
Pozvání k darování srdce
Měsíc únor zahajujeme svátkem Oběto-
vání Páně. Připomínáme si den, kdy Ma-
ria s Josefem přinesli Ježíše do chrámu, 
aby byl obřezán, aby na jeho těle byla 
zpečetěna smlouva vyvoleného národa 
s Hospodinem. Pro nás křesťany je to při-
pomínka křtu, kdy dostáváme nové jmé-
no, nové povolání být křesťanem. 
Prvním naším povoláním je ale již povo-
lání k životu. Jsme chtění a milovaní. Hos-
podin nám v každém oka mžiku života 
říká: „Chci, abys žil! Jsem tu pro tebe!“ 
Jako je každý z nás jedinečným a ne-
opakovatelným, tak je též jedinečná 
a neopakovatelná cesta našeho života, 
ke které nás Hospodin zve. Bůh Otec vy-
slovuje své jedinečné „slovo“ pro každého z nás, které se má v nás vtělit. Plodnost našeho života závisí na za-
slechnutí tohoto „slova“, konkrétního povolání, a v jeho uskutečnění. 
Někteří, a je velkým tajemstvím kdo a proč, jsme voláni k úplnému zasvěcení pro Boží království. Je to pozvá-
ní k hlubokému a důvěrnému vztahu s Kristem a k pokorné službě bratřím a sestrám. Je to pozvání k darová-
ní srdce, aby je mohl naplnit jen Bůh. „Ti, kdo chtějí hlásat evangelium, musí snášet samotu, aby je Boží slovo 
mohlo zachytit v jejich srdci,“ říká svatý Arnold Janssen. Boží odpovědí na toto radikální ANO člověka je sto-
krát víc a podíl na věčném životě.
Vyprošujme si navzájem vděčnost za veliký dar života a vnímavost srdce pro Boží volání ke konkrétnímu po-
volání. Pomáhejme vytvářet v rodinách prostor modlitby, aby mladí mohli zaslechnout tichý hlas Boží. A my, 
zasvěcení, buďme odvážnými svědky krásy a štěstí duchovního povolání!

S. M. Vojtěcha Zikešová CImConc, 
předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR 
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Únorový kalendářík
 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
  Světový den zasvěcených osob
 3. 2. sv. Blažeje (svatoblažejské požehnání)
 4. 2. Světový den boje proti rakovině
 11. 2. Panny Marie Lurdské
  Světový den nemocných
 12. 2. Pouť snoubenců ke sv. Valentinovi 

na Vyšehradě
 14.–20. 2. Národní týden manželství
 20. 2. sbírka „Svatopetrský haléř“ – proběhne při 

bohoslužbách
 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
 22. 2. svátek Stolce svatého apoštola Petra
  Celosvětový svátek skautek
  Evropský den obětí zločinu

XV. Světový den zasvěcených osob
V den svátku Uvedení Páně do chrámu, ve stře-
du 2. února, se Bohu zasvěcení bratři a sestry praž-
ské arcidiecéze setkají v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Hradčanech se svým biskupem Mons. 
Dominikem Dukou OP, který bude předsedat společ-
nému slavení eucharistie v 9:30. 
Všem bratřím a sestrám, kteří jdou úzkou cestou ná-
sledování a napodobování Krista v plnosti svého ode-
vzdání a zasvěcení se jemu, přejeme a vyprošujeme, 
aby stále hlouběji a radostněji prožívali tajemství své-
ho povolání i tajemství vykoupení, jehož jsou zname-
ním, a stávali se svatými, jako je svatý ten, který je 
povolal na svou vinici. Za jejich svědectví, obětavou 
službu, lásku a věrnost buď Bohu dík!

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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Děkovná výroční bohoslužba 
za Jana Lucemburského a jeho rod
23. října 1341 český král Jan Lucemburský „učinil daro-
vání znamenité“ s úmyslem postavit na Pražském hra-
dě novou katedrálu. Na její výstavbu věnoval desátek 
ze všech stříbrných dolů a za to si vyžádal výroční bo-
hoslužbu za sebe a svůj rod. 21. listopadu 1344 Jan Lu-
cemburský, jeho synové Karel IV. a Jan Jindřich spolu 
s Arnoštem z Pardubic při slavnosti jeho intronizace jako 
prvního pražského arcibiskupa položili základní kámen 
katedrály sv. Víta na Pražském hradě...

V neděli 6. února v 11:00, v „předvečer“ 700. výročí ko-
runovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny 
(7. února 1311) se na místě jejího konání v katedrá-
le sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech se-
jdou současní potomci prvního Lucemburka a poslední 
Přemyslovny a další hosté k děkovné výroční mši sva-
té, kterou bude celebrovat Mons. Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský a primas český. Missu Notre Dame 
Guillauma de Machaut († 1377), sekretáře krále Jana, 
provede pod vedením MgA. Josefa Kšici Pražský ka-
tedrální sbor, Svatovítská chorální schola a studenti 
Pražské konzervatoře. Všichni jsme srdečně zváni spo-
lu s nimi vzdát díky Bohu a naplnit přání českého krále.

Rok svaté Anežky České
Bratři a sestry, milí přátelé,
vstoupili jsme do nového roku 2011, kdy, jak mnozí víte, 
si budeme připomínat 800 let od narození naší svaté 
Přemyslovny Anežky. Již v lednovém úvodním pozdra-
vu referoval pan biskup Herbst o Anežčině roce.
Jako člen anežské komise, která má na starosti zejmé-
na přípravu velké výsta-
vy v Anežském klášte-
ře, bych se s vámi rád 
podělil o pár rozšiřují-
cích informací, které již 
Mons. Herbst naznačil 
minule.
Podle staré tradice 
uchovávané v řádu kři-
žovníků se měla Anežka 
narodit 20. ledna, prá-
vě den před svátkem 
Anežky Římské. Proto 
i přes nepřízeň lednové-
ho počasí začal Anežčin 
rok bohoslužbou k její cti 
v křižovnickém kostele 
hned 20. ledna. Slavněji 
se ovšem rok otevře 

pontifi kální mší sv. taktéž u Svatého Františka „ad pe-
dem pontis“, kterou bude celebrovat pan arcibiskup 
Dominik Duka v den Anežčina úmrtí – 2. března v 18:00.
Možná si mnozí vzpomínáte, že 2. březen se dříve sla-
vil jako její svátek; po listopadu 1989 byl svátek přesu-
nut na listopad. Myslím, že vroucím přáním mnohých 
anežských ctitelů je také mít bohoslužbu v Anežském 
klášteře, kde naše světice žila. Proto zde proběhne dal-
ší z bohoslužeb anežského roku snad počátkem dub-
na, ovšem o přesném datu budete zavčas informová-
ni, poněvadž je nutno jednat s Národní galerií. Měsíc 
máj, měsíc mariánský i nepomucenský, oslaví svatého 
Jana, ale i svatou Anežku při tradičních Svatojánských 
Navalis v neděli 15. května v naší katedrále i na Vltavě. 
Ke vzpomínce na Anežčin vstup do řádu 11. červ-
na 1234 bude pontifi kální mši sv. v Doksanech, v mís-
tě výchovy svaté princezny u tamějších premonstrátek, 
v klášterním poutním kostele v 10:30 celebrovat litomě-
řický biskup Jan Baxant. Na poděkování za dar svobo-
dy o nynějším Anežčině svátku, 12. listopadu, jsou všich-
ni zváni ke Svatému Vítu na slavnou bohoslužbu v 18:00.
Stran kulturních aktivit je ještě plánována listopa-
dová konference na Katolické teologické fakul-
tě v Dejvicích, která bude zacílena jak na samotnou 
Anežku, tak na její blízké svaté příbuzenstvo: Hedviku, 
Alžbětu a Annu Přemyslovnu. Celý rok vyvrcholí vel-
kou výstavou v již zmíněném klášteře Na Františku, která 
bude od 25. listopadu až do března následujícího roku 
otevřena pro veřejnost.
Z dalších kulturně-duchovních akcí je třeba zmínit vydá-
ní poštovní známky s Anežkou, reedici barokní Anežské 
legendy Jana Františka Beckovského O.Cr. z roku 1701 
„Choť nebeského miláčka...“, publikaci dr. Soukupové 
„Anežský klášter“ a, dá-li Pán Bůh, i provedení vysoce 
významných skladeb z křižovnického archivu, které řád 
ke cti své zakladatelky objednal v 18. století u italských 
barokních autorů.
Na závěr něco málo drobností k samotné výstavě, jež 
by navazovala na úspěšnou výstavu svatováclavskou 
před pár lety. Je složena komise, které předsedá pan 
biskup Herbst, z kněží je přítomen pan probošt Kelnar 
a moje maličkost. Z pánů profesorů a dalších spolu-
pracovníků aspoň namátkově: dr. Helena Soukupová, 
prof. Jan Royt, dr. Tomáš Petráček, prof. Vít Vlnas 
a řada dalších. Výstava by měla sledovat Anežčin kult 
od 13. věku až do 20. století. Snad poprvé bude zre-
konstruován Puchnerův oltář, z dalších středověkých 
památek se plánuje knižní tvorba, malířská i sochařská 
díla, pochopitelně i řada kamenných prvků a nálezů 
ze samotného kláštera. 17. a 18. století bude zastou-
peno většinou obrazy, sochami, užitým uměním ze sbí-
rek křižov níků, poněvadž jedině zde byl kult dovolen již 
 dávno před beatifi kací roku 1874. Určitě poutavými kusy 
výstavy se stanou lunety od Jana Jiřího Heinsche z roku 
1696, jež velmi realisticky líčí obláčku svaté Anežky roku 
1234, založení křižovnického špitálu u mostu roku 1252 
a předání špitálu prvním bratřím. Jistě poutavé artefak-
ty připomenou blahoslavenou Annu – Anežčinu sestru, 
svatou Hedviku – její tetu i svatou Alžbětu Uherskou – 
rodnou sestřenici. Myslím, že se máme na co těšit, ale 
také za co prosit nebeského Otce, aby se všechny plá-
nované aktivity podařily.

P. PhDr. Marek Pučalík O.Cr.
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Vyšehradský relikviář svatého Valentina
Na podzim roku 2002 byly při prohlídce starého depo-
zitáře kapituly, v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě, nalezeny čtyři barokní monstranco-
vé relikviáře, pocházející patrně z původní barokní vý-
zdoby kostela, odstraněné při regotizaci v letech 1885–
1903. Relikviáře nebyly poškozené, avšak bylo na první 
pohled patrné, že byly v minulosti neodborně opravo-
vány. Byla na nich nanesena v několika vrstvách zla-
tá a stříbrná barva, středový rámeček byl přetřen zele-
nou barvou.
Protože kapitula soustavně nechává restaurovat své 
sbírkové fondy tak, aby byl vytvořen základ pro budou-
cí expozici církevního umění při kolegiátním kostele sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě, bylo rozhodnuto nechat 
zrestaurovat i tento nový „objev“. Při restaurování pro-
váděném restaurátorkou Jitkou Jirkovskou bylo zjištěno, 
že jeden z relikviářů obsahuje jediný ostatek – a to prak-
ticky celou lopatku – svatého Valentina z Terni. Ostatek 
byl opatřen originální autentikou.
Při restaurování byly neodborné přemalby sejmuty 
a byla opravena výzdoba z umělých květů kolem re-
likvie. Relikviáře byly předány kapitule počátkem pro-
since 2002, byly zařazeny do evidence sbírkových 
předmětů, opatřeny inventarizačními čísly a uloženy 
do trezorové vitríny v bazilice. 
Kapitula v této souvislosti rozhodla, že 14. února kaž-
doročně uctí světce, jehož památky bylo dosud vzpo-

Svatý Valentin a manželství? 
Z témat, která jsme v po-
sledním dvacetiletí přejali ze 
Spojených států amerických, 
není svátek svatého Valentina 
– den zamilovaných z těch 
horších. Zamilování patří k ži-
votu, byť není jeho povin-
nou součástí. S tímto svátkem 
ale sousedí Týden manžel-
ství. Je to protiklad, nebo ne? 
Není zamilování „krásným ší-
lenstvím“ a manželství „stříz-
livou nudou“, ve které láska 
uschne, jak to občas někdo 
vyjadřuje? O tom bylo a je na-

psáno mnohé a mnoho se dá o zamilování i o manžel-
ství uvažovat. Připomeňme si jen jedno téma: bolest ze 
ztráty a sílu z věrnosti. Zamilování se může ztratit stejně 
rychle a nečekaně, jako se objevilo. Věrná láska je ale 
opora a síla života.
Mezi zamilováním a manželstvím leží něco, co z naší 
společnosti ponejvíce vymizelo, a to je zasnoubení. 
Můžeme v něm vidět jakýsi „přechod“ mezi nezávaz-
ným zamilováním a závazným manželstvím. Snoubenci 
ještě nejsou manželé a je dobře možné, že se rozejdou. 
Zároveň jsou ale lidmi, kteří vzali za své, že se ke společ-
né životní cestě chystají.
Nejsme-li tedy nejmladší, přejme zejména mladým ra-
dost ze zamilování. Ale přejme jim více: ten mnohdy 
nesnadný přechod z bláznivé zamilovanosti do hlubo-
ké a věrné lásky. Přejme jim tuto sílu a oporu života, ne 
jen vzplanutí, které uhasne a zanechá po sobě i bo-
lestné stopy. A dodávejme jim odvahu ke statečnosti 
a pravdivosti. Znamená to víc než nakyslé odsuzování 
a horlivé moralizování. 

Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci

Pouť snoubenců ke svatému Valentinovi
V sobotu 12. února proběhne v Praze na Vyšehradě 
v rámci památky svatého Valentina již třetí Pouť 
snoubenců. Na programu bude celodenní reko-
lekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00 
do 15:00 a poutní mše sv. v 15:30 ve vyšehradské 
bazilice svatých Petra a Pavla. Na rekolekci, kte-
rou povede P. Prokop Brož, se páry snoubenců při-
hlašují nejpozději do 7. února telefonicky či mailem 
v Centru pro rodinu (tel.: 220 181 777; cpr@apha.cz) 
nebo přes formulář na webu http://manzelstvi.cz/
valentin/, kde je možno nalézt aktuální informace. 
Pozor, kapacita rekolekce je omezena! Příspěvek 
účastníků obnovy je 100 Kč na pár. 
Na poutní bohoslužbu jsou pak srdečně zváni 
všichni, kdo do budoucna vážně uvažují o vstupu 
do manželství. Během pouti snoubenců budou or-
ganizátoři informovat o různých formách přípravy 
na manželství v diecézi. Pouť snoubenců časově 
předchází tradičnímu Národnímu týdnu manžel-
ství (http://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne 
ve dnech 14. až 20. února 2011 na téma „Věrnost 
není slabost“.
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mínáno více v zahraničí než v českých zemích. Cílem 
oslavy svátku svatého Valentina na Vyšehradě je oslo-
vit zejména mladé lidi, kteří si svatého Valentina sice 
připomínají, ale většinou bez bližší znalosti jeho života 
a významu pro křesťanské dědictví Evropy a světa.

JUDr. Jan Kotous, 
ředitel kanceláře Vyšehradské kapituly

Čtrnáct pražských mučedníků
15. února si naše arcidiecéze připomene 400. výro-
čí mučednické smrti čtrnácti františkánských bratří 
od Panny Marie Sněžné. Proces jejich beatifi kace byl 
poprvé zahájen už v 70. letech 17. století a několikrát 
potom přerušen, naposledy kvůli politickým poměrům 
po Únoru 1948; obnoven byl roku 1994, v posledních le-
tech ho měl na starosti P. Petr Alkantara Houška OFM. 
Nyní tento beatifi kační proces dospěl do klíčové fáze, 
o čemž českou provincii františkánů nedávno dopisem 
informoval generální postulátor Fr. Giovangiuseppe 
Califano. Na jaře bude kauzu v Římě projednávat ko-
mise teologů Kongregace pro svatořečení a příští rok 
by tedy mohlo dojít k blahořečení pražských mučední-
ků Bedřicha Bachsteina a jeho druhů.
Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří se roku 
1604 usadili v ruinách karmelitánského kláštera u Panny 
Marie Sněžné a začali objekt renovovat. V roce 1611, 
kdy vrcholil spor mezi císařem Rudolfem II. a jeho bra-
trem Matyášem, vpadla do Čech vojska pasovské-
ho biskupa Leopolda Habsburského s cílem podpo-
řit slábnoucí moc Rudolfa II. Vojska se vymkla kontrole 
a dopouštěla se neslýchaných násilností, což vyvolá-
valo odpor především protestantů, ovšem Pasovští ple-
nili i katolické objekty. Na masopustní úterý 15. února 
1611 Pasovští dobyli Malou Stranu, což se pro zástupy 

lidu stalo záminkou k úto-
ku především na katolic-
ké kláštery, v nichž před-
pokládali úkryty malého 
počtu Pasovských, kte-
rému se podařilo pronik-
nout na pravý pražský 
břeh. Napaden byl kon-
vent minoritů od Svatého 
Jakuba na Starém Městě 
pražském, bratry však 
ubránili – jako v předchozích staletích při podobných 
nepokojích – místní řezníci. Ozbrojený dav přitáhl i k je-
zuitské koleji u Karlova mostu (Klementinum), tam však 
pomohli stavovští vojáci. Nejhorší skutky však konal dav 
táhnoucí na augustiniánský klášter na Karlově, vede-
ný berounským měšťanem Matoušem Hovorčovským. 
Tam barbarsky vybili malou komunitu řeholníků a po ra-
bování se vydali k františkánskému klášteru u Panny 
Marie Sněžné. Ani tamějším řeholníkům na pomoc ni-
kdo nepřišel. Vikář kláštera P. Bedřich Bachstein OFM 
vydal bratřím příkaz, aby klášter nikdo neopouštěl. Šest 
mladších bratří poté odvedl do půdního prostoru kos-
tela, kde byli přece jen trochu v bezpečí. Zanedlouho 
byl klášter obležen ozbrojenou pražskou lůzou, kte-
ré se podařilo proniknout dovnitř. Přímo v kostele byli 
krutým způsobem zabiti tři řeholníci (dva kněží a jeden 
bratr), v klášteře pak další čtyři. Na půdě kostela byli 
zavražděni čtyři bratři, jako první z nich i vikář kláštera 
Bachstein. Ve věžičce se za spletí trámů ukrývali ještě 
poslední tři, i oni byli po nějaké době nalezeni a zabi-
ti, jejich těla vyhozena na střechu, kde po nich stříle-
li ozbrojenci zdola, protože se domnívali, že jsou ješ-
tě živí. Zohavená těla obětí, z nichž údajně vycházela 
záře, zůstala nepohřbena až do soboty, kdy byla ulo-
žena v křížové chodbě kláštera. Později byli někteří vi-
níci popraveni.
Roku 1616 nařídil pražský arcibiskup Jan Lohelius exhu-
maci a nový pohřeb. Těla mučedníků, která byla při ex-
humaci shledána jen nepatrně změněná a nepodleh-
nuvší rozkladu, byla přenesena do boční kaple svatého 
Michala pod oltář svatého Petra z Alkantary, kde od-
počívají dodnes.
Umučení bratři jsou nám svědectvím pevné víry, pro-
tože předpokládali, že ke krveprolití dojde, ale přes-
to neprchli. Jejich svatost má evropský rozměr, pro-
tože pocházeli z různých národů – z Itálie, Německa, 
Španělska, Holandska a dalších.
Za šťastné dokončení všeho potřebného k beatifi kaci 
je třeba se modlit a soukromě vzývat bratry o přímluvu. 
Protože byli umučeni 15. února uvedeného roku, od lis-
topadu roku 1994 každého 15. dne v měsíci při mši sv. 
v 8:00 se v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo 
nám., Praha-Nové Město) koná připomínka na počest 
jejich smrti. Každého 15. února je navíc zván někdo 
z biskupů k slavení večerní liturgie v 18:00. (kh)

U příležitosti výročí byla v ambitu kláštera Panny Ma-
rie Sněžné v Praze připravena významná výstava. Pro 
veřejnost je otevřena od 14. ledna do 27. února 2011, 
denně od 10:00 do 18:00. K modlitbě, k účasti na vzpo-
mínkových slavnostech i ke zhlédnutí výstavy jste sr-
dečně zváni.
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Jeden dárek navíc
Římskokatolická farnost v Praze-Čakovicích uspořá-
dala během adventu a vánočních svátků charitativ-
ní akci „Jeden dárek navíc“. Dobrovolníci během ad-
ventních trhů, které probíhaly každou neděli kolem 
kostela a na přilehlém náměstí, nabízeli papírové an-
dělíčky. Jejich zakoupením lidé sponzorovali zdravot-
ní péči, školné a jídlo pro dvacet sedm chudých dětí 
z ekvádorského městečka Ventanas. Před časem to-
tiž tato farnost navázala kontakt s místním misionářem 
P. Janem Koczym SVD a touto formou jeho misii pod-
pořila. Celkově se podařilo získat 55 422 Kč, což je pro 
farnost, kde se v neděli na bohoslužbě sejde zhruba pět 
desítek lidí, velmi dobrý výsledek.
P. Jan Koczy SVD pracuje od roku 1997 v Ekvádoru. 
V roce 2002 byl poslán do městečka Ventanas s něko-
lika chudinskými oblastmi. Pro děti z nemajetných rodin 
nejprve nechal postavit jídelnu, ve které mají děti den-
ně zajištěno teplé jídlo. Dále zde vznikla kaple a po-
sléze i středisko pro volný čas, do kterého děti chodí 
na kroužky, doučování i za zábavou. Nyní se uvažuje 
o vytvoření vlastní základní školy, protože místní škol-

ství není na valné úrovni. Všechny tyto aktivity zastře-
šuje Nadace Fu-shen-fu, do které jsou zapojeni dnes již 
téměř výhradně místní lidé (www.fundacion-fushenfu-
-ecu.org).

P. Pavel Budský, administrátor čakovické farnosti

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

31. 1. – 1. 2.  8:00 – 17:00 kaple Panny Marie Andělské (Radimova) Břevnov

10.–12. 2.
13. 2.

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

23.–26. 2.  8:00 – 17:30 sv. Ignáce (Karlovo nám.) Nové Město

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 13. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel Nejsv. Srdce Páně, Praha-Vinohrady (P. Zdenek Wasserbauer)
 27. 2. 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Mořice, Olomouc (P. František Hanáček)

Radio Proglas
 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (18:00): kostel Svatého Ducha, Ostrava-Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)
 6. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 13. 2.  6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 20. 2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 27. 2.  8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (12:00): kaple TV Noe, Ostrava (P. Leoš Ryška SDB)
 6. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Petr Dujka)
 13. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Vavřinec Černý)
 20. 2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Marcel Krajzl)
 27. 2. 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava

Změna vyhrazena.
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Pravidelný eucharistický výstav

DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

Po – Pá 
(kromě 1. Pá v měsíci) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město

Po (mimo červenec – září) 15:30 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město

Po
St

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

Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město

Út (s pobožností ke sv. Anně)
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)

po mši sv. 
cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

St – Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana

St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana

St 18:45 – 19:45 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Nové Butovice

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město

Čt 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město

Čt 20:00 – 22:00 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.) Staré Město

Pá (pouze 1. v měsíci)  8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady

Pá  8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová 
kaple) Hradčany

Pá 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Nové Butovice

Pá (zimní čas)
      (letní čas)

15:30 – 16:30
16:30 – 17:30 bazilika sv. Petra a Pavla Vyšehrad

Pá 17:00 – 20:00
(18:00 mše sv.)

kaple kostela sv. Václava – zadní vchod 
(nám. Svatopluka Čecha) Vršovice

Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

Pá 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Stodůlky

Pá (pouze 1. v měsíci, mimo letní 
prázdniny) 18:00 – 23:00 sv. Václava (Arbesovo nám.) Smíchov

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Oprava
V lednovém Zpravodaji byla otištěna mylná informace o termínu pravidelného eucharistického výstavu 
v Šancovské kapli baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v zimním čase. Správný termín adorace je každý 
pátek od 15:30, v 16:30 pak navazuje mše svatá. Za nepřesnost se omlouváme!

Z diáře arcibiskupa Duky
 2. 2. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., svátek Uvedení Páně do chrámu, 

setkání s Bohu zasvěcenými osobami
3.–4. 2.  Svatá Hora – studijní dny biskupské rady
 5. 2. 19:00 Praha-Staré Město, Anežský klášter – koncert k výročí IKEMu
 6. 2. 11:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., 700. výročí korunovace Jana 

Lucemburského
 8. 2. 14:00 Praha-Břevnov, břevnovský klášter – setkání s redakcí Katolického týdeníku
 10. 2. 13:00 Opava, Aula magna, rektorát Slezské univerzity – prezentace Jeruzalémské bible
 11. 2.  Den nemocných (program zatím neupřesněn)
12.–15. 2.  Itálie, Řím – instalace pamětní desky sv. Cyrila v římské bazilice sv. Klimenta
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 20. 2. 20:00 Praha-Staré Město, Akademická farnost, kostel Nejsv. Salvátora – mše sv., žehnání varhan
 23. 2.  Berlín
 25. 2. 17:30 Praha, Iris Congress Hotel – přednáška „Vina a zacházení s ní z teologického pohledu“ pro 

účastníky Konference Ackermann-Gemeinde Vyrovnání se s totalitní minulostí 20. století 
v česko-německém srovnání

 26. 2. 10:00 Praha-Hradčany, Arcibiskupství pražské – setkání se zasvěcenými pannami
 27. 2. 9:30 Praha-Karlov, kostel Panny Marie – mše sv., výročí posvěcení Svatých schodů

Z diáře biskupa Malého
3.–4. 2.  Svatá Hora – studijní dny biskupské rady
5.–13. 2.  dovolená
 20. 2. 9:30 Praha-Nové Město, Karlov, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. 
 24. 2. 18:00 Prachatice – přednáška ČKA 
 27. 2. 9:00 Praha-Dejvice, kostel sv. Gotharda – mše sv.
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory

Z diáře biskupa Herbsta
 2. 2. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv., svátek Uvedení Páně do chrámu, 

setkání s Bohu zasvěcenými osobami
 6. 2. 8:00 Vraný u Slaného, kostel Narození sv. Jana Křtitele – mše sv.
  9:30 Zlonice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.
  11:00 Peruc, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 10. 2. 15:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – mše sv.
 13. 2. 11:15 Praha-Smíchov, kostel sv. Gabriela – mše sv.
 20. 2. 8:00 Dubeček, kostel sv. Petra – mše sv.
 27. 2. 9:00 Praha-Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje – 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; e-mail: apha@apha.cz; www.apha.cz

Haléř sv. Petra
Při bohoslužbách v neděli 20. února se bude konat 
sbírka „Svatopetrský haléř“. V roce 2010 bylo v praž-
ské arcidiecézi jejím prostřednictvím vybráno celkem 
1 000 675 Kč. Všem dárcům upřímné díky!

„Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici“
Konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemoc-
nici“ se letos koná již po osmé, a to v sobotu 5. břez-
na v Besedním domě v Brně (Komenského náměstí 8). 
Jejími pořadateli jsou Biskupství brněnské, Fakultní ne-
mocnice Brno (Bohunice), Konvent sester Alžbětinek 
Brno a Nemocnice Milosrdných bratří Brno. Jako před-
nášející vystoupí i významný teolog prof. Dr. Józef 
Augustyn SJ, a to na téma „Syndrom vyhoření“.
Program začne v 8:00 mší sv., následovat bude dopo-
lední blok přednášek, diskuse, oběd a odpolední blok 
přednášek. Konec programu se předpokládá do 16. 
hodiny. Přihlášky se jménem, datem narození (pro zís-
kání kreditních bodů), adresou, pracovištěm a funkcí 

zašlete do 15. února na e-mail: krestan.konference@
seznam.cz. Obratem budete informováni o způsobu 
uhrazení účastnického poplatku (400 Kč). Podrobné 
informace naleznete na webu Biskupství brněnského: 
www.biskupstvi.cz v odkazu Aktuality.

Personalia

Habilitace
JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D., soudce Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské, se dne 3. 12. 
2010 úspěšně habilitoval na Právnické fakultě Trnavské 
univerzity v Trnavě (Slovensko) a téhož dne mu vědec-
ká rada této fakulty udělila titul docent. Blahopřejeme.

Nová předsedkyně Akademického senátu KTF UK
PhDr. Markéta Koronthályová byla dne 8. 12. 2010 
na ustavujícím zasedání Akademického senátu KTF 
UK zvolena a ustanovena do funkce předsedkyně 
Akademického senátu KTF UK. Blahopřejeme.
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Z ACT CURIAE
Jubileář
Výročí svěcení
Mons. Winfried Pilz, kněz arcidiecéze Köln, kaplan německy mluvící komunity  2. 2. 1966 (45 let)
Mons. ThLic. Bohumil Kolář, prelát, emeritní kanovník, titulární probošt roudnický, osobní děkan 21. 2. 1948 (63 let)

Životní jubilea
Václav Divíšek, kněz pražské arcidiecéze na odpočinku 4. 2. 1920 (91 let)
P. Břetislav Vaněk CSsR, farní vikář na Svaté Hoře u Příbrami 5. 2. 1926 (85 let)
P. Petr Kolář SJ, řeholní kněz působící v Praze 7. 2. 1941 (70 let)
ThMgr. Paweł Adam Dębek, farář ve Štěchovicích 13. 2. 1966 (45 let)
Mons. ThDr. Oto Mádr, prelát, apoštolský protonotář 15. 2. 1917 (94 let)
P. Jan Josef Kohl OSB, na odpočinku v Praze 21. 2. 1928 (83 let)
P. Jan Křitel Vladimír Franze O.Præm., kaplan Domova sv. Karla Boromejského 22. 2. 1946 (65 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
P. Petr Augustin Beneš CSsR byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 1. 2011 uvolněn 
z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, Příbram II – Svatá Hora.
JCDr. Jiří Dvořáček byl na návrh soudního vikáře 
Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské 
s účinností od 1. 1. 2011 na dobu pěti let, tj. do 31. 12. 
2015, jmenován a ustanoven soudcem Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské ve věcech týka-
jících se především kauz věřících patřících do jurisdikce 
Apoštolského exarchátu.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. 1. 2011 jmenován 
a ustanoven koordinátorem dobrovolníků Arcidiecézní 
charity Praha. Tímto ustanovením se nemění ani neruší 
ostatní ustanovení.
Ing. Mgr. Michal Kimák byl s účinností od 15. 12. 2010 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK 
farnosti Kralupy nad Vltavou. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Vít Mariusz Marciniec OSA byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 15. 1. 2011 uvolněn 
z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Tomáše, 
Praha-Malá Strana, a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven administrátorem téže farnosti.
Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., byl v návaz-
nosti na jmenovací dekret ze dne 13. 4. 2010 potvr-
zen ve funkci biskupského vikáře pro péči a podpo-
ru, rozvoj a koordinaci pastorační práce, o Pastorační 
středisko, o Centrum pro rodinu, o Misijní centrum 
a o Katechetické středisko na dobu do 31. 12. 2011.
P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Provecho López OSA byl 
na svou žádost jako řeholního představeného s účin-
ností od 15. 1. 2011 uvolněn z funkce administrátora 
ŘK farnosti u kostela sv. Tomáše, Praha-Malá Strana, 
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustano-
ven farním vikářem téže farnosti a rektorem klášterního 
kostela Panny Marie (Zvěstování Páně) a sv. Benigny 

(Svatá Dobrotivá) v Zaječově. Ostatní ustanovení zů-
stávají v platnosti.
P. Antonio Francisco Rivas González OSA byl na žá-
dost svého řeholního představeného s účinností od 
15. 1. 2011 uvolněn z funkce rektora klášterního koste-
la Panny Marie (Zvěstování Páně) a sv. Benigny (Svatá 
Dobrotivá) v Zaječově. Ostatní ustanovení zůstávají 
v platnosti.
Mons. Michael Slavík, Th.D., byl v návaznosti na jmeno-
vací dekret ze dne 13. 4. 2010 potvrzen ve funkci gene-
rálního vikáře Arcidiecéze pražské na dobu do 31. 12. 
2011.
P. Tung Vu CSsR byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 1. 2011 uvolněn z funkce 
farního vikáře ŘK farnosti u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, Příbram II – Svatá Hora.

Úmrtí
Jan Chmelař, kněz litoměřické diecéze na odpočinku 
ve Staré Boleslavi, zemřel dne 5. 1. 2011 v Domově sv. 
Karla Boromejského v Praze-Řepích ve věku nedožitých 
80 let, ve 12. roce své kněžské služby. Poslední rozlou-
čení se konalo 15. 1. v bazilice Všech svatých v České 
Lípě, pohřben byl na hřbitově v Zákupech. R.I.P.
Oldřich Pokorný, kněz pražské arcidiecéze na odpo-
činku ve Staré Boleslavi, zemřel dne 6. 1. 2011 ve věku 
83 let, ve 40. roce své kněžské služby. Poslední rozlou-
čení se konalo 15. 1. v kostele Všech svatých v Praze- 
-Uhříněvsi, pohřben byl na hřbitově v Strančicích. 
Zesnulý byl členem CCC. R.I.P. 
Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D., kněz litoměřické 
diecéze, ředitel Mezinárodního centra duchovní ob-
novy v Hejnicích, předseda České společnosti pro ka-
tolickou teologii a sekretář Plenárního sněmu katolické 
církve v ČR, zemřel dne 7. 1. 2011 v krajské nemocnici 
v Liberci ve věku nedožitých 63 let, v 26. roce své kněž-
ské služby. Poslední rozloučení se konalo 17. 1. v bazi-
lice Panny Marie v Hejnicích, kde byl i pohřben. R.I.P.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice; tel.: 220 181 754(705), fax: 220 181 373; e-mail: kancelar.ps@vira.cz; http://ps.apha.cz 
 1. 2.  19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*; CPR
 8. 2.  19:30 Příprava na život v manželství (4/8)*; CPR
 9. 2.  9:30 Akademie nejen pro seniory; jáhen Martin Opatrný: Příprava rodin na svátosti dětí; PS
 14. 2.  19:00 Kurz pro služebníky eucharistie (4/4)*; jáhen Martin Opatrný; PS
 15. 2.  19:30 Příprava na život v manželství (5/8)*; CPR
 18. 2.  20:00 Modlitba Taizé; DS
 22. 2.  19:30 Příprava na život v manželství (6/8)*; CPR
 23. 2.  9:30 Akademie nejen pro seniory; Kateřina Lachmanová: Odpuštění v rodině; PS

PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu; DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; vstup do místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; * jen pro přihlášené.

PROGRAMY

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

Přípravy na manželství
Letošní jarní osmidílná společná příprava se uskuteč-
ní opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 
12. 4. – 31. 5. 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. 
O jarní přípravu bývá každoročně značný zájem, pro-
to upozorňujeme snoubence, aby s přihlašováním neo-
táleli. Podzimní společná příprava na život v manželství 
bude probíhat v termínu 11. 10. – 29. 11.
Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem, 
telefonicky nebo přes formuláře na stránkách http://
cpr.apha.cz/snoubenci/

Benefi ční koncert pro rodinu
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha ve spolu-
práci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském 
pořádá ve středu 23. února od 19:00 v kostele sv. Kříže 

(Na Příkopě 16, Praha 1; metro A a B – Můstek) bene-
fi ční koncert pro rodinu pod názvem Zpívání v kostele. 
Na benefi ci vystoupí Jiří Černý, autor známých křesťan-
ských songů Effatha, Do stínu křídel tvých, Eucharistia, 
Jezu a dalších. Srdečně zveme rodiny s dětmi a všech-
ny, kteří chtějí podpořit rozvoj programů pro manžele 
a rodiny.
Doporučujeme též http://rodinnecentrum.cz/koncert/

Sobota pro maminky
na téma výchovy dospívajících se uskuteční v so-
botu 5. března (9:00–17:00) v Pastoračním středisku 
(Kolejní 4, Praha 6). Setkání povedou P. Vojtěch Kodet 
O.Carm., psycholog a rodinný terapeut Mgr. Ing. Jan 
Čapek a Mgr. Eva Jelínková. Součástí programu je 
sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení bude zajiš-
těno. Odpoledne se nabízí příležitost ke svátosti smí-
ření a na závěr programu mše svatá. Cílem setkání 
je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. 
Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo 
mailem v CPR anebo na http://cpr.apha.cz/manzel-
ky/, kde naleznou bližší informace a ohlasy z minulých 
sobot.

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
Po 19:00 Společenství Nikodém (pro mladé studenty)
St 19:00 společenství pro mladé pracující
St 19:00 Art Club (hudba, pantomima, svědectví)
Ne 17:00 hudební skupina chval
Ne 18:00 mše svatá pro mladé

4.–6. 2. Vztahy a jak na ně? Víkend pro mladé (18–30 let), v Tuchoměřicích; info a přihlášky: www.chemin-neuf.cz

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 – „K jádru věci“
Mladé (12–18 let) zveme na víkendovku „Rožni!“ v termínu 3.–6. února. Zvláštní program pro mladší a pro star-
ší! Máme svědčit o Kristu – ale jak? Lze být křesťanem na první pohled? Jak se máme jako křesťané chovat? 
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A když se tak nechovám, můžu vůbec mluvit o Pánu 
Ježíši? Společně prožijeme nejrůznější aktivity, hry, mod-
litby, budeme diskutovat o tématu, slavit mši svatou... 
Setkáme se s otcem biskupem Karlem Herbstem a mů-
žete se těšit na dramatickou skupinu DRAS.
Začátek ve čtvrtek v 19:00, konec v neděli okolo 14. 
hodiny. S sebou spacák a 300 Kč. Hlaste se předem 
na 244 910 469 nebo na mailu nazaret@apha.cz

Společenství v Nazaretě
Po 19:00 pro mladé od 18 do 30 let 
Čt 18:30 pro mladé od 14 do 18 let (kromě 3. února)
Můžete se těšit na společnou modlitbu, povídání na ak-
tuální témata s diskusí, zábavu, hry, sport, společné 
akce, práci pro druhé, jídlo atd.

Víkend pro nezadané svobodné bezdětné katolíky
ve věku 28–40 let, kteří hledají svůj protějšek, se koná 
11.–13. února v centru Nazaret. Příjezd v pátek od 18:00, 
začínáme večeří v 19:30 a skončíme v neděli po obě-
dě. Cena pobytu je 550 Kč.
Hlaste se na mailu: spolecne70@volny.cz. Bližší informa-
ce jsou v kalendáři akcí na www.praha.signaly.cz

Aperitiv 2011
Víkend pro všechny, kteří chtějí „přijít víře na chuť“, 
se koná 18.–20. února v centru Nazaret. Je křesťanství 
o plnění příkazů a zákazů? Proč se někdy v církvi cítíme 
tak nesvobodní? Jak může někdo tvrdit, že křesťanství 
je o svobodě? Může se člověk vůbec svobodně roz-
hodovat, když ho ovlivňuje tolik věcí? Akce je určena 

mladým lidem od 15 do 24 let. Začátek v 19:00, cena 
250 Kč. S sebou spacák a přezůvky. Informace a při-
hlášky na kontaktech v hlavičce.

Nazaretský miniples
25. února zveme všechny, kdo mají rádi dobrou zába-
vu, na Nazaretský miniples. Začínáme v 19:00 a jako 
obvykle nabízíme předtančení, půlnoční překvapení, 
tombolu, občerstvení, výbornou atmosféru a mnoho 
dalšího. Bližší informace na www.praha.signaly.cz

Jarní prázdniny v Příchovicích
Jarní prázdniny je možno strávit v nádherném prostře-
dí Jizerských hor na legendárním místě v Příchovicích. 
Na programu bude lyžování, zimní sporty, spousta her, 
výlety i duchovní program. Prázdniny v termínu 13.–18. 
března jsou určeny pro děti a mládež od 9 do 24 let. 
Přihlaste se prosím do 7. března na tel.: 731 625 940 
nebo na mailu nazaret@volny.cz. Bližší informace na-
jdete v kalendáři akcí na www.praha.signaly.cz

Světové dny mládeže Madrid 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference při-
pravuje 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. Součástí WYD jsou 
„Dny v diecézích“, které se budou konat v různých špa-
nělských diecézích od 11. do 15. srpna 2011. Přihlásit se 
je možné do 30. dubna. Více informací (nejen o přihla-
šování) najdete na http://madrid2011.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 svatá se zvláštní katechezí pro děti (kostel sv. Víta, Tuchoměřice) 
Po, St, Čt 8:30 ranní chvály
Po, St, Čt 12:00 mše sv.
Po, Čt 18:30 večerní chvály
Pá 8:00 mše sv.

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

 14. 2. 16:00 doc. Jaroslav Šebek, Ph.D.: Lidovci a co dál? – přednáška v rámci Klubu křesťanských 
seniorů

 17. 2. 19:00 Filmový klub – vstup volný (info: 731 625 970)
 19. 2. 20:00 Farní ples (info: 731 625 970)
 23. 2. 9:30 Karneval po nejmenší – pořádá MC Domeček
 24. 2. 18:00 Zdeněk Zelený „Káďa“: Perzekuce skautského hnutí za komunistického režimu – 

přednáška v rámci Klubu křesťanských seniorů

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
Srdečně vás zveme na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení, která se uskuteční v úterý 22. února od 18:30 
v KC sv. Prokopa. Na téma Muž jako hlava rodiny? (k současné interpretaci tzv. domácích řádů – Ef 5,21-6,9, Kol 
3,18-4,1) promluví doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.
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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. 2. 17:00 mše svatá, při níž zazní Mešní proprium Petra Ebena 
   (mše sv. ze svátku Uvedení Páně do chrámu se svěcením hromničních svící také v 7:00 a 9:00)
 11. 2. 17:00 mše svatá z památky Panny Marie Lurdské, při níž zazní francouzská barokní hudba 

(K. Falcníková – soprán, P. Šmolík – varhany) 
 12. 2. 16:30 zpívané latinské chorální nešpory 
 22. 2. 19:00 Hudba v nezvyklých souvislostech I. – kytarový koncert Ivana Boreše (v biskupském pokoji)

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
    St 19:00 Teologická škola – Krédo, vede bohoslovec Tomáš Kábele (středy od 2. 2. do 23. 2. v PC sv. T.)
 6. 2. 17:00 Boží jednání v mém životě – setkání a povídání se ženou, která byla po 20 let upoutána na lůžko 

(PC sv. T.)
 11. 2. 20:00 Literární večer – posezení při čaji a hudbě pro všechny, kdo mají rádi literaturu; čtení vlastních 

oblíbených autorů, prózy i poezie (PC sv. T.)
 20. 2. 10:15 zahájení výstavy fotografi í Barbory Scheinherrové (PC sv. T.)
  15:00 Karneval pro děti (PC sv. T.)
 26. 2. 9:00 Den nemocných: příležitost ke svátosti smíření, mše s udělováním svátosti nemocných 

a společné setkání (PC sv. T.)

Pozvání na březen
 2. 3. 19:30 přednáška Dr. Terezy Dvořákové na téma Hospice (PC sv. T.)
 8. 3. 19:30 Zimní seminář (celkem 5 setkání) na téma Osobní modlitba – praktický seminář o tom, jak se 

modlit (PC sv. T.)

ŘK farnost Praha-Vršovice, 
kostel sv. Václava 
náměstí Svatopluka Čecha, 101 00 Praha 10
tel.: 271 742 523, 725 465 052
e-mail: jjr@email.cz; www.farnostvrsovice.cz

Večerní škola modlitby – teorie a praxe
Všechny, kdo mají pocit, že se neumějí modlit, srdeč-
ně zveme na kurz, který by jim mohl pomoci. Kurz pove-
de Kateřina Lachmanová. Koná se každé úterý od 18. 
ledna do 8. března 2011 v 19:30 v kostele sv. Václava 
na nám. Svatopluka Čecha v pražských Vršovicích 
(tram 22, zastávka směrem z centra: Čechovo náměstí; 
zastávka směrem do centra: Koh-i-noor nebo Vršovické 
náměstí a cca 5 minut pěšky).
Vstup volný, není třeba se přihlašovat. Kostel je částeč-
ně vytápěn. Podrobnosti na http://www.farnostvrsovi-
ce.cz/skola-modlitby
PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., vystudovala v Římě 
spirituální teologii, teologickou antropologii a psycho-
logii. Nyní vyučuje na Katolické teologické fakultě UK 
a působí v Pastoračním středisku při Arcibiskupství praž-
ském.

Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, 120 00 Praha 2; tel.: 224 246 519(73)
e-mail: praha@charita-adopce.cz; www.charita-adopce.cz

Charita Praha děkuje svým dárcům 
za podporu v roce 2010
V roce 2010 realizovalo Rozvojové středisko Charity 
Praha svoji pomoc do zahraničí ve spolupráci s 51 part-

nerskými organizacemi v zahraničí. Na práci se podí-
lelo 23 pracovníků, z nichž 4 působí trvale v zahrani-
čí. Činnost byla podpořena 15 000 pravidelnými dárci 
z celé ČR a několika granty Ministerstva zahraničních 
věcí a Ministerstva vnitra ČR.
Mezi cílové země, kam putovala díky dárcům zahranič-
ní pomoc pražské Charity, patří Indie, Uganda, Zambie, 
Demokratická republika Kongo a Bělorusko. V těch-
to zemích byl realizován program Adopce na dálku®, 
do kterého je zapojeno 16 533 dětí. Díky Rozvojovému 
fondu zajišťujícímu komplexnost „adopčního“ progra-
mu bylo podpořeno 21 navazujících komunitních, zdra-
votních a vzdělávacích projektů v komunitách, odkud 
sponzorované děti pocházejí. Celkový počet příjem-
ců všech rozvojových programů pražské Charity či-
nil v roce 2010 více než 90 000 osob. Tento dopad byl 
umožněn díky fi nančním prostředkům ve výši 71 milionů 
Kč, který Charita Praha poskytla v roce 2010 na reali-
zaci projektů v zahraničí. Podrobné informace o všech 
realizovaných projektech zveřejňuje Charita na svých 
webových stránkách www.praha.charita.cz

Nové studny zlepší školní docházku
Může se zdát, že vybudování studen nijak nesouvisí se 
školní docházkou a školními výsledky. Tuto souvislost 
však dokládá projekt, který v těchto dnech dokonči-
la Charita Praha v severovýchodní Indii. Při dvou ško-
lách, které navštěvuje celkem 500 žáků ve věku 4 až 
14 let, vznikly dvě nové studny. Hlavním přínosem celé-
ho projektu je zabezpečení přístupu k čisté pitné vodě 
pro zmíněné děti a jejich rodiny. V návaznosti na to se 
omezí výskyt nemocí, jako jsou úplavice, malárie či prů-
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jmy. Zlepšení zdravotního stavu dětí i jejich rodinných 
příslušníků příznivě ovlivní počet absencí ve vyučování 
a posílí i vůli žáků vytrvat a dokončit povinnou školní do-
cházku.

Do Ugandy s Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem
Zveme vás ke sledování cestopisného pořadu České 
televize Na cestě, jehož vysílání 7. února 2011 bude 
věnováno Ugandě. Mezi navštívenými místy bude mj. 
i Kitula se ZŠ sv. Jana Nepomuckého a další oblasti, kde 
pomáhá Charita Praha. Sledujte televizní program pro 
přesný čas vysílání pořadu.

Charita Praha hledá pracovníka
Rozvojové středisko Charity Praha při-
jme nového pracovníka do svého Zahra-
ničního oddělení (místo výkonu práce: 
Londýnská 44, Praha 2). Více informa-
cí na adrese offi ce@charita-adopce.cz, 

kam mohou uchazeči zasílat své životopisy, motivační 
dopisy (vítáno také doporučení duchovního správce).

Unie katolických žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel./fax: 220 181 329; e-mail: ukz@volny.cz

Unie katolických žen zve na:
 ■ Společenské odpoledne na téma Čína II – Sečuan, 

Tibet, ve středu 16. února od 14:30 do 16:30 ve Farním 
klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměs-
tí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady), před-
náší RNDr. Ondřej Bartušek.

 ■ Kreativní dílnu pro ženy, 19. února od 9:30 do 12:00 
v kanceláři UKŽ (Thákurova 3, Praha 6). Kreativní se-
tkání bude věnováno tvorbě z papíru: výrobě přání, 
jmenovek a ozdob na stůl různými technikami (apli-
kací a kombinací různorodých materiálů, pomo-
cí ozdobné děrovačky, technikou quilling). Vstup je 
volný.

POZVÁNKY, NABÍDKY

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. 2. 14:00 Josef Horváth a spol.: Staropražské písničky – koncert 

k nadcházejícímu Světovému dni nemocných (refektář)
 16. 2. 15:00 Longbenton College z Velké Británie ve spoluprácí s The Prague 

Concert Co: Světem operety – koncert středoškolského sboru 
(refektář)

 17. 2. 19:00 Eva Henychová: Benefi ční koncert na podporu Domova (kostel 
Sv. rodiny)

 20. 2. 15:30 Žáci lektorky Zuzany Hrbkové, KC Průhon: Veselé písničky pro 
fl étnu a klavír (refektář)

 27. 2. 16:00  Klavírní koncert Boženy Steinerové (refektář)

Kostel Svaté rodiny je vyhřívaný, k dispozici WC. Vstupné na všechny akce je dob-
rovolné. Výtěžek je určen na podporu činnosti Domova. 
Domov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku. Máte-li zájem o informace o akcích nebo o zasílání pro-
gramů mailem, napište na zora.vondrackova@domovrepy.cz; tel.: 775 853 537, 235 301 238.

Komorní koncert s poesií
V sobotu 5. února v 16:30 jste srdečně zváni k vyslech-
nutí komorního koncertu s poesií, který se bude ko-
nat v Divadle Miriam (Ke Strašnické 10, Praha 10 – 
Strašnice). Hudbu Dua Semplice (Vít Homér – fl étna, 
Lukáš Dobrodinský – harfa) doprovodí umělecký před-
nes Blanky Suriakové.

I 17-11: Církev, ekumenismus, 
univerzální hodnoty
ŘK farnost Strašnice a Karmelitánské nakladatelství vás 
zvou na besedu v rámci Iniciativy 17–11. Únorovým 
hostem bude Jan Sokol a jeho vystoupení nese název 
Církev, ekumenismus, univerzální hodnoty.
Beseda se koná ve středu 9. února od 19:00 v Divadle 
Miriam. Vstup je volný. Veškeré slušně položené dota-
zy jsou ochotně zodpovídány. Večerem provází Pavel 
Mareš.

Prof. Jan Sokol je fi losof, vysokoškolský učitel, překlada-
tel. Jeho nejznámější knihou je Malá fi losofi e člověka: 
slovník fi losofi ckých pojmů. Spolupracoval na překla-
du Nového zákona (český ekumenický překlad), textů 
Mistra Eckharta či Teilharda de Chardin. Byl ministrem 
školství ve vládě Josefa Tošovského (1998) a v roce 
2003 kandidoval na úřad prezidenta. V letech 2000–
2007 byl děkanem Fakulty humanitních studií Univerzi-
ty Karlovy.
Hlavní témata: •Pátrání po původu slova ekumenismus 
•Jaká jsou znamení pro ekumenismus v naší době? 
•Společné dobro a subsidiarita: dva principy sociální 
nauky a komplikace s jejich dnešním přijetím •Vymezení 
lidských práv a jejich univerzální povaha •Ekumenismus 
a II. ekumenický vatikánský koncil
Kontakt: ŘKF Neposkvrněného početí Panny Marie, 
Ke Strašnické 10, Praha 10; http://i17-11.farnoststrasni-
ce.cz; e-mail: iniciativa1711@centrum.cz.
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Ekologická sekce ČKA
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve 
na besedu s českobratrským evangelickým student-
ským farářem Josefem Bartoškem o jeho zkušenos-
tech ze studijního pobytu v Indii. Beseda bude v úterý 
8. února od 17:30 v přízemí kláštera Emauzy v Praze 2, 
Vyšehradská 49.

XIX. světový den nemocných
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
v Praze zvou ve čtvrtek 10. února na oslavu XIX. svě-
tového dne nemocných v nemocnici pod Petřínem. 
Ve 13:30 bude zahájena přednáškami Dr. Vojtěcha 
Eliáše a MUDr. Marie Svatošové v posluchárně ne-
mocnice (přízemí), které jsou určeny nejen pro zdra-
votníky. V 15:00 bude sloužit Mons. Karel Herbst, 
světící biskup pražský, mši sv. v kostele sv. Karla 
Boromejského. Nemocnice je dostupná autobusem č. 
292 z Malostranského náměstí. Podrobnější informace 
na www.nmskb.cz

XXX. jubilejní pěší etapová 
cyrilometodějská pouť v roce 2011 
Cyrilometodějskou pěší pouť po stopách těch, kdo 
k nám na Moravu i do Čech přinesli křesťanskou víru, 
a na poděkování za dar víry pořádá Sekulární františ-
kánský řád. Bude zahájena v sobotu 19. února mší sva-
tou v 9:30 v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci – ubi 
christianitas incepta est – kde se započalo v Čechách 
křesťanství. Vzhledem k tomu, že tento rok slavíme 
800. jubileum narození sv. Anežky, povede první eta-

pa přímo do kos-
tela sv. Františka 
z Assisi, tj. ke kři-
žovníkům (13 km), 
kde uctíme osta-
tek svaté Anežky. 
Dále budeme po-
kračovat do kos-
tela svaté Anežky 
na Spořilově (8 km). 
Zde také bude za-
čínat druhá etapa 
v neděli 20. února 
mší svatou v 7:30. 
K účasti jste srdeč-
ně zváni.

Mše Antonína Hixe
V neděli 20. února při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Vojtěcha 
(Pštrossova ul., Praha-Nové Město) zazní Mše Antonína 
Hixe v podání chrámového sboru Cantus Amici pod 
taktovkou Lukáše Dobrodinského. Za varhany usedne 
Martin Moudrý. Ke společnému slavení mše sv. a k vy-
slechnutí hudby jste srdečně zváni.

Vytrvat v modlitbě
V neděli 27. února v 16:30 jste zváni k vyslechnutí před-
nášky s názvem Vytrvat v modlitbě (Nechce se mi, ne-
mám čas..., a přece je možné se dobře modlit). V rám-
ci Farní akademie v kostele Panny Marie Královny míru 
v Praze 4 – Lhotce (Ve Lhotce 36) ji přednese P. Antonín 
Krasucki OP, převor České provincie Řádu kazatelů.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

8.–12. 2.
Ignaciánské exercicie: 
Poznat hloubku hříchu 
a Božího milosrdenství 

P. František Lízna SJ Matice 
svatohostýnská

Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem
tel: 573 381 693-4
matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz

12. 2.

Jednodenní duchovní 
obnova pro mládež 
hledající své životní 
povolání

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

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

21.–25. 2. Ježíš je můj přítel P. Josef Tichý SJ Exerciční dům Kolín

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

25.–27. 2.
Příprava na dobré prožití 
postní doby: Písmo svaté 
(Vezmi a čti)

Ladislav Kinc 
(trvalý jáhen) 

Duchovní centrum 
sv. Františka z Pauly viz výše

4.–6. 3 DC pro laiky, pastorační 
asistenty a akolyty P. Jan Szkandera ŘKDS Stojanov

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

4.–6. 3. Duchovní obnova pro 
podnikatele P. Pavel Konzbul Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly viz výše
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CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
Písmo jako anděl průvodce
Navigace na cestě povolání
(Patrizio Rota Scalabrini)
Autor, biblista, se v této knize obrací k mladým lidem, 
kteří vážně hledají své povolání anebo už učinili první 
kroky po cestě, na kterou je Bůh volá. Předkládá uži-
tečná vodítka k tomu, jak lze v této životní situaci najít 
dobrého a spolehlivého průvodce v Božím slově. Kniha 
je určena i těm, kteří mladé lidi duchovně doprovázejí.

Brož., 104 str., 115 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Boží volání (dotisk)
Rozlišování povolání 
(Philippe Madre)
Mnoho křesťanů hledá své místo, své povolání. Přeje si 
tak něco učinit se svým životem, pro Ježíše a s Ježíšem. 
Bůh volá. Ale jak? Tato kniha sama o sobě nedokáže 
činit divy. Neobsahuje návod, jak zaručeně rozpoznat 
své vlastní povolání, ani nezbavuje nutnosti osobního 
růstu či naslouchání Boží moudrosti. Vybízí k jakési do-
savadní životní bilanci a skrze ni k otevření se Božímu 
světlu.

Brož., 127 str., 125 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

I pokus se počítá
(J. H. Newman)
John Henry Newman (1801–1890) se proslavil nejprve 
jako představitel reformního hnutí v anglikánské církvi, 
intenzivní studium dějin křesťanství jej však přivedlo až 
ke vstupu do katolické církve (1845). Příklad kardinála 
Newmana jako poctivého myslitele, teologa, pastýře 
a muže hlubokého duchovního života vyzdvihl papež 
Benedikt XVI. v září 2010, když jej během své návště-
vy Velké Británie prohlásil za blahoslaveného. Z boha-
tého díla autora, který byl dosud v češtině nedostupný, 
předkládáme výběr zamyšlení, úryvků z kázání a medi-
tací, které mohou inspirovat i křesťany 21. století.

Brož., 87 str., 119 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Bible
Český překlad Jeruzalémské bible
Toto unikátní dílo je digitálně zmenšenou kopií luxus-
ního vydání vzácné, v kůži ručně vázané Bible, vyda-
né na podzim roku 2010 v limitovaném počtu pouhých 
600 výtisků. Nové vydání je vytištěno za použití nejmo-
dernějších tiskařských technologií a neobsahuje zlaté 
prvky – ořízku, pozlacené kování a zlacení v obrázcích. 
Grafi cké zpracování, obsah a reprodukce iluminací 
jsou však zcela totožné s unikátní Zlatou Biblí. Tato kni-
ha je vyzdobena výjimečnou kolekcí 259 reprodukcí 
děl středověkých umělců, vybraných ze dvou desítek 
umělecky nejcennějších iluminovaných rukopisů, jako 
jsou Neapolská bible z 15. století či Bible Václava IV. 
Nejstarší miniatury ve Zlaté Bibli pocházejí z legendár-
ní Vídeňské Genesis ze 6. století! Text Zlaté Bible tvoří 

moderní český překlad Jeruzalémské bible z roku 2009, 
jehož autory jsou manželé prof. František X. a Dagmar 
Halasovi. Publikace, kterou vydaly Euromedia Group 
a Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s nakla-
datelstvím Krystal OP, je doplněna doslovem pražského 
arcibiskupa Dominika Duky OP, který na adresu toho-
to díla poznamenal: „To není jen kniha, ale celá velká 
knihovna literatury.“

Váz., 1072 str., 4790 Kč
(při objednání na www.zlatabible.cz sleva 500 Kč)

Euromedia Group, k. s., www.zlatabible.cz

Mezinárodní teologické komise věnované 
christologii a soteriologii do roku 1995
(Úvodní studie Ctirad Václav Pospíšil)
„Je povinností připomenut, že mezi dokumenty Mezi-
národní teologické komise (MTK), které mají výraznou 
spojitost se soteriologií, je třeba zařadit ještě pozděj-
ší texty, které vznikly po roce 1995: Křesťanství a ostat-
ní náboženství, Společenství a služba, Naděje na spá-
su pro děti, které umírají nepokřtěné. Tyto dokumenty 
již byly přeloženy a uveřejněny v českém jazyce. Ti, kdo 
se zajímají o christologii, by určitě měli sáhnout také 
po dokumentu Papežské biblické komise (PBK) Bible 
a christologie.
V tomto svazku uveřejňujeme české překlady chrono-
logicky starších dokumentů, které MTK vydala od své-
ho vzniku do roku 1995. Jejich znalost je velmi důležitá 
především z toho důvodu, že v desetiletích po skončení 
II. vatikánského koncilu bylo bádání v oblasti christologie 
a soteriologie velmi plodné a v mnoha ohledech rov-
něž bouřlivé, a proto tyto texty představují jednak vel-
mi cenný a poučný pohled do nedávné historie těchto 
klíčových disciplin dogmatické či systematické teolo-
gie, jednak obsahují řadu velmi cenných inspirací, kte-
ré neztrácejí svou hodnotu ani dnes. Po těchto textech 
by měli sáhnout nejen vyučující a studenti na našich te-
ologických fakultách, ale také zájemci o hlubší vhled 
do dané problematiky. V dané souvislosti je třeba stá-
le připomínat, že texty MTK nemají magisteriální pova-
hu, vyjadřují však konsensus řady vynikajících odborníků, 
a proto je lze považovat za reprezentaci toho, co ro-
zumíme pod výrazem názor obce katolických teo logů“
(z úvodní studie prof. Ctirada V. Pospíšila).

Brož., 201 str., 249 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Otče, odevzdávám se ti
2. vydání
(Wilfrid Stinissen)
Hlavním tématem této knihy je poslušnost vůči Boží vůli. 
Autor se přitom zamýšlí nad cestami k dosažení napros-
tého odevzdání. Zvláštní pozornost je věnována potí-
žím, které tento proces duchovního zrání doprovázejí. 
Text je obohacen o odkazy na mnoho autorů duchov-
ní literatury (Jana od Kříže, sv. Augustina).

Brož., 87 str., 109 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz
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CO ZNAMENÁ …
14 svatých pomocníků
Je tak nazývána různorodá skupina světců převážně z 2. až 4. století, jejichž vzývání bylo doporučováno, ne však 
ofi ciálně Svatým stolcem; v novém Římském martyrologiu, ofi ciálním seznamu svatých, jejich společný svátek (dří-
ve slavený 24. března) nenajdeme a nesetkáme se zde ani s titulem „14 svatých pomocníků“. Jejich kult vznikl zřej-
mě v Německu, jisté je, že ve 14. století byli uctíváni v Řezně. Starobylá úcta ke 14 svatým pomocníkům (německy 
„Vierzehnheiligen“) má svůj původ v dobách, kdy lidstvo postihovala různá soužení – hlad, války a morové epide-
mie; posilovala jejich důvěru v Boha v čase nouze. Zdůrazňováno bylo duchovní poselství těchto čtrnácti světců 
a jeho aplikace na vlastní život. V legendách o těchto svatých bylo dodáváno, že si před svou mučednickou smr-
tí vyprošovali, aby směli pomoci každému, kdo se na ně obrátí.

sv. Achác pomocník ve smrtelných úzkostech, v zoufalství, v nouzi, proti těžkým chorobám (22. června)

sv. Barbora pomocnice proti horečce, ohni a bouřce, přímluvkyně za dobrou smrt (4. prosince)

sv. Blažej pomocník proti krčním nemocem, přímluvce těch, kdo trpí strachem a úzkostmi, zejména 
v souvislosti se svátostí smíření (3. února)

sv. Cyriak pomocník proti pokušením a posedlosti, v hodině smrti, v nouzi (8. srpna)

sv. Dionýsius (česky Diviš) pomocník proti bolestem hlavy, vzteklině a v duševních utrpeních (9. října)

sv. Erasmus pomocník proti břišním neduhům, křečím, při porodu, proti dobytčímu moru (2. června)

sv. Eustach pomocník proti rodinným neshodám, při rodinném smutku, v nouzi (20. září)

sv. Jiljí pomocník proti moru, duševním chorobám, neplodnosti, ohni a bouři, přímluvce za dobrou 
zpověď a v opuštěnosti (1. září)

sv. Jiří pomocník proti nebezpečí války, proti moru, horečce a pokušení (24. dubna)

sv. Kateřina pomocnice v nouzi, proti bolestem hlavy a jazyka, při ztroskotaných životních plánech (25. lis-
topadu)

sv. Kryštof pomocník při cestování, proti nákazám, očním chorobám, bolestem zubů a ranám, proti ná-
hlé smrti (24. července)

sv. Markéta pomocnice při porodu, při nemocech obličeje a ranách, v nouzi, proti neplodnosti, patronka 
rodiček (20. července)

sv. Pantaleon pomocník proti rakovině a TBC, proti bolestem hlavy, při opuštěnosti, patron lékařů (27. čer-
vence)

sv. Vít pomocník proti epilepsii, očním a ušním chorobám, neplodnosti, proti nečasu, ochránce do-
mácích zvířat a dobré sklizně (15. června)

karn

Svatá Kateřina Svatá Markéta
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván 
jejich nezastupitelný přínos celé společnosti.

Úmysl misijní
Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi 
přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti.

Úmysl národní
Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni 
od hříchu a získali důstojnost Božích dětí.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 14. 2. 2011
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.

 6. února 2001 v Praze-Kobylisích položen základní kámen Domu Bible. Kámen pochází z Jeruzaléma a je 
darem státu Izrael.

 9. února 1956 zemřel Jan Kapistrán Vyskočil, katolický kněz-františkán, teolog, fi losof a historik. V letech 
1917–1923 představený františkánské provincie v Čechách a na Moravě, profesor arcibiskup-
ského gymnasia v Kroměříži. V letech 1945–1950 vyučoval církevní dějiny na KTF UK, kde za-
stával i funkci děkana. Ve středu jeho badatelského zájmu byla osobnost bl. Anežky České 
a Arnošta z Pardubic. V roce 1933 napsal první soustavnou Anežčinu biografi i. (* 27. 8. 1886)

 12. února 1931 papež Pius XI. požehnal rozhlasovou stanici Vatikán a tím zahájil vysílání Rádia Vatikán na krát-
kých vlnách do celého světa. Cílem bylo zprostředkovat radostnou zvěst evangelia a spojit 
ústředí církve s národy světa.

 13. února 1996 na výročním zasedání presidia Ekumenické rady církví v ČR byla Římskokatolická církev v ČR 
přijata za jejího přidruženého člena.

 16. února 1941 zemřel PhDr. a JUDr. Alfred Fuchs, novinář, publicista, spisovatel. V roce 1921 konvertoval 
od judaismu ke katolické víře. Propagátor křesťanského universalismu. Po roce 1918 pracoval 
jako redaktor v tiskovém odboru presidia ministerské rady a publikoval články v časopisech. 
Napsal 34 knih, z nichž nejznámější je autobiografi cký román Oltář a rotačka. V říjnu 1940 byl 
zatčen a odvlečen do koncentračního tábora v Terezíně, poté do Dachau. (* 23. 6. 1892)

 16. února 1996 z iniciativy dr. Tomáše Halíka zavedena tradice setkávání s představiteli duchovního a nábo-
ženského života vždy na Popeleční středu po bohoslužbě v sakristii kostela Nejsv. Salvátora 
v Praze-Starém Městě.

 17. února 1886 narozen Mons. Bohumil Stašek, katolický kněz, politik a publicista, představitel křesťan-
sko-sociálního hnutí, probošt Královské kolegiátní kapituly vyšehradské, šéfredaktor deníku 
„Lidové listy“. V letech 1918–1938 vůdčí představitel ČSL a zároveň poslanec NS. Za nacistic-
ké okupace vězněn v koncentračním táboře Dachau. Po roce 1945 funkcionář Svazu osvo-
bozených politických vězňů. († 8. 8. 1948)

 19. února 1711 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově požehnány tzv. Svaté schody.

 21. února 1901 zemřel Emanuel Max, česko-německý sochař. V Praze vytvořil sochu sv. Ludmily na jejím hro-
bě v chrámu sv. Jiří. Je autorem čtyř sousoší pro Karlův most, za což obdržel čestné občan-
ství města Prahy. Vyzdobil také kapli a průčelí Klárova ústavu na Malé Straně či kapli sv. Kříže 
na druhém nádvoří Pražského hradu. Výrazem uznání bylo jeho povýšení do rytířského stavu. 
(* 1810)

 22. února 1996 zveřejněna apoštolská konstituce „Universi Dominici gregis“, týkající se změn pravidel při vol-
bě papeže.

Arnošt Kelnar

Oprava: V lednovém čísle Zpravodaje byl v hesle k 30. lednu 1956 chybně uveden letopočet: ThDr. Rudolf Zháněl 
založil misi pro české a slovenské katolíky v Paříži v roce 1927, ne o sto let dříve. Za tiskovou chybu se omlouváme.


