
K Roku kněží
Páter Vrba z Jiráskova F. L. Věka, roznášející ve svém plášti po venkově 
české knihy? Nebo Páter Koniáš, pálící na hranici (české) knihy? Podivná 
postavička postaršího potrhlého pana faráře z českých veseloher? Nebo 
moderněji: statečný farář (Bolek Polívka) nebo kolaborující farář (Jiří Lá-
bus) v Michálkově filmu Zapomenuté světlo? Jaké mají u nás lidé před-
stavy o knězi? A pro nás, kdo žijeme v církvi: Jakou představu o knězi by-
chom rádi viděli u druhých? A jakou máme sami? 
Rok kněží (19. 6. 2009 – 19. 6. 2010), vyhlášený papežem Benediktem 
XVI., nás může k těmto otázkám vést. Ale měl by nás vést dále. Zkusme 
zcela obyčejně: Kněz je jedním z nás. Přesto je však pravda, že má své 
nezastupitelné místo. Ale biskup svatý Augustin řekl už dávno svým křes-
ťanům: „Pro vás jsem biskupem, s vámi jsem křesťanem.“ Kněz je kně-
zem pro druhé, ale s těmi, kterým slouží, je člověkem a křesťanem. Proto 
od něho nemůžeme čekat ani trvalé nadlidské výkony, ani vždy dokona-
lé křesťanství. Tím nemá být řečeno, že se máme u kněze spokojit s laciným 
konstatováním „vždyť je jako každý z nás“. Spíš by nám to mělo připome-
nout, že je-li kněz člověkem-křesťanem, je někým, kdo je, jako každý člo-
věk, na cestě. U křesťana je to především cesta víry, ale právě tak cesta lid-
ského zrání, někdy dokonce bloudění. 
Papež Benedikt dal Roku kněží téma „Věrnost Kristova, věrnost kněze“. Věr-
nost Kristova je jistotou, zcela pevnou skálou. Tato věrnost je pro všechny 
křesťany výzvou k podobné věrnosti. Křesťanský život pak není jen nějaké 
„příkladné chování na scéně světa“. Je to cesta, na které člověk pozná-
vá Krista, snaží se ho následovat, roste v poznání a důvěře. Každý křesťan, 
kněz i laik, má tento úkol. 
Křesťanský život je také sdílením víry a vzájemnou pomocí k ná-
sledování našeho Pána. Proto by bylo možné přijmout pape-
žovu výzvu k prožívání Roku kněží jako výzvu k plnějšímu sdílení 
víry na cestě života. Abychom jen nesnili o ideálním faráři, kap-
lanovi či biskupovi, ale na společné cestě si navzájem pomá-
hali k tomu, aby věrnost Kristova podněcovala a upevňovala 
v našich životech naši věrnost. 
Máme-li dobře prožít Rok kněží, je důležité, abychom jej pro-
žívali jako církev. Tedy jako Kristovo tělo, které má mnoho růz-
ných údů, z nichž žádný není zbytečný a všechny si mají na-
vzájem pomáhat, jak doporučoval už křesťanům v Korintě 
svatý Pavel (1 Kor 12,12-26), patron roku minulého.

P. Aleš Opatrný 
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Říjnový kalendářík
 1. 10. památka sv. Terezie z Lisieux, učitelky 

církve, patronky misií
  Mezinárodní den seniorů
  Mezinárodní den hudby
 2. 10. památka svatých andělů strážných
 4. 10. památka sv. Františka z Assisi
 7. 10. památka Panny Marie Růžencové
 15. 10. památka sv. Terezie z Ávily, učitelky církve
 18. 10. misijní neděle
  pouť lékařů a zdravotníků v katedrále 

(9:30) – svátek sv. Lukáše, evangelisty, 
patrona lékařů

 25. 10. změna letního času na zimní (3:00 → 2:00)!
 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Den vzniku samostatného čsl. státu (1918), 

státní svátek
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Papežova třetí encyklika
Začátkem září se i k českým čtenářům dostala zatím 
poslední encyklika Benedikta XVI., Caritas in veritate. 
Na prezentaci dokumentu přeloženého do naší mateř-
štiny vystoupil kromě dalších i pražský arcibiskup kardi-
nál Miloslav Vlk.
Pan kardinál věnoval nové encyklice také několik člán-
ků, které uveřejnil na svých webových stránkách. Pro 
povzbuzení k četbě a k meditaci nad slovy, jimiž se pa-
pež Benedikt zásadně vyslovuje k lásce a pravdě v sou-
časném uspořádání světa, vybíráme z úvah kardinála 
Vlka následující:

Encyklika Caritas in veritate se narozdíl od dvou pře-
dešlých encyklik (Deus caritas est a Spe salvi) „týká ne-
jen užší problematiky církevního učení, ale otázek celé 
společnosti, a proto je k obvyklým adresátům (‘bisku-
pům, kněžím a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám 
a všem věřícím laikům’) přidáno ještě ‘všem lidem dob-
ré vůle’. Pro lepší pochopení třetí encykliky je dobré mít 
před očima i tu první a ze souvislosti obou lépe pocho-
pit celek, problematiku lásky, která je v obou textech 
naprosto centrálním tématem“.
„První encyklika je směrována spíše dovnitř církve. Pa-
pež se tu ve smyslu svého ‘učitelského úřadu’ chápe 
zásadního jádra učení církve a důkladně ho osvětluje.“ 
První encyklika „je věroučná, teologická a vychází ze 
sv. Jana“. Naproti tomu zpracování encykliky poslední 
„je spíše teologicko-filosofické a je zaměřeno sociálně 
a ekonomicky. Vychází spíše z apoštola Pavla, který hlá-
sal evangelium tehdejšímu ne-židovskému světu“.
Encyklika má kromě úvodu a závěru šest kapitol: I. Po-
selství encykliky Populorum progressio; II. Lidský rozvoj 
v naší době; III. Bratrství, ekonomický rozvoj a občan-
ská společnost; IV. Rozvoj národů, práva a povinnosti, 
životní prostředí; V. Spolupráce lidské rodiny; VI. Rozvoj 
národů a technika.
„V úvodu shrnuje sociální učení církve za posledních 
více než sto let včetně dokumentů II. vatikánského kon-
cilu i doby pokoncilní. Ukazuje dvě věci: a) základem 
sociálního učení církve je evangelium, b) představu-
je základní kontinuitu a rozvoj sociálního učení církve 
ve všech jeho minulých obdobích. Zabývá se novými 
otázkami v širokém celospolečenském pohledu, které 
v současnosti ze sociální a ekonomické situace, z me-
zilidských vztahů v rodině, ve společnosti, mezi národy, 
mezi bohatými a chudými vyrůstají.“

„Papež nemoralizuje a nekritizuje všeobecně nedob-
rou situaci světa, jako by stál nad společností, jako-
by z určitého odstupu. Cítí, že se problémy týkají ne-
jen těch druhých, ale nás všech. Jsme na jedné lodi... 
Hledá poctivě řešení otázek, se kterými si někdy ti druzí 
nedovedou poradit. Encyklika je velkou událostí revo-
lučního dosahu pro celou světovou společnost. Před-
stavuje důležitou novou věc ve světě – jedná o ekono-
mii obchodu a obecně o civilním životě.“
„Pro pochopení encykliky Caritas in veritate je důleži-
té dobře prostudovat úvodní odstavce, protože v nich 
jsou definována obecná nauková východiska. Papež 
tu pochopitelně navazuje na svou první encykliku, ale 
jde dál a zcela rozhodně poukazuje na to, jaký vztah 
má láska ke společnosti a k jejímu rozvoji. Rozvoj není 
totéž co pokrok! Jako axiom zdůrazňuje papež, že lás-
ka je pro něj ‘hlavní silou pravého rozvoje každé lidské 
osoby i celého lidstva ... a je výsostnou cestou sociální-
ho učení církve ...’. A zvláštní akcent dává zde na těs-
né spojení lásky s pravdou a ukazuje, jakým rizikům je 
láska vystavena tam, kde je pravda odsouvána nebo 
relativizována. ‘Pouze v pravdě láska září a dá se au-
tenticky žít.’ Ukazuje lásku jako princip, s nímž úzce sou-
visí ‘spravedlnost a obecné dobro’. Tyto skutečnosti 
pociťoval i první československý prezident T. G. Masa-
ryk, když zformuloval známou větu ‘Stát a politika bez 
mravního základu neobstojí’. Škoda, že naši politici, kte-
ří Masaryka vždy ‘vzývali’, si tento jeho odkaz nevza-
li k srdci.“
„Láska je základem jak života duchovního, církevního, 
života společenství, tak života ekonomie a politiky. Lás-
ka je principem nejen ‘mikrovztahů’ – mezi přáteli, v ro-
dinách, v malých skupinách, ale také principem ‘mak-
rovztahů’ – v oblasti sociální, ekonomické a politické. 
Papežovy úvahy vedou k překonávání schizofrenické-
ho rozdělování skutečností života na posvátné a pro-
fánní. Do řešení nevstupují jen ekonomové a politici, ale 
má se zúčastnit i celá ‘občanská společnost’. Církev 
nenabízí technická řešení a nijak se nechce vměšovat 
do politiky států. Má však ve všech dobách i okolnos-
tech plnit ‘poslání pravdy pro společnost přiměřenou 
člověku, jeho důstojnosti a jeho povolání ...’.“
Caritas in veritate „není ‘jen’ sociální encyklikou. Je 
to komplexní, řekl bych globální analýza dnešní situa-
ce ve světě ve všech oblastech lidské činnosti ve svět-
le principů ‘lásky a pravdy’. Není jen nějakou negativ-
ní kritikou hlubokých stínů a celosvětové bezvýchodné 
situace, se kterou si politici ani vědci a světoví politič-
tí experti nevědí rady. Papežova vize je kritickým po-
hledem na svět se všemi jeho problémy, ale je pozitiv-
ní a plná důvěry“.
„To, co je na ní mimořádného, je skutečnost, že celá 
papežova vize a analýza jsou úžasně harmonickým 
a koherentním propojením sféry duchovní, hodnotové, 
se sférou civilní a společenskou. Hlubokým teologickým 
způsobem nesmírně fundovaně encyklika ukazuje, že 
základní křesťanské pravdy a hodnoty jsou jediným ře-
šením všech světových problémů, aniž papež mluví se 
zdviženým ukazováčkem a přezíravou nadřazeností. 
Bere svět i se všemi jeho problémy velmi vážně a po-
dává analýzu i řešení klidně, s velikou vážností a hlubo-
kým vědomím, že v evangeliu je světu dáno východis-
ko z jeho neřešitelných problémů.“
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„Encyklika přichází v důležitém okamžiku současné ce-
losvětové krize, která je vlastně vyústěním dvacetile-
tého vývoje po pádu rozsáhlého systému komunismu, 
protože tehdy nedošlo k důkladné analýze kořenů tota-
litních režimů, zvláště komunismu, ale vývoj pokračoval 
dále v převráceném pohledu na člověka, vycházejícím 
z falešných ideologických předpokladů marxismu a vů-
bec sekulárního pohledu na život, bez respektu k prav-
dě a z protilidské nehumánní nenávisti a egoismu. En-
cyklika Benedikta XVI. míří přesně i na naši současnou 
politickou, hospodářskou, sociální a mravní situaci.“

Citováno z článků „Caritas in veritate“ a „Papežova 
třetí encyklika“ uveřejněných na www.kardinal.cz, kde 

naleznete i další úvahy k tomuto tématu. (kh)

Tlouci růžencem na dveře
„Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo 
tluče, tomu bude otevřeno“ (Lk 11,10). Tato slova Pána 
Ježíše mne napadají s růžencem v ruce na prahu mě-
síce října, kdy jsme zvláště církví vedeni, podobně jako 
v měsíci květnu, prohlubovat svůj vztah k Matce naše-
ho Pána, také skrze modlitbu růžence.
Modlitba růžence totiž se svým stálým opakováním vy-
stihuje onu neodbytnost člověka v modlitbě, k jaké nás 
Pán Ježíš v evangeliích vícekrát vybízí skrze podoben-
ství. V jedenácté kapitole Lukášova evangelia vyprá-
ví o člověku, který přichází žádat o pomoc v tu nej-
nevhodnější hodinu, o půlnoci, a jeho neodbytnost je 
odměněna za cenu velkých obtíží pro hostitele. To je 
samozřejmě lidský příměr, naše modlitby Bohu jistě život 
nekomplikují, spíš je to povzbuzení pro nás, abychom se 
modlitby a neodbytnosti v ní nevzdali ani tehdy, když je 
situace komplikovaná, bez zřejmé naděje na vyřešení; 
ba chtělo by se říci, že právě tehdy je neodbytná mod-
litba na místě. Potřebuje snad Bůh, abychom ho stálým 
opakováním modliteb Otčenáš a Zdrávas přesvědčo-
vali? Dá se snad čekat, že si věc (řečeno lidsky) rozmys-
lí? To člověk potřebuje být stále znovu přesvědčován 
o Boží dobrotě a lásce. Člověk sám na své vlastní dveře 
musí tlouci, aby sám sebe vyburcoval, nebo ještě spíše: 
je to neodbytnost Boží, která má hlavní slovo v tlučení 
na dveře lidského (vašeho i mého) srdce, jak to zazní-
vá ve Zjevení sv. Jana (Zj 3,20): „Hle, stojím přede dveř-
mi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu 
k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
Modlitba růžence je takovým svatým nicneděláním, 
kdy ustáváme od většiny obvyklých činností kona-
ných pouze z lidské síly a znovu a znovu dáváme pro-
stor Bohu, aby se mohl projevit, na mateřskou přímluvu 
Panny Marie.
Řekli jsme si, že neodbytnost našich modliteb je výstiž-
ně vyjádřena opakováním modliteb obsažených v rů-
ženci. Bůh očekává, že budeme v modlitbě vytrvalí, ne-
čeká od nás mnohomluvnost, ba dokonce nás před 
ní varuje, a tak je růženec vlastně velmi prostý, složený 
z několika stručných modliteb.
O účinnosti neustávající modlitby růžence byl přesvěd-
čen také papež Pius V., který silně věřil v přímluvnou 
pomoc Panny Marie. Byl přesvědčen, že právě neutu-
chající modlitba růžence dala sílu prolomit proslulou tu-
reckou nepřemožitelnost a přinesla vítězství nad rozpí-
navými Turky v bitvě u Lepanta. 

Máme v evangeliu slíbeno, že na základě takové mod-
litby obdržíme vše, co (opravdu) potřebujeme. Tím 
je také dán pravý úmysl naší modlitbě, který přede-
vším svolává požehnání, vyprošuje odpuštění a smíření 
a svěřuje Bohu legitimní potřeby těla i duše. Co oprav-
du každý z nás považuje za potřebné pro život? To už je 
k zamyšlení pro každého z nás, které nám přijde vhod 
například při nakupování v hypermarketu, kam jsme šli 
pouze pro chleba a vracíme se s plným vozíkem věcí, 
které „přece také potřebujeme“. P. Tomáš Roule

Co nového v kněžském semináři?
Protože se o životě v pražském semináři již v arcidiecéz-
ním Zpravodaji v minulých letech psalo, není třeba po-
drobně se představovat. Do Dejvic jsme se opět sje-
li 17. září po prázdninách i letních praxích v sociálních 
zařízeních, u mládeže či ve farnostech. Podobně jako 
loni i letos nás nastoupilo dvacet jedna, za pražskou ar-
cidiecézi je bohoslovců pět, ovšem další tři bratři studu-
jí v Římě a Erfurtu. S tím, jak jsou kluci z nejvyšších roč-
níků vysvěceni a přicházejí noví prváci, přináší každý 
začátek roku zvykání si na nové bratry, neboť v tak ma-
lém počtu tvoříme skutečně těsné společenství. V prv-
ním ročníku je letos kluků devět, vyměnila se tedy téměř 
polovina semináře! 

Akademický rok pro nás začíná každoročně pětidenní-
mi exerciciemi na Svaté Hoře, tentokrát s biskupem Kar-
lem Herbstem. Ten, kdo zná Svatou Horu jen z velkých 
poutí, neuvěří, jak tiché a pro meditaci vhodné místo to 
je, zvlášť v přívětivém babím létě. A hned po duchov-
ních cvičeních současná největší událost české církve 
– návštěva Svatého otce. Bylo pro nás samozřejmě ve-
likou ctí, že jsme se mohli na setkání s papežem podílet 
a při liturgii přispět svou službou. 
Nyní v říjnu začíná běžný rytmus seminárního roku – 
modlitba v kapli, studium na fakultě, káva a sušenky 
u bratra na pokoji, podíl práce na chodu semináře, roz-
hovory se spirituálem, prostor pro osobní volno. Do bo-
hosloveckého života patří též pravidelné setkávání 
s biskupy, návštěvy farností, služby v katedrále či na di-
ecézních akcích. A za nedlouho již začneme připra-
vovat tzv. adventní setkání, víkendovou rekolekci pro 
mladé muže, na kterou již několik let jezdí kolem sedm-
desáti účastníků. O ní bychom rádi stručně informova-
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li v některém z dalších čísel Zpravodaje; nyní všem jeho 
čtenářům přejeme hezký podzim, hojné ovoce papež-
ské návštěvy a v neposlední řadě děkujeme těm, kdo 
se za bohoslovce modlí či seminář hmotně podporu-
jí. Naši představení na všechny dobrodince pamatují 
každou sobotu u oltáře. 

PhDr. Radek Tichý, bohoslovec pražské arcidiecéze

Adorace za povolání u Svaté Ludmily
Panu kardinálovi velmi leží na srdci otázka povolá-
ní ke kněžskému a řeholnímu životu v naší arcidiecézi 
a často vybízí, nejen ve svých listech věřícím, abychom 
o tato povolání usilovali. Povolání je věcí Boží, ale jeho 
volání by vyznělo naprázdno bez lidské touhy Boží hlas 
slyšet a na něj odpovědět. Ježíš nás vyzývá, ať prosí-
me Pána žně, aby poslal dělníky na svou vinici (srov. Mt 
9,38). Kdo prosí, dostává; proto je do modlitby věřících 
(do přímluv) při každé mši svaté vkládána také prosba 
za nová povolání.
Další způsob, jakým církev prosí, je klanění před vysta-
venou Nejsvětější svátostí. 4. října 1996 se v kostele svaté 
Ludmily v Praze-Vinohradech poprvé konala adorace 
zaměřená na prosby za nová povolání ke kněžskému 
a zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech. 
Zrodila se tak dnes už dlouholetá tradice „prvních pát-
ků“ u Svaté Ludmily. U kořenů tohoto na první pohled 
nenápadného díla skrytého pod klenbou neogotické-
ho kostela na náměstí Míru stála tehdejší předsedky-
ně Konference vyšších představených ženských řeholí 
v ČR, S. M. Milada Kopecká OSF, kterou jsme požádali 
o krátký rozhovor.

■ Sestro Milado, kdy a jak se zrodila myšlenka těchto 
prosebných adorací? Odkud vzešel první impuls?
S první prosbou o adoraci za povolání přišly sestry for-
mátorky po pravidelných setkáních vedených tehdej-
ším provinciálem kapucínů, otcem Jiřím Paďourem.
■ Proč byl za místo adorací zvolen právě kostel sv. Lud-
mily na Vinohradech?
Kostel svaté Ludmily nám za místo adorací dal tehdejší 
spirituál Arcibiskupského gymnázia a farář u Svaté Lud-
mily, otec Artur Matuszek.
■ Jak se tradice vyvíjela? Je linie stále stejná, nebo bylo 
potřeba měnit, přizpůsobovat, inovovat? 
Tradice se opravdu vyvíjela. Jednotlivá ženská řehol-
ní společenství přijala adorační služby po celý den 
od ranní mše svaté až do mše večerní, slavené s řehol-

ními představenými a biskupy. Součástí byla také služ-
ba u dveří chrámu. Průběžně se se službou adorace při-
hlásili seminaristé se svými představenými.
■ Kým jsou organizována jednotlivá modlitební setká-
ní?
Setkání jsou organizována Konferencí vyšších řeholních 
představených, hlavně jejich obětavou sekretářkou, 
Mgr. Ludmilou Pospíšilovou OSF. Plakátky navrhuje fran-
tiškán otec Michael Pometlo. Sestra Ludmila je podle 
programu vypracovaného na celý rok rozesílá všem 
společenstvím a farnostem Prahy.
■ Jaký byl a je o tyto adorace zájem? 
Zájem o adorace je stále velký, je to možnost i setká-
ní a adorace s biskupy a celou církví, zvláště s rodina-
mi a dětmi.
■ Na počátku jistě byla nějaká očekávání, můžete 
dnes, po třinácti letech, říct, jestli a jak se naplnila?
Velkým požehnáním nám byl plenární sněm katolické 
církve v České republice. Sestry s velkým tvůrčím nad-
šením vytvořily přes sto sněmovních kroužků spolu s far-
nostmi, spolupracovníky v nemocnicích a ve školách 
a pět roků se společně seznamovali s koncilními doku-
menty, což byla opravdová pastorace a evangeliza-
ce. Jedna sestra k tomu řekla: „Nejdříve se ani mladí, 

Autor: P. Michael Fr. Pometlo OFM
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ani staří aktivně nezapojovali, ale už po roce, po dvou 
sami vedli dialog.“
Anebo to, jak jsme se mohly připravit na návštěvu Sva-
tého otce Jana Pavla II. Půl roku před návštěvou jsme 
se modlily růženec na Letné a modlitbu jsme zakončo-
valy mší svatou v Holešovicích v kostele svatého Anto-
nína. Po požehnané apoštolské návštěvě Svatého otce 
pak napsal redaktor Katolického týdeníku Jaroslav So-
meš, že bylo cítit požehnání přípravné modlitby sester 
na Letné.
A tak se i nyní (pozn. red.: rozhovor byl veden před 
papežskou návštěvou, zkraje září 2009) při adoracích 
modlíme za požehnaný průběh návštěvy Svatého otce 
Benedikta XVI. v naší zemi. Do Staré Boleslavi k Panně 
Marii Palladia už mnoho roků jezdíme každou posled-
ní sobotu v měsíci a prosíme o obrácení národa. A tak 
se radujeme, že se setkáme se Svatým otcem právě 
ve Staré Boleslavi na pouti s mládeží.

Já moc děkuju Pánu Bohu, protože ty adorace byly ve-
likým růstem i pro naše společenství (pozn. red.: Škol-
ské sestry sv. Františka). Když jsme začínaly, bylo každé 
společenství samostatné, izolované, a toto – všechny 
ty modlitby, za celou církev, za naši arcidiecézi – nás 
všechny spojilo. Je to krásné!

Děkujeme za rozhovor. kh

Společná adorace se koná vždy o prvním pátku v mě-
síci. Adorační den je zahájen mší svatou v 7:30, po ní 
následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, před 
níž je možno adorovat soukromě. Společná adorace, 
vedená vždy bratřími a sestrami z různých společen-
ství zasvěceného života, začíná v 15:30, zakončena je 
slavnostní mší svatou v 16:30. V pátek 2. října povedou 
adoraci bratři premonstráti a sestry boromejky, odpo-
lední mši svaté bude předsedat biskup Václav Malý. 
K účasti na modlitbách jste všichni srdečně zváni.

Benefiční koncert Arcidiecézní charity
Arcidiecézní charita Praha si vás dovoluje pozvat na již tradiční „dušičkový koncert“ do Smetanovy síně Obecní-
ho domu v Praze. V pořadí již 18. benefiční koncert se koná v sobotu 31. října 2009 v 19:30, jeho výtěžek bude vě-
nován na podporu stavby Základní školy sv. Jana Nepomuckého v Ugandě. Večerem, který proběhne pod zášti-
tou kardinála Miloslava Vlka a za účasti papežského nuncia arcibiskupa Diega Causero a v němž zazní skladby 
Emila Hradeckého, Petra Ebena a Ludwiga van Beethovena v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK 
a chlapeckého pěveckého sboru Pueri gaudentes, bude provázet Marek Eben. Informace o vstupenkách obdr-
žíte na tel. 224 246 519 (573), na mailu koncert@charita-adopce.cz nebo na adrese Arcidiecézní charity Praha, 
Londýnská 44, 120 00 Praha 2.

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 4. 10. 27. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Františka, Tanvald (P. Michal Podzimek)
 18. 10. 29. neděle v mezidobí (9:00): katedrála sv. Petra a Pavla, Brno (Mons. Jiří Mikulášek)

Radio Proglas
 4. 10. 27. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané (P. Jan Mach)
 11. 10. 28. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 18. 10. 29. neděle v mezidobí (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora (P. Vojtěch Novák)
 25. 10. 30. neděle v mezidobí (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 4.10. 27. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Petr Hošek)
 11.10. 28. neděle v mezidobí (10:00): náměstí Sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) – kanonizace
 18.10. 29. neděle v mezidobí (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Jiří Šlégr) – misjiní neděle
 25.10. 30. neděle v mezidobÍ (10:00): kostela sv. Jakuba, Trnava

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

29. 9. – 2. 10. 13:00 – 18:00 sv. Petra a Pavla (Bohnická) Bohnice

12. – 15. 10. 8:45 – 11:00
15:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

16. – 19. 10. 13:00 – 16:30 sv. Tomáše (Josefská) Malá Strana

20. – 21. 10. 14:00 – 15:00 sv. Fabiána a Šebestiána (Libocká) Liboc

29. 10. – 1. 11. 9:00 – 18:30 sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské náměstí) Karlín
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Z diáře pana kardinála
 2. 10. 18:00 Praha-Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) – mše sv., památka sv. Te-

rezie z Lisieux
 3. 10. 10:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje – mše sv., sedmdesátiny biskupa Františka Radkovského 
 4. 10. 9:30 Praha-Žižkov, kostel sv. Prokopa – mše sv. s biřmováním
  16:30 Hemže u Chocně, kostel Nanebevzetí Panny Marie – Hudební podvečer Hemže 2009, koncert 

k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe
 10. 10.  Počepice, kostel Narození sv. Jana Křtitele – mše sv. a setkání mládeže příbramského  vikariátu
 15. 10. 15:00 Praha-Strahov, klášter premonstrátů – vernisáž výstavy o pronásledování církve
 18. 10.  10:00 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje – mše sv., svěcení oltáře
 31. 10. 19:30 Praha-Nové Město, Smetanova síň Obecního domu – dušičkový koncert Arcidiecézní charity 

Praha

Z diáře biskupa Malého
 2. 10. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za kněžská a řeholní povolání
 4. 10. 10:00 Praha-Nové Město, Emauzy – mše sv.
 11. 10. 9:30 Český Brod, kostel sv. Gotharda – mše sv.
 24. 10. 9:00 Praha-Břevnov, kostel sv. Markéty – mše sv., Opus bonum
 25. 10. 9:00 Praha-Řepy, kostel sv. Martina – mše sv.

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 10. 18:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – poutní mše sv.
 3. 10. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje – mše sv., sedmdesátiny biskupa Františka Radkovského
 4. 10. 11:30 Libouň – mše sv., posvěcení kostela
 10. 10. 14:30 Kostelec nad Orlicí, místní skupina ČKA – přednáška Salesiáni D. Boska v Čechách a ve světě
  16:00  tamtéž – mše sv.
 11. 10. 10:00 Řevnice, kostel sv. Mořice – mše sv. s biřmováním
 17. 10. 15:00 Lukoveček, kaple Panny Marie – mše sv., 
 18. 10. 10:00 Fryšták, kostel sv. Mikuláše – mše sv. s biřmováním 
 24. 10. 11:00 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné – mše sv. s jáhenským svěcením
 25. 10. 11:00 Obděnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. s biřmováním
 28.–30. 10.  Kroměříž – účast na VII. celostátním kongresu katechetů

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

Metropolitní soud zahájil svoji činnost
Činnost Metropolitního soudu zahájil 1. 9. 2009 kardinál Miloslav Vlk mší svatou k Duchu svatému slavenou spolu 
se členy soudu (soudním vikářem, jeho zástupcem a dále soudci, vyšetřujícími, ochráncem spravedlnosti, obháj-
ci svazku, notáři a advokáty) v kapli Arcibiskupství pražského. Členové soudu složili po skončení mše svaté přísahu 
věrnosti, kterou skládají všichni, kteří přebírají úřad zastávaný jménem církve. 

Sbírka na misie 
Při bohoslužbách v neděli 18. 10. 2009 proběhne v kostelích arcidiecéze sbírka na misie. V loňském roce bylo vy-
bráno celkem 1 177 395 Kč a prostředky byly zaslány na příslušný účet České biskupské konference. Všem dárcům 
děkujeme.

Personalia
Ukončení studia
JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponichtera, kněz diecéze Bydgoszcz, farář ŘK farnosti Žebrák, úspěšně složil dne 22. 6. 
2009 na Katolické univerzitě v Lublinu předepsané zkoušky a obhájil práci, vyžadovanou pro licenciát kanonické-
ho práva.

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.
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Ostatní kostely v Praze: 
sv. Ludmily, nám. Míru, Vinohrady (pouze boční vstup) 
sv. Rocha, Olšanské nám., Žižkov 
sv. Michaela Archanděla, Pod Vyšehradem, Podolí 
sv. Prokopa, Školní, Braník 
sv. Václava, náměstí 14. října, Smíchov 
sv. Fabiána a Šebestiána, Libocká, Liboc 
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobyliské nám., Kobylisy 
svatyně Krista Krále, Kolbenova, Vysočany 
sv. Alžběty, Železnobrodská, Kbely 
Povýšení sv. Kříže, Vinořské nám., Vinoř

Bezbariérové kostely v Praze

Kostely v centru Prahy: 
sv. Havla, Havelská, Staré Město 
sv. Jakuba Staršího, Štupartská, Staré Město 
sv. Bartoloměje, Bartolomějská, Staré Město 
sv. Ducha, Dušní, Staré Město 
Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám., Staré Město 
 (vstup na požádání přes faru, Celetná ul.) 
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad, Hradčany 
Panny Marie Andělské (u kapucínů), Loretánské nám., Hradčany 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Strahovské nádvoří, Hradčany 
sv. Jindřicha, Jindřišská, Nové Město

Jubileář
Životní jubilea
P. Mgr. Stanisław Bogusław Surma O. Præm., administrátor u Sv. Ludmily v Praze-Vinohradech 2. 10. 1974 (35 let)
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., administrátor v Českém Brodě 11. 10. 1969 (40 let)
Libor Bulín, kanovník, okrskový vikář a farář v Kolíně 15. 10. 1959 (50 let)
P. Francis Hoa Dang CSsR, farní vikář na Svaté Hoře 29. 10. 1969 (40 let)
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, farář u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 30. 10. 1969 (40 let)
Jindřich Krink, okrskový vikář a farář u Sv. Jakuba Staršího v Příbrami 31. 10. 1944 (64 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Úmrtí
P. Pavel Jiří Pokorný OFM, dlouholetý farář farnosti Radnice (nyní plzeňská diecéze), na odpočinku v Staré Bole-
slavi, zemřel v Charitním domově pro duchovní ve Staré Boleslavi 30. 7. 2009 ve věku 82 let, v 59. roce své kněžské 
služby. Pohřben byl 6. 8. 2009 na hřbitově v Radnicích. R.I.P.
Alois Křivánek, kněz pražské arcidiecéze, který od roku 1951 působil v Kanadě, zemřel 18. 8. 2009 ve věku 90 let, 
v 67. roce své kněžské služby. Pohřben byl na St. Michael’s Cemetery v Cooks Creek, Manitoba, Kanada. R.I.P.

Ustanovení
P. Lukáš Stanislav Buchta O.Præm. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 8. 2009 uvolněn 
z funkce administrátora a výpomocného duchovního ŘK farnosti Říčany u Prahy.
Robert Cieszkowski byl s účinností od 1. 9. 2009 uvolněn z funkce administrátora a výpomocného duchovního ŘK 
farnosti Mníšek pod Brdy a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti u kos-
tela sv. Vojtěcha, Příbram VI-Březové Hory. Současně byl rozhodnutím Mons. Jiřího Paďoura OFMCap., biskupa 
českobudějovického, se souhlasem svého ordináře s účinností od téhož data ustanoven administrátorem excur-
rendo ŘK farnosti Slivice-Milín, Maková-Smolotely a Pečice (vše diecéze českobudějovická).
P. Ing. Mgr. Leo Červenka SDB byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2009 jmenován 
a ustanoven rektorem kostela sv. Kříže, Praha-Nové Město.
Mgr. Ing. Jan Dlouhý byl s účinností od 1. 9. 2009 uvolněn z funkce faráře a výpomocného duchovního ŘK farnosti 
Vlašim a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farářem ŘK farnosti Mníšek pod Brdy. Tímto ustano-
vením se nemění jeho ostatní ustanovení.
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný byl s účinností od 1. 9. 2009 uvolněn z funkce faráře ŘK farnosti Zruč nad Sázavou 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farářem ŘK farnosti Vlašim. Tímto ustanovením se nemění 
jeho ostatní ustanovení. 
Ivan Kudláček byl s účinností od 15. 8. 2009 uvolněn z funkce moderátora ŘK farnosti Mnichovice a s účinností 
od téhož data byl jmenován a ustanoven farářem tamtéž.
P. Mgr. Ondřej Matula SDB byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2009 jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy. 
P. Mgr. Josef Mendel SDB byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2009 uvolněn z funkce 
výpomocného duchovního ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha-Bohnice. 
P. Konstantin Petr Mikolajek O.Præm. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 8. 2009 jme-
nován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti Říčany u Prahy.
Mgr. Jaromír Odrobiňák byl s účinností od 1. 8. 2009 ustanoven k jáhenské službě v Psychiatrické léčebně Praha-
-Bohnice a ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Tímto ustanovením se nemění ani neruší jeho ostatní ustanovení. 
Mgr. Michal Procházka byl s účinností od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010 jmenován a ustanoven poutním referentem v Ar-
cidiecézi pražské. Tímto ustanovením se nemění ani neruší jeho ostatní ustanovení. 
P. Mgr. Christian Martin Pšenička O.Præm. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2009 
jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv. Ludmily, Praha-Vinohrady.
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P. Mgr. František Ptáček SDB byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2009 uvolněn z funk-
ce rektora ŘK duchovní správy u kostela sv. Kříže, Praha-Nové Město. 
Mgr. Pavel Reumann byl s účinností od 1. 8. 2009 ustanoven k jáhenské službě ve Fakultní nemocnici Královské Vi-
nohrady. Tímto ustanovením se nemění ani neruší jeho ostatní ustanovení.
Jiří Rozmajzl byl s účinností od 1. 9. 2009 uvolněn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela sv. Vojtěcha, Pří-
bram VI-Březové Hory, a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním tamtéž.
ThLic. Jarosław Ścieraszewski byl s účinností od 1. 9. 2009 uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela 
sv. Antonína, Praha-Holešovice, a farního vikáře excurrendo ŘK farnosti u kostela sv. Gotharda, Praha-Bubeneč, 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti Zruč nad Sázavou. 
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak MIC byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 25. 8. 2009 uvol-
něn z funkce faráře ŘK farnosti Hrádek. 
JCLic. Mgr. Miloš Szabo byl s účinností od 1. 7. 2009 uvolněn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnosti u kos-
tela sv. Prokopa, Praha-Žižkov. Jeho ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti. 
P. Florián František Štětina OFM byl se souhlasem svého řeholního představeného s účinností od 1. 8. 2009 jmeno-
ván a ustanoven rektorem zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého v Ostředku.
P. Mgr. Edward Eugeniusz Tomczyk MIC byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 25. 8. 2009 
uvolněn z funkce faráře ŘK farnosti u kostela sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město, a z funkce administrátora excurren-
do ŘK farnosti u kostela sv. Michaela Archanděla, Praha-Podolí, a s účinností od téhož data byl jmenován a usta-
noven farářem ŘK farnosti Hrádek.
P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner O.Præm. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2009 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti Říčany u Prahy a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven far-
ním vikářem ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Strahov. V souvislosti s touto změnou ustanove-
ní byl s účinností k témuž datu uvolněn z funkce sekretáře vikariátu Jílové.
P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha O.Præm. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 9. 
2009 uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Strahov, a s účinností 
od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti Říčany u Prahy. 
Mgr. Michal Vaněček byl na základě přijetí jeho rezignace s účinností od 15. 8. 2009 uvolněn z funkce duchovní-
ho správce in solidum ŘK farnosti Mnichovice a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním tamtéž.
P. Mgr. Ryszard Wojciechowski MIC byl na svou žádost jako řeholního představeného s účinností od 25. 8. 2009 
jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti u kostela sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město, a administrátorem 
excurrendo ŘK farnosti u kostela sv. Michaela Archanděla, Praha-Podolí. 

PROGRAMy STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

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 
 5. 10. 20:00 Přednáška v rámci ČKA Praha 6
 6. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (1/8)*; CPR
 7. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 10. 10. 9:00 Sobota pro manželky*; CPR
 13. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (2/8)*; CPR
 14. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory; Mgr. Jiří Černý: Zaprášené poklady teologie; PS
 17. 10. 9:00 Kurz pomocníků v pastoraci (1/6)*, PS
 20. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
 21. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 24. 10. 14:00 Hudební festival VOX 009; ADCM
 27. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (4/8)*; CPR
Vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4.
* jen pro přihlášené, PS – Pastorační středisko, DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice, CPR – 
Centrum pro rodinu, ČKA Praha 6 – místní pobočka České křesťanské akademie, ADCM – Arcidiecézní centrum 
pro mládež

Poděkování
16. října uplyne 18 let od vzniku Pastoračního střediska, jehož součástí je i redakce Zpravodaje pražské arcidiecé-
ze. Upřímný dík patří všem, kdo stáli u jeho zrodu, kdo provázeli a umožňovali jeho růst a rozvoj, kdo se jakkoliv za-
sloužili o jeho schopnost sloužit. Děkujeme i vám všem, kteří podporujete jeho aktivity – ať už přímou spoluprací, 
účastí na jeho programech, využíváním jeho služeb a nabídek, zájmem o jeho produkty (využívání webů www.
pastorace.cz, www.vira.cz, www.Maria.cz, www.Buh.cz ad.; práce s rozsáhlou řadou publikací Pastoračního stře-
diska, odběr Nedělních liturgií, textů na farní nástěnky, Zpravodaje ...), modlitbou nebo jen prostými sympatiemi. 
Děkujeme!
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Jeruzalémské meditace s P. Augustynem
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Pastorač-
ním střediskem pořádá ve dnech 6.–8. 11. 2009 již tra-
diční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, tentokrát 
na téma Jeruzalémské meditace.
V rekolekci se kromě přednášek nabízí možnost osob-
ní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo využití nabíd-
ky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem. 
Program bude zahájen v pátek od 17:30 registrací 
a v 18:00 slavením eucharistie. Po zaslání přihlášky do-
tyčnému pošleme podrobnější informace se složenkou 
k uhrazení nákladů na rekolekci: 150 Kč (+ 28 Kč v přípa-
dě objednání bagety k sobotnímu obědu). 
Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nej-
později do 30. 10. 2009 na adrese Pastoračního středis-
ka nebo prostřednictvím formuláře v rubrice Přihlašte 
se na www.ps.apha.cz

Kurz pro pomocníky v pastoraci
Přihlášené zájemce upozorňujeme, že 17. 10. 2009 se 
v sále Pastoračního střediska (vstup z Kolejní 4, Praha-
-Dejvice) koná první setkání kurzu, určeného těm, kdo 
mají zájem pomáhat v pastorační práci.
Kurz je také kvalifikačním předpokladem (ne však au-
tomatickým důvodem) pro pověření laiků různými pas-
toračními službami. Látka kurzu je rozvržena do 2 let, 
vzdělávání budoucích pastoračních pomocníků pro-
bíhá prostřednictvím prezenční výuky a domácího sa-
mostudia doporučených materiálů. Účastníkům jsou 
zadávány domácí úkoly k procházeným tématům. Ná-
plní kurzu jsou základní prvky věrouky, morálky, liturgiky, 
církevního práva, práce s Písmem, svátostí a svátostné 
praxe. Za výuku odpovídá ředitel Pastoračního středis-
ka P. Mgr. Vladimír Málek.
Další setkání se uskuteční o těchto sobotách: 14. 11. 
a 12. 12. 2009; v roce 2010 pak 16. a 30. 1. a 17. 4. Za-
čátek je vždy v 9:00.

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, tel: 220 181 317  
email: adks@apha.cz

Arcidiecézní kurz pro katechety 2010/2012
Pořádáme kurz pro základní formaci laiků, kteří by měli 
sloužit ve farnostech jako katecheté dětí školního věku, 
mládeže i dospělých.
Absolventi získají přehled o nauce církve, jejích ději-
nách a formách i aspektech jejího života, seznámí se se 
základy biblistiky, katechetiky, pedagogiky a psycholo-
gie a budou formováni v základních dovednostech du-
chovního života a katechetické služby.
Kurz bude zahájen se začátkem nového liturgického 
roku v listopadu 2009. Předpokládané zakončení bude 
ve velikonoční době 2012 závěrečnou zkouškou.
Účastníci se setkají obvykle 1x za 14 dnů (8:30 – 15:30) 
v Praze 6 v budově Arcibiskupského semináře (sídlo KTF 
UK) a musí počítat s průběžnými úkoly a praktickými 
cvičeními i dílčími zkouškami z jednotlivých disciplín.
Kurz je určen pro osobnostně a duchovně zralé laiky, 
kteří mají předpoklady ke katechetické službě a jejichž 
duchovní správci u nich rozeznávají k této službě povo-
lání. Do kurzu budou přijati pouze křesťané dobrého ži-
vota a pověsti, žijící v plném společenství s katolickou 

církví, kteří již přijali všechny iniciační svátosti a jejichž 
duchovní správci je vyberou a do kurzu vyšlou. Před-
pokladem přijetí jsou základní náboženské vědomosti 
(na úrovni KKC) a maturitní zkouška na jakémkoliv typu 
střední školy. 
Kurzanti se účastní formace bezplatně na náklady 
pražské arcidiecéze.
Přihlášky lze získat na http://adks.apha.cz nebo přímo 
vyžádat v Katechetickém středisku. Přihlášky přijímáme 
do 30. 10. 2009.
Vzhledem k tomu, že počet míst v kurzu je omezen, roz-
hoduje pořadí došlých přihlášek; přijímáme přednost-
ně přihlášky uchazečů vyslaných farnostmi Arcidiecé-
ze pražské.

Soutěžní anketa k Roku kněží
Ke 150. výročí smrti svatého Jana Marii Vianneye byl 
19. června 2009 papežem Benediktem XVI. vyhlášen 
Rok kněží. Domníváme se, že život, dílo a odkaz tohoto 
svatého faráře jsou hodné naší pozornosti, a v té souvis-
losti je dobré se zamyslet nad povoláním kněze obec-
ně i nad vlastním vztahem k lidem, kteří se této službě 
Bohu a lidem zasvětili.
Nabízíme spolupráci na malém projektu, který jsme 
v naší arcidiecézi připravili. Jedná se o promýšlení, pří-
padně prodiskutování těchto otázek:

 ■ Proč já osobně potřebuji katolického kněze?
 ■ Jaké vlastnosti potřebuje kněz pro svou službu pře-

devším?
 ■ Z které jsem farnosti a kdo je naším farářem (admi-

nistrátorem)? 
 ■ Co bychom mohli dělat, kdybychom žádného kně-

ze ve farnosti neměli?
 ■ Za co by si náš farář zasloužil vyznamenání, v čem 

jako pastýř vyniká?
Ankety se může účastnit kdokoli z pražské arcidiecéze, 
bez jakéhokoli omezení věku, jako jednotlivec, rodina 
nebo společenství.
Úvahy (v celkovém rozsahu textu 2 až 4 stránky A4) 
musí zahrnout všechny uvedené otázky.
Anketní příspěvky musí být čitelné a je nutno k nim při-
pojit tyto povinné informace: jméno a příjmení účastní-
ka (příp. kontaktní osoby), věk, přesná kontaktní adresa 
(ulice, č. p., obec, PSČ; pokud možno i e-mail); v pří-
padě skupinové účasti navíc jmenný seznam účastníků 
a stručná charakteristika skupiny.
Zajímavé příspěvky budeme průběžně zveřejňovat. Au-
tory nejzajímavějších anketních příspěvků odměníme. 
Poslední anketní otázka rozhodně nemá za cíl poměřo-
vat kněžské kvality, přesto ti, kdo nejlépe zdůvodní ná-
vrh na „vyznamenání“, mohou pro své faráře získat oce-
nění. Odpovědi přijímá Katechetické středisko písemně 
nebo elektronicky e-mailem. Soutěžní anketa bude 
probíhat od 1. listopadu 2009 do 28. února 2010.

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

Program efektivního rodičovství krok za krokem 
Ve spolupráci s Občanským sdružením Rodinné cen-
trum Praha pořádáme osvědčený program pomoci 
s výchovou předškolních a mladších školních dětí. 
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Zájemcům nabízíme poslední volná místa v nejbližším 
kurzu o sobotách 10. 10., 7. a 21. 11. 2009 v Křesťanské 
psychologické poradně v Nymburce, Bedřicha Smeta-
ny 541/20. Program povedou naši lektoři manželé Jan 
a Markéta Čapkovi.
Program též nabízíme farnostem, mateřským centrům 
a společenstvím rodin. Celková délka programu je 24 
hodin, které je možno rozložit do 3 nebo 4 sobotních 
bloků či jako náplň večerních setkání po dobu cca 
čtvrt roku. CPR zajišťuje vyškolené lektory, materiály pro 
účastníky a další potřeby. Kapacita programu je 8 až 
12 osob. Supervizi projektu v ČR zajišťuje Centrum pro 
rodinu a sociální péči Brno.
Bližší info a přihlášky na http://cpr.apha.cz/step/

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční 
opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 6. 10. 
– 1. 12. 2009. Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30 
a mají informační a zážitkovou část. Na přípravě se po-
dílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený 
manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 
Další kurz nabízíme v Nymburce v prostorách Křesťan-
ské psychologické poradny (Bedřicha Smetany 541/20) 
v termínech 12. 10. – 9. 11., tedy vždy v pondělí od 19:30 
do 21:30. Tento kurz povedou manželé Čapkovi.
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, Praha 
1 (metro A – Staroměstská). Příští setkání bude 14. října. 
Termíny jednotlivých setkání a bližší informace nalezne-
te na http://cpr.apha.cz/osamele/

Literární a výtvarná soutěž „Naše rodinná oslava“
Asociace center pro rodinu spolu s Národním centrem 
pro rodinu v ČR pořádají u příležitosti 15. výročí ustano-
vení Mezinárodního roku rodiny celostátní literární a vý-
tvarnou soutěž pro děti a mládež do 15 let.
Smyslem soutěže je podporovat děti v přemýšlení o ro-
dině a zapojit je do společné diskuse uvnitř rodin, škol 
a celé společnosti. V rámci tématu „Naše rodinná osla-
va“ mohou děti formulovat a vyjádřit svoje představy, 
zážitky, zkušenosti a naděje, přemýšlet o různých příleži-
tostech, které rodina oslavuje, a uvidět, jaký smysl a ja-
kou hodnotu mají společně trávené chvíle.
Soutěžící se mohou přihlásit do čtyř věkových kategorií 
v rozmezí 6 až 15 let a zúčastnit se soutěže v oboru lite-
rárním nebo výtvarném. Uzávěrka krajských kol je sta-
novena na 28. 2. 2010. Krajské kolo pro Prahu a Stře-
dočeský kraj, kam spadá většina pražské arcidiecéze, 
zabezpečují Občanské sdružení Rodinné centrum Pra-
ha a yMCA – Živá rodina. 
Podrobné informace k soutěži a potřebné kontakty na-
leznete na http://www.rodinnecentrum.cz/soutez/

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598, 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
Čt 18:30  večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Apolináře)
Ne 17:00  hudební skupina (zaměřená na chvály a doprovod modlitebního setkání) 
 18:00  mše sv. pro mladé
Čt 19:00  (nepravidelně) evangelizační skupina (hudba, pantomima, svědectví)

 ■ V úterý 6. 10. v 19:00 začíná celoroční seminář života v Duchu svatém pro mladé (18–30 let), cílem semináře je 
prohloubit každodenní osobní modlitbu a učit se modlitbě ve společenství. V rámci společných setkání se bude 
střídat modlitba chval, přednášky a svědectví, bude prostor hovořit o vlastní zkušenosti a klást otázky. Seminář 
bude po prvním setkání uzavřen, aby bylo možné skrze důvěru dojít v modlitbě i ve sdílení na hlubinu. K účasti 
na semináři se doporučuje vstupní rozhovor. Více na našem webu.

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

K jádru věci
2.–4. 10. 2009 od 19:00 pokračujeme v Nazaretě v se-
tkávání 12–18letých na tematických víkendovkách 
K jádru věci – téma prvního setkání: „Dnes se s vámi 
nemodlím!“ Budeme hledat odpovědi nejen na otáz-
ky „Co dělat, když při modlitbě nic necítím? Má vůbec 
cenu modlit se každý den? Kdy, jak a proč? Je k něče-
mu dobrá modlitba s rodiči nebo s kamarády? Jak má 
modlitba vypadat? Mají nějaký smysl věty jako ‘dobře 
se pomodlit’?“.
Víkendovka začíná večeří, konec je v neděli ve 13:00. 
S sebou 250 Kč, spacák a dobrou náladu. Budeme rádi, 

když se přihlásíš na tel. 244 910 469 nebo mailem: naza-
ret@apha.cz

Škola partnerství
I v letošním školním roce rozjíždíme nový ročník Školy 
partnerství – takže pokud je ti od 17 do 30 let a jsi svo-
bodný(á), neváhej a přihlas se! Partner není podmín-
kou J. Přihlášku se jménem, věkem, adresou a mobil-
ním číslem posílej na adresu lukas.matys@centrum.cz 
Více informací na www.praha.signaly.cz nebo na tel. 
244 910 469, příp. na výše uvedeném mailu.

Večery ve středu
Jedny z posledních Večerů ve středu se uskuteční 21. 
10. v Klubu u Panny Marie Sněžné na Jungmannově 
nám. 18, Praha-Nové Město. Začínáme v 18:30, čeká 
nás adorace, katecheze a od 20:00 zajímavý program. 

PROGRAMy
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Animátorský kurz
Animátorský kurz se letos dočkal „reformy“. Pokud ti 
tedy není lhostejné, co se děje ve tvém okolí, chceš 
stát pevně na svých nohou, pomáhat jiným na cestě 
k Bohu a je ti mezi 16 a 30 lety, přihlas se na kurz animá-
torů v novém kabátě! Více informací najdeš na www.
praha.signaly.cz, na tel.: 244 910 469 nebo na mailu 
mladez@apha.cz (kam taky můžeš poslat přihlášku). 
První setkání bude 16.–18. 10.

VOX 009
Zveme všechny příznivce soudobé křesťanské hudby 
na 6. ročník hudebního festivalu VOX 009, který se koná 
již 24. 10. od 14:00 na novém místě: sál Pastoračního 
střediska, Kolejní 4, Praha-Dejvice. Účast přislíbily kape-
ly R.E.J., Caine, Markéta Lišková, Gospel Limited, Ru-
naway My Son, Projevy radosti, Waiting For Steve, Ad-
rem a 2ako1. Více informací a rezervace vstupenek 
na www.vox.signaly.cz

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2, e-mail: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz
Út  20:00 modlitební setkání (kaple kláštera Komunity, Tuchoměřice)
Čt  18:30 večerní chvály za jednotu křesťanů (kostel sv. Víta, Tuchoměřice)
Ne  10:30 mše sv. 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

Víkend Net for God: 10.–11. 10. v Bílé Vodě u Javorníku; setkání pro všechny, kteří touží spojit své síly v modlitbách 
za pokoj a ve službě pro jednotu (jednota osobnosti, jednota v rodině, jednota mezi národy); NFG nabízí jednou 
měsíčně program pro vaše společenství
Víkend pro dospívající: 17.–18. 10. v Tuchoměřicích, začátek v pátek večer
Víkend Emauzy: 31. 10. – 1. 11; první z cyklu šesti víkendů pro zájemce o hlubší poznání Bible a o život ve spole-
čenství, začátek v sobotu v 15:00, po tomto setkání bude cyklus dalším zájemcům uzavřen (info na našem mailu)

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
 4. 10. 16:00 Honza a drak – divadlo pro děti
 12. 10. 16:00 Vývoj křesťanské politiky po roce 1945 – v rámci Klubu seniorů přednáší PhDr. M. Pehr, Ph.D.
 15. 10. 19:00 Filmový klub, promítání s následnou debatou
 27. 10. 18:00 The Windsor Boys School – vážná a populární hudba v podání chlapeckého dechového or-

chestru z města Windsor, Velká Británie

Pravidelný program
Po 17:00 Dramatická dílna pro děti a mládež – příležitost pro amatérské herce, scénáristy, hudebníky
Po 17:00 Turistický oddíl Lumíci
Po 17:30 Anonymní alkoholici; info: 731 078 603 (M. Bobčík) 
Po 16:00 Klub křesťanských seniorů; každé druhé Po v měsíci; info: 272 920 904 (J. Decker) 
Út  Setkání klubu KAJMAN (Klub autorů Jižního Města); každé poslední úterý v měsíci; info: 

272 912 514 (J. Polák)
Út 16:00 Výuka náboženství pro děti; info: 731 625 970
Út  Taneční kurzy pro dospělé; listopad až březen, začátek od 3. 11. 2009; info a přihlášky na tel. 

604 808 515, www.astra-praha.cz 
Út-Pá 9:30–12:30 Denní klub pro maminky s dětmi – prostor k posezení pro maminky a herna pro děti; vstupné 

40 Kč, děti zdarma; v rámci klubu nabízíme půlhodinový program: každé Út v 10:30 zpívání, 
každou St v 10:30 cvičení pro děti; info: 731 625 970 (R. Kraleva) 

St 15:30 Výtvarná dílna pro děti
Čt 16:00 Nízkoprahový sportovní a turistický klub; info: 603 256 411 (J. Olšanský) 
KCMT je přístupné pro veřejnost v době bohoslužeb a kulturních programů nebo po domluvě na tel. 731 625 970 
(R. Kraleva)

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
Kurz Alfa
Srdečně vás zveme na již tradiční a oblíbený program 
kurz Alfa do KC sv. Prokopa (u stanice metra Hůrka). 
Alfa je praktický úvod do křesťanské víry. Součástí kaž-
dého setkání je přednáška, diskuse na dané téma 
v malých skupinkách, možnost rozhovoru o přestáv-

kách, občerstvení. Dopolední kurz (jedenáctý běh) ne-
jen pro maminky s dětmi a pro seniory bude probíhat 
každou středu 9:45–12:00 od 23. 9. do 9. 12. 2009. Kurz 
je zdarma, podle možnosti můžete přispět na občerst-
vení. Hlídání dětí je zajištěno. Miminko s kočárkem může 
maminka mít během celého programu u sebe.
Hlaste se na tel. 251 613 969 či mailem na adrese: 
knihovna@centrumbutovice.cz
Je možné se přijít nezávazně podívat na jakékoli setká-
ní. Více na www.centrumbutovice.cz 
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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/úpraha
6. 10. 19:00 Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku 2009/2010, kterou doprovodí salvátor-

ská schola. Po bohoslužbě se v sakristii představí aktivity studentské farnosti. 
13. 10. 20:00 Po studentské bohoslužbě zahajuje v sakristii kurz Základy víry, který je určen především váž-

ným zájemcům o křest, biřmování a první sv. přijímání. Kurz se bude nadále konat formou 
přednášek každé úterý od 20:00. V rámci kurzu proběhnou 4 víkendová setkání. Příprava vy-
vrcholí křtem a biřmováním o Velikonocích 2011.

9.–10. 10.  Noční pouť na Svatou Horu. Sraz účastníků této již legendární pouti je v pátek u autobusu č. 129 
odjíždějícího ze Smíchovského nádraží v 19:10 do zastávky Baně, kde se lze také připojit. Odtud 
se vyráží v cca 19:30. Trasa vede klasicky ze Zbraslavi po hřebenech Brd přes Dobříš do Příbra-
mi, kde bude zakončena návštěvou ranní mše sv. S sebou pevnou obuv, pláštěnku, jídlo.

11. 10.  Zahájení výstavy fotografií renomovaného fotografa Libora Teplého. Výstava bude na ocho-
zu kostela přístupná vždy v úterý a ve čtvrtek půlhodinu před bohoslužbami, v neděli i po bo-
hoslužbách. Potrvá do 8. 11.

 ■ 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 adorací.

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

Prokopská zastavení
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáš-
kového cyklu Prokopská zastavení, které se bude ko-
nat v úterý 13. 10. od 18:30 v KC sv. Prokopa. Na téma 
„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20) přednáší 
a na otázku, zda je možné brát Pavlův výrok doslova, 
odpovídá doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

Pozvánka na výstavy v KC sv. Prokopa
 ■ Pohlednice známých kostelů, katedrál a bazilik – 

výstavu uspořádal sběratel pohlednic Eugeniusz 
Madej. Expozice potrvá do 11. 10.

 ■ Ve čtvrtek 15. 10. v 17:30 se koná vernisáž prodejní 
výstavy obrazů Věry Kubík–Kdolské Šumavské kraji-
ny. Výstava bude otevřena do 15. 11. a lze ji navštívit 
každou neděli od 9:30 do 12:00 nebo i jindy po do-
hodě na tel. 251 610 850.

Svatá Hora – poutní místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, 261 80 Příbram II – 591, tel.: 318 429 930; fax: 318 429 934  
e-mail: basilica@svata-hora.cz; http://www.svata-hora.cz; http://wap.svhora.cz
 5.–9. 10.  Exercicie „Modlitba za uzdravení“, vede P. Josef Michalčík CSsR
 9.–11. 10.  Setkání pastoračních asistentů pražské arcidiecéze, vede P. Vladimír Málek
 11. 10. 17:00 Koncert „Hudba v nezvyklých souvislostech“ – dvoje varhany (Pavel a Miloslava Šmolíkovi)
 22.–24. 10.  Kurz liturgické varhanní hry II., vede Pavel Šmolík a další

Pastorační centrum sv. Tomáše
Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, e-mail: pcstomas@volny.cz; http://www.farnostdobris.cz/
 2. 10. 19:00 Koncert duchovní hudby při kulturním festivalu Dobříšské záření: Dvořák, Bach, Brixi, Corelli; 

varhany, violoncello, housle (kostel)
 7. 10. 19:00 Teologická škola s P. Michalem Němečkem (PC sv. Tomáše)
 16. 10. 17:00 Večer pro Afriku – ve spolupráci s organizací Siriri (PC sv. Tomáše)
 21. 10. 19:00 Teologická škola s P. Michalem Němečkem (PC sv. Tomáše)
 23. 10. 19:30 Modlitba pro město – ve spolupráci s ČCE (kostel)
 4. 11. 19:00 Přednáška P. Ivo Prokopa: Temno – reformace a protireformace v Čechách (PC sv. Tomáše)

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

Sbírka knih pro ZŠ sv. Jana Nepomuckého v Ugandě 
Rozvojové středisko ADCH Praha přijímá od dárců 
a příznivců rozvojových projektů dětské obrázkové 
knížky, DVD a CD pro ZŠ sv. Jana Nepomuckého, kte-
rou v současné době v Ugandě zakládá. Vítány jsou 
především knihy pro děti ve věku od 5 do 8 let (jedno-
duchá leporela, obrázkové pohádky, dětské příběhy, 
komiksy atd.), DVD/CD (s pohádkami, písničkami, bás-
ničkami či jednoduchými příběhy), dále knihy pro děti 

ve věku od 9 do 14 let (naučné obrázkové knížky např. 
s tematikou lidské tělo, zvířata, příroda, zeměpis, mapy, 
dále příběhy, pohádky apod.) a DVD/CD s podobným 
zaměřením. Všechny materiály jsou určeny pro využi-
tí v Ugandě, proto přijímáme pouze obrázkové knihy 
s textem a DVD/CD se zvukem v angličtině či bez textu 
(mluveného slova).
Dary přijímáme v našem středisku v Londýnské ul. 44 
(Po–Čt, 8:30 – 15:30) do 8. 1. 2010. Za vaši pomoc pře-
dem velice děkujeme.
Založení ZŠ v Ugandě a vybavení školní knihovny mů-
žete podpořit i finančním darem na účet 749011/0100, 
variabilní symbol 20950.
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Výstava Příběh Mariánského sloupu
Sochař Petr Váňa, organizátor výstavy, kameníci Mariánské huti a Muze-
um Karlova mostu vás srdečně zvou na výstavu pokoušející se převyprá-
vět příběh, který začal před 360 lety a dosud trvá. Je to příběh mariánský. 
Je o válce, naději, poděkování, zlobě a nové naději ve smíření. Tento pří-
běh se odráží v kamenném zrcadle, kterým je socha Panny Marie – Im-
maculaty, která stála na Staroměstském náměstí ve středu Prahy. 
Kolem mariánského sloupu v centru Prahy procházely roky a staletí. Lidé 
se zde shromažďovali při velkých poutních slavnostech. Sloup se stal při-
rozeným centrem dění. Pak ale přišel rok 1918 na konci první světové vál-
ky. Sloup byl označen za symbol habsburského útlaku a stržen rozváš-
něným davem. Tento barbarský čin byl mnoha lidmi odsouzen a již 14. 
listopadu 1918 započaly snahy o obnovení sloupu, které trvají dodnes.
Organizátoři by chtěli pozvat všechny, kteří se tohoto příběhu mají mož-
nost dotknout, neboť on sám je legendou, legendou živou, pokračující, 
plnou naděje, legendou nejen pražskou. 
Nejdůležitější exponát, přímého svědka příběhu, originál hlavy sochy 
Panny Marie ze zničeného sloupu, zapůjčilo Národní muzeum v Praze ze 
sbírek Lapidária.

Podpora dětí v poválečné oblasti na severu Ugandy
Prostřednictvím projektu Adopce na dálku® lze nyní 
nově podpořit děti v Gulu, poválečné oblasti na se-
veru Ugandy. Arcidiecéze Gulu je rozlehlé území v se-
verní části Ugandy, zahrnující více než pět okresů. 
Hlavním centrem je město Gulu, které leží asi 300 km 
na sever od hlavního města Ugandy Kampala a záro-
veň je na hlavní trase do Súdánu. Tato oblast je v pa-
měti mnoha lidí zaryta především jako válečné území. 
Od roku 1986 zde probíhala občanská válka, iniciova-
ná tzv. Armádou Božího odporu pod vedením Josepha 
Konyho. Tato rebelská skupina se zaměřovala přede-
vším na civilní obyvatelstvo. Rebelové unášeli lidi, pře-
devším pak děti, vypalovali vesnice, mnoho lidí zabili 
či znetvořili, útočili na školy, nemocnice, kradli vozidla.
Projekt Adopce na dálku® je s to zajistit dětem v této 
oblasti nejen vzdělání, ale také pravidelnou stravu, bez-
platnou zdravotní péči, oblečení a pro ty nejpotřebněj-
ší pak finanční podporu z našeho sociálního fondu.
Zapojte se do pomoci i vy! Více na kontaktech uvede-
ných v hlavičce.

Unie Katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329  
e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ všechny srdečně zve na:

 ■ přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Biblická ma-
riologie II, v pondělí 19. 10. 2009 od 18:00, předná-
šet bude prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (v budově 

Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, 
v I. patře, v učebně P1)

 ■ společenské odpoledne na téma: Thajsko I – 
Bangkok, ve středu 21. 10. 2009 od 14:30 do 16:30, 
přednáší RNDr. Ondřej Bartušek (ve Farním klubu 
Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, 
Praha 1, vchod z Františkánské zahrady)

 ■ ekumenickou bohoslužbu žen na poděkování za úro-
du a dary země, v sobotu 24. 10. 2009 v 15:00 (ve Farním 
klubu u kostela Panny Marie Sněžné, viz výše)

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, tel: 220 516 740, e-mail: 
loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
Loretánská zvonkohra bude v říjnu hrát v těchto termí-
nech: každou neděli v 15:00 a v 19:00 hrají na zvonky 
naši karionisté Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít 
Janata duchovní skladby a skladby světové hudeb-
ní literatury psané pro zvonkohru; mimo tyto dny bude 
ještě možno si poslechnout zvonkohru v pátek 2. 10. 
v 17:00 a v sobotu 31. 10. v 15:00. Podrobný program je 
na webových stránkách www.loreta.cz
A ještě další pozvání: Každý den od 9:00 do 18:00 hrají 
zvonky píseň Tisíckráte pozdravujem tebe.
Na Loretě v kostele Narození Páně jsou i vzácné barok-
ní varhany. Na ty hrají každou sobotu až do konce října 
od 15:00 do 15:15 a od 15:30 do 15:45 pražští varhaníci. 

K návštěvě Lorety a k poslechu zvonků  
i varhan zvou bratři kapucíni.

POZVÁNKy, NABÍDKy

Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, www.volny.cz/divadlo.miriam
4. 10. 15:00 Paul Eluard: Perutinka – pohádka pro nejmenší děti o holčičce Perutince, které se splnil její sen 

létat
 17:00 Ještě se zpívá – koncert pro celou rodinu, hraje a zpívá Malá česká muzika
7. 10. 19:00 E. E. Schmitt: Návštěvník – setkání slavného psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým ná-

vštěvníkem; účinkují P. Kostka a P. Pelzer, režie J. Pleskot
Rezervace: denně 17–21 hod., tel. 731 304 960 nebo e-mail: divadlo.miriam@volny.cz
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POZVÁNKy, NABÍDKy
Expozice v prostorách Muzea Karlova mostu na Křižov-
nickém náměstí 3, Praha 1, trvá od 15. 9. do 3. 11. 2009. 
Více informací na stránkách Společnosti pro obnovu 
Mariánského sloupu www.marianskysloup.cz či Muzea 
Karlova mostu www.muzeumkarlovamostu.cz

Iniciativa 17-11
ŘK farnost Praha-Strašnice ve spolupráci s Karmelitán-
ským nakladatelstvím vás zve na další z besed v rám-
ci cyklu „Iniciativa 17-11: besedy o sociální nauce círk-
ve a sociálním rozměru křesťanství“. V úterý 6. 10. 2009 
od 19:00 se ve strašnickém divadle Miriam koná večer 
nazvaný Benedikt XVI. a jeho encyklika Láska v prav-
dě. O textu Caritas in veritate promluví salesiánský kněz 
Michal Martinek, ředitel školy Jabok a supervizor (cen-
zor) českého překladu, a Pavel Mareš, odpovědný re-
daktor českého překladu. Zevrubně budou probrána 
hlavní ekonomická, politická, etická, kulturní a globál-
ní témata textu. Základem je skutečnost, že pravý hu-
manismus není uzavřený do sebe, je otevřený tran-
scendenci: „Bez Boha člověk neví, kam má jít, ani není 
schopen pochopit, kdo je.“
Na místě si bude možné knihu i zakoupit. Přijďte pře-
mýšlet o společensko-politických podnětech Svatého 
otce, který na konci září navštívil naši zemi!
Vstup volný. Kontakt: ŘK farnost Neposkvrněného po-
četí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10; iniciati-
va1711@centrum.cz

Drakiáda v nemocnici
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejské-
ho (Vlašská 36, Praha-Malá Strana) srdečně zve všech-
ny rodiče a děti i ostatní příznivce létání na „Draki-
ádu v nemocnici – 2009“, která se uskuteční v neděli 
18. 10. 2009 od 14:00 v zahradních prostorách nemoc-
nice. Na programu bude kromě pouštění draků a sou-
těží o nejdéle létajícího a nejvýše vzlétnuvšího draka 
také opékání špekáčků a brambor na ohni, popíjení 
horkého čaje, kávy a limonády. Veškeré občerstvení je 
pro všechny příchozí zdarma. Vstupné na tuto akci je 
dobrovolné. Akce se koná za každého počasí.

Se sv. Anežkou za sv. Františkem
ŘK farnost Starý Knín vás srdečně zve na pouť, která se 
uskuteční ve dnech 2.–4. 10. 2009, o svátku patrona ta-
mějšího kostela sv. Františka a na památku 20. výročí 
svatořečení sv. Anežky České. Program začíná v pátek 
2. 10. v 17:30 přivítáním ostatku sv. Anežky, pokračuje 
modlitbou růžence a mší sv. v 18:00. V sobotu v 9:00 za-
číná modlitba ranních chval, slavná mše sv. se koná 
v 9:15, večer v 17:30 proběhne koncert duchovní hud-
by. V neděli od 9:45 pobožnost křížové cesty, v 10:30 
slavná mše sv. a v 15:00 litanie ke sv. Anežce.

Celostátní setkání animátorů
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory pořádá letos již čtvrtý ročník Celostátního setkání 
animátorů seniorů, které se zaměřuje především na for-
mační podporu animátorů seniorů (lidí pracujících se 
seniory) a těch, kteří se chtějí aktivně zapojovat zvláště 
při pastorační práci se seniory.
Letošní ročník proběhne ve dnech 12.–13. 11. 2009 
v prostorách Adalbertina v Hradci Králové. V rámci 
programu účastníci vyslechnou přednášky Jana Soko-
la, Aleše Opatrného, Marka O. Váchy, Tomáše Holu-
ba, Mirei Ryškové a Jaroslava Šturmy. Během těchto 
dvou dnů nebude chybět ani mše sv. s biskupy, bene-
fiční koncert Zory Jandové a Zdenka Merty „Fifty-Fifty“ 
a závěrečné zhodnocení setkání prostřednictvím bese-
dy, kterou povede Marie Zimmermannová. 
Přihlášky posílejte do 5. 11. 2009 a v případě objedná-
ní ubytování do 23. 10. 2009 na adresu Biskupství krá-
lovéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké 
nám. 35, 500 01 Hradec Králové; tel.: 495 063 661 nebo 
737 215 328; e-mail: animatori@diecezehk.cz, dcs@di-
ecezehk.cz; web: www.animatori.cz (online přihláška) 
nebo http://seniori.diecezehk.cz 

Jezuité v Čechách včera a dnes
V rámci Farní akademie v kostele Panny Marie Králov-
ny míru v Praze-Lhotce, Ve Lhotce 36, se v neděli 4. 10. 
v 16:30 koná přednáška P. Petra Havlíčka SJ „Jezuité 
v Čechách včera a dnes“. K účasti jste srdečně zváni.

V srdci církve budu láskou! 
(Ludmila Jánská)
Životopis známé světice z Lisieux v netradičním komikso-
vém provedení. Autorka byla natolik oslovena sv. Tere-
zičkou, že se rozhodla převyprávět její příběh skrze ob-
rázky, aniž by se přitom vzdala důležitých momentů či 
detailů ze života malé karmelitky. Prostý jazyk vyprávění 
se prolíná s vroucností Tereziiných myšlenek i s průzrač-
nou „obyčejností“ kreseb. Nic nebrání tomu začíst se...

Brož., 72 str., Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Vatikán
Tajemství a poklady svatého města
(P. Michael Collins)
Reprezentativní obrazová publikace zprostředková-
vá čtenáři setkání s každodenními aktéry vatikánských 
dějin dneška, autor, který Vatikán léta podrobně po-
znával, dává doslova „nahlédnout“ do míst a událos-
tí, které běžný návštěvník Vatikánu není s to s takovou 

podrobností zhlédnout. Obsáhlá kniha je rozdělena 
do částí Kalendář, Dějiny, Architektura, Každodenní ži-
vot, Lidé a Poklady. Rychlé informaci slouží i závěrečný 
slovníček pojmů, papežská chronologie, rejstřík a pře-
hledná mapka města na předsádkách.

Váz., 320 str., 699 Kč (klubová cena 599 Kč)  
Knižní klub, http://www.knizniweb.cz/

Nová knížka o starých pokladech
Všední i sváteční život dnešní izraelské rodiny
(Krista Gerloffová)
Směs dojmů, příběhů a myšlenek v neopakovatelné 
perspektivě české ženy, která svůj život již před léty spo-
jila s Izraelem. Poutavé líčení nejrůznějších situací v živo-
tě židovské rodiny a židovského národa, ale také věr-
né zachycení všedních dnů v jeruzalémských ulicích, 
to vše umožňuje čtenáři dotýkat se izraelského náro-
da v osudové dějinné chvíli, a to z mnoha různých úhlů.

88 str., 79 Kč , Samuel, www.samuelcz.com

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVěTě
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PRůHLEDy DO CÍRKEVNÍ ČEŠTINy

Opus Dei
Opus Dei (tzn. Boží dílo) je církevní instituce, která usiluje 
o křesťanské působení na společnost tím, že její členo-
vé v ní aktivně působí a pracují i v běžných světských 
povoláních. Chce všude oznámit, že práce a obyčej-
né lidské vztahy jsou příležitostí setkat se s Bohem, dru-
hým sloužit a přispívat ke zlepšení společenských po-
měrů. Opus Dei není řádem ani hnutím, ale součástí 
hierarchické struktury církve.
Opus Dei bylo založeno 2. října 1928 v Madridu španěl-
ským katolickým knězem sv. Josemaríou Escrivá de Ba-
laguer. V současné době je rozšířeno v 65 zemích pěti 
kontinentů a má přibližně 87 000 členů. V České repub-
lice působí od roku 1991.

Organizace
Opus Dei je osobní prelaturou církve. Je vedeno pre-
látem se sídlem v Římě, dnes je jím biskup Mons. Ja-
vier Echevarria. Stará se o věrné dodržování vedení 
a učení Svatého stolce a o zachování zákonů a pra-
videl a zvyků prelatury. Prelatura Opus Dei je vedena 
dle normy všeobecného církevního práva, dle Apoštol-
ské konstituce „Ut sint“ a dle vlastních stanov. Každých 
osm let se koná generální kongres, kterého se účastní 
členové ze zemí, kde Opus Dei působí. Tyto kongresy 

zkoumají apoštolskou práci prelatury v minulém obdo-
bí a navrhují směrnice pro budoucí pastorální činnost.

Historie
19. 3. 1941 uděluje madridský biskup Mons. Leo-

pold Eijo y Garay první diecézní schvále-
ní na úrovni biskupství.

24. 2. 1947 první schválení Svatým stolcem.
16. 6. 1950 papež Pius XII. uděluje konečné schvá-

lení.
28. 11. 1982 papež Jan Pavel II. zřizuje osobní prelatu-

ru a jmenuje Alvara del Portillo y Diez de 
Sollana prelátem.

Zakladatel
Josemaría Escrivá de Balaguer, narozen 9. ledna 1902 
v Barbastru ve Španělsku. V roce 1925 vysvěcen na kně-
ze. V roce 1946 se usídlil v Římě, kde získal doktorát te-
ologie a papežem Piem XII. byl jmenován čestným 
členem Pontifikální teologické akademie a čestným 
prelátem. Zemřel 26. června 1975 v Římě. Papežem Ja-
nem Pavlem II. blahořečen 17. května 1992 a svatoře-
čen o deset let později, dne 6. října 2002.

karn

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

CO ZNAMENÁ ...

Otec, syn a kněz aneb Historické 
skloňovací složitosti
Jména otec, syn a kněz mají společné nejméně dvě 
věci: 1. jsou velmi častá v textech psaných tzv. církevní 
češtinou; 2. vyznačují se skloňovacími zvláštnostmi, vý-
jimkami, nepravidelnostmi. A právě na tyto zvláštnosti 
se zaměříme v tomto pojednání.
Slovo otec dnes patří ke vzoru muž, skloňujeme ho stej-
ně jako slovo muž a mnohá jiná substantiva patřící k to-
muto skloňovacímu typu: od otce jako od muže, přát 
otci jako přát muži, mám otce jako mám muže atp. 
Ve vokativu má však otec koncovku odlišnou: oproti 
milý muži či svatý Ignáci máme drahý otče, nikoli otci. 
V tomto tvaru má tedy otec stejnou koncovku jako 
substantiva vzoru pán: milý otče jako vážený pane či 
kmotře Petře. Je to důsledek toho, že slovo otec oprav-
du kdysi dávno patřilo ke vzoru pán, či přesněji řeče-
no k tomu skloňovacímu typu, z něhož se vyvinul dneš-
ní typ pán.
To, co jsme si řekli o slově otec, platí i o slově syn. I ono 
se svou vokativní koncovkou odlišuje od vzoru, podle 
kterého je dnes skloňováno, a i ono si svůj specifický 
tvar vokativu zachovalo z dávných dob. Syn dnes pa-
tří ke vzoru pán, skloňujeme ho stejně jako slovo pán 
a mnohá jiná substantiva patřící k tomuto skloňovací-
mu typu: od syna jako od pána, znát syna jako znát 
pána, se synem jako s pánem atp. V 5. pádě má však 
syn koncovku -u, zatímco většina jmen vzoru pán kon-

covku -e: oproti starý pane či svatý Václave máme 
milý synu. Toto -u si syn uchoval z doby, kdy byl ještě 
samostatným skloňovacím typem. Tento typ začal již 
v předhistorické češtině splývat s předchůdcem dneš-
ního typu pán.
Třetím slovem, kterého si tu máme všimnout, je jméno 
kněz. Je to na místě i proto, že právě probíhá Rok kně-
ží. Toto slovo nemívalo jen význam „duchovní pastýř“, 
nýbrž i význam „vládce“ a etymologicky s ním souvi-
sejí slova kníže a kněžna. Výraznou skloňovací zvlášt-
ností kněze jsou tvary množného čísla. V singuláru přijí-
má koncovky vzoru muž (od kněze jako od muže, slíbit 
knězi jako slíbit muži), avšak plurálovými tvary se od to-
hoto vzoru výrazně odchyluje (od mužů, ale od kněží; 
věřit mužům, ale věřit kněžím; žádat muže, ale žádat 
kněží). Příčinu této skutečnosti hledejme v dávné minu-
losti. Dnešní plurálové tvary kněží, bez kněží atd. nejsou 
od původu množným číslem ke slovu kněz, nýbrž tzv. ko-
lektivem, podstatným jménem hromadným; dnešní ko-
lektivum zní kněžstvo. Kolektivum kněží patřilo k témuž 
skloňovacímu typu jako jméno paní, bez paní a bylo 
tak jako ono ženského rodu (vyšehrazská kněžie). Jeli-
kož se ho však často užívalo ve funkci množného čísla, 
došlo postupem času k jeho přehodnocení ve skuteč-
ný (i když formálně neobvyklý) plurál k mužskému pod-
statnému jménu kněz.

Mgr. Luboš Veselý,  
Ústav pro jazyk český AV, odd. gramatiky
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OZNÁMENÍ

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný
Aby neděle mohla být prožívána jako den, kdy se křesťané shromažďují 
k slavení eucharistie a k posílení jednoty se vzkříšeným Pánem.

Úmysl misijní
Aby všechen Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium 
všemu stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost 
a považoval ji za nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout.

Úmysl národní
Aby církev a stát spolupracovaly v úsilí o rozkvět našeho národa na účin-
ném řešení problémů každého člověka.

  1. října 1999  papež Jan Pavel II. prohlásil při zahájení 2. evropského biskupského synodu novými spolupatronka-
mi Evropy tři světice: sv. Brigitu Švédskou, sv. Kateřinu Sienskou a sv. Editu Steinovou.

  3. října 1659  z podnětu jezuitů byla na Karlově univerzitě potvrzena přednost bohoslovecké fakulty před ostat-
ními. Ve funkci rektorů se pravidelně střídali jezuité a laici.

  8. října 1729  v Praze zahájeny velkolepé radostné oslavy svatořečení Jana Nepomuckého (ukončeny 16. října).
  11. října 1954  papež Pius XII. vydal encykliku „Ad coeli Reginam“ o kralování Panny Marie jakožto Matky Boží.
  12. října 1684  zemřel Carlo Lurago, italský raně barokní architekt a stavitel. Ovlivněn českou i vídeňskou tvorbou 

stavěl hlavně pro jezuity – v Praze Klementinum a kostel sv. Ignáce, kostel Panny Marie u Hybernů, 
ale i pro jiné řády a šlechtu – zámek Humprecht, Lobkovický palác v Praze (* 14. 10. 1615).

  14. října 1949  ThDr. František Tomášek tajně konsekrován olomouckým arcibiskupem Karlem Matochou v sou-
kromé kapli arcibiskupského paláce v Olomouci. Papežem Piem XII. jmenován 12. října 1949 bisku-
pem pro olomouckou arcidiecézi.

  15. října 1699  položen základní kámen k průčelní budově pražské Lorety.
  16. října 1679  narozen Jan Dismas Zelenka, hudební skladatel, představitel české pozdně barokní hudby, au-

tor chrámové tvorby. Od roku 1710 působil v Drážďanech. Složil 22 mší, kantáty, oratoria, moteto 
„Chvalte Boha silného“ a „Magnificat in D“ († 23. 12. 1745).

  18. října 1914  založeno Schönstattské hnutí, apoštolské, výchovné a mariánské hnutí, zaměřené na nábožensko-
-mravní obnovu světa. Zakladatelem je německý katolický kněz Josef Kentenich.

  24. října 1964  papež Pavel VI. prohlásil sv. Benedikta za patrona Evropy.
  28. října 1999  pražský pomocný biskup Václav Malý převzal ve Vídni „Cenu kardinála Königa“, kterou uděluje 

rakouská nadace „Communio et Progressio“ za zásluhy při obhajobě svobody svědomí a lidských 
práv v době totality.

  29. října 1914  narozen Josef Bláha, dlouholetý spolupracovník kardinála ThDr. Františka Tomáška, nositel papež-
ského vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“ († 22. 3. 2002).

  30. října 1994  papež Jan Pavel II. vyhlásil jména třiceti nových kardinálů, mezi nimiž byl i Mons. Miloslav Vlk, 
od roku 1991 pražský arcibiskup.

Arnošt Kelnar

Františkánská burza
ŘK farnost Panny Marie Sněžné zve na každoroční Františkánskou burzu. Přijímány a nabízeny budou různé drobné 
předměty, všechno, co sami nepoužíváme, ale co druhým může udělat radost nebo co budou moci ještě použít. 
Do burzy se přijímá vše kromě ošacení, obuvi a knih!
Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme minimální cenu. Výtěžek připadne sociálně slabým rodinám.
Burza se koná v Klubu u Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 18, Praha-Nové Město).

 ■ shromažďování věcí: pátek 2. 10. (15:00 – 18:00) a sobota 3. 10. (10:00 – 12:00)
 ■ burza: sobota 3. 10. a neděle 4. 10. (vždy 10:00 – 18:00) 

Přijďte udělat radost sobě i druhým!

Změny adres a kontaktů
 ■ ŘK farnost u kostela Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město, má nové internetové stránky http://www.tyn.cz
 ■ Biskupství litoměřické má nové internetové stránky http://www.dltm.cz

Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE
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Omluva
V minulém čísle jsme u informace o slavnostním otevření svatovítské katedrály 28. září 1929  
mylně uvedli u jména biskupa Antonína Podlahy titul arcibiskup. Za chybu se omlouváme!


