
Zase doma
Pro školáky se prázdniny rychle stávají dávnou mi-
nulostí, pro nás dospělé doba dovolených, letních 
pobytů a dalekých cest už povětšinou končí. Snad 
jsme si oddechli, viděli věci zajímavé, něčím se na-
dchli, ale také jsme třeba zjistili, že i bez naší přítom-
nosti se svět nezastavil. Možná, že jsme se vrátili 
do svého prostředí rádi, možná také, že nás přepa-
dají chmury nad každodenní šedí, která nás nejspíš 
čeká. To je jistě možné, ale není to všechno. Člo-
věka po cestách, po pobytech mimo vlastní do-
mov, mimo pracoviště, mimo vlastní farnost může 
napadnout, že teprve po těchto zkušenostech do-
cení místo, kam patří. Na cestách jsme byli turis-
ty, u příbuzných či známých snad vítanými hosty, 
ale všude více nebo méně cizinci. Ale ve svém do-
mově, na svém pracovišti, ve své farnosti, prostě 
všude tam, kde se větší část roku zdržujeme, jsme 
sami sebou, a to na místech, která jsou nám vlast-
ní. Tam prostě patříme. Není proto zbytečné si svou 
„pozici“ jasně a také vděčně uvědomit. Můžeme 
se potom ptát docela prakticky a střízlivě, čím mů-
žeme na těchto svých místech druhým posloužit. 
Jaký je náš úkol v rodině, mezi známými, ve farnos-
ti? K čemu nás tu asi Pán Bůh má? Co od nás oče-
kávají ti, kdo jsou okolo nás? Nejde jistě o žádná 
převratná zjištění. Přesto jde o důležité věci, proto-
že právě „šedá každodennost“ tvoří největší část 
našich životů. V ní se tvoří nejvíc toho, čím bez vel-
kých fanfár obdarováváme své bližní, a je i prosto-
rem, kde Bůh vytrvale obdarovává nás. A je to také 
místo, na kterém se asi budeme, dá-li Bůh, za rok 
těšit na to, jak z něho zase na dovolenou či prázd-
niny vypadneme, abychom se do něho opět vrá-
tili a byli nadále těmi, kterými máme být, a to tam, 
kde je naše místo, a pro ty, kteří jsou okolo nás. Pro-
tože právě tak s námi Bůh počítá.

Mons. Aleš Opatrný

ÚVODNÍK
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Zářijový kalendářík
 1. 9.  Světový den míru
 3. 9.  památka sv. Řehoře Velikého, učitele církve
 8. 9.  svátek Narození Panny Marie
  Mezinárodní den boje proti negramotnosti
 13. 9. památka sv. Jana Zlatoústého, učitele cí rkve
 14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
  Den církevního školství
 20. 9. památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských 

mučedníků
 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  Mezinárodní den míru
 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny
 26. 9. Svatováclavská sbírka na církevní školství
  Mezinárodní den neslyšících
 27. 9. památka sv. Vincence z Paula
  Den charity
 28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního 

patrona českého národa
  Den české státnosti, státní svátek
 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, 

archandělů
 30. 9. památka sv. Jeronýma, učitele církve
  Mezinárodní den překladatelů (sv. Jeroným – 

patron překladatelů)
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Jáhenské svěcení
V sobotu 11. září v 10:00 v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze přijmou vzkládáním rukou a modlit-
bou pana arcibiskupa Mons. Dominika Duky OP jáhen-
ské svěcení dva bohoslovci naší arcidiecéze, PhDr. Ra-
dim Cigánek a Martin Sklenář. Všechny věřící srdečně 
zveme k účasti a prosíme o modlitbu za tyto naše boho-
slovce, za jejich rodiny i za nová kněžská povolání.

Památka sv. Ludmily
Ve čtvrtek 16. září jste srdečně zváni k účasti na liturgic-
ké oslavě památky svaté Ludmily, babičky sv. Václa-
va, české prvomučednice a první české světice. V 17:00 
začnou v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě II. nešpory 
z památky sv. Ludmily, zazní při nich gregoriánské chorály v podání Scholy Egidiana, Cantio (pod vedením Kateři-
ny Bartošové); v 18:00 pak bude slavena mše svatá s hudebním doprovodem Pražského katedrálního sboru, který 
pod taktovkou Josefa Kšici provede Missu quatuor vocum Domenica Scarlattiho.

Národní svatováclavská pouť 2010
„Svou krví skropil vaši zem. Jeho orlice je historickým symbolem vznešeného českého národa. Tento veliký světec, 
kterého rádi nazýváte ‘věčným’ knížetem Čechů, nás zve, abychom vytrvale a věrně následovali Krista, vybízí 
nás, abychom byli svatí. On sám je vzorem svatosti pro všechny, obzvláště pro ty, kteří řídí osudy společnosti a ná-
roda.“ Tato slova o svatém Václavu pronesl loni ve Staré Boleslavi Svatý otec Benedikt XVI. I letos jsme zváni ne-
chat se oslovit životem hlavního patrona českého národa, a po jeho příkladu se tak přiblížit Kristu. Příležitost k tomu 
nám nabízí Národní svatováclavská pouť, jejíž program bude probíhat v pondělí 27. a v úterý 28. září ve Staré Bo-
leslavi i v Praze. K účasti jste srdečně zváni!

kh

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, oslaví v úterý 21. září své šedesáté narozeniny.
Otče biskupe, přejeme Vám a vyprošujeme radost z každého dne, všechny potřebné síly pro 
Vaši službu, širokou síť dobrých přátel a úspěch v hlásání poselství, které jste vyjádřil svým bis-
kupským heslem: Pokora a pravda.
Kéž Vám trojjediný Bůh žehná a Matka Boží a svatý Václav ať Vás provází a chrání!

Stará Boleslav
27. 9.  bazilika sv. Václava mše sv. z vigilie v kryptě (18:00)
   uvítání relikvie sv. Václava (19:50)
   slavnostní svatováclavský koncert a nešpory (20:00)
28. 9.  bazilika sv. Václava Anděl Páně, modlitba se čtením (6:25)
   latinská mše sv. v kryptě (7:00)
   ranní chvály (7:45)
   mše sv. v kryptě (8:00, 9:00)
   prohlídka baziliky s výkladem (14:30)
   rozloučení s relikvií sv. Václava (16:50)
   mše sv. (17:00)
 Mariánské náměstí slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, 

předsedá Mons. Duka (10:00)
   hudební a divadelní programy na pódiích (12:00)
   ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj (20:00)
 bazilika Panny Marie duchovní program s uctíváním Palladia (12:00)
    chrámový koncert Hudby Hradní stráže (17:00)

Praha
27. 9. Václavské náměstí, pod sochou sv. Václava
  Svatováclavské duchovní zastavení (17:00)
28. 9. katedrála mše sv. v kapli sv. Václava (7:00)

  české zpívané nešpory ze slavnosti sv. Václava (17:00)
  slavnostní mše sv., předsedá Mons. Duka (18:00)
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Příběh Palladia země české
Nejstarší české poutní místo, Stará Boleslav, kde se 
pro nebe narodil nejpřednější z národních světců 
kníže Václav, je i významným místem tradice ma-
riánské, kde je po staletí uctíván kovový reliéf Bo-
horodičky jako Palladium, ochranný obraz české 
země.

Staroboleslavské Palladium je v legendách spoje-
no už se svatým Metodějem, který je daroval ke křtu 
svaté Ludmile. Mariánský obrázek, dar či dědictví 
po bábě svaté Ludmile, provázel až do smrti i sva-
tého knížete Václava. V dramatických chvílích 
po jeho zavraždění Václavův věrný sluha Podiven 
obraz v obavě před zneuctěním ukryl do země 
za hradbou Boleslavova hradu, kde měl ležet nej-
méně dvě staletí, než jej, snad někdy v polovině sto-
letí dvanáctého, vyoral rolník v poli. Kanovníci sta-
roboleslavské kapituly na místě nálezu postavili kapli 
a reliéf do ní umístili. Pověst o tom, jak se obraz sám 
opakovaně vracel na místo nalezení, i jiné zázračné 
události začaly přitahovat poutníky z Prahy a široké-
ho okolí. Tradice mariánská, která vyrostla z hloub-
ky svatováclavské legendy, k duchovnímu odkazu 
národního světce přidala nový, univerzální rozměr 
a umocnila význam Staré Boleslavi.
Z těžce poškozeného mariánského obrazu v ohni 
husitských válek byl zhotoven nový reliéf nejpoz-

ději na počátku 15. století. Ten je ve Staré Boleslavi 
uctíván dodnes, slohově se hlásí do okruhu Mado-
ny svatovítské, je vytepán ze slitiny kovů s převahou 
mědi a silně pozlacen. V době své největší slávy, 
v baroku, byl ozdoben perlami a drahokamy. Sta-
ří letopisci i současní badatelé se v interpretaci po-
hnuté historie původního mariánského obrazu různí. 
Zřejmě už navždy zůstane příběh Palladia zpola za-
halen tajemstvím, které nám ponechává dostatek 
prostoru pro představivost i víru.
Mariánský reliéf, nazývaný Palladiem od léta roku 
1609, byl ze Staré Boleslavi odvezen třikrát za dra-
matických událostí třicetileté války, ale zachráněn 
z rukou Sasů i Švédů, a opatrován na vídeňském 
dvoře císaře Ferdinanda III. se roku 1650 defi nitivně 
vrátil do svého domovského chrámu, který byl pro 
něj v letech 1617–1625 vystavěn za podpory císař-
ského páru Anny Tyrolské a krále Matyáše. Význam 
mariánské Staré Boleslavi pak rostl s příchodem jezu-
itů, kteří s přispěním šlechtických donátorů vystavěli 
roku 1674 Svatou cestu, čtyřiačtyřicet kaplí od hra-
nic Prahy ku Staré Boleslavi. V některých létech 18. 
století staroboleslavské mariánské pouti čítaly přes 
padesát tisíc lidí. Spolu s Kapitulou sv. Kosmy a Da-
miána v průběhu staletí, v dobách klidných i váleč-
ných, o Palladium a jeho poutní tradice pečoval 
také řád premonstrátů a naposledy Kongregace 
Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristé, kteří Palla-
dium ochránili proti nacistické zlobě; ze Staré Bole-
slavi byli vyhnáni a zlikvidováni v roce 1950. Palladi-
um, ukryté až do roku 1968, se od té doby nachází 
v péči kněží pražské arcidiecéze. V září roku 2009 
se v srdci staroboleslavské poutní tradice, na místě 
umučení a prvního hrobu svatého knížete Václava, 
s mariánským obrazem při příležitosti čtyřstého výro-
čí jeho prohlášení Palladiem důvěrně setkal i Svatý 
otec Benedikt XVI.

PhDr. Milan Novák, R. S. G.

Zkratka R. S. G. za jménem znamená rytíř Svatého 
Řehoře Velikého. Tento titul je vysokým papežským 
oceněním, které PhDr. Milanu Novákovi udělil v loň-
ském roce Benedikt XVI. po své pastorační návště-
vě ČR, na jejíž organizaci se Milan Novák, jehož péčí 
byla v roce 2003 obnovena Národní svatováclav-
ská pouť, významně podílel. Papežský Řád sv. Ře-
hoře Velikého patří mezi pět vyznamenání, která 
uděluje sám Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 
papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věr-
ným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se za-
sloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stol-
ce“. Heslem řádu je „Pro Deo et principe“ (Pro Boha 
a vládce). Tohoto ocenění se v loňském roce do-
stalo vedle dr. Nováka také Ing. Karlu Štíchovi, který 
je vedoucím správy majetku na Arcibiskupství praž-
ském a ekonomem pražské arcidiecéze.

Milan Novák je autorem scénáře dokumentu o Pa-
lladiu, jehož premiéru pod názvem Pouť k Palladiu 
uvedla v loňském roce Česká televize. Poutavý šest-
náctiminutový dokument můžete zhlédnout v inter-
netovém archivu ČT: http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/20956226667-pout-k-palladiu/
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

1.–3. 9. 8:00 – 18:00 sv. Benedikta (Karmel) Hradčany

6.–9. 9. 8:00 – 18:00 sv. Markéty (Markétská) Břevnov

12. 9. 10:30 – 11:30 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov

14. 9. 12:00 – 16:30 sv. Matěje (U Matěje) Dejvice

15. a 17. 9. 16:30 – 17:30 Nejsvětější Trojice (U Trojice) Košíře

22.–24. 9. 8:00 – 12:00 sv. Václava (Štefánikova) Smíchov

Pravidelný eucharistický výstav
DEN ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

Po (mimo červenec – září) 15:30 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Po–Pá (kromě 1. Pá v měs.) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré 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 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
St–Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Čt 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
Čt 20:00 – 22:00 Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám.) Staré Město
Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město
Pá 8:00 – 18:00 katedrála (chórová kaple) Hradčany
Pá 12:00 – 13:00 Komunitní centrum sv. Prokopa (V Hůrkách) Nové Butovice
Pá 16:30 – 17:30 bazilika sv. Petra a Pavla Vyšehrad
Pá (pouze 1. v měs.) 8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

Pá 17:00 – 20:00
(18:00 mše sv.)

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

Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje
Pá 18:45 – 19:30 sv. Jakuba Staršího (Kovářova) Stodůlky

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích
Český rozhlas 2 Praha
 19. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald (P. Michal Podzimek)
 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA (10:00): Mariánské náměstí, Stará Boleslav (Mons. Dominik Duka)

Radio Proglas
 5. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Pustkovec (P. Pavel Moravec)
 12. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 16. 9. PAMÁTKA SV. LUDMILY (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 19. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 26. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)

Televize Noe
 5. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:30): Carpineto Romano, Itálie (Benedikt XVI.)
 12. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Dariusz Jędrzejski)
 19. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): Birmingham, Velká Británie (Benedikt XVI.)
 26. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava Změna vyhrazena.
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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.

Z diáře arcibiskupa Duky
 4. 9. 10:00 Svatý Hostýn – mše sv., muklovská pouť
 5. 9. 10:00 Hradec Králové – Letecký den CIAF 2010
  14:00 Pardubice – Mezinárodní výstava Koně v akci, žehnání koní
 6. 9. 9:00 Praha-Hostivař, Křesťanské gymnázium – mše sv. + ofi ciální návštěva gymnázia a setkání se 

studenty a profesory
 7. 9. 11:15 Praha-Dejvice, KTF UK – zahájení IV. vědecké katechetické konference
  14:30 setkání se synodní radou Českobratrské církve evangelické
  17:00 Národní technická knihovna Praha 6 – setkání se studenty a občany Prahy 6
 8. 9. 9:00 Praha-Hradčany, arcibiskupství – převzetí reprezentačního vydání Jeruzalémské Bible
  10.–11. 9. Polsko, Krakow, Institut Jana Pavla II. – konference Církev a sjednocená Evropa
 12. 9. 9:30 Český Brod – mše sv. a požehnání základního kamene pastoračního centra
  18:00 Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. a převzetí čestného občanství
 16. 9. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily – poutní mše sv.
 18. 9. 11:30 Praha-Hradčany, arcibiskupství – požehnání policejnímu klubu motorkářů
  18:00 Praha-Nové Město, kostel sv. Vojtěcha – mše sv., 100 let Kajetána Matouška
 19. 9.  Německo, Münster – účast na beatifi kaci P. Hirschfeldera
 23. 9. 17:00 Pečky-Žabonosy, kostel sv. Václava – žehnání zvonu
 25. 9. 10:30 Budeč, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
  17:00 Koclířov u Svitav – kongres Světového apoštolátu Fatimy, mše sv.
 26. 9. 9:30 Praha-Žižkov, kostel sv. Prokopa – mše sv. s biřmováním
 27. 9. 14:00 Praha-Staré Město, předpolí Karlova mostu – odhalení pamětní desky svatováclavského sloupu
  17:00 Praha-Nové Město, Václavské náměstí – Svatováclavské duchovní zastavení
 28. 9. 10:00 Stará Boleslav, Mariánské nám. – Národní svatováclavská pouť, slavnostní koncelebrovaná 

poutní mše sv.
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
  20:00 Praha-Staré Město, Rudolfi num – účast na obnovené premiéře fi lmu Sv. Václav
30. 9. – 3. 10. Chorvatsko, Záhřeb – plenární zasedání CCEE (předsedů evropských biskupských konferencí)

Z diáře biskupa Malého
 5. 9. 10:00 Beroun, kostel sv. Jakuba Staršího – mše sv. s udílením jáhenského svěcení
 11. 9. 10:00 Vlašim, kostel sv. Jiljí – mše sv.
 12. 9. 11:00 Petrovice u Sedlčan, kostel sv. Petra a Pavla – mše sv.
 16. 9.  18:00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – mše sv., památka sv. Ludmily
 26. 9. 10:30 Vranov u Benešova, kostel sv. Václava – mše sv.
 28. 9.  10:00 Stará Boleslav, Mariánské nám. – Národní svatováclavská pouť, slavnostní koncelebrovaná 

poutní mše sv.
  19:00 Praha-Staré Město, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském nám. – ekumenické setkání

Z diáře biskupa Herbsta
 5. 9. 8:30 Velký Osek, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – mše sv.
 7. 9. 15:00 Praha-Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského – mše sv.
  7.–8. 9. Praha-Dejvice, budova KTF UK – IV. vědecká katechetická konference
 11. 9. 10:00 Praha-H radčany, katedrála – mše sv. s udílením jáhenského svěcení
 12. 9. 10:00 Plzeň-Lobzy, kostel sv. Martina a sv. Prokopa – mše sv. u příležitosti 20. výročí působení salesiánů 

v Plzni
 16. 9.  18:00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – mše sv., památka sv. Ludmily
 18. 9. 11:00 Zlín-Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů – mše sv. s udílením jáhenského 

a kněžského svěcení
 19. 9. 10:30 Praha-Nové Město, kostel Panny Marie Bolestné (alžbětinky) – mše sv. s biřmováním
 21. 9. 9:30 Praha-Řepy – účast na vikariátní konferenci I. pražského vikariátu
 25. 9. 18:00 Skryje, kostel sv. Michaela Archanděla – mše sv.
 26. 9. 9:00 Úvaly, kostel Panny Marie (Zvěstování Páně) – mše sv.
 28. 9. 10:00  Stará Boleslav, Mariánské nám. – Národní svatováclavská pouť, slavnostní koncelebrovaná 

poutní mše sv.
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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

Evropský mariánský kongres Světového apoštolátu
1. regionální evropský kongres Světového apoštolátu 
Fatimy se uskuteční ve dnech 24.–28. 9. 2010 v národ-
ním centru v Koclířově. Součástí kongresu bude hlavní 
bohoslužba v sobotu 25. 9. v 17:00, při níž budou s praž-
ským arcibiskupem Dominikem Dukou OP koncelebro-
vat biskupové a kněží-delegáti evropských zemí i kně-
ží z ČR.
Podrobný program i s možností přihlášení se na celý 
kongres najdete na http://www.cm-fatima.cz. Další 
případné informace poskytne Ing. Hana Frančáková, 
Fa timský apoštolát v ČR, 569 11 Koclířov u Svitav; tel.: 
731 598 752, fatima@iol.cz

Instalace kapitulního děkana 
Metropolitní kapituly v Praze
Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. 
Víta v Praze, v přítomnosti členů kapituly instaloval dne 
29. 6. 2010 v 18:00 ve svatovítské katedrále nového ka-
pitulního děkana ThDr. Jiřího Svobodu, JC.D., který byl 
kanonicky zvolen dne 27. 6. 2010.

Volba kapitulního děkana vyšehradské kapituly
Probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pav-
la na Vyšehradě sdělil svým dopisem z 30. 6. 2010, že 
na řádném konventu této kapituly byl zvolen děkanem 
kapituly její sídelní kanovník Mons. Anton Otte.

Personalia
Úmrtí
P. Josef Malůš SDB, dlou holetý arciděkan v Chebu, poz-
ději vyučující na Teologické fakultě v Českých Budějo-
vicích, zemřel dne 15. 6. 2010 ve věku nedožitých 81 let, 
v 43. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se ko-
nalo 22. 6. v Bystřici pod Hostýnem, pohřben byl do ro-
dinného hrobu na místním hřbitově. R.I.P.
Jiří Mošna, osobní arciděkan, kněz plzeňské diecéze 
na odp očinku v Charitním domově ve Staré Boleslavi, 
zemřel dne 4. 7. 2010 ve věku nedožitých 82 let, v 59. 
roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se kona-
lo 12. 7. v Staré Boleslavi, pohřben byl v rodinné hrob-
ce v Jičíně. R.I.P.
ThDr. Vladimír Benda, kněz pražské arcidiecéze ve vý-
službě, zemřel dne 7. 7. 2010 ve věku nedožitých 83 let, 
v 60. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se ko-
nalo 10. 7. v kostele sv. Prokopa v Praze-Braníku, po-
hřben byl na hřbitově v Loděnicích u Berouna. Zesnulý 
byl členem CCC. R.I.P.
Rudolf Zimandl, kanovník, kněz litoměřické diecéze 
na odpočinku v Charitním domově ve Staré Boleslavi, 
zemřel dne 7. 7. 2010 ve věku 91 let, v 64. roce své kněž-
ské služby. Poslední rozloučení se konalo 15. 7. ve Mce-
lích, pohřben byl na místním hřbitově. Zesnulý byl čle-
nem CCC. R.I.P.

Jubileář
Výročí svěcení
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, administrátor v Praze-Hostivaři 2. 9. 1995 (15 let)
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpočinku v Praze 12. 9. 1946 (64 let)
Mgr. Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen pražské arcidiecéze (jáhenské svěcení) 12. 9. 1990 (20 let)
P. Lukáš Lipenský O.Cr., administrátor u Sv. Petra v Praze-Novém Městě 21. 9. 2005  (5 let)
Robert Cieszkowski, administrátor v Příbrami-Březových Horách 23. 9. 1995 (15 let)

Životní jubilea
Mgr. Stefan Michal Wojdyła, farní vikář v Praze-Chodově 2. 9. 1980 (30 let)
Mgr. Chun Taek Lee, kněz diecéze Inchon,
   pověřený duchovní péčí o korejsky hovořící komunitu v pražské arcidiecézi 4. 9. 1970 (40 let)
P. Petr Augustin Beneš CSsR, farní vikář na Svaté Hoře u Příbrami 6. 9. 1965 (45 let)
MUDr. Miroslav Malý, okrskový vikář, administrátor v Čestlicích 8. 9. 1950 (60 let)
Václav Barták, emeritní farář 9. 9. 1925 (85 let)
Bořivoj Mošna, osobní děkan, kaplan Charitního domova Mukařov 19. 9. 1925 (85 let)
Mons. Mgr. Václav Malý, pražský pomocný biskup 21. 9. 1950 (60 let)
František Benda, farář v Ořechu 22. 9. 1928 (82 let)
P. PhDr. Libor Ovečka, Th.D., SDB, odb. asistent KTF UK 27. 9. 1950 (60 let)
Mgr. Krzysztof Lach, farář v Úvalech 28. 9. 1965 (45 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
P. Mgr. Norbert Milan Badal OP byl s účinností od 1. 7. 
2010 jmenován a ustanoven tajem níkem ordináře.
Mgr. Jan Böhm byl s účinností od 1. 7. 2010 na dobu 3 let 
jmenován okrskovým vikářem vikariátu Benešov. Tímto 
ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., kněz královéhradecké diecé-
ze, vyučující na KTF UK v Praze, byl s účinností od 3. 7. 

2010 ustanoven a jmenován kanovníkem Kolegiátní 
kapituly Všech svatých na Hradě pražském.
P. ThLic. Pavel Čáp SDB byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 9. 2010 jmenován 
a ustanoven administrátorem ŘK farnosti u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice.
P. Lukáš Fošum OP byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 8. 2010 jmenován a ustano-
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ven farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv. Jiljí, Praha-
-Staré Město.
ThMgr. Andrzej Czesław Grygiel byl s účinností od 1. 7. 
2010 uvolněn z funkce administrá tora ŘK farnosti Benát-
ky nad Jizerou a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven administrátorem in spiritualibus tamtéž.
P. Mgr. Petr Havlíček SJ byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2010 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK akademické farnosti Praha. Tímto 
ustanovením se nemění jeho ostatní ustanovení.
P. Mgr. Pavel Dominik Savio Hertl SDB byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od 1. 9. 2010 
uvolněn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice.
Pavel Jančík byl s účinností od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2014 
jmenován členem vikariátní rady IV. pražského vikariá-
tu. Jeho ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. Mieczysław Jóźwiak CMF byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 9. 2010 jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u kostela 
sv. Matěje, Praha-Dejvice.
P. Lohel Zdeněk Klindera, Th.D., O.Præm. byl s účinností 
od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2014 jmenován členem vikariát-
ní rady II. pražského vikariátu. Jeho ostatní ustanovení 
zůstávají nadále v platnosti.
P. Mgr. Andrzej Koch CMF byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 9. 2010 uvolněn 
z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela sv. Matěje, 
Praha-Dejvice, a rektora klášterního kostela sv. Václa-
va, Praha-Dejvice.
Mgr. Jan Kotas, S.L.L., byl s účinností od 3. 7. 2010 usta-
noven a jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly 
Všech svatých na Hradě pražském.
P. Antonín Krasucki OP byl se souhlasem svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 9. 2010 jmenován 
a ustanoven kaplanem Základní školy sv. Voršily v Pra-
ze. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní usta-
novení.
P. Krzysztof Łabędź CMF byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 9. 2010 jmenován 
a ustanoven farářem ŘK farnosti u kostela sv. Matěje, 
Praha-Dejvice.
Mgr. František Masařík byl s účinností od 1. 7. 2010 jme-
nován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK far-
nosti Sedlec-Prčice a s účinností od 1. 7. 2010 do 31. 12. 
2014 byl jmenován členem vikariátní rady vikariátu Be-
nešov. Těmito ustanoveními se nemění ani neruší jeho 
ostatní ustanovení.
P. Mgr. Petr Matula SDB byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 7. 2010 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Terezie od Dí-
těte Ježíše, Praha-Kobylisy.
Mons. Dr. Jan Mráz, kněz brněnské diecéze, rektor pa-
pežské koleje Nepomucenum v Římě, byl s účinností 
od 3. 7. 2010 ustanoven a jmenován kanovníkem Kole-
giátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.
P. Mgr. Tadeusz Mrzygłód CMF byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 9. 2010 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Ma-
těje, Praha-Dejvice.

P. Maciej Niedzielski OP byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2010 uvolněn z funk-
ce farního vikáře Polské ŘK farnosti a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven farářem tamtéž.
P. Paweł Janusz Opaliński OP byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 9. 2010 uvol-
něn z funkce faráře Polské ŘK farnosti a návazně s účin-
ností od téhož data i z funkce člena vikariátní rady 
I. pražského vikariátu.
Mgr. Jan Pata byl s účinností od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2014 
jmenován členem vikariátní rady IV. pražského vikariá-
tu. Jeho ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., kněz královéhra-
decké diecéze, vyučující na KTF UK v Praze, byl s účin-
ností od 3. 7. 2010 ustanoven a jmenován kanovníkem 
Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.
Mons. Winfried Pilz, kněz arcidiecéze Kolín nad Rýnem, 
byl na návrh Německé biskupské kon ference s účin-
ností od 1. 7. 2010 na dobu pěti let jmenován a ustano-
ven kaplanem německy mluvící komunity v Arcidiecézi 
pražské a v návaznosti na toto ustanovení byl s účin-
ností od 1. 7. 2010 na dobu pěti let jmenován a ustano-
ven rektorem in spiritualibus kostela sv. Jana Nepomuc-
kého, Praha-Nové Město.
Mgr. Michal Procházka, okrskový vikář, byl s účinnos-
tí od 1. 7. 2010 jmenován a ustanoven administráto-
rem excurrendo in materialibus ŘK farnosti Benátky nad 
Jizerou. Tímto ustanovením se nemění ani neruší jeho 
ostatní ustanovení.
P. Jan Regner SJ byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 9. 2010 jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘK akademické farnosti Praha. 
Jeho ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
Prof. Dr. Albert-Petr Rethmann, kněz diecéze Münster, 
profesor KTF UK v Praze, byl s účinností od 3. 7. 2010 
ustanoven a jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly 
Všech svatých na Hradě pražském.
Václav Sochor byl s účinností od 1. 7. 2010 do 31. 12. 
2014 jmenován členem vikariátní rady IV. pražské-
ho vikariátu. Jeho ostatní ustanovení zůstávají nadále 
v platnosti.
Mgr. Pavel Trefný byl na návrh soudního vikáře Metro-
politního soudu Arcidiecéze pražské s účinností od 1. 7. 
2010 jmenován a ustanoven členem Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské ve funkci vyšet-
řující soudce-instruktor.
P. ThLic. Norbert František Vehovský O.Præm. byl se 
souhlasem svého řeholního představeného s účinností 
od 1. 9. 2010 jmenován a ustanoven kaplanem Veselé 
školy – církevní základní školy a základní umělecké ško-
ly v Praze-Novém Městě. Tímto ustanovením se nemění 
ani neruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Peter Ján Wach OFM byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 9. 2010 uvolněn 
z funkce výpomocného duchovního ŘK farnosti u kos-
tela Panny Marie Sněžné, Praha-Nové Město.
Mgr. Petr Zelinka SDB byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 7. 2010 ustanoven k já-
henské službě v ŘK farnosti u kostela sv. Terezie od Dítě-
te Ježíše, Praha-Kobylisy.
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PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 705 (754)
fax: 220 181 373, e-mail: kancelar.ps@vira.cz
http://ps.apha.cz

Kurz pro pomocníky v pastoraci
S předstihem upozorňujeme, že v říjnu začíná v sále 
Pastoračního střediska (vstup z Kolejní 4, Praha-Dejvi-
ce) druhý ročník dvouletého kurzu, určeného těm, kdo 
mají zájem pomáhat v pastorační práci.
První ze sedmi setkání se uskuteční v sobotu 2. 10., další 
pak vždy o sobotách: 30. 10. a 27. 11. 2010; v roce 2011 
pak 15. a 29. 1., 26. 3. a 14. 5. Začátek je vždy v 9:00.

Seminář Život v Duchu
Srdečně zveme k účasti na semináři Život v Duchu, kte-
rý se bude konat od 7. října do 16. prosince 2010, vždy 
v čtvrtek od 19:00 (+ celá sobota 27. listopadu). Semi-
nář, který v prostorách Pastoračního střediska společ-
ně organizují Komunita Chemin Neuf a Katolická chari-
smatická obnova, má sloužit jako příprava pro otevření 
se milosti nového vylití Ducha svatého a jeho vedení 
v životě křesťana. Je určen pro dospělé křesťany jaké-
hokoliv věku.
Účast je nezbytná od počátku, seminář bude jen pro 
přihlášené, závazné přihlášky proto zasílejte do 20. 
září na koordinator@cho.cz, Pavla Strettiová, tel.: 
774 241 990.

Milovat sám sebe – rekolekce s P. Augustynem
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Pastorač-
ním střediskem pořádá ve dnech 5.–6. listopadu 2010 již 
tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ, tento-
krát na téma: Milovat sám sebe.
Během rekolekcí se dotkneme těchto témat: •Milovat 
sám sebe znamená milovat život; •Zvolte si život; •Život 
vyžaduje každodenní volby; •Milovat sám sebe v život-
ní praxi; •Hněv je nepřítelem lásky k sobě.
Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby 
před Nejsvětější svátostí nebo využití nabídky svátosti 
smíření či duchovního rozhovoru s knězem.
Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací 
a v 18:30 slavením eucharistie. Po zaslání přihlášky do-
tyčnému pošleme podrobnější informace se složenkou 
k uhrazení nákladů na rekolekce: 150 Kč (+ 30 Kč v pří-
padě objednání bagety k sobotnímu obědu).
Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nej-
později do 29. října na adrese Pastoračního střediska 
nebo prostřednictvím formuláře v rubrice Přihlašte se 
na www.ps.apha.cz

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

Program efektivního rodičovství krok za krokem
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.

 ■ 1., 8. a 22. října, 5.a 19. listopadu a 3. prosince 2010 
(pátky) od 19:00 do 22:00 v MC Milovice, nám. 30. 
června 507. Tomuto kurzu bude předcházet ukáz-
ková hodina 24. září. Lektoři Mgr. Ing. Jan Čapek 
a Mgr. Markéta Čapková. Přihlašovací kontakt: 
Mgr. Ludmila Šimková, ředitelka MC Milovice, mater-
ske@centrum.cz, tel. 728 656 530.

 ■ 16. a 23. října a 13. listopadu 2010 (soboty) od 9:00 
do 17:00 v MC Rybička, Na Chodovci 54, Praha 
4 – Spořilov. Lektorka Mgr. Martina Běťáková. 
Přihlašovací kontakt: Lenka Hrklová, ředitelka MC, 
 leniiisek@gmail.com, tel. 602 338 809.

 ■ 23. října, 6. a 20. listopadu 2010 (soboty) od 9:00 
do 17:00 v MC Jablíčkov, Dvouletky 24 (naproti), 
Praha 10 – Strašnice. Lektorka Mgr. Julie Žemlová. 
Přihlašovací kontakt: jablickov@centrum.cz, tel. 
604 206 016.

O jednotlivých kurzech též na http://rodinnecentrum.
cz/Aktuality/. Program nabízíme též farnostem a spole-
čenstvím rodin. Již čtvrtým rokem tento projekt dotuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteč-
ní opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 
10. října – 30. listopadu 2010. Setkání jsou vždy v úterý 
od 19:30 do 21:30 a mají informační a zážitkovou část. 
Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracov-
níků Centra tvořený manželskými páry, psychologem, 
jáhnem a knězem. Další termíny jsou 18. ledna – 8. břez-
na 2011 a 12. dubna – 31. května 2011. Na kurzy se 
snoubenci přihlašují předem mailem, telefonicky nebo 
přes formuláře na stránkách http://cpr.apha.cz/snou-
benci/
O různých formách přípravy na manželství pořáda-
ných Centrem pro rodinu nebo jinými subjekty se mů-
žete informovat telefonicky nebo na adrese http://cpr.
apha.cz/snoubenci/. Tam naleznete i mnohé odpově-
di na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v ka-
tolické církvi.

Máma a táta pro 21. století třikrát nově
V termínech od 30. září, 5. a 12. října pořádá Občan-
ské sdružení Rodinné centrum Praha kurzy pro maminky 
po narození dítěte. Kurzy tvoří 8 setkání po 3 hodinách 
vždy dopoledne od 9:00 do 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.
Nejbližší kurzy:

 ■ 30. 9. – 24. 11. (čtvrtky) ve Školícím centru Lehovec, 
Kardašovská 671, Praha 9, lektorky Marie Macounová 
a Zuzana Fischerová

 ■ 5. 10. – 23. 11. (úterky) v Katolické oáze Černý Most, 
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most, lektorky 
Zdena Veselá a Zuzana Fischerová
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 ■ 12. 10. – 30. 11. (úterky) v Komunitním centru Matky 
Terezy, U Modré školy 1, Praha 11 – Háje, lektorky 
Marie Macounová a Jarka Korčáková

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.
Přihlášky a podrobnější informace: tel. 602 972 887 nebo 
737 150 559, mail: mama.tata21@centrum.cz, http://ro-
dinnecentrum.cz/mata/

Sobota pro manželky
na téma „Hledání pokoje“ se uskuteční v sobotu 16. říj-
na od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku, Kolejní 
4, Praha 6. Setkání povedou ThLic. Kateřina Lachma-

nová, Th.D., a Mgr. Eva Jelínková. Součástí programu 
bude sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení je za-
jištěno. Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření 
a na závěr programu mše svatá. Cílem setkání je umož-
nit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. Zájemkyně 
se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Cen-
tru anebo na http://cpr.apha.cz/manzelky/

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
Veškerý program začne až 1. října kromě nedělních mší 
svatých v 18:00 v kostele sv. Apolináře, které se budou 
konat od 5. září.

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

Víkend pro nezadané svobodné bezdětné katolíky
ve věku 28–40 let, kteří hledají svůj protějšek, se koná 
17.–19. září v Perninku v Krušných horách. Příjezd v pá-
tek od 18:30, začínáme večeří ve 20:00 a skončíme 
v neděli po obědě. Cena pobytu je 750 Kč. Hlaste se 
na mailu: spolecne70@volny.cz. Bližší informace jsou 
v kalendáři akcí na www.praha.signaly.cz

Víkendovka pro náctileté
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku „Když dva 
se rádi mají… aneb O lásce a chození“, která se koná 
1.–3. října v ADCŽM Nazaret. „Od kolika let je dobré 
s někým chodit? Může věřící chodit s někým, kdo ne-
věří? 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. Bližší 
informace na www.praha.signaly.cz. Hlaste se předem 
na 244 910 469 nebo na mailu nazaret@apha.cz

Bibliodrama
ADCŽM Nazaret vás zve na bibliodrama, což je jedna 
z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým 
textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, sku-
pinové práce a biblické exegese. Začínáme od října 
a sejdeme se vždy v sudé úterý, tj. 5. a 19. října v 18:15. 
Vítáni jsou věřící i nevěřící, protože si navzájem mohou 
být velkým obohacením. Kontakt: macek_karel@cen-
trum.cz

Škola partnerství
Pro školní rok 2010/2011 jsme pro vás opět připravi-
li kurz, ve kterém bude příležitost intenzivně se zaměřit 
na mnohá témata spojená s partnerskými vztahy a zís-
kat důležité podněty a informace pro váš současný 
a budoucí život. Čerpáme z oblasti psychologie, spiri-

tuality, medicíny atd. Kurz je určen pro páry, které spo-
lu chodí jakkoliv dlouhou dobu, i pro jednotlivce (tzv. 
„singles“) ve věku od 17 do 30 let. Kurz trvá 4 víken-
dy a probíhá v centru Nazaret. Začíná se vždy v pátek 
v 19:15, končíme v neděli po obědě. Zajištěno je uby-
tování i strava. Cena za 1 víkend je 250 Kč. Přihlášku se 
jménem, věkem, adresou, mobilním číslem a mailem 
pošlete na adresu adcm-pha@volny.cz. Více informací 
o kurzu na www.praha.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), které proběhnou od 16. do 21. srp-
na 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. Poutníkům z České republiky, kteří chtějí využít 
organizovanou nabídku Sekce pro mládež ČBK, do-
poručujeme (společnou) přihlášku přes diecézní cen-
tra mládeže z důvodů organizace a logistiky ubytová-
ní a účasti na programu Českého národního centra. 
Mohou se hlásit na (arci)diecézní centra pro mládež 
svých diecézí od 1. října 2010 zasláním vyplněné přihláš-
ky. Sekce pro mládež pracuje také na formě přihláše-
ní přes internet. Více informací najdete na http://mad-
rid2011.signaly.cz/, kde bude možno se přihlásit.

Bohoslovci Arcibiskupského 
semináře v Praze
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 111
e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz, http://www.arcs.cuni.cz

Bohoslovecká křížová cesta
Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze sestavili 
křížovou cestu s úmyslem posílit modlitby za nová kněž-
ská povolání a jako duchovní podporu zejména těm, 
kteří přicházejí do Teologického konviktu (přípravný 
ročník do semináře) a do prvního ročníku kněžského se-
mináře. Křížovou cestu nazvali „Pojď a následuj mne!“. 
Texty, kterými jsou jednotlivá zastavení tradiční křížové 
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cesty doprovázena, se zaměřují na následování Krista. 
Týkají se každého křesťana, ale obzvlášť bohoslovce, 
kněze a dalších zasvěcených osob.
Dne 21. května 2010 této křížové cestě udělil Mons. Do-
minik Duka OP, arcibiskup pražský, „imprimatur“ s přá-
ním: „Kéž Pán vyslyší prosby těch, kdo se budou tuto 
křížovou cestu modlit, dá jim světlo poznání hodnot bo-
lesti, sílu přijímat a milovat svůj kříž, a tak Pána následo-
vat.“
Zakoupením této publikace rovněž podpoříte Na-
daci Arcibiskupského semináře v Praze (Thákurova 3, 
160 00 Praha 6), která fi nancuje formaci bohoslovců 
a jejich aktivity pro pastoraci povolání. Křížová cesta 
je vyhotovena v dárkovém provedení v pohlednico-
vém formátu s reprodukcemi zastavení křížové cesty, 

která se nachází na známém jihočeském mariánském 
poutním místě Lomec u Vodňan. Minimální příspě-
vek za jeden výtisk je 49 Kč. Výnos jde přímo na pod-
poru aktivit Arcibiskupského semináře. Svůj příspěvek 
můžete převést buď poštovní poukázkou na výše uve-
denou adresu, nebo bankovním převodem na účet 
č. 162795379/0800 s variabilním symbolem 444 (v po-
sledním případě uveďte prosím do „zprávy pro příjem-
ce“ své jméno a adresu, jinak vám zásilku nemůžeme 
poslat). Pro jistotu napište zprávu, o kolik publikací křížo-
vé cesty máte zájem a kam se mají poslat, a to poštou 
na výše zmíněnou adresu nebo e-mailem (tajemnice@
arcs.cuni.cz) či telefonicky (220 181 508). Více informa-
cí o této iniciativě najdete na seminárním webu (www.
seminar.cuni.cz).

Komunita Chemin Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441-2, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, http//www.chemin-neuf.cz

Liturgie v kostele 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.

Víkend pro tebe 2.–3. 10., (14–18 let, Tuchoměřice u Prahy, klášter)
Seminář Život v Duchu 7. 10. – 16. 12., více informací v rubrice Pastoračního střediska, str. 8.

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

Pravidelný program v novém školním roce
Po  17:00 Dramatická dílna pro děti a mládež
Po  17:30 Anonymní alkoholici
Po  19:00 Komorní orchestr pro mládež
Po-Pá  9:00-12:00 Mateřské centrum Domeček – YMCA Praha, o.s.; prostor k posezení pro maminky 

a herna pro děti; vstupné 50 Kč, děti zdarma; www.mc-domecek.cz
Út  15:30 výuka náboženství
St  15:30 Rodinná tvůrčí dílna
St  15:30 a 17:00 skautský oddíl
Čt  16:00 Klub univerzálních sportovců, srazy před KCMT, www.kskpraha.org

Taneční kurzy pro dospělé  od 2. listopadu každé úterý; začátečníci: 18:45–20:30; pokročilí: 20:30–22:15; 
info a přihlášky na tel. 604 808 515, www.astra-praha.cz

Filmový klub     každý třetí čtvrtek v měsíci od 19:00; promítání fi lmu s následnou debatou, vstup 
volný

Klub křesťanských seniorů  se schází v objektu KCMT druhé pondělí v měsíci od 16:00 k pravidelným 
přednáškám, dále pořádáme sobotní vycházky a výlety; info na tel. 272 920 904 
(Ing. Decker)

Září 2010
 6. 9. 17:00 Dramatická dílna – zápis
 6. 9. 19:00 Komorní orchestr mládeže – zápis
 8. 9. 15:30 Rodinná tvůrčí dílna – zápis
 9. 9. 16:00 Klub univerzálních sportovců – zápis
 16. 9. 19:00 Filmový klub – promítání fi lmu s následnou debatou, vstup volný
 19. 9. 14:00 narozeninová oslava mateřského centra Domeček
 23. 9. 18:00 Svatováclavský koncert: Hudba Hradní stráže a Policie ČR; vstup volný
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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

Bluesman Jan Spálený hostem Slávka Klecandra
První poprázdninové pokračování koncertů z cyklu Tři-
náctého na třináctce, do kterého si východočeský 
zpěvák a kytarista, zakladatel kapely Oboroh Slávek 
Klecandr zve rozličné hudební hosty, se bude konat 
v pondělí 13. září od 19:00. Tentokrát bude hostem ve-
čera hudební dramaturg a moderátor, zpěvák, skla-
datel, textař a multiinstrumentalista, s Petrem Kaland-
rou zakladatel slavného ASPM, bluesman Jan Spálený. 
Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Tento ve-
čer fi nančně podpořila Nadace Život umělce. Místa je 
možné si rezervovat do nedělní půlnoci 12. září na mai-
lové adrese 13na13@centrum.cz

Spiritual Fest 2010
Osmý ročník „svátku spirituálů“, poprvé mezinárod-
ní a poprvé dvoudenní, se koná v Praze 13 v sobotu 
18. září v KC sv. Prokopa a v neděli 19. září ve Spolkovém 
domě ve Stodůlkách, po oba dny od 14 do 22 hodin.
Kromě pořádajícího souboru Geshem se můžete těšit 
na spirituály – duchovní písně černých otroků – a go-
spely v nejrůznějších stylech v provedení mnoha inter-
pretů.
Sobota 18. 9. Cantarina, Myšáci, YMCA Jakoubek, 

T´N´T, Columbella, Besharmonie, DNA, 
Gospel Friends (D), True Harmony, 
Caecilia Chorus (SK), Hradecké ko-
morní tucteto, Lee A. Davison (USA), TF 
Gospel Singers (F).

Neděle 19. 9. Grandis, Gospel Swingers (D), Brno 
Gospel Choir, Frater Choir (HU), Sváťa 
Karásek, Opole Gospel Choir (PL), 
Nsango Malamu (CZ, Angola, Kongo) 
a Sopron Gospel (HU).

Festival podpořili MK ČR, Nadace Život umělce, Spo-
lečnost pro duchovní hudbu a Psalterium. Festi-
val se koná pod záštitou předsedy Ekumenické rady 
církví v ČR Mgr. Joela Rumla. Vstupné je již tradič-
ně dobrovolné, vstup bezbariérový. Více informací 
na http://www.festival.spiritualy.cz/

Prokopská zastavení
Srdečně vás zveme na další pokračování večerů s ná-
zvem „Prokopská zastavení“, tentokrát pod názvem: 
Turínské plátno – němý, ale výmluvný svědek. Večerem 
bude provázet Mgr. Petr Mecl. Beseda s prezentací se 
bude konat v KC sv. Prokopa v úterý 14. září od 18:30. 
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Dopolední Kurzy Alfa
Od 22. září do 1. prosince 2010, vždy ve středu od 9:45, 
se budou nejen pro maminky s dětmi a pro seniory 
konat dopolední Kurzy Alfa, tj. krátký praktický úvod 
do křesťanské víry, jehož prostřednictvím můžete po-
znávat křesťanství zajímavým a zábavným způsobem. 
Začínáme ve středu 22. září úvodním dopoledním pro-
gramem. Po kávě a malém pohoštění na úvod násle-

duje promluva, po ní je příležitost zúčastnit se diskuse 
v malé skupince.
Součástí kurzu je i společný půlden s obědem (v so-
botu 30. října). Kurz je veden týmem spolupracovníků. 
Setkání se konají v prostorách KC sv. Prokopa. Přihlá-
sit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní dopo-
ledne. V případě zájmu se hlaste na mailu: knihovna@ 
centrumbutovice.cz nebo na tel. 251 613 969 u Marie 
Průchové.

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
4. 9.  Poutní mariánská sobota: 9:00 mod-

litba růžence, 9:30 katecheze, 10:00 
adorace, možnost přijetí svátosti smíře-
ní, 11:00 mše svatá, 13:00 křížová cesta, 
13:45 závěrečná mariánská pobožnost 
(vede P. František Masařík)

5. 9. 9:00 mše svatá s gregoriánskými zpěvy 
a varhanní hudbou na jejich motivy 
(Svatohorský chrámový sbor)

11. 9. 9:00 pouť bývalých svatohorských minist-
rantů

  18:00 latinské zpívané chorální nešpory
15. 9. 17:00 mše svatá na památku Panny Ma rie 

Bolestné, hudba:  Marc-An to ine Char-
pentier: Stabat Mater (Svatohorský 
chrá mový sbor)

18. 9. 10:00–22:00 Příbramská svatohorská šalmaj – his-
torická slavnost na Svatohorském ná-
městí

19. 9. 9:00 mši svatou přenáší Radio Proglas
28. 9.  slavnost sv. Václava – mše svaté v 7:00, 

9:00 a 17:00

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

Dobříšské záření 2010
V měsíci září vás zveme na tradiční kulturní charitativ-
ní festival Dobříšské záření, který připravuje ŘK farnost 
Dobříš společně se Sborem Českobratrské církve evan-
gelické v Dobříši již více jak 10 let. Výtěžek z festivalu 
bude věnován Farní Charitě ve Starém Kníně, která po-
skytuje sociální pomoc lidem v tísni a provozuje azylový 
dům pro matky s dětmi.

Program
Pá 10. 9. 9:00 Vernisáž výstavy akademického 

malíře Miro Pograna „Japonsko 
v srdci“, refl ektující studijní a tvořivý 
pobyt v krajině vycházejícího slun-
ce; výstava potrvá do poloviny října; 
vstupné dobrovolné (PC)

Ne 12. 9. 17:00 Koncert komorní hudby v podá-
ní souboru Musica Podberdensis, 
na programu jsou díla J. Suka, A. 
Dvořáka, G. F. Händela, A. Vivaldiho 
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a dalších; vstupné dobrovolné (kos-
tel Nejsvětější Trojice)

Pá 17. 9. 19:00 Koncert folkrockové skupiny Tra-
band – v kulturním domě; vstupné 
150 Kč, vstupenky je možno zakou-
pit předem v Informačním středisku 
v Dobříši (náměstí)

Ne 19. 9. 15:00 „Neděle nejen pro děti“: hry a soutě-
že pro děti, občerstvení, během od-
poledne vystoupí divadlo STUDNA 
s představením „Bajky“; vstupné 
dobrovolné (zahrada evangelické 
fary)

Čt 23. 9. 19:00 Večer s P. Martinem Holíkem, ředite-
lem Radia Proglas a spoluzaklada-
telem TV Noe – diskuse o médiích, 
která dělají křesťané; vstupné dob-
rovolné (PC)

Út 28. 9. 19:00 Koncert Dany Krausové: sefardské 
a jiné písně (sólový zpěv), kytarový 
doprovod Marika Baránková; dopo-
ručené vstupné 100 Kč (evangelický 
kostel)

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

Povodňová pomoc ADCH Praha
ADCH Praha vyhlásila v srpnu po povodních sbírku hu-
manitární pomoci. Dary od pražských dárců se shroma-
žďovaly v charitním azylovém domě v Karlíně a pak se 
přímo odvážely do postižených oblastí. Jednalo se pře-
devším o balenou vodu, bundy, savo, smetáčky a lo-
patky a ze svého humanitárního skladu přidala Chari-
ta tolik potřebné vysoušeče a další hygienické, čisticí 
a úklidové prostředky.
Pomoc koordinoval Mgr. Stanislav Fiala za ADCH Praha 
přímo s krizovým štábem DCH Litoměřice.

Charita Praha pomáhá dětem ulice 
v konžské Kinshase
ADCH Praha působí v Konžské demokratické repub-
lice již 4. rokem a zaměřuje se na podporu dětí v je-
jich vzdělávání (Adopce na dálku®) a na humanitár-
ní pomoc uprchlíkům na východě země. Nově chce 
Charita Praha směřovat pomoc také dětem, které žijí 
v ulicích hlavního města bez zázemí rodiny. Těchto dětí 
jsou desetitisíce a podmínky, v nichž vyrůstají, jsou velmi 
kruté. Pravidlem, spíše než výjimkou, jsou tělesné tres-
ty od starších vrstevníků, nucená prostituce, násilí, kri-
minalita.
Nadějí je centrum pro děti ulice „Ndako ya biso“ (v pře-
kladu Náš dům). Sociální pracovníci usilují o návrat dětí 
do jejich rodin. Doposud se to podařilo již ve 450 pří-
padech. V denním centru navíc probíhají kurzy alfabe-
tizace, je zde dostupná lékařská péče (nejčastěji pro 
léčbu malárie, zranění, infekcí apod.), poradna a fot-
balové hřiště. Pro děti, u kterých již není možný návrat 
do rodiny, se snažíme zřídit odborné učiliště, kde by se 
jim dostalo praktického vzdělání (zedník, stolař, elektri-

kář apod.), jež otevírá cestu k placenému zaměstnání, 
a tedy i pryč z ulice.
Projekty na pomoc dětem ulice v Kinshase lze podpořit 
fi nančním darem zaslaným na číslo účtu 749011/0100, 
VS 209 01. Děkujeme!

Provincie kapucínů v ČR, Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, tel: 220 516 740
e-mail: loreta@kapucini.cz; www.loreta.cz
Papežská legace pro Svatyni Svaté Chýše v Loretu (De-
legazione Pontifi cia Santuario della Santa di Casa Lo-
reto) a bratři kapucíni zvou všechny milovníky varhanní 
hudby na koncert Loretánského varhanního festivalu, 
který se koná ve čtvrtek 16. září v 19:30. Na původní ba-
rokní varhany zahraje vatikánský varhaník p. Gianlu-
ca Libertucci. Na programu budou skladby J. K. Kerlla, 
A. Vivaldiho, J. G. Walthera, J. C. Simona, D. Pucciniho, 
A. Lucchesiho, W. A. Mozarta, G. Valereho a N. Moretti-
ho. Vstup je volný. K poslechu jste srdečně zváni.

Pravidelné bohoslužby
sobota 7:30 Loretánská kaple
neděle 18:00 kostel Narození Páně

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 – Řepy
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720
http://www.domovrepy.cz; http://www.boromejky.cz

5. 9. 16:00 Koncert pro Domov (Vladimír Mišík 
a ČDG, Tap Tap Orchestr): akce pro 
celou rodinu: aktivity pro děti, skáka-
cí hrad, občerstvení, výstava výtvar-
ných prací dětí ZŠ speciální Korálek 
Kladno, prodej knih, hraček a sladkos-
tí; moderuje Josef Hervert; vstupenky 
od 23. 8. na vrátnici Domova, rezerva-
ce a info: zora.vondrackova@domo-
vrepy.cz, tel: 775 853 537; cena vstu-
penek 150 Kč / studenti, senioři a ZTP: 
80 Kč; děti do 14 let zdarma (letní pódi-
um, v případě špatného počasí sál při-
lehlé Sokolovny)

20. 9. 10:00 Hudební dopoledne: klasickou a lido-
vou hudbu hrají a zpívají studenti JAMU 
(stacionář)

26. 9. 18:00 Zahájení koncertní sezóny – Trio Sírius 
(Viktorie Večerová – viola, Vladimír 
Sůva – violoncello, Jiří Skuhra – fl étna 
(kostel sv. Rodiny)

3.–30. 9. 10:00–18:00 Výstava výtvarných prací dětí 
Základní školy speciální Korálek Kladno 
(refektář)

Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce je dob-
rovolné. Výtěžek je určen na podporu naší činnosti. Do-
mov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku. 
Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání pro-
gramů mailem, pište na: zora.vondrackova@domovre-
py.cz, tel: 775 853 537.
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Mariánská mše 
ve svatomikulášském chrámu
Slavnostní mši svatou v chrámě sv. Mikuláše na Malé 
Straně ke cti Panny Marie de Foy bude 7. září v 18:00 
sloužit provinciál českých jezuitů P. František Hylmar SJ. 
Za řízení Miloše Boka při ní zazní Missa brevis Es dur a další 
menší díla pro dětský sbor a varhany. Jste srdečně zváni

Osobnost a dílo 
Bedřicha Antonína Wiedermanna
9. září v 19:00 pořádá Společnost pro duchovní hud-
bu a Královská kolegiátní kapitula za podpory MČ Pra-
hy 2 v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehra-
dě druhý koncert cyklu věnovaného dílu a osobnosti 
Bedřicha Antonína Wiedermanna. Sborová díla B. A. 
Wiedermanna a O. A. Tichého provede Bach-collegi-
um Praha, varhanní skladby mimo jiné i od B. A. Wie-
dermanna uvede titulární varhaník kapitulní baziliky 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Josef Lecian. Vstup 
na koncert je volný, jste srdečně zváni!

Duch pouti do Santiago de Compostela
Misionáři identes zvou srdečně všechny, které zajímá 
cesta do Santiago de Compostela, na „Svatojakubský 
den“, k přednáškovému semináři s názvem Duch pouti 
do Santiago de Compostela. Setkání se uskuteční v so-
botu 11. září od 9:00 do 15:00 v sále na Habrovce. Místo 
je v zahradě mezi ulicemi U Krčské vodárny a U Habrov-
ky, čp. 66 (není odnikud vidět), Praha 4. (Když stojíte če-
lem k poliklinice na Budějovickém náměstí, obejděte 
ji zprava, ulicí Na Krčské stráni, která vás přivede k uli-
ci U Krčské vodárny. Tou se dáte doprava a po asi sto 
metrech je křižovatka s ulicí U Habrovky se zmíněnou 
zahradou). V zahradě stojí dřevěný kostel sv. Františka, 
tzv. Habrovka, a sál, ve kterém akce proběhne.
Program tohoto přednáškového semináře není konci-
pován jako přednáška s promítáním obrázků z cesty. 
Bude zaměřen, jak už napovídá téma, na ducha této 
pouti a o tom budou i dvě přednášky, na které pak na-
váže seminář.
Program: mše svatá (9:00), 1. přednáška (10:00), hud-
ba (11:00), 2. přednáška (11:15), seminář (12:15), hud-
ba (14:00), občerstvení (14:15), závěr (15:00)
Cesta do Compostely je lákavé téma pro mnohé, tedy 
i pro nekřesťany, a třebaže z toho máme radost, chce-
me ujistit, že zde nejde o pokus zavádět synkretismus, 
ale skutečně o křesťanský, apoštolský duchovní základ 
této cesty.
Účastnický poplatek 30 Kč. Předem děkujeme za váš 
zájem a těšíme se na vás.

Pouť ke Sv. Ludmile na Tetíně
V sobotu 18. září vás farnosti berounského vikariátu sr-
dečně zvou na pouť ke Sv. Ludmile na Tetíně.

Program pouti
10:00 slavnostní mše sv. v kostele sv. Ludmily
11:30 občerstvení před budovou fary
13:00 „Svatá Ludmila a svatý Václav“ (přednáška 

doc. Jana Royta)
15:00 požehnání
16:00 koncert smyčcového kvarteta „Uniquartet“

Do kostela na kole
Poradní odbor pro otázky životního prostředí při Synod-
ní radě Českobratrské církve evangelické, Ekologická 
sekce České křesťanské akademie a Česká křesťanská 
environmentální síť vyhlašují na neděli 19. září a sobotu 
18. září 2010 již třetí ročník akce s názvem „Do kostela 
na kole“, jejímž cílem je propagovat cyklistickou dopra-
vu, která je, stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu 
prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou ne-
poměrně levnější, zdravější, a na kratší vzdálenosti do-
konce statisticky rychlejší.
K akci se může připojit každý, kdo v neděli 19. září, resp. 
v sobotu 18. září 2010 přijede do kostela na kole. Udělej-
me něco pro životní prostředí – projevíme tak svůj vztah 
k Božímu stvoření.

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se uskuteční v nedě-
li 19. září od 16 do 18 hodin v zasedacím sále úřadu 
Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 – Smí-
chov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Vác-
lava) pod názvem „Voda pro Haiti“. Našimi hosty bu-
dou Václav Vacek z občanského sdružení Fidcon, 
koordinátor projektu Praga-Haiti, a jeho spolupracov-
níci. Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti 
zajištěn.
Bližší info: http://www.focolare.cz. Chcete-li dostávat 
pozvánky pravidelně elektronickou poštou, můžete se 
obrátit na adresu zlata.praha@focolare.cz
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové evangelizace, vychá-
zející ze spirituality společenství, ke které dala pod-
nět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při 
své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro 
všechny, kteří se snaží o duchovní obnovu svou i své-
ho města v duchu myšlenky: „Chceme-li proměnit měs-
to, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami 
sebe.“

Kolegium katolických lékařů 
pražské arcidiecéze
srdečně zve na další ze svých večerů: 22. září pronese 
prof. Dr. Libor Prudký přednášku na téma Transforma-
ce společnosti jako proces změny hodnot: očekává-
ní a výsledky. Přednášky se konají v budově III. inter-
ní kliniky Všeobecné FN, U nemocnice 1, Praha-Nové 
Město (bývalá jezuitská kolej s průčelím do Karlova 
nám.), vždy ve středu v 18:30. Případné změny nalez-
nete na http://akkl.webpark.cz

Kurzy Alfa – praktický úvod do křesťanství
Srdečně zveme zájemce o poznávání křesťanství, víry 
a vztahu s Ježíšem Kristem, ale také ty, kdo hledají přá-
tele, na podzimní Kurzy Alfa v Praze-Kobylisích (www.
kurzyalfa.cz). Znáte-li někoho takového, jste spolu 
s ním srdečně zváni, můžete mu říci a doprovodit jej 
na úvodní večer. Koná se ve farním sále u Sv. Terezičky 
v Kobylisích ve čtvrtek 23. září v 19:00. Kurz dále pokra-
čuje každý čtvrtek od 30. září do 16. prosince 2010, vždy 
od 19:00 do 21:30, na adrese Kobyliské náměstí 1, Pra-
ha 8 – Kobylisy (stanice metra C – Kobylisy, výstup směr 
Salesiánské centrum, kostel sv. Terezie).
Pozvánky, přihlášky, program i podrobnější informace 
najdete na http://terezicka.sdb.cz/kurzy-alfax/ nebo 
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v kostele na Kobyliském náměstí. Můžete nás kontakto-
vat také mailem: farnost.kobylisy@sdb.cz či telefonem: 
283 029 141, 777 053 394. Budete-li chtít přijít mezi nás, 
prosíme, rezervujte si místo, abychom s vámi počítali 
a mohli vše dobře připravit. Moc prosíme o vaši mod-
litbu za všechny pozvané a příchozí. Těšíme se na vás.

Za tým Kurzu Alfa Tomáš Redlich

Slovo a hudba u Sv. Ignáce
V neděli 26. září v 18:30 se v kostele sv. Ignáce v Praze-
-Novém Městě koná literárně-hudební pořad s četbou 
Starého zákona a knihy Tóbiáš. Uměleckého předne-
su se ujali Jan Kačer, Josef Pejchal, Filip Sychra aj. Var-
hanní improvizace: Vladimír Roubal. K poslechu jste sr-
dečně zváni.

Obrazy Petra Vokouna
V září jste zváni na prodejní výstavu obrazů Petra Vo-
kouna s náboženskými a biblickými motivy. Karme-
litánské knihkupectví u Sv. Vojtěcha, v jehož prosto-
rách je expozice umístěna, je otevřeno ve všední dny 
od 8 do 18 hodin, adresa: Kolejní 4, Praha 6. Kontakt: 
220 181 714, sv.vojtech@kna.cz

Ladíme k vám 15 let
Zaměstnanci Radia Proglas srdečně zvou na setkání 
posluchačů, přátel a příznivců Radia Proglas, které se 
uskuteční ve středu 6. října 2010 od 15:00 do 17:30 v sále 
Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, Kolej-
ní 4, Praha-Dejvice. P. Martin Holík a spolupracovníci 
Proglasu pohovoří o historii i současnosti vysílání, Klubu 

přátel Radia Proglas, o technice a vývoji digitalizace, 
studiu Kristián a životě v Proglasu. V 17:30 na setkání na-
váže slavení mše svaté.

V. celostátní setkání animátorů seniorů
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory srdečně zve na V. celostátní setkání animátorů se-
niorů, které se koná 5.–6. listopadu 2010 v Hradci Krá-
lové (Nové Adalbertinum). Jde o akci určenou všem 
lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se ak-
tivně podílejí na chodu křesťanských společenství se-
niorů (např. na diecézní úrovni, ve farnostech, domo-
vech pro seniory apod.), a také těm, kdo se o tuto 
činnost zajímají a chtějí se jí v budoucnu věnovat.
Program: •předprogram Moses v duchu Taizé; •bo-
hoslužba s biskupy (předsedá Mons. Jan Baxant); 
•přednášky s odborníky (MUDr. Marie Svatošová, 
PhDr. Ing. Marie Oujezdská, S. M. Miriam Baumruková 
de ND, P. Ing. Miloslav Fiala OPraem., P. František Líz-
na SJ); •benefi ční koncert Evy Henychové; •beseda 
s Martinem Stropnickým; •závěrečná refl exe s P. ICLic. 
Karlem Moravcem; •doprovodný program.
Kontakty a přihlášky: Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové; tel.: 495 063 661, 737 215 328; anima-
tori@diecezehk.cz; www.animatori.cz; skype: animato-
ri-CR
Uzávěrka doručení přihlášek a plateb: do 20. 10. pro 
všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají 
také ubytování; do 27. 10. pro ty, kteří přihlašují pouze 
účast se stravou nebo beze stravy.

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ
Závislosti srdce
Jak opustit nezdravé vztahy
(Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier)
Praktický návod (s naznačením teoretického zdůvod-
nění), jak se osvobodit od vztahů vzájemné závislosti. 
Kniha velmi poutavým způsobem a s celou řadou pří-
kladů z konkrétní praxe nejprve popisuje, co jsou to 
vztahy vzájemné závislosti, dále popisuje dynamiku je-
jich rozvoje a ničivé účinky a následně podává ná-
vod (s prezentací jednotlivých etap), jakým způsobem 
je možné se z nich osvobodit. Autoři vyšli ze zkušenosti 
léčby alkoholiků a jejich rodinných příslušníků a dělí se 
o výsledky své letité praxe v terapii vzájemné závislosti.
Cenná je i skutečnost, že pracují také s křesťanským po-
selstvím, aniž by je čtenáři vnucovali nebo na jeho zá-
kladě ideologizovali poselství knihy.

Brož., 310 str., 279 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Terezie z Lisieux a Silván z Athosu
Modlitba za druhé a za svět: srovnávací studie
(Kateřina Lachmanová)
Kniha je mírně upraveným překladem doktorské prá-
ce autorky, v níž pojednává o tématu modlitby za dru-
hé a za svět, nebo přesněji o skrytém, a přece nesmírně 
účinném „bytí pro druhé“ v životě a díle dvou novo-
dobých duchovních velikánů, svaté Terezie z Lisieux 
a starce Silvána z Hory Athos. Každý patří k jiné duchov-
ní tradici (v době jejich života byly navíc církev římsko-

katolická a pravoslavná ještě ve vzájemné exkomu-
nikaci), a přece lze najít několik nepřehlédnutelných 
pilířů jejich spirituality, které jsou navzdory jinému vy-
jadřování nápadně shodné. Vypovídají tak o jediném 
Pánu a jediném Duchu, jenž byl v obou světcích u díla 
a v němž má svůj počátek i cíl jakékoliv křesťanské pu-
tování; z tohoto pohledu studie ukazuje, že duchovní 
ekumenismus už vydává své plody a dialog mezi vý-
chodní a západní církví může být velice obohacující.

Brož., 309 str., 379 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Život je teď
Umění stárnout
(Anselm Grün)
Autor o stárnutí a stáří hodně ví a mnoho zná i o lid-
ské psychice a lidských osudech. Nenabízí však čtená-
ři pouze své vlastní myšlenky a návody ke zvládnutí růz-
ných životních situací. Grün čerpá ze spirituality otců 
pouště stejně jako z tradice západního mnišství nebo 
z poznatků hlubinné psychologie. Vždy ovšem uvá-
dí své zdroje nebo se odvolává na příslušnou autoritu. 
S jistou nadsázkou lze říci, že Grünovy knihy jsou jakousi 
ušlechtilou kompilací v dobrém slova smyslu, souhrnem 
poznatků z kvalitních knih, které tedy méně pilný čtenář 
nemusí již brát do ruky, poněvadž Grün mu z nich vše 
podstatné vybere a předloží a současně obohatí o své 
originální postřehy.

Brož., 136 str., 215 Kč, Portál, www.portal.cz
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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

1.–5. 9. Duchovní cvičení 
pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ ŘKDS Stojanov

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

7.–10. 9. Duchovní obnova 
nejen pro seniory

P. Miloslav Fiala 
O.Praem.

Marianum-Janské 
Lázně

Přihlášky: 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

9.–12. 9.

Duchovní obnova 
pro všechny 
„Sdílet radost 
se vzkříšeným 
Kristem“

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

13.–17. 9. Základ postupu 
duše P. Josef Tichý SJ Exerciční dům Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín;
tel.: 731 182 112, 605 760 307;
exercicie.kolin@seznam.cz

26. 9. – 2. 10.
Ignaciánská 
duchovní cvičení – 
III. týden

P. František Lízna SJ Exerciční dům Kolín viz výše

Jako laň prahne, tak prahne má 
duše aneb O češtině básnické
Jazyk krásné literatury a především poezie má svá vý-
razná specifi ka. Podstatnou funkcí textů tohoto druhu 
je funkce estetická, jíž autoři přizpůsobují volbu a uspo-
řádání jazykových prostředků. V Písmu je poezie zastou-
pena zejména knihami žalmů; to, že jsou žalmy neje-
nom inspirovanými texty, ale také poezií, zdůrazňuje 
i Václav Bogner, autor českého katolického překladu 
Žalmů: „Žalmy jsou však i básnickým dílem, je to poe-
zie.“ Proto také obsahují početnou řadu prostředků 
charakteristických pro básnickou tvorbu.
Typickým básnickým prostředkem žalmů je tzv. parale-
lismus. Jedním jeho druhem je variování, obměňování 
formy při zachování (přibližně) téhož významu, jde o ří-
kání (přibližně) téhož jinými slovy, např. „S tebou jsme 
zdolali své nepřátele, v tvém jménu jsme pošlapali své 
protivníky“ (Žl 44) nebo „Slyš, můj lide, mé naučení, na-
stav uši slovům mých úst!“ (Žl 78). Literární žánr žalmu 
tedy klade vysoké nároky na tu vlastnost jazyka, které 
se říká synonymie, stejnoznačnost, stejnovýznamovost. 
Jiným druhem paralelismu je paralelismus syntaktický. 
O něm hovoříme tehdy, když po sobě následují ver-
še s podobnou (či stejnou) syntaktickou (skladebnou) 
strukturou, např. „Jako laň prahne po vodách bystřin, 
tak prahne má duše po tobě, Bože!“ (Žl 42).
V žalmech se objevuje též tzv. hlásková instrumenta-
ce neboli organizované opakování hlásek (jehož úče-
lem je často eufonie, libozvučnost), např. „stolec svůj 
postavil k soudu. Podle práva bude svět soudit, podle 
spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy“ (Žl 9). Stej-
ná pasáž v ekumenickém překladu zní „soudnou sto-

lici má připravenu. Rozsoudí svět spravedlivě, pove-
de při národů dle práva“. To, že zde opakování týchž 
hlásek není náhodné, nahodilé, nýbrž záměrné, úmysl-
né, dokazují hlavně opozice „postavil“ versus „má při-
pravenu“ a „podle, podle“ versus „povede při“. Uveď-
me si ještě příklad sykavkové instrumentace z Nerudovy 
Balady pašijové: „Byla rada kol božího trůnu svolána, 
by satan měl svou vůli. Slétli andělé se s nebes končin, 
vzlétl také satan šumně zdůli.“
Dalším básnickým prostředkem, s nímž se lze v žalmech 
setkávat, je anafora neboli opakování téhož slova 
(týchž slov) na počátku po sobě jdoucích veršů, např. 
„Jak dlouho budeš na mě, Hospodine, docela zapomí-
nat, jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář?“ 
(Žl 13).
Naše krátké pojednání o básnické češtině zakončíme 
ještě jednou paralelou mezi žalmem a básní významné-
ho českého básníka. V obou případech jde o uplatně-
ní vlastních jmen v básnické tvorbě. Prvním příkladem 
je pasáž z Žalmu 76: „Slavný je Bůh v Judsku, v Izrae-
li má veliké jméno. Jeho stánek je v Salemu, jeho pří-
bytek na Siónu.“ Druhým příkladem je část Bezručovy 
básně Vrbice, v níž autor užil obrazu ukřižovaného Kris-
ta: „Zapadlé domky, kde na střechách mechy se pla-
zí, ve čtyřech topolích na kříži Kristus. Tak vrazili v čelo mi 
trnovou korunu při Bohumíně, přibili ruku mi v Ostravě, 
v Těšíně v srdce mne bodli, z Lipiny octu mi podali píti, 
při Lysé nohy mi probili hřebem.“

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



16

CO ZNAMENÁ …

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech světa obnovo-
valo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový spole-
čenský pokrok.

Úmysl misijní
Abychom otevírali svá srdce lásce, a tak učinili konec četným válkám 
a konfl iktům, jimiž stále krvácí náš svět.

Úmysl národní
Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány 
k osvědčeným mravním hodnotám.

Zpravodaj pražské 
arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 14. 9. 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.: 220 181 705. 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

Na adresu redakce došlo několik dotazů na různé zkratky, se kterými se lze setkat (třeba v našem časopise) před 
a za jmény kněží, řeholníků a akademických pracovníků působících v církevním prostředí. Za zajímavé dotazy dě-
kujeme a v několika dalších číslech Zpravodaje se na ně budeme snažit postupně odpovědět. Nejprve objasní-
me několik zkratek řádů a kongregací, které se připojují za jména řeholníků a řeholnic. Vybíráme z těch řeholních 
společenství, která působí na území naší arcidiecéze.

CSsR  Congregatio Sanctissimi Redemptoris – Kongrerace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé)
M.Id.  Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes – Institut Id Krista Vykupitele, Misionářky 

a Misionáři Identes
MC  Missionaries of Charity – Misionářky lásky („sestry Matky Terezy“)
MIC  Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae – 

Kongregace kněží mariánů (mariáni)
OCD  Ordo Carmelitanorum discalceatorum – Řád bosých bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel 

(bosí karmelitáni)
O.Carm  Ordo Fratrum beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo – Řád bratří blahoslavené Panny Marie 

z hory Karmel („obutí“ karmelitáni)
O.Cr  Ordo Militaris Crucigerorum cum stella rubea – Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou (křižovníci)
O.Praem.  Sacer Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – Řád premonstrátských řeholních kanovníků 

(premonstráti)
OSA  Ordo sancti Augustini – Řád svatého Augustina (augustiniáni)
OSB  Ordo Sancti Benedicti – Řád svatého Benedikta (benediktini) kh

 1. září 1995 z Polska na území Čech, do Mladé Boleslavi, přišli bratři Kongregace misionářů Matky Boží z La 
Saletty – saletini.

 2. září 1990 v kapli sv. Karla Boromejského v Praze-Karlíně zahájily svou činnost v Praze Dcery Panny Marie 
Pomocnice – salesiánky, za účasti pražského biskupa Antonína Lišky.

 2. září 1990 otevřena první Základní církevní škola sester voršilek v Ostrovní ulici v Praze-Novém Městě.
 7. září 1650 z Vídně do Staré Boleslavi již natrvalo převezen posvátný mariánský obraz Palladium země české.
 15. září 2000 za účasti prezidenta ČR Václava Havla slavnostně odhalena zrestaurovaná mozaika s motivem 

Posledního soudu na Zlaté bráně svatovítské katedrály, kterou v roce 1371 nechal zhotovit Karel IV.
 18. září 1350 císař Karel IV. vydal zakládací listinu a osobně položil základní kámen kláštera lateránských 

augustiniánů s kostelem zasvěceným Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karlu Velikému na Novém 
Městě pražském. Odtud název Karlov.

 24. září 1735 zemřel Petr Jan Brandl, malíř, představitel českého vrcholného baroka, autor oltářních obrazů 
v Praze. Spolupodílel se na koncepci sochařské výzdoby Karlova mostu. Koncem 17. století začínal 
s nástropními malbami (* 24. 10. 1668).

 26. září 1650 na Staroměstském náměstí v Praze vztyčen Mariánský sloup a 30. září byla na jeho vrcholku 
umístěna socha Panny Marie.

 26. září 1980 v Římě zahájeno 5. zasedání biskupské synody na téma „Úloha křesťanské rodiny v dnešním světě“ 
(ukončeno 25. října), účastnil se ho i pražský arcibiskup kardinál František Tomášek.

 29. září 1970 papež Pavel VI. prohlásil španělskou karmelitku sv. Terezii z Avily za učitelku církve. Svatořečena 
byla v březnu 1622 papežem Řehořem XV.

 30. září 1880 papež Lev XIII. vydal encykliku „Grande munus“, ve které připomněl nesmírné zásluhy slovanských 
apoštolů sv. Cyrila a Metoděje a rozšířil liturgickou úctu těchto svatých na celou církev.

Arnošt Kelnar


