
Jak se žije v církevních školách v pražské arcidiecézi
Září již tradičně vybízí k myšlenkám na školu, ať už ve vzpomínkách starší generace, nebo v aktu-
ální situaci rodičů, snažících se své potomky, prázdninami zdivočelé, uvést opět do pravidelné-
ho režimu dne. Bezmála čtyři tisíce dětí a žáků budou letos navštěvovat některou církevní školu 
na území pražské arcidiecéze, kde působí v současné době celkem dvacet šest církevních škol 
a školských zařízení. Arcibiskupství pražské je zřizovatelem patnácti škol a školských zařízení a je-
denáct dalších zřizují Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Kongregace Dcer 
Panny Marie Pomocnice FMA, Kongregace Dcer Božské Lásky, Suverénní řád maltézských 
rytířů, Salesiánská provincie Praha, Česká provincie Řádu sv. Augustina, Česká kon-
gregace sester dominikánek a Kongregace školských sester sv. Františka.
Na nedostatek žáků si žádná ze škol nemůže stěžovat. Církevní mateřské a zá-
kladní školy vyhledávají rodiče pro své děti zejména pro příznivé sociální klima 
a bezpečné prostředí, zaměření škol na radostné prožívání dětství a důraz na 
společné sdílení hodnot a pravidel. Církevní gymnázia o sobě nedávno 
dala vědět úspěšným zvládnutím státních maturit. Absolventi dalších 
církevních středních odborných škol nemají problém s uplatněním 
na trhu práce – obvykle již v závěru studia si je angažují zaměstna-
vatelé, u nichž plnili odbornou praxi. Vyšší odborné školy připravují 
profesně zdatné a zdravě sebevědomé mladé lidi pro oblast soci-
álních služeb, zdravotnictví, vzdělávání a publicistiky.
I když by se mohlo zdát, že mezi ostatními školami, zřízenými úřady 
městských částí nebo Magistrátem hl. města Prahy, se církevní školy ztrá-
cejí jako malé ostrůvky, není tomu tak. Dobře zpracovanými projekty dosáhly 
některé z nich na dotace z Evropských sociálních fondů, jimiž zkvalitňují vzdělávací nabídku, nebo se jako 
partneři podílejí na rozvoji technologií apod. Jedna škola v programu partnerství Comenius navázala kon-
takty se školami v Itálii a Řecku a v rámci vý-
měny zkušeností se vedení školy účastnilo se-
tkání všech evropských škol zapojených do 
programu. Přivezli si podle vlastních slov „nic 
než hrdost na naši práci a obavy, zda zvlád-
neme udržet alespoň to, na co si normálně 
stěžujeme“. Tedy setkání s realitou v zahrani-
čí může v tomto případě posílit naše sebevě-
domí. A to je dobře.
Na počátku nového školního roku přejeme 
všem ředitelům a výchovným týmům církev-
ních škol, aby jim vydrželo nadšení pro věc, 
které vždy znovu touto dobou povstává 
z popela, a všem dětem a žákům, aby se jim 
podařilo rozvinout vlohy a najít sebe sama 
ve společenství s druhými.

Mgr. Eva Tomášková, vedoucí odboru cír-
kevního školství Arcibiskupství pražského
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Zářijový kalendářík
 3. 9. památka sv. Řehoře Velikého, učitele církve
 8. 9. svátek Narození Panny Marie
  Mezinárodní den boje proti negramotnosti
 12. 9. památka Jména Panny Marie
 13. 9. památka sv. Jana Zlatoústého, učitele církve
 14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
 16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
  Den církevního školství
 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 25. 9. Svatováclavská sbírka na církevní školství
 26. 9. Mezinárodní den neslyšících
 27. 9. 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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Svatováclavská pouť 2011
V předvečer, 27. září 2011, se slav-
nostně od 19. hodiny rozezvučí zvo-
ny, aby nás svým slavnostním hla-
sem vedly k zastavení se ve shonu 
a ke společnému modlitebnímu mos-
tu v hodinu, kdy bude na nejstarší 
a hlavní poutní místo naší arcidiecé-
ze opět po roce převážena relikvie 
sv. Václava. 
Společná modlitba českého národa 
nás v tento předvečer uvede do stře-
dy 28. září 2011 – Dne české státnosti a především slav-
nosti sv. Václava, hlavního patrona našeho národa –  
a do míst, která přede dvěma roky navštívil Svatý otec 
Benedikt XVI., který ve své homilii řekl: „Dnes je třeba lidí 
‘věřících’ a ‘věrohodných’, připravených rozšířit do ka-
ždé oblasti společnosti ty křesťanské zásady a ideály, ji-
miž se inspiruje jejich jednání. To je svatost, univerzální 
povolání všech pokřtěných, které je vede, aby plnili své 
povinnosti věrně a s odvahou, aby nehleděli na vlastní 
sobecký zájem, ale na společné dobro, a hledali v ka-
ždém okamžiku Boží vůli – po vzoru svatého Václava.“
Jménem duchovní správy vás všechny zvu ke spo-
lečnému slavení slavnostní mše svaté na Mariánském 
náměstí ve Staré Boleslavi v 10:00, kdy budeme spolu 
s našimi biskupy, kněžími, jáhny, řeholnicemi a řeholní-
ky, bratry a sestrami – se všemi, kteří přijedete, děkovat 
Bohu za dar života svatého Václava a společně si vy-
prošovat, abychom jako svatý Václav i my rozhodným 
krokem putovali ke svatosti.
Kéž tuto milost získáme na přímluvu svatého Václava 
a dalších svatých ochránců naší země u Palladia země 
české. Ať nás ochraňuje a vždy nám svou přímluvou 
pomáhá Panna Maria, Královna nanebevzatá.
Informace k Národní svatováclavské pouti naleznete 
na stránkách naší farnosti: www.staraboleslav.com

R. D. Mgr. Michal Procházka

Program Národní pouti

24. 9. – Budeč, rotunda sv. Petra a Pavla
10:30 slavnostní mše sv. ke cti sv. Václava
12:00 prohlídka areálu s odborným 

výkladem

27. 9. – Stará Boleslav + území všech farností ČR
19:00 vyzvánění zvonů a modlitební most 

za český národ

27. 9. – Stará Boleslav, bazilika sv. Václava
18:00 mše sv. z vigilie v kryptě
19:50 uvítání relikvie sv. Václava
20:00 slavnostní svatováclavský koncert 

a nešpory

28. 9. – Stará Boleslav, bazilika sv. Václava
 6:25 Anděl Páně, modlitba se čtením
 7:00 latinská mše sv. v kryptě, ranní chvály
 8:00, 9:00 mše sv. v kryptě
14:00, 15:00 prohlídka baziliky s výkladem
16:50 rozloučení s relikvií sv. Václava
17:00 mše sv.

28. 9. – Stará Boleslav, Mariánské náměstí
10:00 slavnostní koncelebrovaná mše sv., 

celebruje Mons. Dominik Duka
12:00 hudební a divadelní programy na 

koncertních pódiích
20:00 ohňový průvod sv. Václava 

a ohňostroj

28. 9. – Stará Boleslav, bazilika Panny Marie
13:30 modlitba za národ u Palladia země 

české
17:00 chrámový koncert Far Musica 

s Václavem Hudečkem

27. 9. –  Praha, Václavské náměstí 
pod sochou sv. Václava

17:00 svatováclavské duchovní zastavení 
(součást společné modlitby českého 
národa)

28. 9. –  Praha, katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha

 7:00 mše sv. u hrobu sv. Václava
 9:30 mše sv.
17:00 české zpívané nešpory ze slavnosti 

sv. Václava
18:00 slavnostní mše sv.

Den Charity
V úterý 20. září 2011 se slaví 
Den Charity. V tento den si při-
pomeneme, jak rozsáhlé dílo 
v sociální oblasti dělá Charita 
v naší zemi. V tento den 
(v době uzávěrky byl předpo-
kládaný čas zahájení v 10:00 
– pozn. red.) budou oceněni 
vybraní pracovníci Charit z ka-
ždé diecéze. Uskuteční se to 
v kostele sv. Tomáše v Praze - 
-Malé Straně. Den Charity je 
zároveň příležitostí prohléd-
nout si charitní zařízení. V pražské Arcidiecézní chari-
tě to budou její domy, kde se poskytuje sociální péče 
matkám s dětmi, nemocným a bezdomovcům. Bližší in-
formace o jednotlivých zařízeních a o tom, kdy budou 
otevřena veřejnosti, budou zveřejněny na webových 
stránkách ADCH Praha: www.praha.charita.cz
Zveme všechny, kteří se chtějí o charitní práci něco do-
zvědět, ale také ty, kteří mají zájem jakýmkoliv způso-
bem pomoci.

Pavel Šimek, zástupce ředitele ADCH Praha
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Internetové stránky katedrály se 
staly důležitým zdrojem informací

Ofi ciální webové stránky katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha – www.katedralasvatehovita.cz, které byly 
spuštěny 30. března 2011, se během několika měsíců 
staly nezastupitelným zdrojem informací o svatovítském 
chrámu. Nabízejí aktuální informace i texty o historii do-
plněné bohatou obrazovou přílohou. Stránky vznikly 
z podnětu arcibiskupa Duky. Od 23. května do 7. srpna 
2011 zaznamenaly v průměru téměř 750 návštěv za tý-
den. Asi 78 % návštěvníků na ně vstoupilo prostřednic-
tvím spřátelených webových stránek, přímých vstupů 
bylo v průměru 15 % a přes vyhledavače našlo webo-
vé stránky cca 7 % návštěvníků. Ofi ciálním webovým 
stránkám www.katedralasvatehovita.cz by v současné 
době již slušela anglická verze.

RNDr. František Skopec, CSc.

Římská výstava o kardinálovi 
Josefu Beranovi
Na Papežské univerzitě Svatého kříže proběhla před 
prázdninami výstava „Milovat dobro, odporovat zlu“ 
věnovaná osobnosti pražského arcibiskupa kardinála 
Josefa Berana, který zemřel v Římě roku 1969 po čtyř-
letém pobytu ve vynuceném exilu. Výstavu, kterou or-
ganizovalo Velvyslanectví ČR při Svatém stolci a je-
jíž kurátorkou je historička Stanislava Vodičková, bylo 
nedávno možno zhlédnout i u nás, v budově KTF UK 
v Praze-Dejvicích. Život kardinála Berana je zde zachy-
cen na unikátních dobových fotografi ích, které jsou 
k vidění také v nedávno publikované knize Stanislavy 
Vodičkové „Uzavírám vás do svého srdce“, kterou vyda-
lo nakladatelství CDK v koedici s Ústavem pro studium 
totalitních režimů. Předkládáme vám zkrácený text zdra-
vice kardinála Angela Sodana účastníkům vernisáže.
Vážený pane velvyslanče, blahopřeji vám a význam-
ným osobnostem, které přijely z České republiky, 
k tomu, že jste uspořádali zde v Římě, v srdci katolicis-
mu, tuto krásnou výstavu na počest zesnulého kardiná-
la Josefa Berana, arcibiskupa pražského.
Historie je učitelka života, říkali staří Římané: Historia ma-
gistra vitae. Tato výstava lépe seznámí nové genera-
ce s dosud málo známou stránkou historie církve v srdci 
Evropy ve druhé polovině minulého století.
Nejdříve nacistická a poté komunistická ideologie po-
važovaly křesťanskou víru za škodlivý fenomén minulos-

ti a snažily se ji vymýtit ze srdce lidí. V Čechách a na 
Moravě, stejně jako na Slovensku a v dalších zemích 
střední a východní Evropy, Boží prozřetelnost povola-
la výjimečné muže, kteří byli schopni odolat zkouškám 
doby, a připravit tak novou cestu ke svobodě pro své 
národy. Dnes si mezi nimi připomínáme velkou postavu 
hrdiny kardinála Berana.
(...) Nejdříve bych vám chtěl sdělit, že jsem ještě měl to 
štěstí poznat osobně pana kardinála Berana na kon-
ci jeho života v letech 1968–1969, když pobýval v Římě 
poté, co byl donucen tehdejšími pražskými úřady opus-
tit svou vlast.
V Římě bydlel v koleji Nepomucenum v ulici Concordia, 
kam jsem zašel s arcibiskupem Casarolim v prosinci 1968 
popřát mu všechno nejlepší k jeho 80. narozeninám. Byl 
velmi potěšen, že papež Pavel VI. mu k této příležitosti 
poslal osobně napsané přání plné bratrské lásky a po-
chopení bolesti jeho země, a to jak kvůli známým udá-
lostem z minulosti, tak kvůli okupaci vojsky Varšavské 
smlouvy, k níž došlo v srpnu roku 1968.
V tomto dopise psaném latinsky mu papež poděko-
val zejména za jeho „invicta fortitudo“ (neporazitelnou 
pevnost), „strenua fi delitas“ (odvážnou loajalitu) a jeho 
mírnou a pokojnou povahu i během mnoha zkoušek, 
vždy s „amabilis sermonis comitas“. (...)
Někteří z nás, ze Státního sekretariátu, si chtěli nechat 
vyprávět něco z jeho minulosti, o jeho dlouhých třech 
letech uvěznění v nacistickém koncentračním táboře 
Dachau a následném domácím vězení v jeho vlastní 
zemi po dobu třinácti let. On se ale s obdivuhodným kli-
dem usmíval a říkal, že nyní nabízí všechno Pánu za svo-
bodu a mír svého milovaného národa. Opravdu milo-
val svou vlast a pracoval pro lepší budoucnost.
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Osobně už jsem o něm slyšel hodně od některých ital-
ských kněží, kteří byli také internováni v táboře Dachau. 
Mluvili o něm jako o světci. Otec Carlo Manziana z ora-
toře v Brescia, později papežem Pavlem VI. jmenovaný 
biskupem v městě Crema, vyprávěl, jak v tomto pekel-
ném chaosu německého koncentračního tábora malý 
kněz Josef Beran, který byl internován jako „podvratný 
a nebezpečný“, byl pro všechny andělem útěchy, a to 
především pro mnoho tam internovaných kněží (do-
konce i 1500 Poláků).
Během římského pobytu žil kardinál Beran ve stálé pří-
tomnosti Boží, jako by už viděl Neviditelného. Ráno 
v den jeho smrti, v sobotu 17. května 1969, se jeho stav 
zhoršil. Přesto chtěl celebrovat mši svatou ve svém poko-
ji blízko lože svého utrpení. Poté požádal rektora nepo-
mucenské koleje o svátost pomazání nemocných a pak 
odevzdal svou duši Bohu. Papež Pavel VI. přišel okamžitě 
k jeho smrtelnému loži a pak v promluvě při pohřbu kar-
dinála Berana ve vatikánské bazilice jej nazval velkým 
mučedníkem pro víru a svobodu své vlasti.
Dnes znovu vidím vznešenou osobnost kardinála Bera-
na. Jsem proto potěšen, že jeho milovaný národ stále 
vzpomíná na něj a na další dva kardinály z jeho vlasti, 
kardinála Františka Tomáška, který ho vystřídal na praž-
ském stolci, a kardinála Štěpána Trochtu, biskupa lito-
měřického. Zvláště posledně jmenovaný se stal obětí 
nevysvětlitelného pronásledování a byl odsouzen ke 
dvaceti letům vězení. I jeho smrt byla zahalena tajem-
stvím a nenávist k jeho památce se projevila i při jeho 
pohřbu.

Papež Jan Pavel II. často vzpomínal, že v roce 1974, kdy 
byl arcibiskupem v Krakově, chtěl jít na pohřeb kardiná-
la Trochty, ale nepřátelství k zesnulému kardinálovi bylo 
tak silné, že policejní úřady nařídily, že nikdo z přítom-
ných biskupů a kněží nesmí koncelebrovat mši svatou 
za zesnulého. Budoucí papež se zúčastnil obřadu mezi 
lidmi a teprve později večer, hned po překročení hrani-
ce s Polskem, mohl sloužit mši svatou za zesnulého spo-
lubratra v prvním vesnickém kostelíčku za hranicemi.
Spolu s těmito třemi českými kardinály bych chtěl také 
připomenout ctihodného kardinála Jána Korce z Nitry, 
protože v těchto těžkých letech byly Slovensko, Čechy 
a Morava spojeny v jeden československý stát.
Ve svých 87 letech zůstává kardinál Korec jakoby his-
torickým pomníkem tohoto tragického období. Byl taj-
ně vysvěcen na biskupa v roce 1951, prožil dvanáct let 
ve vězení a pak jeho těžký život pokračoval. Posíláme 
mu srdečný pozdrav. Podobný bratrský pozdrav posí-
láme i kardinálovi Miloslavu Vlkovi, který od roku 1968 
také prožil těžký život kněze v podzemí, než byl nako-
nec, s příchodem svobody v roce 1990, jmenován bis-
kupem v Českých Budějovicích a poté v roce 1991 ar-
cibiskupem pražským.
Kardinálskému kolegiu je ctí, že mezi jeho členy patři-
ly a stále patří tak význačné osobnosti, které tolik vyko-
naly pro církev a pro vlast. Mezi nimi dnes září zvláštním 
světlem Služebník Boží kardinál Josef Beran. Dej nám 
Bůh, aby byl brzy zařazen mezi svaté!

kardinál Angelo Sodano, 
Papežská univerzita Svatého kříže v Římě, 16. 5. 2011

(Text je redakčně krácen.)

Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích

Český rozhlas 2 Praha
 11. 9.  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar)
 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA (10:00): Národní svatováclavská pouť, Mariánské náměstí, Stará Boleslav 

(Mons. Dominik Duka)

Radio Proglas
 4. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata 

Adamec)
 8. 9. SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 11. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)
 16. 9. SV. LUDMILY (18:00): kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice-Čtyři Dvory
 18. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
 25. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký)
 29. 9. SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ (18:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík)

Televize Noe
 4. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Miloš Kolovratník)
 11. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): Itálie, Ancona – mše sv. na zakončení 25. národního eucharistického 

kongresu (Benedikt XVI.)
 18. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
 21. 9. SVÁTEK SV. MATOUŠE (18:00): kostel sv. Vincence de Paul, Bratislava – mše sv. u příležitosti 10. výročí 

vzniku Fóra života
22.–25. 9. přenosy v rámci apoštolské cesty Benedikta XVI. do Německa
 25. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): Německo, Freiburg (Benedikt XVI.)

Změna vyhrazena.
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
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

11. 9. 10:30 – 12:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov

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

21.–23. 9.  8:00 – 12:00 sv. Václava (Štefánikova) Smíchov

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

Pravidelný eucharistický výstav

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

Po 19:00 – 19:30 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

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

Út (s pobožností ke sv. Anně) 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 18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město

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 (před 1. pátkem v měsíci) 18:45 – 19:15 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

Čt (školní rok) 19:00 – 19:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

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) 15:00 – 16:00 bazilika sv. Petra a Pavla Vyšehrad

Pá (letní čas) 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. Sv. Čecha) Vršovice

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

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

St, Pá (1. 4. – 28. 9.) 14:30 – 16:30 adorační kaple v Loretě (Loretánské nám.) Hradčany

Pá (pouze 1. v měsíci) 8:30 – 9:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

Pá (s pobožností k Božímu 
Mil.)

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

Pá (pouze 1. v měsíci) 16:00 – 18:00 sv. Markéty (Markétská) Břevnov

Pá (pouze 1. v měsíci, ve 
školním roce) 17:00 – 18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

Pá (pouze 1. v měsíci) 17:00 – 18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

Pá (pouze 1. v měsíci, 
ve školním roce) 18:00 – 23:00 sv. Václava (Nám. 14. října) Smíchov

Ne 10:00 – 10:50 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Z ACT CURIAE

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
 1. 9. 16:00 Praha-Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího – Mezinárodní varhanní 

festival, úvodní slovo
 3. 9. 16:30 Praha-Vinohrady, Domov mládeže u Sv. Ludmily – mše sv.
 4. 9. 14:00 Čerčany, Hospic Dobrého pastýře – mše sv.
  18:00 Praha-Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla – uvedení nových kanovníků + 

nešpory
 7. 9. 9:30 Zaječov u Hořic – mše sv. pro PTP
 10. 9. 10:30 Unhošť, klášter v Hájku – poutní mše sv.
 11. 9. 9:00 Praha-Vinoř, kostel Povýšení sv. Kříže – poutní mše sv.
 14. 9. 16:00 Praha-Staré Město, kostel sv. Františka-klášter křižovníků – opatská benedikce
 15. 9. 20:00 Praha-Hradčany, katedrála – koncert k 170. výročí narození A. Dvořáka
 16. 9. 18:00 Praha-Hradčany, bazilika sv. Jiří – mše sv., svátek sv. Ludmily
 17. 9. 10:00 Jihlava, kostel sv. Kříže – mše sv.
 18. 9. 14:00 Dobříš – mše sv., výročí Pastoračního centra sv. Tomáše
 19.–26. 9.  návštěva USA
 27. 9. 14:00 Praha-Hradčany, katedrála a Mladotův dům – představení knihy o katedrále
 28. 9. 10:00 Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.
 29. 9. 9:00 Praha-Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem – Veni Sancte pro KTF UK

Z diáře biskupa Malého
 3. 9.  Mladočov – setkání se salesiánskými spolupracovníky
 4. 9. 10:00 Smolnice, kostel sv. Bartoloměje – mše sv. + svěcení kostela
 9. 9. 10:30 Olomouc, konvikt – Veni Sancte
 10. 9. 10:00 Černič – svěcení kaple
 15.–21. 9.  Kuba – Iustitia et Pax
 22. 9.  17:00 Praha-Dejvice, KTF UK (kostel sv. Vojtěcha) – mše sv. pro pedagogy
  19:00 Praha-Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora – koncert pro Projekt 

Šance
 24. 9. 8:30 Praha-Břevnov, bazilika sv. Markéty – mše sv. + konference Opus bonum
 25. 9. 10:00 Praha-Smíchov, kostel sv. Gabriela – mše sv.
 28. 9. 10:00 Stará Boleslav – národní pouť 
  17:00 Praha-Hradčany, katedrála – nešpory
  18:00 Praha-Hradčany, katedrála – mše sv.

Z diáře biskupa Herbsta
Vzhledem k tomu, že pan biskup Herbst se během svého letního pobytu v horách zranil 
a je nyní hospitalizován, jeho další program se bude odvíjet od jeho aktuálního zdravotní-
ho stavu. Pan arcibiskup Duka požádal věřící naší arcidiecéze o modlitbu za pana biskupa 
Herbsta – redakce Zpravodaje se k upřímným prosbám za jeho uzdravení přidává a arcibis-
kupovu žádost tímto tlumočí i svým čtenářům.

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

Nový generální sekretář 
Na 85. plenárním zasedání České biskupské konference 
konaném ve dnech 16.–18. 6. 2011 v Prachaticích byl 
novým generálním sekretářem ČBK zvolen kněz králové-
hradecké diecéze Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. Do 
své funkce nastoupil 1. 7. 2011 a nahradil tak stávají-
cího generálního sekretáře Mons. ThDr. RNDr. Ladislava 
Hučka, CSc.

Jmenování 48. velmistra a generála Rytířského 
řádu křižovníků s červenou hvězdou 
Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro 
společnosti apoštolského života jmenovala dne 20. 6. 
2011 P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého O.Cr. 48. vel-
mistrem a generálem Rytířského řádu křižovníků s čer-
venou hvězdou na dobu 6 let.
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P. Josef Šedivý O.Cr. se narodil 9. 7. 1967 v Košicích na 
Slovensku. Oba rodiče pocházejí z Moravské Nové Vsi. 
Má dva sourozence, staršího bratra a mladší sestru. 
V roce 1971 se rodina přestěhovala do Teplic. Zde vy-
chodil základní školu a vystudoval gymnázium. Poté stu-
doval farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Po 
skončení studia v roce 1990 nastoupil do teologického 
konviktu v Litoměřicích. Následně byl přijat do pražské-
ho kněžského semináře a tři roky studoval teologickou 
fakultu UK v Praze. V roce 1994 vstoupil do Rytířského 
řádu křižovníků s červenou hvězdou. Po noviciátu a slo-
žení časných slibů dokončil studia na teologické fakultě 
UK. V roce 1997 přijal kněžské svěcení z rukou apoštol-
ského delegáta Mons. Františka Václava Lobkowicze 
O.Praem., biskupa ostravsko-opavského. V témže roce 
byl ustanoven farářem ve Věteřově a administrátorem 
v Želeticích u Kyjova, kde působil až do svého jmeno-
vání velmistrem a generálem křižovníků.

Souhlas s postavením kostela
Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP udě-
lil svým rozhodnutím ze dne 28. 6. 2011 dle kán. 1215 
§ 1 CIC souhlas s postavením kostela sv. Jana Křtitele 
a Komunitního centra Božího milosrdenství na území 
ŘK farnosti u kostela sv. Bartoloměje, Praha-Kyje. Kostel 
s pastoračním centrem bude postaven na sídlišti Černý 
Most, realizace je svěřena místní farnosti a jejímu faráři.

Vlak Jana Pavla II. v pražské arcidiecézi
Ve dnech 25.–28. 9. přijede do naší arcidiecéze pout-
ní Vlak Jana Pavla II. Totus tuus – Celý tvůj. Vlak požeh-
nal předloni Svatý otec Benedikt XVI. a v Polsku přepra-
vuje cestující mezi Krakovem a Wadowicemi, rodištěm 
Jana Pavla II. 
Vlak Totus tuus je putující expozicí života a odkazu prv-
ního slovanského papeže bl. Jana Pavla II. a věřící naší 
arcidiecéze se s ní mohou seznámit v pondělí 26. 9. 
a v úterý 27. 9. na hlavním nádraží v Praze a ve stře-
du 28. 9. na nádraží ve Staré Boleslavi, vždy od 9:00 do 
17:00.

Personalia
Kněžské a jáhenské svěcení
Jáhni pražské arcidiecéze PhDr. Radim Cigánek 
a Martin Sklenář přijali 25. 6. 2011 v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze kněžské svěcení. Světitelem 
byl Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Jiří Laňka a PhDr. Radek Tichý přijali 26. 6. 2011 
v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Chodově já-
henské svěcení pro pražskou arcidiecézi. Světitelem byl 
Mons. Václav Malý, pražský pomocný biskup.

Jmenování regionálního představeného
P. Alain Cleyssac CCN byl s účinností od 1. 8. 2011 jme-
nován na dobu neurčitou regionálním představeným 
Řeholního Institutu Chemin Neuf. V této funkci tak na-
hradí P. Mgr. Kamila Nováka CCN.

Laicizace
Papež Benedikt XVI. vyhověl žádosti Miloše Křivánka, 
kněze Řádu menších bratrů kapucínů, o udělení dis-
pense od posvátného celibátu a od všech břemen 
souvisejících se svátostí kněžství. Jmenovaný dne 12. 
6. 2011 dispens přijal svým podpisem a byl propuštěn 
z duchovního stavu se všemi obvyklými důsledky. Miloš 
Křivánek nyní pobývá na území arcidiecéze pražské.

Prominutí pořádkového trestu
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, svým de-
kretem z 13. 7. 2011 prominul ve smyslu kán. 1355 § 1 
CIC pořádkový trest zákazu úplného výkonu moci ze 
svátosti svěcení, uložený podle kán. 1336 § 1 odst. 3o 
CIC Stanislavu Zápotockému, knězi pražské arcidiecé-
ze, dekretem pražského arcibiskupa ze dne 30. 8. 2006. 
Trest je prominut, poněvadž pominuly důvody, pro kte-
ré byl uložen.

Úmrtí
P. Vítězslav Schneiderka CSsR, na odpočinku ve Staré 
Boleslavi, zemřel dne 26. 6. 2011 ve věku nedožitých 
92 let, v 64. roce své kněžské služby. Poslední rozlouče-
ní se konalo 4. 7. v bazilice Navštívení Panny Marie ve 
Frýdku-Místku, pohřben byl do hrobky kongregace re-
demptoristů. R.I.P.
Vladimír Valenta, na odpočinku v Pečkách, zemřel dne 
3. 7. 2011 ve věku 68 let, v 45. roce své kněžské služby. 
Poslední rozloučení se konalo 8. 7. v kostele sv. Václava 
v Pečkách, pohřben byl do rodinného hrobu na hřbito-
vě v Praze-Modřanech. R.I.P.
P. Ladislav Vik SDB, bývalý provinciál české salesiánské 
provincie, zemřel dne 22. 7. 2011 ve věku 88 let, v 51. 
roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se kona-
lo 29. 7. v kostele sv. Terezie z Lisieux na Kobyliském ná-
městí v Praze 8, pohřben byl do hrobu na ďáblickém 
hřbitově mezi spolubratry salesiány. R.I.P.

Jubileář
Výročí svěcení
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpočinku v Praze 12. 9. 1946 (65 let)
P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM, farář u Panny Marie Sněžné v Praze 14. 9. 1986 (25 let)
P. Jiljí Jiří Přibyl OFM, administrátor v Praze-Kbelích 14. 9. 1991 (20 let)
P. Břetislav Vaněk CSsR, výpomocný duchovní v Příbrami-Svaté Hoře 15. 9. 1951 (60 let)
Mgr. František Martinek, trvalý jáhen pražské arcidiecéze 21. 9. 1996 (15 let)
Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., farář u Nejsv. Srdce Páně v Praze-Vinohradech 30. 9. 1996 (15 let)

Životní jubilea
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., farní vikář Akademické farnosti Praha 14. 9. 1966 (45 let)
František Benda, farář v Ořechu 22. 9. 1928 (83 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.
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Ustanovení
Mgr. Piotr Henryk Adamczyk byl s účinností od 1. 7. 2011 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK 
farnosti Votice.
ThLic. Michał Antoni Bator byl s účinností od 1. 7. 2011 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK 
farnosti Kralupy nad Vltavou a s účinností od téhož 
data do 31. 12. 2014 byl jmenován členem vikariátní 
rady vikariátu Podřipsko. 
Mgr. Ing. Petr Bouška byl s účinností od 1. 7. 2011 jme-
nován sekretářem II. pražského vikariátu.
ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan KTF UK, byl s účinností 
od 1. 8. 2011 uvolněn z funkce administrátora ŘK farnos-
ti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha-Vyšehrad.
Antonín Doležal byl na základě vlastní rezignace, po-
dané dne 15. 6. 2011, s účinností od 1. 7. 2011 uvolněn 
z funkce faráře ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, 
Praha-Vyšehrad, a s účinností od téhož data byl uvol-
něn též z funkce administrátora excurrendo in mate-
rialibus kaple sv. Anny v Kosoři v ŘK farnosti Třebotov. 
Jeho rezignace na úřad probošta Královské kolegiát-
ní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nabyla účin-
nosti dnem podání, čímž současně zaniklo i jeho člen-
ství v Kněžské radě. Jeho práva a privilegia vztahující se 
na emeritní kanovníky ve smyslu Zákona o správě ma-
jetku kapitul a ve smyslu stanov vyšehradské kapituly 
zůstávají nedotčena.
ThDr. Krzysztof Drzazga byl s účinností od 1. 7. 2011 jme-
nován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK far-
nosti Dobříš a ŘK farnosti Svaté Pole.
P. Lukáš Jan Fošum OP byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2011 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Jiljí, Praha- 
-Staré Město.
ThMgr. Jerzy Gapski byl s účinností od 1. 7. 2011 jmeno-
ván nesídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapi-
tuly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Mgr. Stanislav Glac byl s účinností od 1. 7. 2011 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnos-
ti Sedlčany a s účinností od téhož data do 31. 12. 2014 
byl jmenován členem vikariátní rady vikariátu Příbram.
P. Ludvík Grundmann OP byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 8. 2011 jmenován 
a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv. Jiljí, 
Praha-Staré Město. 
P. Mgr. Petr Havlíček SJ byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2011 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Štěpána, 
Praha-Nové Město.
Mons. Tomáš Holub, Th.D., byl s účinností od 1. 7. 2011 
jmenován sídelním kanovníkem Královské kolegiátní 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
P. Hieronim Kaczmarek OP byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 7. 2011 jmenován 
a ustanoven farářem Polské římskokatolické farnosti.
Mgr. Karel Kočí byl s účinností od 1. 7. 2011 do 31. 12. 
2014 jmenován členem vikariátní rady III. pražského vi-
kariátu.
Ing. Jan Kofroň byl s účinností od 1. 7. 2011 jmenován 
a ustanoven rektorem fi liálního kostela sv. Václava 
(ústav) v ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha-
-Bohnice.

MUDr. Mgr. Jiří Korda byl s účinností od 1. 7. 2011 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnos-
ti u kostela Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka.
Mgr. Jan Kotas, S.L.L., byl s účinností od 1. 7. 2011 jme-
nován sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapi-
tuly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. S účinností od 1. 
8. 2011 byl uvolněn z funkce administrátora ŘK farnos-
ti u kostela Povýšení sv. Kříže, Praha-Koloděje, a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, 
Praha-Vyšehrad.
P. Antonín Krasucki OP byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 8. 2011 uvolněn z funk-
ce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Jiljí, Praha- 
-Staré Město, a s účinností od téhož data byl jmenován 
a ustanoven administrátorem téže farnosti.
Cyril Kubánek byl s účinností od 1. 7. 2011 jmenován 
a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnosti 
Zlonice.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar byl s účinností od 1. 7. 
2011 jmenován a ustanoven výpomocným duchov-
ním ŘK farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, Praha- 
-Chodov.
Jiří Laňka byl s účinností od 1. 7. 2011 ustanoven k já-
henské službě v ŘK farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, 
Praha-Chodov.
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., byl s účinností od 1. 
7. 2011 ustanoven k jáhenské službě v ŘK farnosti u kos-
tela sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc. 
P. Blażej Matusiak OP byl na žádost svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. 7. 2011 jmenován 
a ustanoven farním vikářem Polské římskokatolické far-
nosti.
Mons. ThLic. Artur Matuszek byl s účinností od 1. 7. 2011 
jmenován nesídelním kanovníkem Královské kolegiátní 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
P. Jaroslav Mikeš SDB byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 9. 2011 uvolněn z funk-
ce kaplana Křesťanského gymnázia v Praze-Hostivaři.
Mgr. Jaroslav Miškovský byl s účinností od 1. 8. 2011 
uvolněn z funkce rektora fi liálního kostela sv. Karla 
Boromejského, Praha-Malá Strana.
Mgr. Ing. Michal Němeček byl s účinností od 1. 7. 2011 
do 31. 12. 2014 jmenován členem vikariátní rady II. 
pražského vikariátu.
Mgr. Josef Nerad byl s účinností od 1. 7. 2011 uvolněn 
z funkce moderátora a výpomocného duchovního ŘK 
farnosti Uhlířské Janovice a s účinností od téhož data 
byl jmenován a ustanoven farářem ŘK farnosti Pečky.
Mgr. Josef Nerad byl s účinností od 1. 7. 2011 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnos-
ti Pečky.
P. Maciej Niedzielski OP byl na žádost svého řeholního 
představeného s účinností od 1. 7. 2011 uvolněn z funk-
ce faráře Polské římskokatolické farnosti. 
P. Ladislav Nosek SJ byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 9. 2011 jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv. Štěpána, 
Praha-Nové Město, a se souhlasem svého řeholního 
představeného byl s účinností od téhož data jmeno-
ván a ustanoven kaplanem Církevní střední zdravotnic-
ké školy Jana Pavla II.
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Z ACT CURIAE
P. Mgr. Kamil Metoděj Novák CCN byl s účinností od 1. 
9. 2011 uvolněn z funkce kaplana Církevní střední zdra-
votnické školy Jana Pavla II. 
Mgr. Jaromír Odrobiňák byl s účinností od 1. 7. 2011 uvol-
něn z jáhenské služby v ŘK farnosti u kostela sv. Ludmily, 
Praha-Vinohrady, a ve Fakultní nemocnici Na Bulovce.
P. Pio Oláh OP byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. 8. 2011 jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv. Jiljí, Praha- 
-Staré Město.
Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., byl na vlastní žá-
dost zproštěn pověření vykonávat funkci koordinátora 
mezi Radou ČBK pro pastoraci ve zdravotnictví a komi-
sí Ekumenické rady církví pro duchovní péči ve zdravot-
nických zařízeních, kterou konal ve smyslu ustanovení 
62. plenárním zasedáním ČBK.
Dobroslav Pohořalý byl s účinností od 1. 9. 2011 uvol-
něn z funkce odborného duchovního asistenta vikari-
átu Podřipsko.
RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil byl s účinností od 1. 
7. 2011 uvolněn z funkce výpomocného duchovního 
ŘK farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, Praha-Chodov.
Mgr. Josef Ptáček byl s účinností od 1. 7. 2011 do 31. 12. 
2014 jmenován členem vikariátní rady II. pražského vi-
kariátu.
P. Mgr. Romuald Štěpán Rob OP byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 8. 2011 uvol-
něn z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela sv. Jiljí, 
Praha-Staré Město.
Mgr. Ondřej Salvet byl s účinností od 1. 8, 2011 uvol-
něn z funkce farního vikáře ŘK farnosti Kolín a s účin-

ností od téhož data byl jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem ŘK farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže, 
Praha-Koloděje.
PhDr. Radek Tichý byl s účinností od 1. 7. 2011 ustano-
ven k jáhenské službě v ŘK farnosti u kostela sv. Františka 
z Assisi, Praha-Chodov.
P. Mgr. Jaroslav Trávníček SDB byl na žádost svého ře-
holního představeného s účinností od 1. 9. 2011 jme-
nován a ustanoven kaplanem Křesťanského gymnázia 
v Praze-Hostivaři.
Mgr. Mikuláš Uličný byl s účinností od 1. 7. 2011 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnosti 
Roudnice nad Labem.
P. Ing. Petr Vacík SJ byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. 7. 2011 jmenován a ustano-
ven farním vikářem ŘK akademické farnosti Praha.
Mgr. Bedřich Vymětalík byl s účinností od 1. 7. 2011 jme-
nován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK far-
nosti Týnec nad Sázavou a s účinností od téhož data 
do 31. 12. 2014 byl jmenován členem vikariátní rady vi-
kariátu Benešov.
Mgr. Kamil Vrzal byl s účinností od 1. 7. 2011 uvolněn 
z funkce duchovního správce in solidum ŘK farnosti 
Uhlířské Janovice a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven farářem tamtéž.
Mgr. Kamil Vrzal byl s účinností od 1. 7. 2011 jmeno-
ván a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnosti 
Uhlířské Janovice.
Mgr. Stefan Michal Wojdyła byl s účinností od 1. 7. 2011 
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK 
farnosti Hořovice.

PROGRAMY STŘEDISEK ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

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

Program efektivního rodičovství krok za krokem 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve 
spolupráci s Občanským sdružením Rodinné centrum 
Praha pořádá program, který pomáhá rodičům s vý-
chovou předškolních a mladších školních dětí. Nejbližší 
kurzy:
MŠ Lipka: Přímá 8, Praha 5, bus 137 od metra B – Anděl 
(Na Knížecí) do zastávky Malvazinky cca 6 minut. 
Termíny setkání: soboty 24. 9., 1. 10. a 15. 10. 2011 vždy 
od 9:00 do 17:00. Lektorka: Mgr. Julie Žemlová. Cena 
(1500 Kč/osobu nebo 2200 Kč/manželský pár) zahrnuje 
též tištěný materiál a výukové DVD. Během kurzu 
nabízíme možnost hlídání dětí po předchozí domluvě 
za příspěvek 200 Kč/sobotu. 
Přihlašovací kontakt: cpr@apha.cz, tel. 220 181 777 
nebo přes webový formulář na http://cpr.apha.cz

Kulturní centrum „12“: Pertoldova 3346/10 Praha 4 – 
Modřany, bus 139 od metra C – Kačerov, bus 253 od 
metra B – Smíchovské nádraží. Termíny setkání: středy 
5. 10., 12. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 7. 12. vždy od 18:00 
do 21:00; ukázková hodina 14. 9. od 18:00. Lektorka: 

Mgr. Martina Běťáková. Cena (1480 Kč/osobu nebo 
2220 Kč/manželský pár) zahrnuje též tištěný materiál 
a výukové DVD. 
Přihlášky v KC „12“ tel. 244 403 129, horcickova@kc12.cz
O jednotlivých kurzech též na http://rodinnecentrum.
cz/Aktuality/. Program nabízíme též farnostem a spole-
čenstvím rodin. Již pátým rokem na tento projekt přispí-
vá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Manželské večery
Srdečně zveme na osvědčený program obnovy man-
želství pro manželské páry. Je tvořen osmi večery od 
3. 10. do 21. 11. (vždy v pondělí od 19:00) v příjemném 
prostředí Komunitního centra sv. Prokopa (V Hůrkách 
1292/8, Praha 5 – Nové Butovice, metro B – Hůrka). 
Začínáme večeří, následují promluvy vedoucího páru 
a pak to nejdůležitější – rozhovory v soukromí mezi vámi 
dvěma. Kurz je založen na biblických principech a jeho 
heslo je: „Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy 
v manželství se dají řešit.“ Témata kurzu jsou Budování 
pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfl ik-
tů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, 
Láska v akci a závěrečný večer – V čem spočívá hez-
ké manželství.
Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Závazné přihlášky na 
milos.padevet@seznam.cz nebo 604 436 377 (man-
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želé Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním 
večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří 
Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci ŘK farnost Praha- 
-Stodůlky, Křesťanská společenství Praha, MC Heřmánek 
a Občanské sdružení Rodinné centrum Praha. Viz též 
www.rodinnecentrum.cz a www.manzelskevecery.cz

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční 
opět v pražském Pastoračním středisku v termínu 11. 10. 
– 29. 11. 2011. 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. 
Pár snoubenců přispívá na kurz částkou 500 Kč, zbylých 
500 Kč dorovnávajících skutečné náklady je hrazeno 
z grantu MPSV a ze sponzorských darů.

Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, tele-
fonicky nebo přes formulář na stránkách http://cpr.
apha.cz/snoubenci/

Sobota pro maminky
se uskuteční v sobotu 15. října od 9 do 17 hodin 
v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6). Účast na 
setkání přislíbili Mgr. Eva Jelínková, Mons. Tomáš Holub 
a P. ThLic. Jan Kotas. Součástí programu bude sdí-
lení ve skupinkách. Polední občerstvení je zajištěno. 
Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření a pro-
gram uzavře mše svatá. Cílem setkání je umožnit že-
nám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. Příspěvek (65 Kč 
na účastnici) se vybírá na začátku programu. 
Zájemkyně se mohou hlásit již nyní mailem, telefonicky 
nebo přes formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/
manzelky/

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

Animátorský kurz
V říjnu 2011 rozbíháme další Animátorský kurz. Je pro 
všechny mladé lidi, kteří chtějí osobně i duchovně růst, 
objevit a rozvinout svoje schopnosti a být tím užiteční 
pro ostatní. Je určen zejména pak těm, kteří chtějí vy-
tvářet programy a aktivity, vést skupiny a společenství 
nebo pomáhat lidem na cestě k Bohu.
Zahrnuje interaktivní semináře i praktické worksho-
py, které čerpají z psychologie, teologie, pedagogiky, 
managementu apod. Využívá zážitkovou pedagogi-
ku, práci ve skupinách, osobní přístup a nabízí setkání 
s mnoha inspirativními lidmi.
Minimální věk je 16 let. Kurz probíhá tři roky, každý rok 
jsou čtyři víkendová setkání a pětidenní prázdninový 
pobyt mimo Prahu.

Podrobné informace najdete na www.praha.signaly.cz

„After-Madrid“
O víkendu 30. 9. – 2. 10 2011 se uskuteční zajímavé se-
tkání pro účastníky letošních Světových dnů mládeže 
v Madridu. Smyslem je ohlédnout se za prožitými udá-
lostmi a znovu si zpřítomnit duchovní impulzy, které tato 
událost každému účastníkovi přinesla. Je to také pří-
ležitost setkat se opět s ostatními účastníky, prohloubit 
vztahy a samozřejmě se i dobře bavit.

Více informací najdete na www.praha.signaly.cz

Víkendovka pro náctileté – „Co je pravda?“
Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku v termí-
nu 23.–25. 9., která se koná v centru Nazaret. Nikodém 
i Pilát se ptají na pravdu, ale jejich úmysly jsou rozdílné. 
Jak my hledáme pravdu a můžeme říci, že ji i nachá-
zíme? Má někdo absolutní pravdu? Je pro nás důleži-
tější pravda, nebo to, co si o nás myslí druzí? Jak zůstat 
věrný pravdě, když všichni kolem si dělají, co chtějí? 
Společně prožijeme nejrůznější aktivity, hry, modlitby, 

budeme diskutovat o tématu, slavit mši sv. ... Část pro-
gramu je připravena zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší. 
Začátek v pátek v 19:00, konec v neděli okolo 14. hodi-
ny. S sebou spacák a 250 Kč. 

Hlaste se předem na 244 910 469 
nebo na mailu nazaret@apha.cz

Taneční víkend
Máte-li rádi tanec, dobrou společnost, zábavu a chce-
te-li strávit víkend mezi křesťany, neváhejte se zúčastnit 
dalšího tanečního víkendu. Tentokrát se uskuteční ve 
dnech 21.–23. 10. v pražském centru Nazaret a je určen 
pro mladé lidi od 19 let. 

Arcidiecézní ples mládeže
V sobotu 5. 11. v 19:00 se bude konat tradiční 
Arcidiecézní ples mládeže. Srdečně zveme všechny, 
kdo mají rádi dobrou zábavu a tanec. POZOR! Ples pro-
běhne opět v příjemných prostorách kulturního cent-
ra Novodvorská v Praze 4 (zastávka autobusu „Sídliště 
Novodvorská“).

Víkend pro nezadané katolíky 
ve věku 28–41 let, kteří hledají svůj protějšek, proběhne 
16.–18. 9. ve středisku Nazaret v Praze-Kunraticích.

Info: spolecne70@volny.cz

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 na šk. rok 2011/2012
Po 17:00 Dramatická dílna pro děti a mládež 
Po 17:30 Anonymní alkoholici
Po 19:00 Komorní orchestr pro mládež 
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, sraz vždy 

před KCMT
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Mateřské centrum DOMEČEK – YMCA Praha, o. s. – (Po–
Pá, 9:00–12:00) – prostor k posezení pro maminky a her-
na pro děti; vstupné 50 Kč, děti zdarma (www.mc-do-
mecek.cz)
Taneční kurzy pro dospělé – listopad 2011až bře-
zen 2012, každé úterý od 18:45 do 20:30 začáteční-
ci, od 20:30 do 22:15 pokročilí; info a přihlášky na tel. 
604 808 515, www.astra-praha.cz
Filmový klub – každý třetí čtvrtek v měsíci v 19:00; pro-
mítání fi lmu s následnou debatou, vstup volný
Klub křesťanských seniorů – se schází v objektu KCMT 
v druhé pondělí v měsíci od 16:00 k pravidelným před-
náškám, dále pořádáme pravidelné sobotní vycházky 
a výlety; info. na tel. 272 920 904 (Ing. Decker) 

Září 2011
 5. 9. 17:00 Dramatická dílna – zápis 
 5. 9. 19:00 Komorní orchestr mládeže – zápis
 7. 9. 15:30 Rodinná tvůrčí dílna – zápis
 8. 9. 16:00 Klub univerzálních sportovců – zápis
 15. 9. 19:00 Filmový klub – promítání fi lmu s násled-

nou debatou, vstup volný
 22. 9. 18:00 Svatováclavský koncert: Hudba Hradní 

stráže a Policie ČR, vstup volný
 25. 9. 14:00 Narozeninová oslava mateřského cen-

tra Domeček

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

Prokopská zastavení
ŘK farnost u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 
a Křesťanský sbor vás v úterý 20. září od 18:30 zvou na 
přednášku z cyklu „Prokopská zastavení“ na téma: 
Krédo (Vyznání víry obecně; Vyznání víry jiných ná-
boženství; Křesťanská vyznání víry od nejstarších až po 
současnost; Historicko-teologický rozbor cařihradsko-
-nicejského Kréda). Během přednášky bude promítána 
prezentace, přednášet bude PhDr. Ondřej Bastl. Vstup 
bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Kurzy Alfa
Dopolední kurzy Alfa, nejen pro maminky s dětmi a se-
niory, budou probíhat v KC sv. Prokopa od 21. září do 
7. prosince 2011 (každou středu, 9:45 –12:00). Alfu po-
řádá ŘK farnost u kostela sv. Jakuba Staršího a tvoří ji 
série promluv na klíčová témata související s křesťan-
skou vírou. Každé setkání začíná společnou večeří, kte-
rá dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se se-
známit. Po promluvě je příležitost setkat se v malých 
skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otáz-
ky a vyjadřovat různé názory.
Kontakt: knihovna@centrumbutovice.cz; 251 613 969. 
Další informace lze získat na www.centrumbutovice.cz 
nebo www.kurzyalfa.cz
Večerní kurzy Alfa budou opět probíhat od ledna 2012.

Třináctého na třináctce
Letošní čtvrtý díl koncertního cyklu Třináctého na třináct-
ce, do kterého si východočeský písničkář a frontman 
skupiny Oboroh Slávek Klecandr zve rozličné hudební-

ky, se koná v úterý 13. září od 19:30 v KC sv. Prokopa 
na Slunečním náměstí v Nových Butovicích (metro 
Hůrka), vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. 
Hosty večera budou písničkáři Karel Diepold a Karel 
Vepřek. Večer fi nančně podpořila nadace Život uměl-
ce, Ministerstvo kultury, Nadace Českého hudebního 
fondu a MČ Praha 13.
Doporučujeme rezervovat si místa, a to do půlnoci 12. 
září na adrese 13na13@centrum.cz. Více informací na-
jdete na www.trinactnatrinact.blog.cz

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

10. výročí
V neděli 18. 9. ve 14:00 zveme do kostela Nejsvětější 
Trojice v Dobříši na mši sv., které bude předsedat Mons. 
Dominik Duka, arcibiskup pražský. Bohoslužba se koná 
při příležitosti 10. výročí otevření Pastoračního centra 
sv. Tomáše, po ní bude přátelské setkání v Pastoračním 
centru. 

Dobříšské záření 2011
Srdečně zveme na Kulturní charitativní festival Dobříšské 
záření 2011. Program festivalu:
11. 9. 15:00 Neděle nejen pro děti – hry, soutě-

že, občerstvení, představení divadla 
Studna, vstupné dobrovolné (zahrada 
evangelické fary)

16. 9. 20:00 koncert skupiny Spirituál kvintet, vstup-
né 200 Kč, děti a studenti 100 Kč (zrca-
dlový sál zámku Dobříš)

23. 9. 20:00 koncert folkové skupiny Pranic, vstup-
né dobrovolné (evangelický kostel)

25. 9. 16:00 koncert komorní hudby – Lukáš Vendl 
a spol., vstupné dobrovolné (kostel 
Nej světější Trojice)

Festival se koná za fi nanční podpory Města Dobříš, 
Ministerstva kultury ČR a Ing. Jerome Colloredo-Mans-
felda. Výtěžek festivalu bude věnován Tábornickému 
oddílu Zlatý list v Dobříši.

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
 3. 9.  Poutní mariánská sobota (1. sobota v měsíci), 

pravidelné mše zůstávají zachovány; program 
– 9:00 mše sv., poté katecheze, adorace, mož-
nost přijetí svátosti smíření, mariánská pobož-
nost. Vedou svatohorští redemptoristé.

 4. 9. 23. neděle v mezidobí (připomínka sv. Řehoře), 
při mši sv. v 9:00 zazní Missa Lux et Origo 
H. Schroedera a gregoriánské zpěvy v podání 
Svatohorského chrámového sboru.

 8. 9. Svátek Narození Panny Marie; při mši svaté 
v 17:00 zazní Missa Coronata Sacromontana 
(mše věnovaná Svaté Hoře) od J. Syrůčka v po-
dání Svatohorského chrámového sboru a ko-
morního orchestru.
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 10. 9. Pouť bývalých svatohorských vokalistů, truba-
čů a ministrantů (9:00); latinské chorální nešpory 
(16:30).

 12. 9. Památka Jména Panny Marie; při mši v 17:00 
zazní Hudba pro zobcové fl étny a varhany 
v podání profesorů a studentů Konzervatoře 
v Českých Budějovicích.

 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné, při mši sv. 
v 17:00 zazní Stabat Mater F. Schuberta ad. 
v podání Komorního smíšeného sboru dr. Vl. 
Vepřeka, Svatohorského chrámového sboru 
a Příbramské fi lharmonie.

 25. 9. Příbramská svatohorská šalmaj.
 26. 9. Koncert cyklu Hudba v nezvyklých souvislostech 

III. – koncert na dvoje varhany (M. Šmolíková, 
P. Šmolík).

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha – 17 Řepy; tel: 235 323 248
sekretariat@domovrepy.cz; http://www.domovrepy.cz
1.–30. 9.  výstava k 15. výročí založení Domova 

sv. Karla Boromejského mapující historii 
Domova, jeho současnost a vizi do bu-
doucnosti, vstup volný (refektář)

4. 9. 14:00 Zahradní slavnost – pokračování v osla-
vách 15. výročí služby Domova ne-
mocným seniorům (hudba k poslechu 
i tanci, výstava o historii Domova, pro-
dejní stánky s drobnými dárky, občers-
tvení, zábava pro celou rodinu), vstup-

né ve výši 50 Kč bude příspěvkem na 
vybudování odpočinkové zahrady pro 
pacienty Domova, vstupenka je sloso-
vatelná, děti do 15 let mají vstup zdar-
ma (zahrada Domova)

15. 9. 18:30 Pocta A. Dvořákovi – koncert k 170. vý-
ročí narození A. Dvořáka v podání pro-
tagonistů Státní opery Praha (Daniela 
Radosa – soprán a Adolf Melichar – 
klavír), vstupné dobrovolné (refektář)

18. 9. 16:00 Benefi ční jazzový koncert pro Nadaci 
Divoké husy, účinkuje Petra Erneyi 
Quartet, zazní skladby z éry Ljuby 
Hermanové, Edith Piaf, Marlene 
Dietrich a dalších, vstupné dospě-
lý 200 Kč, zlevněné 140 Kč (zahrada 
Domova)

25. 9. 15:30 Klavírní koncert – japonský klavíris-
ta Hironari Wadovi zahraje z tvorby 
L. Beethovena, F. Chopina a F. Liszta, 
vstupné dobrovolné (refektář)

2. 10. 17:00 Doteky času sborového zpěvu – bene-
fi ční koncert pro Domov v podání 
pěveckého sboru Orfej – zahajova-
cí koncert 3. ročníku Musica concor-
dans, sbormistr Jan Svejkovský, za-
zní B. M. Černohorský, W. A. Mozart, 
C. Saint-Saens, L. Janáček, tradicio-
nály; vstupné dobrovolné (kostel sv. 
Rodiny)

POZVÁNKY, NABÍDKY

Konference o benediktinech
V rámci benediktinského roku se v Třebíči 15. a 16. září 
uskuteční mezinárodní vědecká konference zaměře-
ná na benediktiny – jejich každodennost, architekturu, 
spiritualitu a propojení s Třebíčí. K této příležitosti také 
vyjde kniha, jejímž spoluautorem je světově známý be-
nediktinský mnich a autor desítek publikací Anselm 
Grün.
Vedle odborníků a vysokoškolských studentů jsou do 
Třebíče zváni také zájemci o benediktinskou architek-
turu a hudbu, součástí konference bude totiž dopro-
vodný program (např. prohlídka baziliky sv. Prokopa 
s odborným výkladem či vystoupení Svatomichalské 
gregoriánské scholy z Brna).
Kontakt: Marek Matějek, garant konference; e-mail: 
mmatejek@zmvs.cz; tel.: 606 033 934; bližší info: http://
konference.zmvs.cz/program.php

Kurzy Alfa – praktický úvod do křesťanství
Srdečně zveme zájemce o poznávání křesťanství, víry 
a vztahu s Ježíšem Kristem, ale také ty, kdo hledají 
přátele, na podzimní kurzy Alfa v Praze 8 – Kobylisích. 
Znáte-li někoho takového, jste spolu s ním srdečně zvá-
ni, můžete mu říci a doprovodit jej na úvodní večer. 
Koná se ve farním sále u sv. Terezičky v Kobylisích ve 
čtvrtek 22. září v 19:00. Kurz dále pokračuje každý čtvr-
tek od 29. 9. do 15. 12. 2011 vždy od 19:00 do 21:30 na 
adrese Kobyliské náměstí 1, Praha 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 
v kostele na Kobyliském náměstí. Můžete nás kontak-
tovat také e-mailem: farnost.kobylisy@sdb.cz či telefo-
nem: 283 029 141, 777 053 394. Budete-li chtít přijít mezi 
nás, prosíme, rezervujte si místo, abychom s vámi počí-
tali a vše mohli dobře připravit. Těšíme se na všechny. 
Moc prosíme o vaši modlitbu za všechny pozvané a pří-
chozí. Děkujeme vám. Více o Alfě na www.kurzyalfa.cz

Za tým kurzu Alfa Tomáš Redlich 

Františkánská burza
Farnost u kostela Panny Marie Sněžné srdečně zve na 
každoroční Františkánskou burzu. Přijímány a nabízeny 
budou různé drobné předměty, všechno, co sami ne-
používáme, ale co ještě může udělat radost druhým 
nebo co budou moci ještě použít.
Do burzy bude přijímáno všechno kromě ošacení, obu-
vi a knih! Věci budeme přijímat zdarma a stanovíme 
minimální cenu. Výtěžek bude věnován sociálně sla-
bým rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým.
Burza se koná v Klubu u Panny Marie Sněžné 
(Jungmannovo nám., Praha-Nové Město) o víkendu 
1. a 2. října vždy od 10 do 18 hodin. Shromažďování 
věcí proběhne v pátek 30. září od 15 do18 hodin a v so-
botu 1. října od 10 do 12 hodin.
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Veni Sancte
Mše svatá „Veni Sancte“, při níž studenti, vyučující i příz-
nivci Katolické teologické fakulty UK budou prosit o Boží 
požehnání v akademickém roce 2011/2012, bude ce-
lebrována ve čtvrtek 29. září v 9:00 v kostele Matky Boží 
před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze. K účas-
ti na bohoslužbě jste srdečně zváni.

Unikátní kostel v Praze-Dolních Chabrech
U příležitosti Dnů evropského dědictví 2011 bude 
v sobotu 17. září, v rámci širšího programu věnova-
ného památkám Dolních Chaber, veřejnost upo-
zorněna na unikátní původně románský kostel Stětí 
sv. Jana Křtitele. Tato památkově i umělecky vý-
znamná stavba v sobě skrývá mimo jiné román-
ské malby, které jsou srovnávány s freskami bazili-
ky sv. Jiří na Pražském hradě. Zajímavosti a význam 
kostela zájemcům přiblíží mj. přednášky prof. Jana 
Royta (10:00–12:00) či archeologů PhDr. Michala 
Trymla a PhDr. Zdeňka Dragouna (13:00–17:00). 
Upozorňujeme také na cennou publikaci věnova-
nou tomuto kostelu („Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
v Dolních Chabrech v Praze“), která právě vychází. 
Za chaberským programem Dnů evropského dědic-
tví i za zmíněnou publikací stojí Občanské sdružení 



14

POZVÁNKY, NABÍDKY
na ochranu památek v Dolních Chabrech (více na 
www.osop-chabry.cz).

Pobožnost za znovupostavení 
Mariánského sloupu
Srdečně vás zveme na mariánskou pobožnost za zno-
vupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí. Koná se každého 3. v měsíci od 17:00 ve vý-
klenku Týnského chrámu vedle fary, Celetná ulice. Na 
programu je posvátný růženec, litanie, zásvětné mod-
litby, mše svatá v 18:30 u Sv. Jiljí.

„Dominikánská 8“
Ve čtvrtek 8. září od 19:30 jste srdečně zváni do refektá-
ře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí (Jilská 7a, Praha 1) 
na hudební večer v rámci programových cyklů nazva-
ných „Dominikánská 8“.
Na programu tohoto prvního hudebního večera bu-
dou Růžencové sonáty Heinricha Ignaze Franze Bibera 
(Daila Dambrauska – barokní housle, Alena Hönigová 
– cembalo). Vstupné 230 Kč/120 Kč, večerní pokladna 
od 18:30. Rezervace online na www.dominikanska8.cz 
nebo dominikanska8@op.cz, tel. 777 644 737.
„Dominikánská 8“ je místem vzdělávání a kultury při 
klášteře u Sv. Jiljí v Praze. Každý čtvrtek je věnován jed-
nomu z programových cyklů: Příběhy křesťanství u nás 
ve 20. století (spolu s KTF UK v Praze); Mezníky v dějinách 
klášterů (spolu s PaedF UK v Praze a CMS Akademie 
věd ČR); Hudební večery; Literární večery – debaty 
nad knihou.

Pozvání pro ministranty
 ■ Setkání pro mladší ministranty (10. 9.)

V sobotu 10. 9. se uskuteční setkání mladších ministran-
tů (cca 8–14 let) v Kojeticích u Prahy, tentokrát se bu-
deme věnovat sv. Václavovi. Zahájení v 9:30 v kostele 
sv. Víta, ukončení kolem 16. hodiny. Nácvik liturgie, mše 
sv., soutěže, fotbálek. S sebou 60 Kč na oběd, sportov-

ní oblečení (boty na travnaté hřiště), případně i minist-
rantské oblečení.

 ■ Setkání pro starší ministranty (16.–17. září)
Zveme starší ministranty (kluky cca 15–25 let) na spo-
lečné setkání. Sraz v pátek 16. 9. v 18:00 v kostele sv. 
Vojtěcha v Neratovicích (doprava z Prahy Nerabusem 
z Metra C – Holešovice, interval cca 20 minut). Po mši 
sv. následuje přesun do Kojetic u Prahy. Večer společ-
né posezení a fi lm. V sobotu dopoledne duchovní pro-
gram, tentokrát zaměřený na sv. Václava. Bude i pří-
ležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru. Po 
obědě tradiční fotbalový zápas. Ukončení v sobotu 
okolo 17. hodiny. S sebou spacák, případně karimatku, 
150 Kč jako příspěvek na jídlo, sportovní oblečení (boty 
na travnatý povrch), přezutí. 

 ■ Zveme také všechny ministranty, bez ohledu na 
věk, k asistenci na Národní pouti 27.–28. 9. ve Staré 
Boleslavi. Sraz 27. 9. v 17:30 v bazilice sv. Václava, 
s sebou spacák, karimatku, sváteční oblečení (čer-
né boty, pokud možno tmavý oblek), případně vlast-
ní ministrantské oblečení. 

Bližší info: P. Benedikt Hudema (724 209 774). Foto ze 
starších setkání najdete na stránce ministranti.apha.cz

Pouť ke cti svaté Ludmily
Srdečně zveme na pouť ke cti svaté Ludmily u příleži-
tosti 1090. výročí její mučednické smrti. V sobotu 17. 9. 
v 10:00 bude na Tetíně slavena vikariátní poutní mše sv., 
hlavním celebrantem bude generální vikář pražské ar-
cidiecéze Mons. Michael Slavík. Následuje občerstvení, 
prohlídka Tetína s průvodcem, kulturní program a závě-
rečné požehnání. Předpokládaný konec v 16:30. 
V neděli 18. 9. v 11:00 se koná řeckokatolická pout-
ní bohoslužba. Následovat bude občerstvení, prohlíd-
ka Tetína s průvodcem a přednáška historika umění 
Prof. Jana Royta. Předpokládaný konec v 16:00. 

Další informace na www.ludmila-tetin.cz

OHLÉDNUTÍ

Dobrobazar v Čestlicích ve prospěch Cesty domů
Na dvě stovky návštěvníků podpořily v neděli 19. června pravidelný Dobrobazar v Čestlicích v okrese Praha -
-východ.Vedle kostela sv. Prokopa bylo i přes proměnlivé počasí rušno, a tak se díky nákupům, dražbě, tom-
bole i darům jednotlivců a organizací podařilo shromáždit částku 83 838 Kč. Stejně jako loni, i letos je výtěžek 
určen na provoz mobilního hospice Cesta domů, který pečuje o umírající a jejich blízké na území hlavního 
města. V předchozích letech byly obdarovány domovy pro seniory v různých koutech ČR.
Atmosféru Dobrobazaru dotváří příjemné prostředí farní zahrady, stánek s občerstvením, dětský koutek se 
soutěžemi a živá hudba (tentokrát soubor Sax & Rhythm, písničkář Caine, duo Pepek a Námořník).
Setkání se zástupci občanského sdružení Cesta domů spojené s předáním symbolického šeku proběhlo v čer-
venci, pro další ročník dobročinného bazaru je určeno datum 17. června 2012. Organizátoři ze srdce děkují 
všem dárcům a příznivcům! Bližší informace k Dobrobazaru 2011 najdete na http://cestlice.farnost.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

1.–4. 9. Duchovní obnova pro 
zdravotníky

P. Mikuláš Oto 
Buzický OP

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

4.–10. 9.
Duchovní cvičení 
pro přátele přírody 
a ekology

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

7.–10. 9. Duchovní cvičení pro 
všechny

P. Miloslav Kabrda 
SDB ŘKDS Stojanov

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

11.–17. 9. Ignaciánské exercicie – 
IV. týden P. František Lízna SJ

Exerciční dům 
Tovaryšstva 
Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český 
Těšín; tel.: 558 761 429, 737 930 713; 
http://www.jesuit.cz/exercicie/
nabidka.php

19.–22. 9. Duchovní obnova nejen 
pro seniory

Mons. 
ThLic. Bohumil 
Kolář

Marianum, Janské 
Lázně

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

24.–28. 9. Duchovní obnova pro 
vnitřní uzdravení P. Adam Rucki Duchovní centrum 

sv. Františka z Pauly viz výše

28. 9. – 1. 10. Exercicie pro varhaníky 
a chrámové hudebníky

P. Christian Martin 
Pšenička O.Praem.

Exerciční dům 
Svatá Hora

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

3.–6. 10. Manželská setkání 
seniorů – I. turnus

Marianum, Janské 
Lázně viz výše

CO NOVÉHO V KNIŽNÍM SVĚTĚ

Ať žije babička a dědeček!
Prarodiče dnešní doby
(Francine Ferlandová)
Tato kniha se obrací na prarodiče, ale leccos může objasnit i rodičům dítěte. O čem se v knize dočtete? O cha-
rakteristických vlastnostech prarodičů 21. století, o vlivu, který mohou mít na své vnouče, i o tom, jak může vnou-
če ovlivnit je, jaké nástrahy na ně v souvislosti s jejich novou rolí číhají, a o tom, jak se jim vyhnout. V knize se mluví 
i o zvláštních situacích: jaké je být prarodičem adoptovaného či handicapovaného dítěte, jak plnit prarodičov-
skou roli v rodině, v níž došlo k rozvodům a sňatkům s jinými partnery, apod. Nechybí množství návrhů různých ak-
tivit, jak mohou prarodiče s vnoučaty trávit čas.

Brož., 168 str., 185 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Kapesní diář na rok 2012
Kapesní diář s občanským i liturgickým kalendářem. Dále je tu možné najít liturgická čtení na jednotlivé dny 
v roce, příslušné liturgické barvy, odkaz na modlitbu breviáře a responzoria žalmů. 
2 verze: klasická s úryvky z promluv Josepha Ratzingera (v deskách barvy bordó nebo v zelených deskách), 
ve druhé verzi ponechán větší prostor na poznámky (desky v barvě modré).

Měkká vazba s plastovými deskami, 144 stran, 80 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Velký diář na rok 2012 
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden cír-
kevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka na 
den. Na začátku každého měsíce jsou uvedeny úmysly apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také dostatečný pro-
stor na adresy a poznámky, přehledný měsíční kalendář let 2011, 2012 a 2013 a další praktické informace.

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

Úmysl všeobecný
Za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je 
k opravdovým mravním a duchovním hodnotám.

Úmysl misijní
Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evan-
gelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry.

Úmysl národní
Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodi-
nách, poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni 
nebo se na křest připravují.
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Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE

Červená stuha
Terezínské ghetto očima dítěte
(Annika Tetzner)
Červená stuha je soubor tří povídek. Příběhy vyprá-
vějící o tom, jaké to bylo být za druhé světové války 
malým dítětem v terezínském ghettu, se zakládají na 
skutečných událostech. Annika Tetzner byla tehdy nej-
mladším dítětem velké rodiny a nepoznala jiný život 
než v ghettu. Terezín pro ni znamenal domov a dodnes 
s ohromením vzpomíná na pocit lásky a bezpečí, který 
tam tehdy dospělí dokázali pro děti vytvořit. Autorka ve 
svých textech nezdůrazňuje temné stránky zkušenosti 
z ghetta. Příběhy vyprávěné dětským jazykem a viděné 
dětskýma očima ukazují hlavně „obyčejné“ dětské ra-
dosti, smutky a strachy. Povídky jsou doprovázeny ob-
rázky, které nakreslila sama autorka.

Váz., 64 str., 215 Kč
Portal, www.portal.cz

Velké postavy středověké církve
(Benedikt XVI.)
V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních 
audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamněj-
ších postav středověké církve. V první části se papež 
zabývá zakladatelskými postavami západní a východ-
ní církve do doby, než se obě části křesťanstva rozdělily, 
zabývá se např. i Cyrilem a Metodějem. V druhé čás-
ti ukazuje na klíčových postavách i silné stránky církve 
té doby: rozkvět mnišství, vzdělanosti, kultury, myšlení 
a teologie. Třetí okruh tvoří významné postavy františ-
kánského a dominikánského řádu. Ve čtvrté části se 
papež věnuje svatým ženám středověku, jejichž přínos 
pro církev byl nepřehlédnutelný. Papežovy katecheze 
zaujmou čtenáře šíří pohledu a schopností autora vy-
zdvihnout to, v čem postavy světců mohou inspirovat 
současnou církev a společnost.

Váz., 414 str., 325 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

 7. září 1911 papežem Piem X. schválena kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů – salesiánky 
Dona Boska.

 8. září 1791 arcikněžna Marie Anna slavnostně instalována jako abatyše u Všech svatých na Pražském 
hradě.

 11. září 1316 Petr N. (Žitavský), spoluautor latinské Zbraslavské kroniky, zvolen opatem zbraslavského 
kláštera.

 14. září 1981 papež Jan Pavel II. zveřejnil encykliku Laborem exercens o lidské a křesťanské hodnotě práce.

 15. září 921  zemřela sv. Ludmila, česká kněžna z kmene Pšovanů, manželka Bořivoje I., česká 
prvomučednice.

 22. září 1871 se narodil Karel Dostál-Lutinov, básník a publicista, organizátor katolické moderny. († 29. 11. 
1923)

 27. září 1366  nákladem císaře Karla IV. dokončena kaple sv. Václava v kostele na Pražském hradě.

 27. září 1696 narozen sv. Alfons Maria di Liguori, italský katolický biskup, učitel církve, zakladatel řádu 
redemptoristů. († 1. 8. 1787)

 28. září 1411 zemřel Zbyněk Zajíc z Hazmburka, pražský arcibiskup. (* asi roku 1376)
Arnošt Kelnar


