosti 20. 12. 1969 (40 let)
P. PhDr. Libor Ovečka, Th.D., odb. asistent KTF UK 28. 12. 1979 (30 let)

Životní jubilea
P. JCDr. Ing. Manuel Lobo, kněz Prelatury sv. Kříže a Opus Dei 10. 12. 1959 (50 let)
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Praze 10. 12. 1920 (89 let)
Jan Birka, osobní farář, výpomocný duchovní v Staré Boleslavi a v Benátkách nad Jizerou 17. 12. 1927 (82 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný duchovní v Praze-Kobylisích 21. 12. 1924 (85 let)
P. Florián František Štětina OFM, osobní farář, 
   rektor kostela sv. Jana Nepomuckého v Ostředku 23. 12. 1925 (84 let)
Oldřich Pokorný, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi 26. 12. 1927 (82 let)
P. Mgr. Hugo Jiří Zikmund O.Præm., farář v Praze-Strahově 27. 12. 1974 (35 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.
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Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754, 220 181 705, fax: 220 181 373, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 1. 12. 19:30 Příprava na život v manželství (8/8)*; CPR
 2. 12. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 5. 12. 9:00 Duchovní obnova pro ŘK duchovní správu u kostela sv. Vojtěcha; P. Jindřich Krink; DS
 7. 12. 20:00 Přednáška v rámci ČKA Praha 6: RNDr. Stanislav Žák, CSc., a Bc. Stanislava Krejčíková: Příbě-

hy farní charity Starý Knín; ČKA Praha 6
 9. 12. 9:30 Akademie nejen pro seniory; Adventní duchovní obnova: P. Josef Čunek SJ; PS
 10. 12. 14:00 „Caritas in veritate. Teoretická východiska a důsledky pro pastoraci“ – kolokvium o encyklice 

Benedikta XVI.; KTF UK + PS
 12. 12. 9:00 Kurz pro pomocníky v pastoraci (3/6)*; P. Vladimír Málek; PS
 16. 12. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 18. 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 kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích; ČKA Praha 6 – místní pobočka České křesťanské 
akademie; KTF UK – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. 

Kurz pro služebníky eucharistie
Upozorňujeme na kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou (podávání při mši, donášení eucharis-
tie nemocným a výstav Nejsvětější svátosti). Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správcem (popř. řehol-
ním představeným) podle potřeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle vlastního přání. Přihlášky jsou k dispo-
zici od začátku prosince, a to v Pastoračním středisku, ke stažení na internetu (http://ps.apha.cz) nebo mohou být 
na požádání zaslány poštou nebo e-mailem. Čtyři pondělní setkání – 4. a 18. ledna a 1. a 15. února 2010 – se budou 
konat vždy od 19:00 v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích, Kolejní 4; přihlášku s doporučením duchovního správ-
ce stačí donést na první setkání.

Ustanovení
ThLic. Prokop Brož, Th.D., byl na základě žádosti děkana 
KTF UK, prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ, s účinností 
od 1. 11. 2009 uvolněn z funkce kaplana Katolické teo-
logické fakulty Univerzity Karlovy. Tímto ustanovením se 
nemění ani neruší ostatní ustanovení. 
František Hradil byl s účinností od 15. 10. 2009 jmenován 
a ustanoven vedoucím provozního odboru Arcibiskup-
ství pražského. 

P. Mgr. Antonín Lukeš M.Id. byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 11. 2009 jmenován 
a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u kostela Naro-
zení Panny Marie, Praha-Michle. 
Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., byl na základě žádos-
ti děkana KTF UK, prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ, 
s účinností od 1. 11. 2009 jmenován a ustanoven kap-
lanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 
Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustano-
vení. 

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

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 opět 
v pražském Pastoračním středisku v termínu 12. 1. – 2. 3. 
2010. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený man-
želskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Jarní 
společná příprava na život v manželství bude probíhat 
v termínu 13. 4. – 1. 6. 2010.
Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formuláře na stránkách http://
cpr.apha.cz/snoubenci/

Společenství osamělých maminek
Pravidelná setkání osamělých maminek probíhají v pro-
storách Dívčí katolické střední školy, Platnéřská 4, Pra-
ha 1 (metro A – Staroměstská). Příští setkání bude 16. 
prosince (host Dr. Kateřina Lachmanová). Termíny jed-
notlivých setkání a bližší informace naleznete na http://
cpr.apha.cz/osamele/

Křesťanská psychologická poradna
Má pracoviště v Praze 6, Thákurova 3, a v Nymburce, 
Bedřicha Smetany 541/20. Nabízí jednorázovou psycho-
logickou intervenci s případnou možností následných 
konzultací nebo s odkazem na specializované praco-
viště. Zaměřuje se především na osobní, manželské, po-
bočka v Nymburce též na výchovné poradenství. Své 
služby poskytuje zdarma. Klienti se předem přihlašují te-
lefonicky. Kontakty: http://cpr.apha.cz/poradna/; te-
lefon: Praha 220 181 777, Nymburk 603 859 626.

Poděkování a pozvání
Na závěr občanského roku bych rád srdečně poděko-
val všem, kteří se v uplynulém roce spolupodíleli na re-
alizaci pastoračních programů Centra pro rodinu.
Zároveň bych chtěl již nyní předběžně pozvat na dru-
hou Pouť snoubenců ke sv. Valentinu, která se usku-
teční v sobotu 13. února 2010 na pražském Vyšehradě, 
na benefiční Koncert pro rodinu 25. února v Komunit-
ním centru Matky Terezy v Praze-Hájích a na osmou 
Pouť rodin pražské arcidiecéze, která je plánována 
na sobotu 19. června na Svatou Horu.

Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu
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PROGRAMy
Bohoslovci  
Arcibiskupského semináře v Praze 
Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 111  
mail: seminariste@arcs.cuni.cz, http://www.arcs.cuni.cz

Imprimatur pro rozjímavý růženec 
za kněžská povolání 
Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze pořádali 
v pátek 30. října 2009 v kostele sv. Ludmily v Praze-Vino-
hradech modlitební večer s názvem „Pojď za mnou!“. 
Chtěli tím posílit modlitby za povolání a poděkovat 
těm, kteří se pravidelně za duchovní povolání mod-
lí. K této příležitosti vydali speciální rozjímavý růženec 
za kněžská povolání, aby takto přispěli k Roku kněží. 
Jedná se o klasický růženec, při kterém se po každém 
vzývání jména Ježíš vkládá kratší či delší citace Ježíšo-
vých slov týkajících se povolání učedníků.
Tento projekt získal dne 16. října 2009 od Jeho Eminen-
ce arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka imprimatur 
ve smyslu kán. 826, § 3 CIC (č.j. arc/364/2009) s přáním: 
„Kéž Panna Maria vyslyší prosby všech těch, kdo se bu-
dou tento růženec modlit, a vyprosí nová a svatá kněž-
ská povolání.“ Publikace „Pojď za mnou!“ vyšla v dár-
kovém provedení v pohlednicovém formátu.
Vánoce se blíží: tento rozjímavý růženec je vhodná 
a zbožná pozornost, která každého katolíka jistě potě-
ší. Možná jste členy růžencového či mariánského spo-
lečenství a chcete svým členům udělat radost nebo se 
chcete s přáteli či farníky zapojit do řetězce rozjímavé-
ho růžence „Pojď za mnou!“ anebo chcete mít jako cír-
kevní organizace nějakou vhodnou pozornost, kterou 
můžete příležitostně rozdávat. V tom případě si může-
te tuto publikaci objednat u Nadace Arcibiskupského 
semináře v Praze, která podporuje formaci bohoslovců 
a jejich aktivity ve prospěch pastorace povolání. Pu-
blikaci zasíláme po deseti kusech. Budeme rádi, když 
nám pomůžete pokrýt alespoň náklady této tiskoviny 
ve výši 249 Kč na jedno balení. V případě zájmu napiš-
te prosím na Nadaci (Nadace ASP, Thákurova 3, 160 00 
Praha 6 nebo tajemnice@arcs.cuni.cz).
Chcete-li se stát přáteli Arcibiskupského semináře 
v Praze a svým jednorázovým příspěvkem či trvalým 
příkazem podpořit formaci bohoslovců a jejich aktivi-
ty ve prospěch pastorace povolání, stačí převést vámi 
stanovenou částku na účet č. 162795379/0800. Pro 
naše účetnictví je nezbytně důležité, abyste na trva-
lém příkazu do „zprávy pro příjemce“ uvedli své jmé-
no a adresu, jinak vám nemůžeme poslat poděkování 
a písemné potvrzení, které můžete použít k daňovému 
přiznání.

Váš příspěvek bude použit k dotaci adventní duchovní 
obnovy pro mladé muže od 15 do 30 let, o které jsme 
psali v minulém čísle. 

Tomas van Zavrel,  
generální prefekt Arcibiskupského semináře

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

 ■ Víkend pro nezadané katolíky ve věku 27-39 let, kte-
ří hledají svůj protějšek – Pernink v Krušných horách, 
4.–6. 12. 2009. Přihlášky a informace na mailu: spo-
lecne70@volny.cz

 ■ Adventní duchovní obnova pro mladé od 17 do 30 
let se uskuteční v Centru života mládeže Nazaret 
11.–13. 12. 2009. Přijďte se zastavit a prožít v tichu pří-
pravu na Vánoce... Více na našem webu. Přihlašujte 
se prosím na našem mailu nebo telefonicky.

 ■ Adventní koncert ACANTu (vokálního souboru 
Katolické teologické fakulty UK) – k poslechu jste 
zváni v úterý 15. 12. od 20:00 v Klubu u Panny Marie 
Sněžné na Jungmannově náměstí.

 ■ Pokud nevíte, kde strávit silvestra, pak neváhejte 
a přijeďte do Nazareta! Možnost nejen pro jednot-
livce, ale i pro celá společenství! Začínáme 30. 12. 
a končíme 1. 1. 2010. Přijeďte poděkovat za uplynulý 
rok, prosit za ten nastávající, pobavit se s přáteli, po-
znat nové, podílet se na programu – prostě prožít pří-
jemné chvíle.

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2  
email: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
Út  20:00 modlitební setkání – kromě 22. a 29. 

12. (kaple kláštera Komunity)
Čt  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů 

– kromě 24. a 31. 12. (kostel sv. Víta, 
Tuchoměřice)

Ne  10:30 mše svatá v se zvláštní katechezí pro 
děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)

Liturgie v kostele sv. Víta:
Po,St,Čt 8:30 ranní chvály
Po, Čt 12:00 mše sv.
Pá  8:00 mše sv. 
Po,St–Pá 18:30 večerní chvály – kromě 21. 12. – 3. 1.
Láska, vztahy, intimita – víkend pro mladé od 18 do 30 
let, 5.–6. 12., hostem bude Tomáš Řehák
Jericho – duchovní obnova 28. 12. – 3. 1.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598, mob.: 774 241 990  
e-mail: mail@misie.cz, http://www.misie.cz
Po 15:00–16:00 otevřený kostel sv. Apolináře
Út 20:00  modlitební setkání – kromě 22. a 29. 12.
Čt 18:30  večerní chvály za jednotu křesťanů – kromě 24. a 31. 12. (kostel sv. Apolináře) 
Ne 17:00  hudební skupina (zaměřená na chvály a doprovod modlitebního setkání) 
 18:00  mše sv. pro mladé – kromě 27. 12. a 3. 1. 
St, Čt   (nepravidelně) evangelizační skupina (hudba, pantomima, svědectví) 
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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
 5. 12. 17:00 Mikulášská besídka 
 10. 12. 18:00 Koncert komorního souboru KCMT
 14. 12. 16:00 Adventní úvaha – přednáška 

v rámci Klubu křesťanských seniorů 
(Mgr. P. Urban)

 17. 12. 19:00 Filmový klub – promítání filmu s ná-
slednou debatou

 18. 12. 10:00 Předvánoční besídka pro děti – 
vstupenku nutno předem zakoupit 
v Denním klubu (út–pá, 9:30–12:00 
nebo dle domluvy, tel. 731 625 970)

 20. 12. 13:00 Vánoční hra – divadlo pro děti
 22. 12. 18:00 Pražské mobilní zvonkohry – kon-

cert na parkovišti KCMT

Adventní koncerty
 29. 11. 16:00 I. adventní koncert: Musica Pro 

Sancta Cecilia – vokální a instru-
mentální koncert renesanční a ba-
rokní hudby 

 6. 12. 16:00 II. adventní koncert: Lydie Havlá-
ková, emeritní sólistka opery ND 
v Praze a další sólisté – duchovní 
árie, písně a adventní zpěvy ev-
ropských národů

 13. 12. 16:00 III. adventní koncert – pro děti: Bob 
Fliedr a dětský sbor Bobci

 20. 12. 16:00 IV. adventní koncert: Hudební sou-
bor Deše

Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.

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

 ■ Dialogy – srdečně vás zveme na výstavu soch 
Vladimíra Matouška a obrazů Ivana Matouška, kte-
rou je možné navštívit každou neděli od 9:30 do 12:00 
(nebo i jindy po dohodě na tel. 251 610 850) až do 
30. 12. 

 ■ Rorátní mše sv. při svících – se v adventu konají v pá-
tek 4., 11. a 18. 12. 2009 vždy od 6:45 (od 6:30 je mod-
litba ranních chval).

 ■ Adventní Třináctého na Třináctce – letošní poslední 
díl z cyklu koncertů se koná v neděli 13. 12. od 19:30. 
Kromě pravidelného hostitele Slávka Klecandra vy-
stoupí jako hosté Irena a Vojtěch Havlovi se svým ad-
ventním programem. Vstupné je dobrovolné a vstup 
bezbariérový. Více na www.trinactnatrinact.blog.
cz. Místa si můžete rezervovat do 12. 12. na 13na13@
centrum.cz

Akademická farnost Praha a VŠ katolické hnutí Praha
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1, tel: 222 221 339, e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz 
http://salvator.apha.cz, http://salvator.farnost.cz, http://vkhcr.org/praha
8. 12. 20:00 beseda o křesťanské filosofii s Tomášem Halíkem a jeho hosty
9. 12. 19:00 Jeden den a jedna noc Matky Terezy – úryvek autorského představení s následnou debatou 

nad tématem noci víry
13. 12. 2009  výstava Václava Sokola: Obrazy, grafiky (potrvá do 2. 2. 2010)
14. 12. 19:30 benefiční koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání sboru a orchestru Univerzity Karlo-

vy pod vedením Haiga Utidjiana
16. 12. 19:00 adventní benefiční koncert Salvátorské scholy
20. 12. 14:00, 20:00 mše sv. s promluvou Tomáše Halíka
22. 12. 19:00 mše sv. s promluvou Tomáše Halíka
24. 12. 24:00 půlnoční vánoční bohoslužba s promluvou T. Halíka, při mši zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby 

v podání sboru a orchestru pod vedením Roberta Huga
25. 12. 14:00 mše sv. s promluvou Tomáše Halíka 
27. 12. 14:00, 20:00 mše sv. s promluvou Tomáše Halíka
1. 1. 14:00 mše sv. s promluvou Tomáše Halíka

 ■ Betlém bude zpřístupněn 25. a 26. 12. od 12:00 do 14:00 a od 15:00 do 16:00, ve dnech 28. 12. až 8. 1. vždy 
od 12:00 do 16:00.

 ■ Společenství Krypta zve k pravidelným setkáním vždy ve středu od 19:00 v rekonstruované kryptě kostela Nejsv. 
Salvátora. Na programu se střídá vždy večer přímluvné modlitby se zpěvy z Taizé a večer s eucharistickou ado-
rací.

 ■ Veškerý pravidelný program (bohoslužby, adorace, jazykové kurzy, literárně-hudební pořady, víkendovky, spor-
tovní akce) najdete na stránkách farnosti www.salvator.farnost.cz 

Unie Katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ srdečně zve na Společenské odpoledne na téma Hong-Kong. Koná se ve středu 16. prosince 2009, 14:30–
16:30, ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady), 
přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
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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
 1. 12.  6:30 mše sv. se zpěvy rorátů (kostel v Dobříši)
 2. 12.  18:00 ekumenická bohoslužba (evangelický kostel)
 6. 12. 18:00 Barokní příčná flétna – koncert, vstupné dobrovolné (PC)
 8. 12. 6:30 mše sv. se zpěvy rorátů (kostel v Dobříši)
  19:00 Vánoce v Austrálii – povídání (s promítáním) o zážitcích ze slavení Vánoc na druhé straně ze-

měkoule (PC)
 13. 12. 10:00 vernisáž výstavy fotografií Katky Horké, při agapé po mši (PC)
  18:00 adventní koncert Dobříšského chrámového sboru (PC)
 15. 12. 6:30 mše sv. se zpěvy rorátů (kostel v Dobříši)
 16. 12. 19:00 Teologická škola s P. Michalem Němečkem nad prvními knihami Bible (PC)
 22. 12. 6:30 mše sv. se zpěvy rorátů (kostel v Dobříši)
 23. 12. 14:30 předání betlémského světla v kostele v Dobříši; od 15:00 do 17:00 je možnost vyzvednout si 

betlémské světlo v PC
 26. 12. 15:00 Zpívání u jesliček – společné zpívání koled s kytarou (kostel v Dobříši)

Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, Praha 2, tel.: 224 246 519 (73), e-mail: praha@charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz

Biskup Matthias Ssekamanya v Praze 
Ve dnech 17.–19. 10. 2009 Arcidiecézní charita Praha přivítala otce biskupa Matthiase Ssekamanyu z diecéze Lu-
gazi v Ugandě, který se v uplynulých týdnech účastnil konference k tématům světové spravedlnosti a míru ve Va-
tikánu. Pan biskup se v průběhu své návštěvy setkal s kardinálem Miloslavem Vlkem a představiteli Arcidiecézní 
charity Praha. Setkání bylo příležitostí k upevnění stávající spolupráce a plánování dalšího rozvoje projektů na po-
moc potřebným lidem v diecézi Lugazi.
O chudobě, zejm. v afrických rurálních oblastech, hovořil otec biskup v sobotu 17. 10. na konferenci k 20. výro-
čí svatořečení sv. Anežky Přemyslovny, kterou pořádala Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR. Bis-
kup Ssekamanya poděkoval všem dárcům, kteří prostřednictvím pražské Charity podporují vzdělávání a zdravot-
ní péči zaměřené na nejchudší děti a celé komunity v Ugandě.

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, tel: 220 516 740, e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
Adventní melodie mají své specifické kouzlo, a pokud se náhodou ještě spojí se sněhem, je to ideální předzvěst 
Vánoc. K této atmosféře vám mohou přispět i loretánské zvonky. Naši karionisté Radek Rejšek, Alena Michálko-
vá a Vít Janata budou hrát o adventních nedělích vždy v 15:00 a v 19:00 adventní melodie a ve stejných časech 
25. 12. a 27. 12. melodie vánoční.
Mimořádnou událostí bude Loretánské vytrubování, které se uskuteční 25. 12. v 19:00. Z věže Lorety zazní známé 
koledy hrané na zvonky a trubky.
K Vánocům patří také návštěva betlémů. Známý kapucínský betlém v klášterním kostele Panny Marie Andělské 
bude přístupný 25. 12. až 30. 12 od 10:00 do 17:00, 31. 12. jen do 15:00, a dále od 1. 1. do 10. 1. od 10:00 do 17:00. 
Potom až do 2. 2. každou sobotu a neděli od 14: 00 do 17: 00.

K návštěvě Lorety, k poslechu zvonků i k prohlídce jesliček zvou bratři kapucíni.

Svatá Hora – poutní místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí Panny 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
3.–6. 12.  adventní setkání (P. Petr Beneš CSsR)
5. 12. 6:00 rorátní mše sv.
10.–13. 12.  adventní setkání (P. Petr Beneš CSsR)
12. 12. 6:00 rorátní mše sv.
18. 12. 16:00 vernisáž výstavy betlémů
19. 12. 6:00 rorátní mše sv.
19. 12. 9:00 adventní duchovní obnova (P. Miloš Szabo)
19. 12. – 2. 2. výstava betlémů je otevřena denně od 10:00 do 16:00 v Mníšecké kapli (do 3. 1.) a Svatohor-

ském poutním muzeu (do 2. 2.)
22. 12. 18:00 přinesení betlémského světla
24. 12. 6:00 rorátní mše sv.
24. 12. 16:00 štědrovečerní mše sv.
26. 12. 16:30 vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru
31. 12. 22:30 mše svatá na závěr občanského roku
Upozornění
Od začátku nového liturgického roku (počínaje 1. nedělí adventní) se v poutním místě Svatá Hora ruší ranní mše 
svaté od 6:00.
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Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, www.volny.cz/divadlo.miriam
 20. 12. 15:00 Traxleři – tradiční vánoční koncert. Ohlasy starých evropských písní, zpěvy středověkých stu-

dentů, kramářské a kabaretní písně i české vánoční koledy. Účinkují: Jiří Traxler – kytara, zpěv; 
Věra Traxlerová – housle, zpěv; Petr Traxler – dvanáctistrunná kytara, zpěv.

Rezervace vstupenek: denně 17-21 hod., tel. 731 304 960 nebo divadlo.miriam@volny.cz

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
 1. 12. 19:00 Vánoční hlasy Two Voices – koncert netradičního spojení hlasů mezzosopranistky Edity Adle-

rové a šansoniérky Jany Rychterové; na housle doprovází Vladimír Iljič Pecháček; zazní spiri-
tuály, židovské písně, klasická hudba, autorská tvorba, lidové písně, koledy (kostel Sv. rodiny)

 6. 12. 17:00 II. adventní koncert: Byzantion – vánoční slovansko-byzantská hudba (kostel Sv. rodiny)
 7. 12. 10:00 Veselé flétničky – Dětský flétnový soubor ZŠ Na Dlouhém lánu (stacionář)
 10. 12. 14:00 Adventní odpoledne s Kateřinou Brožovou, vstup pouze na pozvánky (refektář)
 11. 12. 18:00 Předvánoční zpívání Musi-Canti – řepský dětský pěvecký a komorní sbor Musi-Canti Classic 

(refektář)
 13. 12. 17:00 III. adventní koncert – tradiční koncert pod vedením Jiřího Hoška (kostel Sv. rodiny)
 17. 12.  18:30 Adventní Geshem – koncert spirituálů známého sboru pod vedením Marka Šlechty (kostel Sv. 

rodiny)
 18. 12. 15:30 Veselé Vánoce – koncert dětí MŠ Bendova Řepy (kostel Sv. rodiny)
 19. 12. 17:00 Vánoční flétna a klavír – koncert žáků KS Průhon lektorky Zuzany Hrbkové (refektář)
 20. 12. 17:00 IV. adventní koncert: Musica Pro Sancta Cecilia a Rudolf Pellar – Kvítky sv. Františka, České ro-

ráty, písně A. Michny atd. (kostel Sv. rodiny)
 21. 12. 9:30 Vánoce, Vánoce přicházejí! – zpívání se ZŠ U Boroviček (stacionář)
 26. 12. 17:00 Modlitba za nemocné – tradiční koncert pod záštitou ÚMČ Praha 17 (kostel Sv. rodiny)
Na všechny akce je vstupné dobrovolné. Výtěžek podporuje činnost Domova sv. Karla Boromejského.  
Kostel Sv. rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC.
Info o akcích: zora.vondrackova@domovrepy.cz tel: 235 301 238, 775 853 537

POZVÁNKy, NABÍDKy
Papež jako politik, Vatikán jako stát 
ŘK farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakla-
datelství zvou na další besedu z cyklu Iniciativa 17–11 
o sociální nauce církve a společenském rozměru křes-
ťanství. Prosincovým hostem bude František X. Halas, 
který promluví na téma: Proč má katolická církev svůj 
stát?
Beseda se koná v divadle Miriam v úterý 1. prosince 
od 19:00. Vstup je volný, otázky a náměty z publika jsou 
vřele vítány.
Během večera zazní odpovědi mimo jiné na tyto otáz-
ky: Jaký má Vatikán skutečně vliv na světovou politiku? 
Jak s papežovým politickým vlivem souvisí jeho nábo-
ženské poslání? Proč jiné církve vlastní stát nemají? Jak 
vypadá pomoc vatikánské diplomacie při řešení mezi-
národních sporů? Kolika způsoby se lze s papežem se-
tkat? aneb Poznámky k vatikánskému protokolu. Pro-
fesor Halas rovněž zavzpomíná na všechna svá setkání 

s Janem Pavlem II. a Josephem kardinálem Ratzinge-
rem, později Benediktem XVI.
Prof. PhDr. František X. Halas – historik, překladatel, první 
velvyslanec ČR u Svatého stolce. Spolu se svou manžel-
kou PhDr. Dagmar Halasovou vypracoval překlad čes-
ké Jeruzalémské bible, který bude krátce představen 
v závěru večera.
Info: i17-11.farnoststrasnice.cz;  
e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Tajemný Egypt  
– svět mýtů, faktů a tajemna
Farní akademie u kostela Panny Marie Královny míru sr-
dečně zve na přednášku Prof. PhDr. Miroslava Verne-
ra, DrSc., „Tajemný Egypt – svět mýtů, faktů a tajem-
na“, která se uskuteční v kostele Panny Marie Královny 
míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36, v neděli 6. pro-
since 2009 v 16:30.

Obrazy Vánoc
(Gerhard Boos)
Cyklus vánočních obrazů Pietera Brueghela a jiných 
středověkých malířů inspiroval Gerharda Boose k po-
etickým rozjímáním nejen nad obrazy, ale také nad 
smyslem Vánoc a jejich poselstvím pro dnešního člově-
ka. Pieter Brueghel byl také nazýván Sedlák Brueghel, 
protože pocházel ze selské rodiny a na mnoha svých 

obrazech zachytil vesnický selský život. Jeho vlámské 
krajiny jsou často nenápadným jevištěm biblických pří-
běhů, především ze života Ježíše Krista. Kniha je psána 
pro čtenáře se zájmem o rozjímavou literaturu a výtvar-
né umění. Gerhard Boos je autorem řady rozjímavých 
knih a rovněž odborníkem na kunsthistorii.

Váz., 64 str., 159 Kč 
Portál, http://obchod.portal.cz/

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě
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CO ZNAMENÁ ...

Od adventu do adventu
Křesťanské putování rokem
(Jan Kotas, Martina Špinková)
Jak prožíváme různá období roku? Prožíváme je všich-
ni stejně? Jak je prožívají křesťané? Co je to liturgic-
ký rok, kdy začíná a kdy končí? Co znamená advent? 
Jak dlouho trvá postní doba a jaký má smysl? Proč 
jsou Velikonoce každý rok jindy? Na tyto a mnohé dal-
ší otázky srozumitelným jazykem a s využitím krásných 
a výstižných ilustrací odpovídá tato knížka. Odhaluje 
původ a smysl křesťanských svátků a ukazuje, jak je sla-
víme v rodině a společně s celou církví. Vydejme se 
tedy společně na cestu. Objevíme, jak pestrý je litur-
gický rok, tak jak ho prožívá už dlouhá staletí katolic-
ká  církev.

Váz., 63 str., 149 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Slovo a život
Zamyšlení nad Božím slovem pro neděle  
a svátky v ročním cyklu C
(Raniero Cantalamessa)
Zamyšlení obsažená v této knize se snaží zachytit zá-
kladní tematiku jednotlivých liturgických čtení z nedělí 
a slavností během roku a uvést je do souvislostí s dalšími 
biblickými čteními a samozřejmě s aktuálními problémy 
církve a světa. Pastorační aspekty a mimořádné pro-
pojení zkušeností a kompetencí činí z knihy velmi prak-
tickou a podnětnou pomůcku také pro kněze a další 
pastorační pracovníky.

Brož., 375 str., 350 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Zeměpis náboženství
Kde žije Bůh, kudy kráčejí poutníci
(Tyler Susan Hitchcock, John Esposito)
Bohatě ilustrovaná kniha mapuje geografický do-
sah pěti velkých náboženství v minulosti i současnosti, 
od míst, kde se kdysi zrodila, po globální rozšíření v 21. 
století. Publikace usiluje o mnohostranné zachycení ná-
boženských směrů i o vyobrazení mnoha podob po-
svátna, jak se objevuje v učení hinduismu, buddhismu, 
judaismu, křesťanství a islámu. Kde a kdy tyto víry vznik-
ly? Jak ovlivňovaly historii a jak ona ovlivňovala je? Ja-
kou roli hrály ve vývoji kultur a civilizací? Proč je znalost 
minulosti tak důležitá k pochopení dnešního bouřlivého 
světa? To je jen několik zásadních otázek, na něž se kni-
ha snaží odpovědět. 

Váz., 416 str., 849 Kč
Knižní klub, www.knizniweb.cz

Nad evangeliem podle Matouše
(Silvano Fausti)
Knihy italského jezuity Silvana Faustiho o jednotlivých 
evangeliích jsou plodem dvacetileté zkušenosti s hlá-
sáním Božího slova. Jejich záměrem je pomoci čtenáři 
hlouběji proniknout do tajemství Slova, a tak se setkat 
s živým Kristem. Matoušovo evangelium se považuje 
za evangelium společenství: soustřeďuje se na Syno-
vo slovo, které z nás činí syny Otce a zároveň bratry 
mezi sebou navzájem. V tomto bratrství se uskutečňuje 
naše synovství: ve vztahu k druhému člověku uskuteč-
ňujeme životní vztah k Jinému. To byl jeden z důvodů, 
proč toto evangelium bylo v církvi nejčtenější. V dnešní 
době, kdy se společný život stal problematickým, zno-
vu nabývá na aktuálnosti.

Váz. 632 str., 595 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Církevní rok

Nekryje se s rokem občanským. Začíná 1. nedělí adventní (zpravidla mezi 27. listopadem až 3. prosincem).

 Doba adventní trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně. První počátky slavení adventu se objevují 
ve Španělsku koncem 4. stol. Od 12. až 13. stol. se advent stal začátkem liturgického roku.

 Doba vánoční začíná v předvečer slavnosti Narození Páně, 24. prosince. V neděli po Narození Páně se slaví svá-
tek Svaté rodiny, zavedený roku 1921. 1. leden je zasvěcen Panně Marii, Matce Boží. Slavnost 
Zjevení Páně (6. ledna) má svůj počátek na Východě a od 4. stol. ji připomíná i římská liturgie. 
Svátkem Křtu Páně doba vánoční končí.

 Doba postní začíná Popeleční středou a trvá šest neděl. V 5. stol. začínal čtyřicetidenní půst na 1. neděli post-
ní. Týden před Velikonocemi začíná Květnou nedělí a nazývá se Svatý týden. Poslední tři dny mají 
zvláštní názvy: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

 Doba velikonoční začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně, čili Hodem Božím velikonočním. Čtyřicátý den po Velikonocích 
je slavnost Nanebevstoupení Páně a padesátý den od neděle Zmrtvýchvstání je slavnost Seslání 
Ducha svatého (Letnice) – touto slavností končí doba velikonoční. Následující neděli slavíme slav-
nost Nejsvětější Trojice.

 Liturgické mezidobí se v průběhu církevního roku objevuje dvakrát – kratší úsek je mezi dobou vánoční a postní, delší, 
nekolikaměsíční období nastává po Letnicích a trvá až do 1. neděle adventní.

Během celého církevního (liturgického) roku jsou oslavy jako upomínky na různá údobí života Ježíše Krista, Panny 
Marie, světců a na různé církevní události.

karn
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Tato rubrika pojednává o jazykových jevech obsažených v textech užívaných nebo vytvořených církví;  
v tomto smyslu užíváme i pojmenování „církevní čeština“.

3.–6. 12. Adventní duchovní 
obnova pro všechny P. Pavel Bačo SJ Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01  
Český Těšín, tel.: 558 761 429, 
737 930 713

3.–6. 12. Duchovní cvičení pro 
manžele Mons. Vojtěch Šíma ŘKDS Stojanov

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

10.–13. 12. Adventní duchovní 
obnova pro všechny P. Jan Adamík SJ Exerciční dům 

Tovaryšstva Ježíšova viz výše

10.–13. 12. Adventní setkání P. Petr Beneš CSsR ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram, 
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz 
nebo vyplněním formuláře  
na http://www.svata-hora.cz 

11.–13. 12.

Adventní duchovní 
obnova pro dívky od 14 
do 18 let „Duchovní 
a tělesné mateřství“

P. Kamil Strak  
a sr. Vincenta 
Kořínková SCB

Ostravská 453,  
Frýdlant nad Ostravicí

sr. Vincenta Kořínková,  
Palkovická 524, 738 01 Frýdek-
Místek; vincenta@boromejky.cz;  
mob.: 723 477 525

12. 12.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32,  
tel.: 541 239 264,  
www.dc-vranov.katolik.cz,  
e-mail: dc-vranov@katolik.cz

17.–20. 12.

Adventní duchovní 
obnova pro dívky  
od 18 do 27 let  
„Poslání ženy ve světě“

P. Janek Kušnír SVD Maria Hilf  
ve Zlatých Horách sr. Vincenta Kořínková, viz výše

28. 12. – 2. 1. 2010 Vánoční exercicie pro 
rodiny s dětmi

Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy

Klášterní 1, 463 62 Hejnice;  
e-mail: mcdo@mcdo.cz;  
www.mcdo.cz; tel.: 482 360 235;  
fax: 482 360 299

30. 12. – 1. 1. 2010 Duchovní cvičení 
formou večeřadla

P. Štěpán Martin 
Filip OP ŘKDS Stojanov viz výše

O původu slov Vánoce a koleda
Pro označení Vánoc máme v evropských jazycích růz-
né názvy: anglicky Christmas, německy Weihnach-
ten, francouzsky Noël, rusky roždestvo Christovo, polsky 
Bože Narodzenie, španělsky Natal, litevsky Kaledos atd. 
Tato různost – i mezi jednotlivými slovanskými jazyky – 
svědčí o tom, že Vánoce jako svátky narození Krista se 
začaly slavit až po osamostatnění jednotlivých jazyků. 
Jinak řečeno, tato různost svědčí o poměrně pozdním 
a postupném pronikání křesťanství k jednotlivým náro-
dům. Stejný závěr potvrzuje také různost slov pro Ve-
likonoce. Všimněme si teď původu slova Vánoce po-
drobněji.
Ve staročeštině znělo vánocě. Do češtiny bylo jako 
mnoho jiných slov přejato z němčiny, kde tehdy znělo 
snad winnahten. V němčině znamenalo „o svatých no-
cích“. Zajímavý je však způsob přejetí tohoto slova (ne 
všichni jazykovědci však s následujícím výkladem sou-
hlasí). První část byla přejata z němčiny přímo, po hlás-
kových úpravách dala tedy vá-, druhá část však byla 
přeložena – Nacht v dnešní němčině znamená noc, 
nachten bylo tedy přeloženo jako nocę, v obou ja-
zycích jde o množné číslo. Jazykovědci přišli na to, že 
tato výpůjčka je velmi stará. Pochází už z doby před 

příchodem Konstantina a Metoděje, kdy u nás půso-
bily také bavorské misie, tehdy znělo vęnocę. Přes sta-
ročeskou podobu vánocě máme dnešní tvar Vánoce.
S Vánocemi je spojeno také slovo koleda. I zde máme 
před sebou velmi starou, předcyrilometodějskou vý-
půjčku, tentokrát však ze středověké latiny. Slovo tam 
znělo kalendae. Cesta tohoto slova začíná ovšem 
v řečtině. Tam označovalo den, na který bylo veřejně 
ohlašováno novoluní, nový měsíc. Latinské Kalendae 
pak znamenalo první den v měsíci a v tomto význa-
mu užívá slova kalendy také staročeský překlad Bible. 
Slovo Kalendae souvisí se slovem calendarius, z které-
ho máme české kalendář. V pozdější středověké latině 
dostal výraz Kalendae další význam: označoval pohan-
ské bujaré slavnosti, kterými se vítal příchod nového 
roku, a magické písně, které byly při tom zpívány. Jako 
označení vánoční nebo velikonoční písně se význam 
slova koleda dochoval dodnes. Posléze se slovem kole-
da začalo označovat také zpívání těchto písní po do-
mech – koledování – a následující pohoštění a odmě-
na. V některých jazycích, např. bulharštině a litevštině, 
začal výraz koleda (lit. Kaledos) označovat Vánoce. 
Vidíme tedy, jak pozoruhodné historie se dotýkáme, 
když o Vánocích zpíváme koledy.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

PRůHLEDy DO CÍRKEVNÍ ČEŠTINy
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby děti byly respektovány, milovány a nikdy se nestaly oběťmi vykořis-
ťování v různých formách.

Úmysl misijní
Aby o Vánocích lidé na zemi poznali vtělené Slovo jako Světlo, které 
osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své dveře Kristu, Spa-
siteli světa.

Úmysl národní
Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu v armádě ke všem, kteří 
mají odpovědnost za mír.

 1. prosince 1984 zemřel Dr. Jaromír Hruška, varhaník, autor řady církevních i světských skladeb. Od konce 30. let pů-
sobil v katedrále sv. Víta ve sboru a v chorální schóle, v letech 1942–1947 řídil sbor Společnosti pro 
duchovní hudbu u Sv. Jakuba na Starém Městě pražském, od roku 1964 byl po deset let dómským 
kapelníkem u Sv. Víta. V letech 1959-1977 byl vedoucím hudebního archivu Čs. rozhlasu. V jeho 
tvorbě převažují komorní formy, silná je i složka vokální (* 6. 1. 1910).

 2. prosince 1809 zemřel František Faustin Procházka, katolický kněz-paulán, literární historik, řádový kazatel a učitel 
paulánů. Vydavatel Bible a starších literárních památek. Spolu s Fortunátem Durychem vydal v le-
tech 1778-1780 Bibli českou, zvanou Bible císařská (*13. 1. 1749).

 3. prosince 1874 papež Pius IX. prohlásil za blahoslavenou Anežku Českou, dceru krále Přemysla Otakara I.
 3. prosince 1804 zemřel Stanislav Vydra, katolický kněz-jezuita, národní buditel (z Jiráskova F. L. Věka známý 

„Cordatus Bohemus“), kazatel, matematik a spisovatel. Od roku 1772 profesor matematiky na UK, 
v roce 1800 se stal rektorem univerzity. Autor první české vysokoškolské učebnice „Počátkové arit-
metiky“. Roku 1804 vydal „Epigrammata“ s vlastním životopisem, největší doklad jeho velkého hu-
manistického vzdělání (*13. 11. 1741).

 7. prosince 1989 na pokyn kardinála Františka Tomáška ukončilo svou činnost kolaborantské sdružení katolických 
duchovních „Pacem in terris“.

 8. prosince 1854 papež Pius IX. ve Vatikánu slavnostně vyhlašuje bulou Ineffabilis Deus dogma o neposkvrněném 
početí Panny Marie.

 8. prosince 1934 slavnostně položen základní kámen kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích. Tím byla 
také zahájena činnost pražského salesiánského díla.

 8. prosince 1995 zahájeno vysílání křesťanského Radia Proglas.
 11. prosince 1949 začátek událostí v kostele v Číhošti, kdy se při promluvě P. Toufara několikrát pohnul kříž nad sva-

tostánkem. Tyto nepřáteli církve zinscenované události vedly k zatčení a k umučení katolického 
kněze Josefa Toufara (*14. 7. 1902  †25. 2. 1950).

 14. prosince 1869 narozen Ignác Stuchlý, katolický kněz-salesián, zakladatel salesiánské kongregace v českých ze-
mích, ředitel prvního českého salesiánského ústavu ve Fryštáku a od roku 1935 provinciál. (†17. 1. 
1953). (Pozn. red.: V neděli 13. 12. v 17:00 přenáší TV Noe mši sv. z Píště u příležitosti zahájení kano-
nizačního procesu ct. Ignáce Stuchlého.)

 18. prosince 1969 zemřel ThDr. Bibl.Lic. Jarolím Adámek, katolický kněz-redemptorista, teolog. Za komunistické tota-
lity byl čtyři roky vězněn ve Valdicích, mj. za to, že se věnoval výuce mladých bohoslovců. Člen 
překladatelské komise novozákonní části ekumenického překladu Bible. Od roku 1968 přednášel 
biblickou teologii na CMBF v Litoměřicích (*14. 2. 1915).

Arnošt Kelnar 
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Vážení a milí čtenáři našeho Zpravodaje,
přejeme a vyprošujeme Vám pokojné, radostné a všech stínů zbavené prožití Vánoc. Kéž 
se ve dnech, kdy slavíme první Kristův příchod, i kolem Vás „rozzáří sláva Páně“, kéž i Vy 
a všichni Vaši blízcí slyšíte andělova slova: „Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, kte-
rá bude pro všechen lid: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán“ (Lk 2,10-11). A kéž Vás 
tato radost a síla z ní plynoucí provází i celým příštím rokem.

Vaše redakce


