
Pronikat hlouběji do tajemství naší víry
Vstupujeme do měsíce října, v němž se naše oči opět obracejí, podobně 
jako v měsíci květnu, k Panně Marii, tentokrát však ve spojení s růžencem, 
který se v průběhu staletí stal téměř atributem zbožnosti západních křesťa-
nů, atributem některými považovaným za bezmála nutnou podmínku spá-
sy, jinými přesto (nebo možná právě proto) odmítaným nebo opomíjeným. 
Může nás napadnout otázka, k čemu je takový měsíc vlastně dobrý. Ti, kdo 
užívají růžence jako průvodce svým duchovním životem, zřejmě nepotřebu-
jí připomínat jeho důležitost, a ti, jejichž srdce k růženci nepřilnulo, se asi bě-
hem října nezmění.
Bez ohledu na to je ale jisté, že měsíc říjen zaměřený na modlitbu růžence 
má svůj hluboký význam. To proto, že není jen nějakou krátkodobou růžen-
covou reklamní kampaní, jak ho možná někteří lidé povrchně vnímají. Ne-
jde totiž jen o růženec jako takový.
Na přelomu zimy a jara se křesťané v postní době každoročně snaží více 
prohloubit svůj praktický život z víry. Stejně tak i tento podzimní měsíc může 
a má být příležitostí k prohloubení víry samotné, a to ne studiem, bádáním 
a diskutováním, ale modlitbou. Jsme zváni k rozjímání o tajemstvích živo-
ta našeho Pána Ježíše Krista tak, jak jsou řazena za sebou v jednotlivých 
desátcích. Jsme zváni, abychom je procházeli spolu s Pannou Marií, která 
vždy byla těmto tajemstvím nablízku, která do nich byla ponořena a jejíž ži-
vot z těchto tajemství dosáhl svého konečného cíle. Růženec je shrnutím 
pravd evangelia hlásaného (život Ježíšův) a zároveň ukázkou zářivých plo-
dů evangelia přijatého (život Panny Marie).
O to tedy jde na prvním 
místě: pronikat hloubě-
ji do tajemství naší víry, 
tedy k samotnému Ježí-
ši Kristu, a přijímat je a žít 
z nich jako Panna Ma-
ria. K tomu slouží měsíc 
říjen a k tomu má také 
pomoci růženec, který 
nám naše Matka – Církev 
dává do rukou.

P. Ondřej Pávek,
farář u katedrály 

sv. Víta, Václava a Voj-
těcha
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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. svátek sv. Lukáše, evangelisty
  mše sv. s výstavem lebky sv. Lukáše 

(18:00 v katedrále)
 24. 10. misijní neděle
  sbírka na misie
 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Den vzniku samostatného čsl. státu 

(1918), státní svátek
 31. 10. změna letního času na zimní 

(3:00 → 2:00)!
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Benefi ční koncert 
Arcidiecézní charity Praha
Arcidiecézní charita Praha vás srdeč-
ně zve na 19. Benefi ční koncert, konaný 
pod záštitou arcibiskupa Dominika Duky 
a za účasti apoštolského nuncia arcibis-
kupa Diega Causero a kardinála Milosla-
va Vlka, jehož výtěžek podpoří Karmelitánskou střední 
odbornou školu v indickém Bídaru a Domov pro senio-
ry Mukařov.
Koncert se uskuteční v neděli 31. října v 19:30 ve Sme-
tanově síni Obecního domu v Praze a pod taktovkou 
Jaroslava Brycha při něm zazní skladby G. F. Händela, 
G. Gabrieliho, V. Miškinise, J. Hanuše, P. Ebena, M. Ho-
gana a A. Dvořáka v podání Symfonického orchestru 
hl. m. Prahy FOK a dětského pěveckého sboru Iuven-
tus gaude.
Pro rezervace vstupenek pište, prosíme, na koncert@
charita-adopce.cz nebo volejte na tel.: 224 246 519 
(573).

Jsme dlužníky evangelia vůči všem
Říjen je měsíc misií. Misijní působení má řadu forem. Po-
žádali jsme o svědectví ženy, které můžete v Praze běž-
ně potkat (např. v knihkupectví v nádvoří kostela Pan-
ny Marie Sněžné na pražském Novém Městě), s jejichž 
logem jste se už jistě setkali na obálkách knih, diářů, 
DVD apod. a jejichž posláním je hlásat evangelium li-
dem dnešní doby všemi moderními sdělovacími pro-
středky ... Dcery sv. Pavla – paulínky.
„Kristus, kterého Otec poslal, aby chudým hlásal ra-
dostnou zvěst o Božím království, prostřednictvím církve 
posílá i nás, abychom každému člověku hlásaly tajem-
ství Ježíše Krista. Evangeliu zasvěcujeme náš čas, ener-
gii, celý život, neboť misie je základním prvkem našeho 
zasvěceného života. Spolu se svatým Pavlem a s celou 
církví se cítíme být dlužníky evangelia vůči všem. Pro-
tože jsme povolány evangelizovat skrze sdělovací pro-
středky...“
To jsou slova z konstitucí Dcer sv. Pavla, které vyjadřu-
jí jejich misijní zaměření. Paulínky od samotného vzni-
ku mají misionářského ducha. Už v roce 1931 (tedy dva 
roky po diecézním schválení kongregace) první sestry 
opustily rodnou Itálii a vydaly se do Latinské Ameriky 
a postupně do celého světa. Posílání na misie bylo čas-
to skokem do tmy. Byla to ale tma víry, výraz důvěry 

a poslušnosti, díky němuž z chudých začátků vyrostly až 
zázračně vitální komunity. 
Jedna z prvních sester misionářek vzpomíná: „Když jsem 
se večer 4. října (v roce 1931 – měla 21 let) vracela ko-
lem šesté hodiny z adorace, bylo mi řečeno, abych se 
rychle šla dát do města očkovat, a jestli chci, abych se 
ještě zastavila u zpovědi a pak zašla za naší představe-
nou složit první sliby, neboť ještě dnes v půl osmé odjíž-
dí vlak do Říma, kde musím podepsat cestovní dokla-
dy a s nimi se den nato dostavit do přístavu v Janově. 
Odtud 6. října v jedenáct vyplouvala loď do Brazílie...“
Pražskou komunitu Dcer sv. Pavla tvoří pět sester misio-
nářek a pouze jediná sestra české národnosti. Jde tedy 
o komunitu navýsost misionářskou. Sestra Anna, Sloven-
ka, už při vstupu do kongregace mohla tušit, kde strá-
ví první roky svého řeholního života: „Věděla jsem, že 
s největší pravděpodobností prožiju většinu svého ži-
vota mimo svou vlast. Naše kongregace na Slovensku 
ještě nepůsobí a nejbližší komunita je v Praze.“ Jiné se-
stry byly požádány generální představenou před ane-
bo po věčných slibech: „Pocházím z Mexika, které má 
křesťanskou minulost, ale tak jako v Evropě, i v Mexiku 
vidím, nakolik začíná převládat materialismus a ateis-
mus. V červenci 2003 zavolala naše generální předsta-
vená a požádala mne, zda bych chtěla působit jako 
misionářka v České republice. To se stalo několik dní 
po mých věčných slibech, a tak, ještě plna entusias-
mu, jsem odpověděla ‘ano’. Tři měsíce nato jsem už 
byla v pražské komunitě!“ říká sestra Judith.
První misionářkou v ČR je sestra Rosanna z Itálie: „Do 
České republiky jsem poprvé přišla v roce 1992, když 
nás pozval tehdejší arcibiskup Miloslav Vlk. Spolu s dal-
šími dvěma sestrami jsme se účastnily setkání mládeže 
na Velehradě. Pro mne to byla obohacující zkušenost. 
Především setkání s novou kulturou a s náboženskou 
svobodou teprve nedávno získanou po letech komuni-
stického režimu. Právě v té době kardinál Vlk požádal 
naši generální představenou, abychom jako Dcery sv. 
Pavla byly přítomny i v Praze. Protože jsem již za sebou 
měla jednu cestu po ČR, nabídla jsem se s radostí jako 
jedna ze sester misionářek, které přišly položit základ-
ní kameny budoucí pražské komunity. To se naplnilo 
v roce 1993.“
Misijní působení Dcer sv. Pavla má však ještě jeden roz-
měr. I v případě, že sestry zůstávají ve své rodné zemi, 
jsou poslány „do neustále se rozpínajícího světa sdělo-
vacích prostředků a komunikace vůbec, aby i v tom-
to světě, který se označuje moderním cizím slovem ‘cy-
berworld’, hlásaly pravdu evangelia“.
V tom případě se misionářkou na sto procent, jak to 
o sobě i říká, cítí sestra Judith. Od okamžiku jejího pří-
jezdu do ČR se „má apoštolská služba, celý můj ži-
vot, odehrává před počítačovou obrazovkou. Věřím 
a modlím se za to, aby každá kniha, kterou ‘zalamu-
ji’, i obálka, kterou tvořím, všechny radosti i oběti, kte-
ré prožívám, zkrátka aby se vše v Ježíši Kristu stávalo 
dobrem, a já tak mohla spolupracovat na evangeliza-
ci české země, kterou jsem si zamilovala. Jsem misio-
nářkou na sto procent, když pracuji s programem In 
Designe a Photoshop, jsem také učednicí toho, které-
ho Otec poslal, a jsem také obdivovatelkou vaší země, 
která mne tolik obdarovala a od které se mám stále 
co učit!“
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S tímto misijním zaměřením souvisí i fakt, že paulínské 
apoštolské působení probíhá ve skrytosti. „Pracujeme 
v redakcích, ve skladech, ve studiích..., a tak zůstává-
me anonymní. Tato skrytost nás utvrzuje v tom, že vše, 
co v našem apoštolátu děláme, děláme pro Pána. Ne-
jsme nikde vidět a samy nejsme svědky toho, jaké dob-
ro přináší naše dílo. To nakonec platí i pro knihkupec-
tví – téměř nikdy se nedozvíme, jak zakoupená kniha 
či fi lm zapůsobily.“ Sestra Rosanna pokládá onu skry-
tost za velmi podstatnou: „To nás chrání od pokušení 
pokládat se za protagonisty našeho apoštolátu a vede 
nás to k pokoře v činění skrytého dobra.“ Tím potvrzu-
je jen to, co Maestra Tekla (spoluzakladatelka Dcer sv. 
Pavla) napsala prvním misionářkám, které v roce 1932 
odplouvaly do USA: „Neztrácejte odvahu, pokud neu-
vidíte dobro, které konáte pro druhé. Duším jsme často 
nejvíce užitečné, když působíme ve skrytosti, v nepozo-
rovatelných obětech, než v hřmotném nadšení.“
A tak, i když je většina paulínského života vyplněna ne-
nápadnou prací, přece sestry věří, že „tato naše služba 
je díky vztahu ke Kristu účinným prostředkem k tomu, 
aby evangelium jako kvas pronikalo svět literatury, tis-
ku, rozhlasu, kinematografi e či internetu“. Každodenní 
vrůstání do Krista v naslouchání Božímu slovu a skrze eu-
charistii, ve které se nám dává milost stávat se mu po-
dobnými, to je základ skrytého misijního působení kaž-
dé Dcery sv. Pavla. „Jen tak Kristus žije v nás a je to on, 
kdo chce promlouvat k druhým a nás učí, jakými pro-
středky a způsoby.“ A tak se i v Praze plní to, co zakla-
datel paulínské rodiny bl. Jakub Alberione svěřil prvním 
misionářům: „‘Slávu Bohu! Pokoj lidem!’ To je program 
božského Mistra, který zpívali andělé. Budete šířit slovo 
Boží tiskem, dávejte je stejným srdcem, jako měl náš Mi-
str Ježíš, když je kázal; s horlivostí, která poháněla sva-
tého Pavla, s milostí a pokorou, díky níž se Maria stala 
matkou vtěleného Slova. Neobchodujte, ale dávejte 
ducha; ne světskou píli, ale nekonečnou snahu o spá-
su duší; ne platy, ale věčné poklady. Ať jsou vámi vy-
dané knihy takové, jaké by napsal svatý Pavel, kdyby 
žil dnes. Tak jste byli posláni: ‘jako Otec poslal mne...’“ 
Jan Pavel II. (při audienci 13. září 2001) řekl: „Drahé Dce-
ry sv. Pavla! Jsem vděčný za vaše působení, ve kterém 
se dáváte do služeb církve na tak širokém a složitém 
misijním poli, jako je prostředí sdělovacích prostředků. 
V této epoše, již charakterizuje globální komunikace, je 
zapotřebí, aby v ní zaznívalo poselství spásy. Aby se tak 

stalo, je třeba být odborníky, kteří by zároveň byli pře-
svědčenými a věrohodnými svědky Ježíše Krista. Pova-
žujte se za skutečné dcery sv. Pavla!“ 

Ze svědectví sester Anny, Judith a Rosanny 
sestavila a přeložila sestra Andrea.

Příprava na Noc kostelů 2011
V květnu letošního roku proběhla „Noc 
kostelů“, do které se letos poprvé za-
pojila i pražská arcidiecéze. Tato eku-
menická akce určená všem bez rozdí-
lu přesvědčení či vyznání zaznamenala 
obrovský úspěch. V celé ČR bylo v noci 
28. května otevřeno více jak 400 chrá-
mů, do nichž zavítalo čtvrt milionu návštěvníků; v 68 sa-
králních stavbách na území naší arcidiecéze jich orga-
nizátoři zaznamenali přes 50 tisíc.
Arcibiskup Duka poznamenal, že „Noc kostelů není 
jen otevření budov, ale je to i noc, kdy se více otevře 
církev jako společenství lidí, kteří žijí se svými spoluob-
čany. Je to vlastně příležitost k vzájemnému poznání, 
abychom měli k sobě ve dne blíž“. Vytvoření takové 
příležitosti však vyžaduje nemalé úsilí a dlouhodobou 
přípravu. Co udělat pro to, aby příští ročník Noci kos-
telů byl přinejmenším stejně úspěšný, jsme se zepta-
li P. JCLic. Mgr. Miloše Szabo, hlavního koordinátora 
za pražskou arcidiecézi.

 ■ Otče Miloši, není teď, v říjnu, ještě příliš brzy na pří-
pravu Noci kostelů 2011, nebo je naopak už nejvyšší 
čas? Jak dlouho jste připravovali minulý ročník?
Organizací letošního ročníku jsem byl pověřen teprve 
v březnu, kdy se rozhodlo, že se do této akce zapojí ne-
jen naše arcidiecéze, ale celá Česká republika. Byl to 
trochu hektický čas, protože se blížily Velikonoce a v té 
době se ve většině farností veškeré dění točí kolem je-
jich přípravy, potažmo kolem velikonočního křtu do-
spělých. Bylo mi jasné, že jak pro nás na celodiecéz-
ní úrovni, tak pro ty, kteří budou tuto akci připravovat 
na úrovni farností a sborů, to bude stát enormní úsilí, 
obrovskou časovou zaneprázdněnost a omezené mož-
nosti realizace všech dobrých nápadů. V dopisu, kte-
rý jsem tehdy poslal svým spolubratrům, jsem proto slí-
bil, že další ročník – budu-li organizací Noci kostelů opět 
pověřen – bude připravován s dostatečným časovým 
předstihem a v klidu. I když Noc kostelů 2011 se bude 
konat „až“ v pátek 27. května 2011, už tato podzim-
ní doba je ideální pro první přípravné práce: v obcích 
se uzavírají žádosti o dotace, po komunálních volbách 
lze žádat starosty či zastupitelstvo o záštity, je čas po-
radit se s ostatními kněžími na vikariátních konferencích 
a spolu s farní radou tuto aktivitu zařadit do pastorač-
ního plánu farnosti.

 ■ Jaké jste zaznamenal ohlasy na Noc 2010? Dá se 
odhadnout, zda návštěvníci byli zejména věřící lidé, 
jimž je kostel domácím prostředím, nebo jestli převa-
žovali spíše ti, kteří dosud kostely znali jen zvenčí?
Spolu se svými spolupracovníky z týmu Kristýnou a Ale-
šem, které bych neměl opomenout zmínit, protože or-
ganizace byla opravdu týmovou prací a každý z nás 
pracoval na plný výkon, jsme monitorovali celou akci 
jednak ze strany médií a jednak ze strany návštěvní-
ků. Tam, kde to bylo možné, zaznamenávali v kostelích 
nejen počet vstupů, ale i postřehy, nápady či návrhy 

Foto: Andrea Hýblová
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příchozích. V některých kostelích podle odhadu orga-
nizátorů přišlo až 80 procent lidí nepraktikujících či ne-
věřících. A přitom nebyl v průběhu noci hlášen jediný 
incident. Bylo a je pro mě velkým překvapením, že se 
tito lidé chovali velmi uctivě, disciplinovaně, a přitom 
bez zbytečného strachu a pocitu nevítaného hosta. 
Pokud jsme při přípravě Noci kostelů mluvili o otevření 
se světu, mám za to, že se to podařilo... 

 ■ Přinesla letošní Noc kostelů pro organizátory i pro 
jednotlivé farnosti nějaké nové impulsy, na něž by bylo 
třeba reagovat? Zamýšlíte pro příští ročník nějakou ino-
vaci, změnu?
Už při organizaci předchozího ročníku jsme si zazname-
návali nápady, které z důvodu časové tísně už nešly re-
alizovat. Za několik dnů máme první pracovní setkání 
i se zástupci jednotlivých farností, na kterém budeme 
společně zvažovat, co je ještě vhodné a dobré udě-
lat nového. Rýsuje se několik vylepšení, nových mož-
ností, ale nerad bych o tom už teď mluvil na veřejnosti, 
dokud to nepřijmou za své i jednotlivé kostely. Jedním 
z nejcharakterističtějších rysů této akce totiž je, že není 
diktována a určována seshora. My jsme pouze koordi-
nátoři, zajišťujeme celodiecézní záležitosti, kterých není 
málo, sjednocujeme to, slaďujeme, ale není naším cí-
lem diktátem přetížit kohokoli, kdo se toho účastní. 
Aby nechyběla radost ani na straně organizátorů, ani 
na straně návštěvníků. Takže – zeptejte se třeba za pár 
měsíců, někdy v březnu, to bychom už mohli vědět, co 
se z nových nápadů bude i realizovat.

 ■ Co mohou farníci nebo nejen oni udělat pro zajištění 
dalšího ročníku? Mohou sami přicházet s novými nápa-
dy? Za kým? A existuje nějaký „manuál“, který by po-
mohl inspirovat farnosti, které by se v roce 2011 chtěly 
do Noci kostelů nově zapojit?
Tak jako letos i příští rok bude asi nejpružnějším a nej-
rychlejším manuálem internetová stránka www.nockos-
telu.cz. Tam budou průběžně přibývat nové informa-
ce, možnosti, výzvy, ale také jednotlivé formuláře, které 
budou mít za cíl usnadnit práci těm, kteří třeba nemají 
velké zkušenosti s komunikací s médii, s radnicemi, s or-
ganizací podobných akcí. Chceme též zveřejňovat 
nabídky na jakési regionální či tematické okruhy, které 
mohou využít např. zejména jednotlivé mimopražské vi-
kariáty. A taky tam budou kontakty na nás tři: jakékoli 
návrhy vítáme; pokud je budeme schopni zrealizovat, 
uděláme to rádi. A pokud to nevyjde v roce příštím, 
snad ty nápady pomohou v ročnících dalších. Věřím, 
že naše kostely ani naše církev se ani v dalších letech 
nezavřou do sebe. A pokud se tak na chvíli stane, ať je 
to jen jakási poušť zamyšlení a hlubšího kontaktu s Bo-
hem. On nás pak po „čtyřiceti dnech“ určitě pošle zpět 
do světa. Mezi lidi, kteří k nám touží vstoupit. Anebo as-
poň překročit práh našich kostelů.

Děkujeme za rozhovor. (kh)

Tvůj anděl strážný má 2. října svátek
V sobotu 2. října církev oslaví památku svatých andělů 
strážných. Anděl je duchová, netělesná bytost, existen-
ce andělů je pravdou víry, jednomyslně o ní svědčí jak 
Písmo, tak tradice. Andělé jsou celým svým bytím Boží 
služebníci a poslové. „Andělé v nebi stále hledí na tvář 
mého Otce“ (Mt 18,10), jsou „dbalí jeho rozkazů, po-
slušní na jeho slovo“ (Ž 103,20). V Katechismu katolic-

ké církve se dočteme: „Od svého počátku až k hodině 
smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich 
přímluvou. Každý věřící má u sebe anděla jako ochrán-
ce a pastýře, aby ho vedl životu. Křesťanský život má již 
zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství an-
dělů a lidí sjednocených v Bohu.“
K příležitosti této památky předkládáme text, jehož au-
torkou je sestra Teresa z Kongregace Sester od Andě-
lů; malá komunita těchto řeholnic se od poloviny 90. 
let minulého století stará o domácnost pražského arci-
biskupa.
Andělé mají v souvislosti s dějinami spásy velký význam. 
Andělé biblických příběhů jsou vždy spojeni s konkrét-
ní situací, s Bohem a člověkem. A církev nám říká, že 
mezi nimi jsou takoví, jimž Bůh přidělil v životě jednotli-
vého člověka zvláštní službu. Nazývají se anděly stráž-
nými. Jaký je jejich úkol a v čem spočívá jejich pomoc 
a služba nám? Co ochraňuje anděl v člověku, s nímž 
ho Bůh spojil? 
Bůh dává člověku druha, který chrání jeho svébytnost 
a osobitost: jeho bytí, které spočívá ve vztahu k Bohu, 
jeho pravdu, která neznamená nic jiného, než být ta-
kovým, jakým ho chce mít Bůh. To je jeho anděl. Zná 
člověka, protože je ochráncem jeho samého. Ví o nás 
více, než víme my sami o sobě. Vidí všechny zápletky 
a nepokoje, které zevnitř ohrožují jeho lidského přítele, 
posuzuje je neúplatně, ale spolu s ním stojí proti nim. 
To všechno ví, protože „stále hledí na tvář nebeského 
Otce“. Je u Boha a současně u toho, který je mu svě-
řen, a zde může být, protože je tam. V Bohu vidí anděl 
pravdu člověka a osvícen Boží láskou vidí, jak je lidskou 
slabostí ohrožena. Proto zná svého podivuhodného lid-
ského přítele až do nejvnitřnějšího základu a chrání bytí 
člověka v jeho hlubinách, zmatcích, násilnostech ži-
vota. Neboť Bůh ho vtáhl svým pověřením do souladu 
s prozřetelností, a on slouží jejímu uskutečňování u toho-
to určitého člověka i u celého světa. Chrání ho nejen 
proti nebezpečím, která přicházejí z vnějšku, nýbrž i pro-
ti těm, která přicházejí od člověka samého: proti nepo-
slušnosti, nepoctivosti, lenosti... Dělá to v hlase svědomí, 
ve varováních srdce, ve slově přátel, v následcích jed-
nání a ve smyslu událostí. A takový anděl pomáhá člo-
věku stát se sebou samým, stojí po jeho boku a pomá-
há mu zůstávat ve cti a pokoře. Tato pomoc se může 
uskutečňovat jen při zachování svobody člověka. An-
děl nemůže dělat nic jiného, než setrvávat u něho 
v čiré věrnosti. On chce pro mne to nejlepší, ale přitom 

ctí mou svobodu. Bůh spojil an-
děla s člověkem ve společen-
ství, které se týká jeho spásy, 
a proto není v pozemském ži-
votě žádného srovnání. Tady 
jde o přátelství, jaké jinak není 
nikde, jak řekl papež Pius XII.: 
„…vybízím vás, abyste v sobě 
probudili a oživili smysl pro nevi-
ditelný svět, který vás obklopu-
je, protože věci viditelné přece 
pominou, ale neviditelné bu-
dou trvat věčně (...), a navázali 
kontakt s anděly, kteří neustále 
dbají o vaši spásu i vaše posvě-
cení.“
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
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.

Tak nezapomeňte, že andělé existují, že mají lidi moc 
rádi a obracejte se na ně, kdykoliv potřebujete jejich 
pomoc. A buďte pozorní, ať nepřeslechnete jejich hlas, 
když k vám mluví! A když se vám stane, že musíte mlu-
vit s někým, kdo je málo přístupný, nejprve se obrať-

te ke svému andělu strážnému. Celou záležitost svěřte 
do jeho rukou a proste ho, aby se přimluvil u andě-
la strážného toho člověka, aby uklidnil a osvítil svého 
chráněnce. 

Více informací naleznete na stránkách kongregace: 
http:/www.cs.siostryodaniolow.pl/

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

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

7.–9. 10. 15:00 – 17:00 Krista Krále (Kolbenova) Vysočany

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

19.–20. 10. 14:00 – 17:00 sv. Fabiána a Šebestiána – kaple na faře (Libocká) Liboc

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha

 3. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): katedrála sv. Petra a Pavla, Brno (Mons. Jiří Mikulášek)
 17. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov (P. Miloš Szabo)

Radio Proglas
 3. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 10. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 17. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 24. 10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Jiří Šlégr)
 31. 10. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 3. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín
 10. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  (9:30): bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.) 
 17. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): náměstí sv. Petra, Vatikán – mše sv. s kanonizací 5 světců (Benedikt XVI.) 
 24. 10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Josef Motyka)
 31. 10. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.

Z diáře arcibiskupa Duky
30. 9. – 3. 10.  Chorvatsko, Záhřeb – plenární zasedání CCEE (předsedů evropských biskupských konferencí) 
 4. 10. 15:00 Praha-Malá Strana, nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – ofi ciální návštěva
 7. 10.  14:00 Úžice – žehnání soukromé kaple
  15:00 Kralupy nad Labem – žehnání nízkoprahového centra pro Romy
 9. 10. 17:30 Praha-Nusle, kostel sv. Václava – mše sv. s biřmováním 
 10. 10. 10:30 Starý Knín, kostel sv. Františka z Assisi – poutní mše sv. ke cti sv. Františka
  15:00 Pardubice – účast na Velké pardubické
 12. 10. 20:30 Praha-Staré Město, Španělská synagoga a kostel Sv. Ducha – koncert Světlo porozumění
 17. 10. 9:00 Dobříš, kostel Nejsv. Trojice – mše sv. + pastorační návštěva
  17:00 Praha-Vinohrady, Divadlo na Vinohradech – Benefi ční koncert Dům Šance „dětem ulice“
 18. 10.  Německo, Berlín – konference duchovní služby v armádě
 21. 10. 16:00 Hradec Králové, Nové Adalbertinum – diskuse Etika v podnikání v konzumní společnosti 
 24. 10. 8:00 Rakovník, kostel sv. Bartoloměje – mše sv. + pastorační návštěva
 26. 10. 10:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské, Sál kard. Berana – zahájení konference Vyrovnání stát 

a církev
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 27. 10. 9:30 Praha-Dejvice, Pastorační středisko – přednáška a beseda s Akademií nejen pro seniory
 30. 10. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv. pro lesníky a myslivce s Řádem sv. Huberta
 31. 10.  Velká Británie, Londýn – pietní akt k uctění památky československých letců RAF
  19:00 Praha-Nové Město, Smetanova síň Obecního domu – koncert Arcidiecézní charity Praha

Z diáře biskupa Malého
 1. 10. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – mše sv. za povolání
 2. 10. 8:30 Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty – mše sv., poté konference Opus Bonum tamtéž
 3. 10. 10:00 Praha-Vršovice, kostel sv. Václava – mše sv.
 5. 10. 9:00 Praha- Holešovice, Mateřská škola sv. Klimenta – vizitace
 6. 10. 9:00 Praha-Bohnice, CZŠ logopedická Don Bosco a MŠ logopedická – vizitace
  17:00 Praha-Nové Město, klášter františkánů, Jungmannovo nám. – účast na vernisáži fotek O. Staňka
 10. 10. 10:00 Příbram, kostel sv. Jakuba – mše sv. s biřmováním
 16. 10. 10:00 Emauzy – konference CSI (Křesťanská mezinárodní solidarita)
 17. 10. 14:00 Záběhlice – mše sv.
 19. 10. 10:00 Praha-Staré Město, Dívčí katolická střední škola – vizitace
 26. 10. 9:00 Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – vizitace
 31. 10.  10:00 Praha-Holešovice, kostel sv. Antonína – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

Z diáře biskupa Herbsta
 1. 10. 18:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše – poutní mše sv.
 2. 10. 16:00 Svrkyně, kostel sv. Michala – mše sv.
 3. 10. 10:30 Skorkov, kostel sv. Jana Křtitele – mše sv.
  17:00 Obořiště, kostel sv. Josefa – mše sv.
 9. 10. 8:30 Mělnice, kostel sv. Jiljí – mše sv.
 10. 10. 9:30 Praha-Nebušice, kostel sv. Cyrila a Metoděje – mše sv. s biřmováním
  15:00 Netvořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
 17. 10. 10:00 České Budějovice-Čtyři Dvory, kostel sv. Vojtěcha – mše sv. u příležitosti 20. výročí působení 

salesiánů v Českých Budějovicích
 18. 10. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., svátek sv. Lukáše
 24. 10. 8:00 Vraný u Slaného, kostel Narození sv. Jana Křtitele – mše sv.
 31. 10. 10:00 Husinec u Řeže, kaple sv. Václava – mše sv.

Z ACT CURIAE

Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647 www.apha.cz, e-mail: apha@apha.cz

Národní pouť do Říma 2010
Koncem září uplyne rok od historicky významné udá-
losti pro Českou republiku, kdy ji ve dnech 26.–28. září 
2009 poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi 
tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, 
Moravy a Slezska Národní pouť do Říma, srdce katolic-
ké církve, ve dnech 9.–11. listopadu 2010.
Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopa-
du v bazilice Santa Maria Maggiore v 15:00, kde bude 
po modlitbě růžence slavena mše svatá.
Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci 
z České republiky 10. listopadu při pravidelné středeč-
ní generální audienci na Svatopetrském náměstí, která 
začíná v 10:00. Téhož dne odpoledne budou biskupo-
vé Čech, Moravy a Slezska společně slavit mši svatou 
v 15:00 v bazilice sv. Petra.
Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setka-
jí v bazilice sv. Jana v Lateránu při společné mši svaté 
v 10:30 a národní pouť bude ukončena ve 12:30 mod-
litbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kří-
že v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava 
Vlka.

Hlavním koordinátorem pouti ustanovila Česká biskup-
ská konference P. Pavla Dokládala z Královéhradecké 
diecéze.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím koordináto-
rů pro Čechy: P. Mgr. Pavel Dokládal, Biskupství krá-
lovéhradecké, Poutní centrum, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové, tel.: 461 543 164; poutnik@diecezehk.
cz; pro Moravu a Slezsko: P. Mgr. František Hanáček, 
ŘK farnost sv. Mořice, Opletalova 10, 779 00 Olomouc, 
tel.: 585 223 179; christ@volny.cz; nebo prostřednictvím 
svých farností.

Sbírka na misie
Při bohoslužbách v neděli 24. října 2010 se bude ko-
nat sbírka na misie. V roce 2009 bylo celkem vybráno 
a na příslušný účet Papežských misijních děl zasláno 
1 234 969,86 Kč. Za všechny dary upřímně děkujeme.

Personalia
Jáhenské svěcení
Ondřej Mrzílek přijal dne 5. září 2010 v kostele sv. Jaku-
ba Staršího v Berouně jáhenské svěcení pro pražskou 
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arcidiecézi. Světitelem byl pražský pomocný biskup 
Mons. Václav Malý.
PhDr. Radim Cigánek a Martin Sklenář přijali dne 11. září 
2010 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi. Světitelem 
byl pražský pomocný biskup Mons. Karel Herbst SDB.

Laicizace
Jeho Svatost papež Benedikt XVI. vyhověl dne 19. 
května 2010 žádosti Jiřího Pecky, kněze arcidiecéze 
pražské, o udělení dispense od posvátného celibátu 
a od všech břemen souvisejících se svátostí kněžství. 
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, žadateli 
dispens osobně předal a zároveň žadatele uvědomil 
o obsahu dispense.

Sdělení provinciála České dominikánské provincie
P. Valentin Karol Laburda OP (*1956) nemá od 1. červen-
ce 2010 platné ustanovení v žádné diecézi. Vzhledem 
k jeho dřívějšímu problematickému působení v pastora-
ci jsem dne 22. června 2010 vydal Rozhodnutí provinciá-
la o omezení výkonu posvátné služby, ve kterém jsem mu
1. ve smyslu CIC kán. 967 § 3 odňal řádovou zpovědní 

jurisdikci vůči členům našeho řádu a osobám pobý-
vajícím v našich klášteřích ve dne v noci, udělenou 
ve smyslu kán. 969 § 2, čímž dle kán. 974 § 4 ztratil po-
věření udílet svátost smíření výše jmenovaným oso-
bám kdekoli na celém světě;

2. ve smyslu CIC kán. 969 § 1 zakázal užívat pověření 
k udílení svátosti smíření udělené místním ordinářem; 
tento zákaz platí také kdekoli na celém světě;

3. ve smyslu CIC kán. 764 zakázal kázat, a to jak v rám-
ci liturgického slavení, tak mimo ně;

4. ve smyslu CIC kán. 774 § 1 a kán. 223 § 2 zakázal ko-
nat katechetickou výuku.

Přijetí tohoto rozhodnutí potvrdil P. Laburda svým pod-
pisem dne 23. června 2010, čímž rozhodnutí nabylo 
platnosti.

P. Benedikt Mohelník OP, provinciál

Oznámení České provincie Tovaryšstva Ježíšova
Protože P. Jan Adamík SJ ze zdravotních důvodů ne-
může převzít službu provinciála, jak bylo plánováno 
a v dubnu tohoto roku oznámeno, zůstává provinciá-
lem z rozhodnutí generálního představeného i nadále 
P. František Hylmar SJ.

P. Ludvík Armbruster SJ, socius

Nový převor
P. ThLic. Petr Glogar OCD nahradil od 1. července 2010 
ve funkci převora Kláštera Nejsvětější Trojice ve Slaném 
dosavadního převora P. ThLic. Pavla Vojtěcha Kohuta 
OCD.

Úmrtí
Antonín Kubíček, osobní arciděkan, dlouholetý farář 
v Čestíně a čestný občan obce Čestín, zemřel dne 16. 
srpna 2010 ve věku 98 let, v 74. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo 20. srpna 2010 v kos-
tele sv. Petra a Pavla v Čestíně, pohřben byl na místním 
hřbitově do kněžského hrobu. R.I.P.

Jubileář
Životní jubilea
Mgr. Ing. Václav Boháč, v jáhenské službě u sv. Ludmily v Praze-Vinohradech 4. 10. 1945 (65 let)
P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM, provinční vikář, rektor kostela Navštívení P. Marie v Hájku 13. 10. 1955 (55 let)
Pavel Jančík, administrátor v Praze-Vinoři 14. 10. 1945 (65 let)
Karel Šubrt, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 14. 10. 1930 (80 let)
Jaroslav Lízner, administrátor v Kostelci nad Černými Lesy 16. 10. 1955 (55 let)
P. Michael František Pometlo OFM, 
   výpomocný duchovní u Panny Marie Sněžné v Praze-Novém Městě 18. 10. 1935 (75 let)
ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel, administrátor v Benátkách nad Jizerou 25. 10. 1970 (40 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
ThLic. Prokop Brož, Th.D., byl s účinností od 27. červen-
ce 2010 ustanoven kanovníkem penitenciářem Králov-
ské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Mgr. Pavel Budský byl s účinností od 1. září 2010 uvol-
něn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela sv. Re-
migia, Praha-Čakovice, a s účinností od téhož data 
do 31. srpna 2017 byl jmenován a ustanoven farářem 
téže farnosti. Tímto ustanovením se nemění ani neruší 
ostatní ustanovení.
P. Mgr. Marek František Drábek, DiS., O.Præm., byl 
s účinností od 1. září 2010 uvolněn z funkce nemocnič-
ního kaplana nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského a rektora fi liálního kostela sv. Karla Bo-
romejského, Praha-Malá Strana, a se souhlasem své-
ho řeholního představeného byl s účinností od téhož 
data jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK farnos-
ti u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Strahov.

Jan Houkal, Th.D., byl s účinností od 1. září 2010 uvolněn 
z funkce administrátora ŘK farnosti Brandýs nad Labem 
a s účinností od téhož data do 31. srpna 2017 byl jme-
nován a ustanoven farářem téže farnosti. Tímto ustano-
vením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Bc. Markéta Jungová byla s účinností od 1. srpna 2010 
jmenována a ustanovena notářkou Arcibiskupství praž-
ského.
Bc. Michaela Jungová byla s účinností od 1. srpna 2010 
jmenována a ustanovena notářkou Arcibiskupství praž-
ského.
Mgr. Jaroslav Miškovský byl s účinností od 1. září 2010 
jmenován a ustanoven rektorem fi liálního kostela sv. 
Karla Boromejského, Praha-Malá Strana. Tímto ustano-
vením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl s účinností od 28. červen-
ce 2010 ustanoven kanovníkem penitenciářem Metro-
politní kapituly u sv. Víta v Praze.

nerusil
Lístek s poznámkou
Informace o stavu P. Laburdy byla aktualizovaná v 2/2016 roč. 24. Více viz: http://www.apha.cz/file/56365/zpravodajpa-2-2016.pdf
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Z ACT CURIAE
Rafał Marcin Sulwestrzak byl s účinností od 1. září 2010 
uvolněn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela 
sv. Ludmily, Praha-Chvaly, a s účinností od téhož data 
do 31. srpna 2017 byl jmenován a ustanoven farářem 
téže farnosti. Tímto ustanovením se nemění ani neruší 
ostatní ustanovení.
Karel Šubrt byl s účinností od 5. září 2010 uvolněn z funk-
ce výpomocného duchovního IV. pražského vikariátu.

ThLic. Edward Walczyk byl s účinností od 1. září 2010 
uvolněn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela sv. 
Bartoloměje, Praha-Kyje, a s účinností od téhož data 
do 31. srpna 2017 byl jmenován a ustanoven farářem 
téže farnosti. Tímto ustanovením se nemění ani neruší 
ostatní ustanovení.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 754(705), fax: 
220 181 373, e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz
 2. 10.  9:00 Kurz Pomoc v pastoraci (1/7)*; PS
 6. 10.  10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 6. 10.  15:00 Setkání posluchačů u příležitosti 15. výročí 

zahájení vysílání Radia Proglas
 7. 10.  18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
 8. 10.  17:30 Setkání pastoračních asistentů 

na Svaté Hoře*; končí 10. října obědem; 
přihlášky na http://svata-hora.cz/user/
registerExercicie; PS

 12. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (1/8)*; CPR
 13. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory; P. Tomáš 

Roule: Z kuchyně sekretáře arcibiskupa; PS
 14. 10. 18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
 15. 10. 20:00 Modlitba Taizé; DS
 16. 10. 9:00 Sobota pro manželky*; CPR
 19. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (2/8)*; CPR
 20. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi; DS
 21. 10. 18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
 26. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
 27. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory; Mons. 

Dominik Duka OP: Starosti a radosti 
pražského arcibiskupa; PS

 28. 10. 18:30 Seminář Život v Duchu*; CCN + MC
 30. 10. 9:00 Kurz Pomoc v pastoraci (2/7)*; PS
PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS 
– Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; CCN – Komu-
nita Chemin Neuf; MC – Misijní centrum; vstup do mís-
ta konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené

PS slaví devatenáctiny
Pastorační středisko letos slaví své devatenáctiny. Jed-
ná se o katolickou křesťanskou instituci spadající pod 
Arcibiskupství pražské, kterou k 16. říjnu 1991 zřídil ar-
cibiskup pražský Miloslav Vlk. Jejím prvním ředitelem 
a dlouholetým duchovním otcem byl P. Aleš Opatrný, 
který v PS působil do července roku 2004, kdy se ředite-
lem stal P. Vladimír Málek.
PS je platformou pro koordinaci a rozvoj pastorační 
a apoštolské činnosti (zpřístupňování křesťanství věří-
cím i nevěřícím lidem), pořádá programy pro veřejnost 
a lidi činné v pastoraci, připravuje a nabízí praktické 
podklady pro pastorační činnost, texty k aktuálním 
a ožehavým tématům, spirituální texty, texty s nedělní-
mi biblickými čteními a komentářem, předtištěné texty 
na farní nástěnky, letáky... Rediguje, vydává a distribu-
uje Zpravodaj pražské arcidiecéze.
Provozuje řadu webových stránek (Abecedu víry na In-
ternetu – www.vira.cz; stránky pro pastoraci – www.

pastorace.cz; kontaktní křesťanský server – help.vira.cz; 
web o křesťanství – www.krestanstvi.cz; o Panně Marii 
a mariánské spiritualitě – www.Maria.cz; web pro děti – 
www.deti.vira.cz; www.buh.cz).
Poskytuje služby psychologické poradny. Umožňuje 
a zaštiťuje pravidelné setkávání maminek s dětmi, se-
tkávání seniorů i juniorů, modlitební setkávání, kulturní 
a společenské akce.
Vám všem, kdo využíváte služeb PS, kdo se účastní-
te jeho programů, kdo se podílíte na organizaci jeho 
akcí, kdo naši práci podporujete modlitbou a povzbu-
zením, upřímně děkujeme!

Akademie nejen pro seniory
Opět zveme všechny zájemce, nejen letité příznivce, 
ale i „nováčky“, k účasti na přednáškách Akademie 
nejen pro seniory. Vítáni jsou všichni, kdo mají ve středu 
dopoledne čas a zájem prohloubit své znalosti, setkat 
se se zajímavými hosty, ale také s přáteli a známými...
Akademie je pravidelný čtrnáctidenní cyklus setkává-
ní otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty – 
kněžími, řeholníky, laiky – kteří přednášejí a se svým pub-
likem diskutují o poutavých tématech z oborů teologie, 
religionistiky, liturgiky, uměnovědy, ... ale také vyprávě-
jí o své práci nejen pro církev, seznamují své poslucha-
če s historií z pohledu své specializace, ale i s aktuál-
ním děním...
Témata přednášek jsou volena tak, aby byla obohacu-
jící zejména pro ty, kdo mají zájem prohloubit své zna-
losti o Bohu, církvi a křesťanském životě.
Do programu Akademie patří každoročně také alespoň 
dva výlety – jeden či dva menší, kdy navštěvujeme za-
jímavá místa na území Prahy, a jeden větší, celodenní, 
kdy za teplého květnového či červnového počasí vy-
jíždíme objevovat klenoty (nejen) pražské arcidiecéze.
Podstatnými a také stmelujícími body jinak otevřeného, 
volného společenství jsou tradiční adventní a postní 
duchovní obnovy, kterým je věnováno jedno adventní 
a jedno postní středeční dopoledne. Tyto obnovy kro-
mě přednášky – rekolekčního zamyšlení – obsahují mši 
svatou, adoraci eucharistického Krista a možnost při-
stoupit ke svátosti smíření.
Setkání se konají 2. a 4. středu v měsíci, vždy od 9:30 
do přibližně 11:00, v sále Pastoračního střediska (prostor 
je bezbariérový, vytápěný a ozvučený, k dispozici je so-
ciální zařízení).
Účast na přednáškách je samozřejmě bezplatná, stačí 
jen přijít, posadit se a poslouchat! 
Účast na říjnových setkáních přislíbili sekretář arcibisku-
pa P. Tomáš Roule (13. 10.) a pan arcibiskup Mons. Do-
minik Duka OP (27. 10.).
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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 

Školení lektorů příprav na manželství
Asociace center pro rodinu ve spolupráci s Občan-
ským sdružením Rodinné centrum Praha pořádá škole-
ní lektorů příprav na život v manželství v Praze 9, Karda-
šovská 671/13, ve dnech 5. listopadu (16:00–19:00) a 6. 
listopadu (9:00–16:00) pod názvem Práce se snouben-
ci. Seminář je určen jak pro ty, kteří se podílejí na přípra-
vách na manželství, tak pro ty, kteří o zapojení do této 
práce teprve uvažují.
Program tvoří páteční přednáška (+ diskuse) MUDr. Hal-
ky Korcové na téma Rodinný systém a sobotní dílna 
nad obtížnými tématy příprav na manželství (připravu-
je Ing. Marie Macounová a další pracovníci Rodinného 
centra Praha).
Podrobné informace včetně programu s časovým roz-
vrhem a kontakty k zasílání přihlášek najdete na http://
cpr.apha.cz/skoleni/

Program efektivního rodičovství krok za krokem 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spo-
lupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum Pra-
ha pořádá osvědčený program, který pomáhá rodi-
čům s výchovou předškolních a mladších školních dětí. 
Nejbližší kurzy vedou naši lektoři v mateřských centrech, 
přihlásit se mohou i zájemci z nejširší veřejnosti. Mateř-
ská centra zajišťují zázemí kurzu včetně hlídání dětí 
a stanovují kurzovné. Bližší informace o termínech kurzů 
a přihlašovací kontakty naleznete na http://cpr.apha.
cz/step/

Máma a táta pro 21. století
V termínech od 5. 10. a 12. 10. pořádá Občanské sdru-
žení Rodinné centrum Praha kurzy pro maminky po na-
rození dítěte. Kurzy tvoří 8 setkání po 3 hodinách vždy 
dopoledne (9:00–12:00). Součástí programu je i večer 
pro otce a sobota pro celý pár.
Nabízíme účast ve skupině žen, kde budeme hledat 
odpovědi na důležité otázky, které přicházejí po na-
rození dítěte. Maminky se seznámí s odbornými pohle-

dy na to, jak rodičovská role ovlivňuje život ženy, jejího 
partnera i život jejich širší rodiny.
Přijetí do kurzu je podmíněno absolvováním vstupní-
ho pohovoru a zaplacením účastnického poplatku 
1500 Kč. Maximální počet účastnic je 10. Hlídání dětí je 
v ceně kurzu.
Bližší informace o termínech, místech konání a dal-
ší podrobnosti se dozvíte na http://rodinnecentrum.
cz/mata/. Přihlášky a podrobnější informace: tel. 
602 972 887 nebo 737 150 559, mail: mama.tata21@
centrum.cz

Adventní rekolekce pro manželské páry
V sobotu 27. listopadu se uskuteční ve farním klubu 
farnosti u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmanno-
vo nám. 18, Praha 1, adventní duchovní obnova pro 
manželské páry, vedení programu přislíbil Mons. Karel 
Herbst SDB. Předběžný časový rozvrh je 9 až 16 hodin. 
Již nyní se mohou manželé přihlašovat telefonicky, mai-
lem nebo formulářem na stránkách Centra http://cpr.
apha.cz/advent/

Křesťanská psychologická poradna
Má pracoviště v Praze 6 (Thákurova 3) a v Nymburce 
(Bedřicha Smetany 541/20). Nabízí jednorázovou psy-
chologickou intervenci s případnou možností násled-
ných konzultací nebo s odkazem na specializované 
pracoviště. Zaměřuje se především na osobní, man-
želské, pobočka v Nymburce též na výchovné pora-
denství. Své služby poskytuje zdarma. Klienti se předem 
přihlašují telefonicky. Kontakty http://cpr.apha.cz/po-
radna/, tel.: 220 181 777 (Praha), 603 859 626 (Nym-
burk).

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
Po 15:30–16:00 adorace v kostele sv. Apolináře
Ne 18:00 mše svatá pro mladé

 ■ Kapacita semináře Život v Duchu je již naplněna.
 ■ Modlitební setkání do Vánoc nebude, začne opět 

pravidelně od ledna 2011.

PROGRAMY
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

Víkendovka pro náctileté
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku na téma 
Když dva se rádi mají... aneb O lásce a chození v termí-
nu 1.–3. října v ADCŽM Nazaret. „Od kolika let je dobré 
s někým chodit? Může věřící chodit s někým, kdo nevě-
ří? Jak to udělat, abych s někým zůstal(a) jen kama-
rád(ka)? Je opravdu přátelství někdy víc než láska?“ 
Budeme se zamýšlet nad těmito i mnoha dalšími otáz-
kami týkajícími se vztahů. Začínáme v pátek večeří 
v 19:00, končíme v neděli ve 14:00. Cena 250 Kč. Hlas-
te se na 244 910 469 nebo na mailu nazaret@apha.cz

Společenství v Nazaretě
Proti proudu Čt 18:30 společenství pro mladé od 14 

do 18 let
Oko Po 19:00 společenství pro mladé od 18 

do 30 let

Můžete se těšit na společnou modlitbu, povídání na ak-
tuální témata s diskusí, zábavu, hry, sport, společné 
akce, práci pro druhé, jídlo atd.

Bibliodrama
ADCŽM Nazaret vás zve na bibliodrama, což je jed-
na z interaktivních, kreativních metod práce s biblic-
kým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogi-
ky, skupinové práce a biblické exegese. Kdy? Sejdeme 
se vždy v sudé úterý v 18:15. Vítáni jsou věřící i nevěřící, 



10

PROGRAMY
protože si navzájem mohou být velkým obohacením. 
Kontakt: macek_karel@centrum.cz

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 6. listopadu v 19:00 se bude konat tradiční Ar-
cidiecézní ples mládeže. Srdečně zveme všechny, kdo 
mají rádi dobrou zábavu a tanec. Pozor – změna místa! 
Ples proběhne tentokrát v krásných prostorách kulturní-
ho centra Novodvorská v Praze 4 (zastávka autobusu 
„Sídliště Novodvorská“).

VOX 010 – křesťanský hudební festival 
Letos se koná již 7. ročník benefi čního festivalu křesťan-
ské hudby VOX 010! Hudba prezentovaná na festivalu 
může být povzbuzením ve víře, inspirací a vyjádřením 
svobody projevu v církvi. Letos se těšte na legendární 
slovenský Tretí deň, český Oboroh, vynikající Gospel li-
mited, nadějnou kapelu Loyola z Bratislavy, parádní 
skupinu !ON či známý Michael.
Kdy a kde? 20. listopadu 2010 od 14:00 do 22:00 v Pas-
toračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 (spojení Metro A – 
Dejvická). Více informací na www.vox.signaly.cz

Škola partnerství
Pro školní rok 2010/2011 jsme pro vás opět připravi-
li kurz, ve kterém bude příležitost intenzivně se zamě-
řit na mnohá témata spojená s partnerskými vztahy 
a možnost získat důležité podněty a informace pro váš 
současný a budoucí život. Čerpáme z oblasti psycho-
logie, spirituality, medicíny atd. Kurz je určen pro páry, 
které spolu chodí jakkoliv dlouhou dobu, i pro jednotliv-
ce (tzv. „singles“) ve věku od 17 do 30 let. Kurz trvá čtyři 
víkendy a probíhá v centru Nazaret. Více na www.pra-
ha.signaly.cz

Světové dny mládeže – Madrid 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference bude 
připravovat účast jednotlivých poutníků českých a mo-
ravských diecézí na Světových dnech mládeže (World 
Youth Day – WYD) 2011. Program WYD bude od 16. do 
21. srpna 2011 v Madridu. Nedílnou součástí Světových 
dní mládeže jsou „Dny v diecézích“, které se budou ko-
nat v různých španělských diecézích od 11. do 15. srp-
na 2011. Více informací (nejen o přihlašování) najdete 
na http://madrid2011.signaly.cz/

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 440-1, email: 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 svatá se zvláštní katechezí pro děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice) 
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, Čt 12:00 mše sv.
Po, St–Pá 18:30 večerní chvály
Pá  8:00 mše sv.

1.–3. 10.  Víkend pro tebe: Chvála – jak na to? Jak chválit Boha, chvála skrze umění, chvála 
tělem. (Tuchoměřice u Prahy, pro mladé 14–18 let)

29.–31. 10.  Vyvol si život! Etika a křesťanství, je člověk pánem nad životem? Za jakou cenu: 
klonování, euthanasie, umělé ukončení těhotenství apod.? Hostem bude P. Marek Orko 
Vácha. (Tuchoměřice u Prahy, pro mladé 18–30 let)

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
11. 10. 16:00 Inteligentní program nebo darwinismus – přednáška Ing. V. Běhala, DrSc., v rámci Klubu 

křesťanských seniorů
21. 10. 19:00 Filmový klub – promítání fi lmu s následnou debatou, vstup volný
24. 10. 16:00 Bílé sárí – koncert Boba Fliedra a dětského sboru Bobci, prezentace nového CD

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

Prokopská zastavení
ŘK farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křesťan-
ský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská za-
stavení. Komponovaný večer se bude konat v úterý 
26. října v 18:30. Na pořadu jsou další verše Romana 
Brandstaettera spolu s ukázkou z díla Kajícník z Ossia-
chu. (R. Brandstaetter byl polský židovský katolický bás-
ník a spisovatel, překladatel a znalec Bible, výjimečná 
osobnost evropské literatury 20. století). Večerem bude 
provázet PhDr. Ondřej Bastl, recitace básní a myšlenek 
bude doprovázena hudbou, poslech veršů a hudby si 

budete moci zpříjemnit posezením u plodů vinné révy. 
Počet míst bude omezen pro cca 50 lidí, proto si je pro-
sím rezervujte v KC!

Kytarový koncert
Ve čtvrtek 21. října v 19:00 uvítáme v sále KC sv. Proko-
pa Miladu Karez a Davida Orla, při jejichž společném 
kytarovém koncertě zazní sólová kytara, skladby špa-
nělských romantických autorů, skladby českých kytaris-
tů, také několik středověkých tanců, variace na starou 
španělskou píseň La Follia, improvizace na španělské 
téma a další.

Dny dobrých zpráv 
S předstihem vás srdečně zveme na třetí ročník festiva-
lu Dny dobrých zpráv, který bude probíhat od pondělí 
1. do soboty 6. listopadu 2010.
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Vystoupení gospelového souboru Touch of gospel, kte-
ré se bude konat 6. 11. od 19:00, se uskuteční v KC sv. 
Prokopa. Program v ostatních dnech festivalu a další in-
formace naleznete na www.dnydobrychzprav.cz

Dopolední kurzy ALFA – praktický úvod do křesťanství
Cyklus probíhá v KC sv. Prokopa od 22. září do 1. pro-
since 2010. Setkání se konají vždy v pondělí od 9:45. 
Občerstvení a hlídání dětí je zajištěno. Je možné se 
přijít podívat i na jednotlivé dopoledne. Více na tel. 
251 613 969; knihovna@centrumbutovice.cz

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

Novinka v programu Adopce na dálku®
Program Adopce na dálku® pomohl od roku 1993 již 
více než 27 tisícům dětí a je jedním z nejúčinnějších roz-

vojových programů. Charita Praha přichází v těchto 
dnech s novinkou: Možnost podpořit vzdělání konkrét-
ního potřebného dítěte v Ugandě má nyní i ten, kdo 
si nepřeje navázat s dítětem osobní korespondenci. 
Program bude probíhat stejně jako v ostatních oblas-
tech s tím rozdílem, že děti nebudou znát jména kon-
krétních dárců, nebudou jim adresovat dopisy a nebu-
dou odpovědi na své dopisy očekávat. Dárce si může 
podle dotazníčku o dítěti a jeho rodině či podle foto-
grafi e dítěte vybrat, kterému konkrétnímu dítěti si přeje 
svou podporu poskytnout. Dárce bude pravidelně je-
denkrát ročně dostávat aktuální fotografi i dítěte a ko-
pii školního vysvědčení. 
V těchto dnech můžete na webových stránkách 
www.praha.charita.cz nebo na tel. čísle 224 246 519 či 
na mailové adrese adopce@charita-adopce.cz získat 
více informací o celém projektu i o konkrétních dětech, 
které čekají na podporu.

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
 2. 10.  Poutní mariánská sobota, vede P. Jaroslav Konečný (9:00 modlitba růžence, 9:30 katecheze 

a adorace s možností svátosti smíření, 11:00 mše svatá, 13:00 křížová cesta, po ní závěrečná 
mariánská pobožnost)

 9. 10. 18:00 Latinské zpívané chorální nešpory
10. 10. 17:00 Koncert Hudba v nezvyklých souvislostech – hudba pro jedny až čtvery varhany: premiéry 

skladeb pro čtvery varhany Františka Xavera Thuriho, Radka Rejška a Pavla Šmolíka; na čtyři 
nástroje z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha hrají Jaroslav Tůma, P. Stanislav Přibyl CSsR, 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
 do 17. 10.  potrvá výstava obrazů ak. malíře Miro Pograna Japonsko v srdci (PC sv. Tomáše)
 6. 10. 15:00–18:00 prezentace farnosti na akci města Pojďme tvořit na hřiště (hřiště u kina)
  19:30 Japonsko – povídání s ak. malířem Miro Pogranem o jeho pobytu v Japonsku, 

s promítáním (PC sv. Tomáše)
 15. 10. 19:30 Modlitba pro město – příležitost ke společné modlitbě pro všechny, kterým záleží 

na budoucnosti našeho města (kostel v Dobříši)
 17. 10. 9:00 mše svatá za účasti arcibiskupa Dominika Duky (kostel v Dobříši)
   po skončení bohoslužby setkání a agapé (PC sv. Tomáše)

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
 10. 10. 18:00 Carmina Vocum – koncert smíšeného sboru, sbormistryně Dragany Novakovic-Vitas, jako host 

vystoupí dětský sbor Stodůlky (kostel Sv. rodiny)
 17. 10. 18:00 Duo Semplice: Harfa a fl étna; Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – fl étna; zazní díla G. F. 

Händela, J. K. Krumpholze, G. Bizeta, V. Nováka, Z. Folprechta a dalších (kostel Sv. rodiny)
 24. 10. 18:00 Musica Bellissima – v rámci 2. ročníku cyklu Musica concordans (Eva Tornová – cembalo, Lucie 

Pelíšková – barokní fl étna, Miroslav Študent – loutna); umělecká vedoucí souboru – Eva Tornová 
(kostel Sv. rodiny)

 25. 10. 10:00 Divadlo Minor: Konžert – veselý příběh, kde uvidíte roztančené zubní kartáčky, zpívající 
vodovodní kohoutky či mýdlo vlnící se v rytmu samby (stacionář)

 30. 10. 14:00 Koncert Sboru Řádu sv. Huberta; sbormistr: Karol Ozorovský; doprovod na lesnice: Trubači 
Zábřeh; zazní Hubertská mše, Ave Maria různých autorů, písně A. Dvořáka a B. Martinů, světské 
skladby J. Pavlici a dalších. Ojedinělá akce v Praze! Řád sv. Huberta je společenská organizace 
myslivců-křesťanů s posláním dodržovat mysliveckou etiku, kulturu a tradice.

Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce je dobrovolné. Výtěžek je určen na podporu činnosti Domova. 
Domov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku.
Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání programů mailem, pište na: zora.vondrackova@domovrepy.
cz; tel: 775 853 537.
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Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ zve všechny zájemce na:
2. a 8. 10. 9:30–12:00 Kreativní dopoledne pro ženy – bude věnováno tvorbě z papíru: výrobě přání, 

jmenovek a ozdob na stůl různými technikami; vstup je volný (v kanceláři UKŽ, 
Thákurova 3, Praha 6)

 7. 10. 16:00 Setkání nad Písmem – s sebou je třeba přinést Bibli 
(v kanceláři UKŽ, Thákurova 3, Praha 6)

 20. 10. 14:30–16:30 Společenské odpoledne na téma Kanárské ostrovy – Gran Canaria, přednáší 
RNDr. Ondřej Bartušek (ve Farním klubu U Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 
18, Praha 1, vchod z Františkánské zahrady)

 23. 10. 15:00 Podzimní ekumenická bohoslužba žen na poděkování za úrodu a dary země – 
bohoslužbu povede sestra Jana Špaková, ČCH (ve Farním klubu U Panny Marie Sněžné, 
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, vchod z Františkánské zahrady)

Missa brevis Eduarda Treglera
V neděli 3. října v 18:00 jste zváni do kostela sv. Václava 
na Smíchově k účasti na mši sv., při níž zazní Missa bre-
vis Eduarda Treglera v podání pěveckého sboru Can-
tus amici pod taktovkou Lukáše Dobrodinského, za var-
hany usedne Václav Vála.

Strašnické varhanní koncerty
V rámci Dnů Prahy 10 vás ŘK farnost Neposkvrněné-
ho Početí Panny Marie zve na koncert, který se koná 
v neděli 3. října v 19:30 v kostele (Ke Strašnické 10, 
Praha-Strašnice). V podání komorního souboru Baro-
cco sempre giovane pod vedením Josefa Krečmera 
a za varhanního doprovodu Lucie Žákové zazní kon-
cert pro varhany a orchestr G. F. Händela.

Františkánská burza
ŘK farnost u kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, 
Jungmannovo nám., vás jako každý rok zve na Františ-
kánskou burzu. Přijímat a nabízet budeme různé drob-
né předměty, všechno, co sami nepoužíváme, ale co 
druhým ještě může udělat radost nebo co budou moci 
použít.
Do burzy budeme přijímat všechno kromě ošacení, 
obuvi a knih! Věci budeme přijímat zdarma a stanoví-
me minimální cenu. Výtěžek je určen sociálně slabým 
rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Místo konání Klub U Panny Marie Sněžné 

(Jungmannovo nám. 18)
Shromažďování věcí pátek 1. 10. (15–18 hod.), 

sobota 2. 10. (10–12 hod.)
Burza sobota 2. 10. (10–18 hod.), 

neděle 3. 10. (10–18 hod.)

Drakiáda v nemocnici 2010
Srdečně zveme všechny rodiče a děti i ostatní přízniv-
ce létání na Drakiádu v nemocnici 2010, která se usku-
teční v sobotu 9. října od 14:00 v zahradních prostorách 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
na Malé Straně, Vlašská 36.
Na programu bude kromě pouštění draků a soutěží 
o nejdéle létajícího a nejvýše vzlétnuvšího draka také 
opékání špekáčků a brambor na ohni, popíjení horké-

ho čaje, kávy a limonády. Veškeré občerstvení je zdar-
ma. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Akce se koná 
za každého počasí.
Kontakt: Mgr. Martin Hofr, hofr@nmskb.cz;
tel.: 257 197 378, 605 292 015, fax: 257 197 376.

Setkání ministrantů
Setkání mladších ministrantů (cca od 8 do 14 let) se 
koná v sobotu 9. října v Hostíně u Vojkovic. Zaháje-
ní v 9:30 v kostele. Nácvik liturgie, mše sv., hry, fotbá-
lek... S sebou sváteční, sportovní a případně ministrant-
ské oblečení, 60 Kč. Ukončení okolo 16:00. Bližší info na: 
www.ministranti.apha.cz
Setkání starších ministrantů (kluci od 15 do cca 25 let) 
se uskuteční ve dnech 22. a 23. října v Hostíně u Voj-
kovic. Zahájení v pátek večer, ukončení v sobotu poz-
dě večer. Mše sv., nácvik liturgie, zajímavá duchovní 
témata, příležitost ke svátosti smíření, společenské hry, 
fi lm, fotbálek... Příležitost setkat se s ostatními ministran-
ty, prohloubit duchovní život, možnost lépe pochopit 
a poznat liturgii. S sebou sportovní (obuv na travna-
té hřiště) a případně ministrantské oblečení, spacák, 
karimatku, 150 Kč jako příspěvek na jídlo. Bližší info na: 
http://ministranti.apha.cz/

Zaprášené poklady teologie
ŘK farnost v Praze-Lhotce srdečně zve na přednáš-
ku Mgr. Jiřího Černého na téma Zaprášené poklady 
teologie, která se bude konat v rámci Farní akademie 
v neděli 10. října v 16:30 v kostele Panny Marie Královny 
míru v Praze 4 – Lhotce, Ve Lhotce 36.

Ekumenická bohoslužba 
vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
na úterý 12. října od 18:30 do kostela sv. Klimenta 
v Praze 7, Kostelní ul. (u Strossmayerova nám.) k účas-
ti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření. 
Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., zpívat 
bude pěvecký soubor Scandula. Po bohoslužbě cca 
od 19:30 následuje beseda k tématu „Krajina“ s úvod-
ním slovem PhDr. Ivana Ryndy, vedoucího katedry so-
ciální a kulturní ekologie FHS UK.
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I 17-11: Demokracie a kapitalismus 
v krizi hodnot (možné léky)
Farnost Strašnice, Karmelitánské nakladatelství a KDU-
-ČSL Praha 10 vás zvou na besedu v rámci Iniciativy 
17–11. Hostem říjnového setkání bude Lubomír Mlčoch, 
téma večera zní Demokracie a kapitalismus v krizi hod-
not (možné léky). Beseda se koná ve středu 13. října 
od 19:00 v Divadle Miriam. Vstup je volný. Veškeré sluš-
ně položené dotazy jsou ochotně zodpovídány. 
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., je ekonom, profesor 
na Fakultě sociálních věd UK, vedoucí Centra pro stu-
dium sociální nauky církve při ČBK, člen české Rady Ius-
titia et Pax a Papežské akademie sociálních věd; autor 
knih Institucionální ekonomie a Ekonomie společného 
dobra; neúnavný interpret a propagátor katolického 
sociálního učení postaveného na evangeliu.
A jaké otázky mj. zazní: •Jaká je cena nezištnosti? •Čím 
provokuje Benedikt XVI. ve své nejnovější encyklice? 
•Lze se držet tržní logiky a dosahovat přitom společ-
ného dobra? •Proč není přerozdělování bohatství nic 
sprostého? •Moc bankovního světa – a kde je odpo-
vědnost? •Jak vřelý či chladný vztah mají františkáni 
k penězům?
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie,
Ke Strašnické 10, Praha 10, tel.: 721 285 237
http://i17-11.farnoststrasnice.cz
e-mail: iniciativa1711@centrum.cz

Zlatá Praha
Další setkání cyklu Zlatá Praha se uskuteční v neděli 17. 
října 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřadu Městské 
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha-Smíchov (MHD An-
děl, naproti vchodu do kostela sv. Václava). Jeho hos-
ty budou přímí účastníci nedávného blahořečení osm-
náctileté dívky Chiary Luce Badano.
Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti 
zajištěn. Bližší informace na http://www.focolare.cz. 
Chcete-li dostávat pozvánky pravidelně elektronickou 
poštou, můžete se obrátit na adresu zlata.praha@fo-
colare.cz
Zlatá Praha je iniciativa nové evangelizace, vycházejí-
cí ze spirituality společenství, ke které dala podnět za-
kladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při své ná-
vštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro všechny, 
kteří se snaží o duchovní obnovu svou i svého města 
v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit město, ve kte-
rém žijeme, musíme proměnit nejprve sami sebe.“

Kolegium katolických lékařů 
pražské arcidiecéze
srdečně zve na další ze svých večerů: 20. října pronese 
prof. Dr. Josef Dolista SDB přednášku na téma Dignitas 
personae očima teologa a fi losofa. Přednášky se kona-
jí v budově III. interní kliniky Všeobecné FN, U nemocni-
ce 1, Praha-Nové Město (bývalá jezuitská kolej s průče-
lím do Karlova nám.) vždy ve středu v 18:30. Případné 
změny naleznete na http://akkl.webpark.cz

Rodinný život 4/2010
Hlavním tématem nového čísla časopisu Rodinný život 
je nakupování. Je dobrým nákupem nákup rychlý, fi -
nančně výhodný, kvalitní, takový, který uspokojí naše 

potřeby? Jak spolu souvisejí duchovní a ekonomické 
hodnoty? Také tyto otázky zaznívají v úvahách a roz-
hovorech aktuálního čísla.
Ekonom a dřívější poradce Václava Havla Tomáš Sed-
láček prochází dějiny ekonomie a zamýšlí se nad pro-
měnami našeho vztahu k majetku, práci a hodnotám. 
Představíme vám projekt vznikajícího internetového 
obchodu, který podporuje zdravotně znevýhodněné 
a nabízí výrobky chráněných dílen. 
Možná netušíte, že můžete blízko svého domova získat 
produkty místních zemědělců; objevte nový, etičtěj-
ší způsob nakupování formou bedýnek a produktů ze 
dvora, který popisuje Renata Placková z Hnutí DUHA.
Pravidelné rubriky týkající se vztahů a výchovy popi-
sují například krásné perspektivy manželství v podzimu 
života. Odborník v oblasti rodinných vztahů vysvětlí, 
proč je důležité očekávat od dětí to nejlepší, podporo-
vat jejich sebeúctu a povzbuzovat je za každých okol-
ností. 
Želvička Loudalka dětem přiblíží další z okamžiků mše 
svaté – tajemství proměňování. Nechybí čtení na dob-
rou noc pro děti, setkání s biblickou postavou, nahléd-
nutí do kuchařky pana Nágla, křížovka, soutěže ani in-
formace o připravovaných podzimních akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat 
na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 
2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@ar-
cibol.cz

TEC: 8.–10. října v Praze-Vinoři
TEC je určen lidem zhruba od 16 do 22 let a má za cíl 
otevřít nové cesty k uchopení a prožití velikonočního 
tajemství. Probíhá ve třech dnech nazvaných Den umí-
rání, Den vzkříšení a Den rozeslání. Součástí programu 
je mše svatá, modlitba, promluvy, obřady vycházející 
z katolické liturgie, hry, tvořivá činnost a plno překva-
pení.
Zveme tedy na další TEC, který proběhne v termínu 
8.–10. října 2010 na faře v Praze-Vinoři. Program začí-
ná v pátek v 17:00 a končí v neděli kolem 17. hodiny 
po společně slavené mši svaté. Stravování je zajištěno 
na místě. Cena programu je 450 Kč. 
Informace a přihlášky: Veronika Hrubá, tel.: 603 207 725; 
veronika.hruba@seznam.cz. Podrobné informace na 
http://web.katolik.cz/TEC/

Konference Hospic v nás
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče po-
řádá v sobotu 16. října od 10:00 (od 9:00 registrace) od-
bornou konferenci s mezinárodní účastí na téma Hos-
pic v nás aneb Jak doprovázet doma i v lůžkovém 
zařízení. Konference se koná v Komunitním centru Mat-
ky Terezy, U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4.
Příspěvky, které zazní, budou refl ektovat hospicovou 
péči z různých hledisek (např. z pohledu lékařského, so-
ciálního a duchovního). Jednacími jazyky bude češti-
na, slovenština a polština. Konference bude akredito-
vána ČLK, ČAS. 
Informace o registraci, poplatku a programu: 
731 461 142; info@asociacehospicu.cz; konference@
asociacehospicu.cz; www. asociacehospicu.cz – zde 
naleznete přihlášku.
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Výstava fotografi í
Knihkupectví U Sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6, srdečně 
zve ke zhlédnutí výstavy fotografi ckého cyklu SEM, je-
hož autorem je Filip Ulver. Jedná se o soubor fotografi í 
zachycujících „paměti místa“, subjektivní fragmenty je-
dinečných situací, které bez povšimnutí míjíme. Výsta-
va potrvá od po celý říjen, otevřeno je ve všední dny 
8:30–18:00.

Koncert duchovní hudby
Kongregace Školských sester sv. Františka vás zve 
na koncert duchovní hudby, který se koná v neděli 31. 
října v 15:00 v kapli Panny Marie Andělské (Radimova 2, 
Praha 6). Chrámový sbor Cantus amici zazpívá pod ve-
dením Lukáše Dobrodinského.

PRO památky
Institut pro památky a kulturu, o. p. s, (www.instituteu.
cz) pořádá ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v sále Pasto-
račního střediska Arcibiskupství pražského (Kolejní 4, 

Praha 6) třetí ročník mezioborové konference PRO pa-
mátky. Bude zaměřen na kostely, jejich obnovu a vy-
užívání na venkově. Jedná se o mezioborové setkání 
architektů, pracovníků památkové péče, studentů, zá-
stupců církví a obcí i veřejnosti. Na konferenci zazní mj. 
i příspěvky týkající se nového využívání kostelů, budou 
prezentovány možnosti fi nancování obnovy či příklady 
dobré praxe. Účast na konferenci je zdarma. Na fi nan-
cování konference se podílí Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova.
Program a možnost registrace najdete na: www.pro-
pamatky.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

4.–7. 10. Duchovní 
obnova pro 
seniory 

Mons. ThLic. Bohumil 
Kolář

Marianum-Janské 
Lázně

Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory, 
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, 
tel.: 495 063 661, 737 215 328; 
dcs@diecezehk.cz; 
http://seniori.diecezehk.cz

4.–8. 10. „Pod ochranu 
tvou...“

P. Zdeněk Šilhánek 
CSsR

Exerciční dům 
Svatá Hora

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram 2; 
www.svata-hora.cz (formulář Přihlášky)

5.–9. 10. Exercicie 
s Pannou Marií

P. Josef Hladiš SJ ŘKDS Stojanov Salašská 62, 687 06 Velehrad; 
tel.: 572 571 420, 572 571 531
velehrad@stojanov.cz; www.stojanov.cz

11.–15. 10. „Krásný Bůh“ P. Roman Janáč CSsR Exerciční dům 
Svatá Hora

viz výše

18.–21. 10. Duchovní 
obnova 
pro seniory 
a animátory 
seniorů

P. Jan Rybář SJ Marianum - 
Janské Lázně

viz výše

26.–30. 10. Ignaciánská 
duchovní 
obnova

P. Josef Hladiš SJ Exerciční dům 
Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112
exercicie.kolin@seznam.cz

27.–30. 10. Duchovní cviče-
ní pro všechny

P. Miloslav Kabrda SDB ŘKDS Stojanov viz výše

28.–31. 10. Modlitwa Jezu-
sowa – duchovní 
cvičení v polštině

P. Jan Mazur SJ Exerciční dům SJ Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 761 421, 737 930 713
ex.dum.tesin@jesuit.cz

31. 10. – 6. 
11.

Ignaciánská du-
chovní cvičení – 
IV. týden

P. František Lízna SJ Exerciční dům 
Kolín

viz výše

3.–6. 11. Exercicie pro 
varhaníky 
a chrámové hu-
debníky

P. Christian Martin Pše-
nička O. Praem.

Exerciční dům 
Svatá Hora

viz výše
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

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

PRŮHLEDY DO CÍRKEVNÍ ČEŠTINY

Síla manželčiny modlitby 
(Stormie Omartianová)
Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mno-
hé z žen jako nedostižná vize. Jak málo v takové věci 
věří v sílu modlitby a Boží moc! Autorka zkoušela řešit 
své problémy v manželství různými metodami – hádá-
ním se, uprošováním, ignorováním, vyhýbáním se, kon-
frontací, dohadováním se a také populární „tichou do-
mácností“. Trvalo jí, než si uvědomila, že je třeba začít 
s modlitbou.
Nechme se tedy my, manželky někdy zoufalé, jindy tr-
pící, ale i ty šťastné, které by rády „jen“ podpořily mod-
litbou svého manžela, oslovit autentickou výpovědí au-
torky plnou reálného vidění věcí i vlastních zkušeností 
s modlitbou, která může proměnit nás, našeho manže-
la i celé manželství.

Brož., 199 str., 200 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Proč svatý?
Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II.
(Sławomir Oder, Saverio Gaeta)
Když Karol Wojtyła studoval v Krakově, ocitl se na dve-
řích jeho pokoje v semináři kus papíru s nápisem „bu-
doucí světec“. Tato slova jeho přátel se dnes jeví jako 
prorocká. V roce 2005 Benedikt XVI. zahájil proces sva-
tořečení Jana Pavla II. a svěřil úlohu postulátora Mons. 
Sławomiru Oderovi. Ten ve své výjimečné knize Proč 
svatý shrnuje výsledky své práce při zpracovávání ob-
rovského souboru dokumentů a svědectví, které vrha-
jí světlo na různé aspekty života Karola Wojtyły. Uvádí 
mnohé dosud neznámé epizody z života tohoto pape-

že. Tato rekonstrukce ukazuje, že Jan Pavel II. žil svůj ži-
vot prostě a pokorně, že byl velkorysý a citlivý k potře-
bám druhých lidí a že byl také vtipný a veselý.

Váz., 174 str., 229 Kč 
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Diář s liturgickým kalendářem na rok 2011
Také letos pro vás Paulínky připravily obvyklý ka-
pesní diář pro rok 2011 s liturgickým kalendářem. 
Diář je vydáván ve dvou variantách: první obsa-
huje vybrané citáty z evangelia či z nedělní liturgie 
(vydán v deskách barvy bordó a zelená), ve dru-
hé variantě je tento prostor volný pro poznámky 
(desky v barvě modré).
Měkká vazba s plastovými deskami, 144 str., 80 Kč

Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Velký diář na rok 2011
Formát A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zele-
né barvy se zlatou ražbou. Ke každému dni je uve-
den církevní a občanský svátek, odkaz na den-
ní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona 
k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého 
měsíce jsou uvedeny úmysly apoštolátu modlitby. 
Diář obsahuje také dostatečný prostor pro adresy 
a poznámky, přehledný měsíční kalendář let 2011 
a 2012 a další praktické informace.

Pevná vazba, 408 str., 200 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Staré významy slov 
v české biblické tradici: tma, hluk
Český biblický překlad má slavnou historii. Překlad celé 
Bible do češtiny v pol. 14. stol. je nejstarším překladem 
do slovanského národního jazyka a třetím (po italštině 
a francouzštině) do národního jazyka v Evropě. Český 
prvotisk Bible je pak pátým nejstarším v Evropě. Překlad 
do češtiny ovlivnil i překlady do dalších slovanských ja-
zyků, mj. do polštiny, lužické srbštiny aj. Tato dlouhá tra-
dice, která navíc navázala na vynikající překlad sta-
roslověnský, realizovaný z největší části na moravské 
půdě, v sobě skrývá ale i úskalí: jazyk se mění a bez stu-
dia jeho proměn nemusíme staršímu textu dobře poro-
zumět. Přibližme si dva takové případy, kdy staročeská 
slova, existující dodnes, měla jiný význam, jejž bychom 
asi nečekali.
V prvním překladu celé Bible do češtiny, zachovaném 
mj. v Bibli drážďanské s textem z 50. let 14. stol., jejíž část 
shořela za první světové války v Lovani, čteme v Lk 8,30 
odpověď ďábla Ježíšovi na jeho otázku, jak se jmenu-
je: Tma. A podobně i v Kralické bibli: otázal se Ježíš, 

řka: Jakť říkají? A on řekl: Tma. Neb bylo mnoho ďáb-
lů vešlo do něho. (Český ekumenický překlad: Ježíš se 
ho zeptal: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Legie“, 
protože do něho vešlo mnoho zlých duchů.) Vulgáta 
má na tomto místě Legio „pluk, legie“. Jak to vysvětlit? 
Ve starší češtině mělo slovo tma kromě dnešního význa-
mu ještě dva další: 1. pluk, houf, legie (tj. sbor mužů čí-
tající 6 až 13 tisíc lidí; tak bylo i množné číslo tmy, např. 
v Evangeliáři olomouckém čteme dvanácte tem an-
jelóv „dvanáct houfů andělů“), 2. číselný význam ozna-
čující velké množství (např. u Husa čteme: tma činí šest 
tisíc šest set šestdesát a šest; jinde: tma slove desěti ti-
siec). Tento význam je doložený už ve staroslověnštině 
a dodnes se zachoval v některých českých nářečích.
Nemalé problémy působí čtenářům výklad Mk 5,38 
z Kralické bible o uzdravení dcery Jairovy, která se zdá-
la být už mrtvá: I přišel do domu ... a viděl tam hluk, ano 
plačí a kvílí velmi. Je možné spatřit hluk, který pláče? 
Ve starší češtině ano, neboť tehdy existoval i hluk ve vý-
znamu „zástup, dav“, dnes však přežívá už jen zdrob-
nělina hlouček.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
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CO ZNAMENÁ …

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve svět-
le evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.

Úmysl misijní
Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat 
Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k pro-
spěchu celého lidstva.

Úmysl národní
Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, 
a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 19. 10. 2010
Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 
16, 119 02 Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje 
a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: arcizpravodaj@
seznam.cz, tel.: 220 181 754. Odpovědná redak-
torka Mgr. Kristina Hrušková. Texty jsou redakčně 
upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, 
spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR 
E 13802. Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Pokračujeme ve výkladu zkratek označujících příslušnost k řádům a kongregacím:
CCN Communauté du Chemin Neuf – Komunita Chemin Neuf
FMA Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Institut Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánky)
O.Cr. Ordo Militaris Crucigerorum cum stella rubea – Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou (křižovníci)
OFM Ordo Fratrum Minorum – Řád menších bratří (františkáni)
OFMCap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – Řád menších bratří kapucínů (kapucíni)
OFMConv. Ordo Fratrum Minorum Conventualium – Řád menších bratří konventuálů (minorité)
OP Ordo Fratrum Praedicatorum – Řád bratří kazatelů (dominikáni, zkratku užívají i sestry dominikánky)
OSF Ordo Sancti Francisci – Školské sestry sv. Františka (františkánky – školské)
OSU Ordo Sanctae Ursulae – Řád svaté Voršily (voršilky)
SDB Societas Don Bosco – Společnost sv. Františka Saleského, Salesiáni Dona Bosca (salesiáni)
SJ užívá se též zkratka SI či TJ; Societas Iesu – Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) kh

 4. října 1970 papež Pavel VI. prohlásil svatou Kateřinu Sienskou za učitelku církve. V roce 1999 byla papežem 
Janem Pavlem II. prohlášena spolupatronkou Evropy.

 7. října 1960 zemřel Jan Zahradníček, katolický básník, překladatel, publicista, tvůrce expresivní a meditativní 
lyriky, prodchnuté křesťanskou spiritualitou a ideou národa v duchu svatováclavské tradice. V le-
tech 1945–1948 redigoval obnovený časopis Akord. Navázal těsnou spolupráci s literárními kriti-
ky a teoretiky katolické orientace. Jeho dílo: Pokušení smrti, Žíznivé léto, Svatý Václav, Pozdrave-
ní slunci, Rouška Veroničina, La Salleta, Čtyři léta a další. Za totalitního režimu, roku 1951, zatčen 
a uvězněn až do roku 1960. Posmrtně byl plně rehabilitován. (* 17. 1. 1905)

 15. října 1680 zemřel Bedřich Bridel, katolický kněz-jezuita a kazatel, misionář, básník, profesor poetiky a rétoriky 
na řádových školách, autor poetické skladby Co Bůh? Člověk? – jednoho z nejlepších českých, 
ale i evropských barokních děl. V letech 1656–1660 řídil jezuitskou tiskárnu v pražském Klementinu. 
(* 1. 4. 1619)

 17. října 1865 narozen Josef Vajs, katolický kněz, fi lolog a spisovatel. V roce 1919 jmenován řádným profesorem 
staroslověnského překladu Písma sv. a slovanské liturgie na KBF UK. Papežský prelát, kanovník kole-
giátní kapituly u Všech svatých na Pražském hradě a čestný kanovník katedrálních kapitul v Záhře-
bu, Splitu a na Krku. Člen České akademie věd a umění, Královské české společnosti nauk, Slovan-
ského ústavu v Praze a dopisující člen Jihoslovanské akademie v Záhřebu. Přičinil se o zavedení 
hlaholské mše o pěti svátcích našich patronů. († 2. 7. 1959)

 19. října 1865 pražský arcibiskup Bedřich Josef Schwarzenberg slavnostně požehnal pražský orloj na Staro měst-
ském náměstí.

 21. října 1040 ostatky svaté Ludmily přeneseny do chrámu sv. Jiří na Pražském hradě.
 21. října 1125 zemřel Kosmas, český kronikář, kanovník svatovítské kapituly. Vzdělání získal v pražské katedrální 

škole a v Lutychu. Proslul jako autor první latinsky psané české kroniky Chronica Boemorum. Dílo 
zachycuje české dějiny od mytických počátků až po vládu knížete Soběslava. Vyzdvihoval upev-
nění českého státu a křesťanství za vlády Přemyslovců. (* kolem roku 1045)

 24. října 1925 zemřel Jindřich Šimon Baar, katolický kněz, spisovatel, autor próz z chodského prostředí. V roce 
1899 jmenován farářem v Klobukách a po 10 letech se vrátil jako farář do Ořechu u Prahy. Před-
stavitel katolického modernismu. Roku 1918 se stává předsedou „Jednoty duchovenstva české-
ho“. První okruh jeho románů se zabývá osudy reformních kněží a údělu farských hospodyň, dalším 
námětovým okruhem je život venkovských lidí na Chodsku. (* 7. 2. 1869)

Arnošt Kelnar


