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Hnutí Na vlastních nohou 
– Stonožka

Vážení čtenáři,

v  adventním čase nabízejí chrá-
my pražské arcidiecéze tradiční 
a krásné rorátní zpěvy, ze 37 kos-
telů si navíc můžete odnést figurku 
akademické malířky Jindry Hub-
kové pro vlastnoručně sestavený 
betlém. Představí se nový výkonný 
ředitel Arcibiskupství pražského, 
Mgr. Antonín Juriga, a mecenáška 
rekonstruovaných romantických 
varhan v kostele sv. Ludmily, paní 
Iva Rosario, nám mimo jiné poví, 
co je krátká a co dlouhá radost.

Stanislav Zeman

Jak to vlastně vzniklo? Jak se rozhýbalo tolik nožek? Byl to soucit s potřebnými, 
kteří strádali 40 let v totalitě, a geniální myšlenka paní Běly Gran Jensen, která ji 
sama popisuje jako vnuknutí shora, jako Dar. Když se v roce 1990 rodilá Pražačka 
vrátila po čtyřiceti letech prožitých v Norsku zpět do Čech, v jedné pražské nemoc-
nici ji požádala zdravotní sestřička o pomoc. Tehdy si paní Běla uvědomila, že je 
čas, aby české děti samy začaly pomáhat tím, co umí, proměňovat svět svou čistou 
láskou. Oslovila základní školy a děti začaly malovat obrázky, které si dobří lidé ku-
povali a přispívali tak na úmysly malých dětí: pomáhat dětem tam, kde je toho nej-
více potřeba. Dobrá myšlenka letěla jako na křídlech doma i za hranice Čech, pevně 
se ukotvila na zemi a nožek přibývalo - mezi školáky, kantory v Čechách i v Nor-
sku a později také ve spolupráci s Armádou České republiky, Generálním štábem 
AČR, Ministerstvem obrany a veliteli a vojáky mírových sborů AČR tam, kde působí 
na misích v Iráku a v Afghánistánu. A tak za dvacet osm let už Stonožka vykonala 
ohromné dílo lásky doma i ve světě. Na Balkáně bylo zrekonstruováno mnoho škol, 
bylo zakoupeno několik sanitek, děti posílají dětem v zemích, kde se bojuje, školní 
potřeby, šaty a hygienické potřeby. Pomáhaly také při tragických událostech při 
tsunami v Thajsku a Kambodži, také ve středisku pro péči o děti nakažené AIDS. 
Pomáhají nemocným a postiženým dětem v česku i v jiných zemích světa. V tomto 
roce Stonožka podpořila školu ve Středoafrické republice vybavením učebnicemi 
a základními školními pomůckami. Práce paní Jensen a jejích stonožkových dětí, 
učitelek, učitelů a stonožkových dobrovolníků byla mnohokrát oceněna.
Při zrodu svobodného státu po sametové revoluci se v roce 1990 stal patronem 
Stonožky pan prezident Václav Havel, v roce 2011 tento patronát převzal arcibiskup 
pražský Dominik Duka OP a rozvinula se další spolupráce Stonožky s Arcibiskup-
stvím pražským. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v kolébce a v srdci našich 
dějin, od  toho roku slouží Otec arcibiskup Dominik mši svatou v pátek po první 
adventní neděli pro Stonožku, kdy děkujeme Pánu Bohu za dobré dílo a za všech-
ny, kdo přiložili k němu svou ruku. Pro mnohé z nich je tato děkovná mše svatá 
neodmyslitelná od přípravy na Vánoce. Jinými slovy, bez stonožkové mše svaté 
si už nedovedou představit Vánoce. Tradicí se také staly výstavy obrázků a obrazů 
dětí věnované různým historickým tématům s vernisáží téhož dne po mši svaté 
v prostorách Strahovského nebo Anežského kláštera. Letos děti malovaly varhany 
a také sbírají korunky a koruny na píšťalky a píšťaly pro nové varhany v katedrále. 
Můžeme se tedy společně těšit na stonožkovou mši sv. v katedrále sv. Víta v pátek 
7. prosince v 11.00, kterou bude sloužit Otec kardinál Dominik Duka OP společ-
ně s hlavním vojenským kaplanem plk. P. Jaroslavem Knichalem a kpt. P. Petrem 
Šabakou. 
Kéž je toto Boží dílo požehnáním pro všechny, kterým s láskou slouží!

 S.M. Dominika Bohušová OP

3 Ze života  arcidiecéze

6
V kostele sv. Ludmily 
znovu zní varhany

7 Křesťanské Vánoce

8

Arcibiskupská kurie má 
obrovský potenciál
Rozhovor s novým výkonným 
ředitelem AP

9
Duchovní cvičení 
KC sv. Prokopa

10 Diáře biskupů

11 Programy

14 Z Act curiae

15
Historický kalendář
Knižní novinky

16
Vánoce v katedrále
Roráty

Editorial



3ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Mše svatá v Anežském klášteře

V neděli 2. pro-
since od  10.00 

hodin bude v Anež-
ském klášteře slou-
žit mši svatou Mons. 
Václav Malý. Vstup 
do  kláštera bude 
umožněn vchodem 
z  Anežské ulice 
č. 12. Při mši svaté 
budou též požeh-
nány přinesené ad-
ventní věnce. 

Smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře

V pátek 28. prosince vložme do  betlémských jeslí ty, 
kterým nebylo dovoleno se narodit:

11.00  requiem za nenarozené děti u Pražského Jezulátka, 
mši svatou celebruje Mons. Václav Malý

12.00 pěší pouť přes Petřín
12.45 občerstvení v refektáři bratří kapucínů
14.00 modlitba v Loretě
15.00 modlitba u hrobu sv. Norberta na Strahově
16.15  Modlitba za národ v katedrále ve Svatováclavské kapli

V ČR bylo v roce 2017 usmrceno před narozením 19 389 
dětí. Více informací: P. MUDr. Jiří Korda, tel.: 725 797 561; 
modlitbyzanejmensi.cz..

Bohoslužba slova s hudbou

A rcibiskupství pražské srdečně 
zve nejen pražské věřící na bo-

hoslužbu slova s duchovní hudbou 
na závěr adventní doby, která se pod 
názvem „Ave Maria“ koná ve čtvrtek 
20. prosince od 17.00 hodin v praž-
ském malostranském kostele sv. Mi-
kuláše. Bohoslužbu povede P. Lukáš 
Lipenský O.Cr., rektor kostela. Při 
bohoslužbě zazní výběr z  Růžen-
cových sonát Heinricha I. F. Bibera 
v  podání houslistky Marie Fuxové 
a varhanice Lindy Sítkové. 

Katedrála a živá 
setkání 2018

O d 25. listopadu 2018 do  11. led-
na 2019 představí projekt Člověk 

a  víra výběr nejlepších fotografií poří-
zených v uplynulém roce. Člověk a víra 
je v  současné době pravděpodobně 
nejrozsáhlejším fotografickým projek-
tem u nás. Sdružuje okolo 140 fotografů 
z celé České republiky, kteří dlouhodobě 
dokumentují náboženský život, církevní 
tradice a projevy křesťanské víry v české 
společnosti.
Výběr nejlepších snímků každoročně 
prezentuje putovní výstava 120 velko-
formátových fotografií, která se nejpr-
ve v  adventním období představí v  ba-
rokních prostorách Mladotova domu 
na  Pražském hradě a  poté ji mohou 
zhlédnout zájemci v ostatních diecézích. 
Více na adrese www.clovekavira.cz.

A ŽIVÁ SETKÁNÍ

25. 11. 2018
až 11. 1. 2019

Metropolitní kapitula 
u sv. Víta 

a spolek Člověk a Víra 
pod záštitou 

kardinála Dominika Duky 
a zastupitele hlavního 

města Prahy Jana Wolfa

vás zvou 
na výstavu fotografi í

Fotografové: Roman Albrecht | Michal Bujnovský | Ivana 
Bužková | Tomáš Cigánek | Josef Cinciala | Patricie a Martin 

Červení | Dominik David | František Falta | Kateřiuna 
Fuksová | Michaela Gavláková | Michal Havel | Jana 

Havlová | Vojtěch Hlávka | Iva Horálková | Jan Hudač | Jana 
Chadimová | František Ingr | Dušan Kadlec | Klára Kalinová 

| MIchal Klečka | Marie Košinová | Lena Labajová | Pavel 
Langer | Petr Macek | Milena Machálková | Martin Myslivec 

| Dominik Novák | Gabriela Nováková | Marek Novák | 
Miroslav Novotný | Karel Pažourek | Dominik Polanský | 

Petr Polanský | Zdeněk Poruba | Stanislav Pospíšil | Vojtěch 
Pospíšil | Michaela Reitingerová | Martina Řehořová | Petr 

Synek | Jakub Šerých | Zbyněk Šišpera | Martin Štecher 
| Václav Vlach | Markéta Zelenková | Anna Zemanová

OTEVÍRACÍ DOBA:
všední dny 
11–15 hodin

víkendy a svátky 
10–16 hodin

Pražský hrad, Mladotův 
dům, Vikářská 37

vstup zdarma

Inzerce_CaV_210x148.indd   1 07.11.2018   14:27:18
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raKardinál Duka požehnal

mikrobus pro nemocnici  

K ardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup 
a  také generální kaplan Vojenského a  špi-

tálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, navštívil 
ve středu 7. listopadu 2018 Dětskou psychiatrickou 
nemocnici v  Opařanech. Společně s  ředitelkou 
nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou a zástupci zmí-
něného řádu si prohlédl areál nemocnice a poté 
požehnal nový mikrobus Volkswagen Transporter, 
zakoupený díky darům dobrodinců. V závěru se-
tkání se kardinál Dominik Duka pomodlil u hrobů 
opařanských pacientů na  místním hřbitově, kde 
mu akademický sochař Petr Váňa představil návrh 
sochy na památku pohřbených.

Dobrá věc se podařila  

B ěhem krátké odpolední bohoslužby 11. listopadu 
P. Josef Pecinovský znovu posvětil kapličku sv. Bar-

toloměje v pražských Hodkovičkách. Kaple z 15. století, 
stojící na rušné křižovatce u zastávky MHD Černý kůň, 
„prožila“ několik povodní a  velmi zchátrala.  Skupinka 

těch, kterým osud 
kaple ležel na srd-
ci, se u ní scházela 
dva roky pravidel-
ně k  modlitbě. 
A síla modliteb se 
ukázala – majitel 
pozemku, Magist-
rát hlavního měs-
ta Prahy, nechal 
kapličku opravit 
na vlastní náklady. 
Na  bohoslužbě 
děkovalo okolo 
70 lidí radostným 
Te Deum. Fo-
todokumentaci 
najdete na  webu 
Člověk a víra.

Dny víry v kostele sv. Ignáce  

V kostele sv. Ignáce na 
Karlově nám jsme pro 

vás připravili od 2. do 24.  12. 
Dny víry. Po  celý advent 
nás budou provázet rorát-
ní zpěvy, budeme stavět 
betlém a připravena je také 
řada programů pro ško-
ly. V sobotu 15. prosince 
od 10.00 na vás budou če-
kat výtvarné dílny pro děti 
i  dospělé a  řada dalších 
programů, kde se můžete 
dovědět mnoho zajímavé-
ho, co a proč se v kostele 
nejen kolem Vánoc děje. 
Odpoledne se můžete 
potkat s  Víťou Marčíkem 
a jeho divadlem, připraven 
je koncert skupiny Vocalica 
a den uzavřeme společnou 
modlitbou za  to, na  čem 
nám záleží... Více na http://
dnyviry.kostelignac.cz.

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké

O bracíme se na vás s prosbou o „vánoční dárek“ 
pro ty, které nemoc nebo úraz upoutaly na inva-

lidní vozík a ke svobodnému každodennímu životu po-
třebují pomoc osobních asistentů. Ačkoliv si sami po-
stižení na tuto pomoc připlácejí, na pokrytí veškerých 
nákladů to zdaleka nestačí. Když darujete v průběhu 
letošního adventu 200 korun, promění je charita v průběhu celého 
příštího roku vždy na jednu hodinu osobní asistence! Váš dar můžete 
poslat na účet Arcidiecézní charity Praha: 749011/5500, v. s. 3101. 
Více na: praha@praha.charita.cz, www.praha.charita.cz.

Petr má od narození postižení nervů a nemůže hýbat nohama a částečně 
ani rukama. Vystudoval angličtinu a dnes pracuje jako překladatel. Bez 
osobní asistence by nemohl svobodně žít.

ní
„První nedělí adventní vstupujeme do doby, která 
nás zve k hlubšímu soustředění a rozjímání. 
V liturgii této první adventní neděle a v její vstupní 
modlitbě se modlíme: Všemohoucí Bože, 
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista

Tato slova nám udávají tón celého tohoto 
adventního období. Času očekávání vytouženého 
Zachránce, kterého nám Otec posílá. Času přípravy 
na setkání s Kristem. On není jen dalším Božím 
poslem v řadě, jen dalším z mnoha proroků. On je 
Boží Sy

Bůh sám k nám přichází. Bůh je s námi. To je 
konstanta našich životů. Přesto člověk může žít 
takovým způsobem, že si Božího příchodu, Boží 
přítomnosti ve všednodennosti, ve shonu a tempu 
doby ani nevšimne.

Je dobré si častěji během této doby pokládat otázky 
Na co je naše pozornost zaměřena? Kam je 

upřen náš pohled? Vyhlížíme Boha a hledáme 
známky jeho přítomnosti v našich životech?

Přirozeně nemůžeme být slepí vůči tomuto světu, 
neuzavíráme oči před tím vším bezprostředním, 
co přináší každý den, co si vyžaduje naši pozornost, 
co je třeba řešit.

Ovšem doba adventní je pro nás dobou příhodnou 
a zve nás, abychom právě v tomto všem, v naší 
běžné skutečnosti, viděli ještě dál, 
v tomto všem ho, který se 
s námi chce setkat a který nám v Kristu vychází 
vstříc.“

P. Pavel Bačo, SJ

Pořádá: 
Římskokatolická duchovní správa kostela
sv. Ignáce Nové Město, Ječná 2, Praha 2 

DNY VÍRY 
SV. IGNÁCE 

–
Kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí, Praha 2

Advent je doba přípravy na vánoční svátky. Chystáme 
dárky, potraviny, domácnosti. Pojďte nahlédnout 
uprostřed shonu to, co je opravdu podstatné. Dny víry 
během adventu k tomu nabízí jedinečnou příležitost! 

Program je určen jednotlivcům i rodinám, mladým
i seniorům.

DNY VÍRY
SV. IGNÁCE

–



5ROZHOVOR

Stavba kostela na Barrandově  

K ardinál Dominik Duka požehnal 1. listopadu 2018 základní kámen 
nového kostela Krista Spasitele a  komunitního centra na  sídliš-

ti Barrandov. Mezi ulicemi Grussova, Lamačova a Gabinova tím byla 
slavnostně zahájena stavba duchovního a společenského centra, které 
bude sloužit nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle. Vybrán byl pro-
jekt Atelieru Žiška, který nejlépe vystihl záměr postavit moderní, snad-
no rozpoznatelný kostel na okraji sídliště a racionálně do něj včlenit 
všechny požadované funkce. Vznikne zde kavárna, společenský sál 
a klubovny pro mládež, maminky s dětmi nebo seniory. Za autory litur-
gických prvků byli vybráni prof. Stanislav Kolíbal a ak. sochař Petr Váňa.
Financování stavby je zajišťováno soukromými dárci především z řad 
obyvatel Barrandova a přátel farnosti. Třetina nákladů bude hrazena 

darem Arcibiskupství pražského. Předpokládaný termín ukončení stavby je září 2020. Další informace, včetně transparentního 
účtu, najdete na webové stránce www.CentrumBarrandov.cz.

Ve znamení Času

P rvní neděli adventní – 2. prosince 2018 od 13 do 
16 hodin – se otevřou dveře bývalého františkán-

ského kláštera v  Zás-
mukách na  Kolínsku. 
Kromě prohlídky areálu 
po  další fázi staveb-
ních úprav je v  refek-
táři připravena beseda 
na  téma Čas. V  kláš-
terním kostele zahra-
je smyčcové kvarteto 
Visione quartet. v  ob-
sazení: housle Ondřej 
Petera a  Jiří Dojčiak, 
viola Jiří Čech, violon-
cello Barbora Daňková. 

Prorok evangelický Isaiáš 
prorokoval

V pátek 7. prosince od 9.00 hodin, u příležitosti vydání no-
vého překladu knihy Izaiáš autorů doc. Jaroslava Brože 

a doc. Josefa Hřebíka se uskuteční na KTF UK  „Konference  
o textologických, literárních a teologických otázkách knihy 
proroka Izaiáše“. Na konferenci vystoupí naši přední teologo-
vé i několik významných zahraničních hostů. 

ADVENTNÍ
KLÁŠTER
2. 12. 2018
ČAS: 13:00 - 16:00 
téma: ČAS

plán: beseda, výstava, koncert
organizuje: Klášter Zásmuky, z.s.
podporuje: Město Zásmuky 

Přijďte se podívat na stavební úpravy proběhlé v minulém roce.

„Prorok evangelický Isaiáš prorokoval…“ 
Konference o textologických, literárních a teologických otázkách 

knihy proroka Izaiáše

7. prosince 2018
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6

Program
9.00 Úvodní slovo
      prof. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan fakulty

9.05 Recepcia Iz 7,17 v Kumráne. Využitie dvojznačnosti biblického textu
 prof. Libor Marek, Sacred Heart Major Seminary, Detroit 

9.35 Prezentace publikace Kniha Izajáš. Komentovaný překlad řecké septuagintní   
 verze, přel. G. Vlková a J. Plátová, 2018
 RNDr. Gabriela Vlková, Th.D. – Mgr. Jana Plátová, Ph.D., CMTF UP Olomouc

10.00 Prezentace publikace Kniha proroka Izaiáše. Český katolický překlad, revize  
 překladu, úvod a poznámky, J. Hřebík a J. Brož a P. Jartym, 2018
 doc. Josef Hřebík, Th.D. – doc. Jaroslav Brož, Th.D., KTF UK Praha, Pavel Jartym

10.30 Přestávka

11.00 Izaiáš a Asýria
 prof. Peter Dubovský, Pontificio Istituto Biblico, Roma

11.40 Izaiášovské variácie v Jakubovom liste?
 ThLic. Július Pavelčík, Th.D., TF JU České Budějovice

12.00 Přestávka 

13.30 Poetické a rétorické prostředky v Izajášově profétii – příklad Iz 5,1–7
 prof. Martin Prudký, Th.D., ETF UK Praha

14.00 Almāh a parthenos v Iz 7,14 a Mt 1,23: Případ J. L. Isenbiehl z dnešního pohledu
 doc. Jaroslav Brož, Th.D., KTF UK Praha

14.30 Recepce Izajášovy knihy v listě Římanům
 doc. Mireia Ryšková, Th.D., KTF UK Praha

15.00 „Jako za midjánských dnů“ – typologický výklad Iz 9,3 u Cornelia a Lapide
 ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D., KTF UK Praha

15.30 Závěr    

K
atolická teologická fakulta 

U
niverzity K

arlovy
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  Jaké cesty Vás z Austrálie zavedly 
až na pražské Vinohrady? 
Narodila jsem se v  Perthu v  západní 
Austrálii, ale moji rodiče byli čeští exu-
lanti, otec v roce 1948 utekl před ko-
munismem. Do Česka jsem poprvé při-
jela v roce 1991, když jsme vzali rodiče 
do jejich rodné země. Tehdy jsem po-
prvé uviděla Prahu, kterou jsem znala 
hlavně z fotografické knihy Karla Plic-
ky. Později jsme se s  manželem pře-
stěhovali do Melbourne, kde pracoval 
jako bankéř a já jsem tu začala na uni-
verzitě studovat doktorát o  Karlu IV. 
Do Prahy jsem na několik měsíců při-
jela sbírat materiál a  tehdy jsem se 
do ní zamilovala. Mezitím jsem ovšem 
ještě následovala svého manžela, kte-
rý dostal práci v  Hong Kongu a  pak 
v  Japonsku. Když jsme se měli vrátit 
do  Austrálie, manžel řekl: „Máme tak 
akorát dost peněz na  poměrně sluš-
ný život v Praze, místo je to nádherné, 
v  centru Evropy, kterou máme rádi.“ 
Takže posledních 14 let tu máme nový 
domov a jsme tu velmi šťastní. 

  A kde jste naučila hrát na varhany?
Ty jsem studovala ještě v Perthu a pak 
jsem v  Melbourne hrávala v  koste-
le. Doma mám jen cembalo. Jednou 
jsem v  kostele na  Vinohradech usly-

šela hrát varhany a  řekla manželovi: 
„Tak na takhle velké varhany už si nikdy 
nezahraju.“ Ovšem za  tři týdny k nám 
přišel na večeři páter Kristián Pšenička, 
výborný varhaník, který tu byl kapla-
nem. Když viděl moje cembalo a zjistil, 
že na něj občas hraju, zeptal se: „Ne-
chcete si přijít do kostela zahrát? Jen 
tak pro radost.“ A když jsem přišla, chvíli 
mě poslouchal a  pak mi navrhl: „Ne-
chcete zkusit hrát při mši?“ A do týdne 
už jsem hrála na bohoslužbě.

  To bylo ale ještě před rekonstruk-
cí varhan?
Ano, varhany pak začaly stále více zlo-
bit a muselo se na ně přestat hrát. Můj 
manžel pak každou neděli poslouchal 
moji lamentaci: „No není to kruté? Sot-
va začnu hrát na pořádné varhany, mu-
sím přestat…“ Vzniklo ovšem sdružení 
k opravě varhan a část peněz shromáž-
dilo. Můj manžel tou dobou získal dě-
dictví po mamince z Perthu a řekl: „Už 
mám dost těch tvých nářků, buď bych 
musel utéct, nebo necháme ty varhany 
opravit.“ A  tak nakonec firma Kánský 
a Brachtl varhany dokončila. 

 O jaký typ varhan se vlastně jedná?
Jsou to velké pozdně romantické var-
hany, kolaudované v říjnu 1898, nové 

předání tedy proběhlo po 120 letech. 
Znějí krásně, protože je stavěl
Emanuel Štěpán Petr, jeden z  nej-
větších tehdejších varhanářů. Zdejší 
kostel stavěl prestižní architekt Josef 
Mocker, Myslbek tu dělal sochy, Vi-
nohrady se zkrátka chtěly ukázat. Při 
rekvizici roku 1917 spousta varhan 
ztratila píšťaly, zvony byly roztaveny, 
ale naše varhany se zachovaly. Origi-
nální píšťaly po údržbě zní jako v roce 
1898, což je ojedinělé. Pro jiné rekon-
strukce romantických varhan můžou 
být jakýmsi měřítkem.

  Jak působit na potenciální mece-
náše, aby si místo luxusního spor-
tovního vozu pořídili něco nadča-
sovějšího?
To je těžké, ale já myslím, že už to 
v  Čechách začalo. I  jiné varhany už 
mají své mecenáše. Možná to při-
jde s  jistým přesycením materiální 
stránkou života, blahobytem a s uvě-
doměním si něčeho, co jde nad to. 
Například křesťanských hodnot. Jako 
mladá jsem také chtěla designové ka-
belky, ale časem zjistíte, že je to jen 
krátká radost. Ta větší a delší radost je 
z  toho, když můžete investovat ne-
jen pro sebe, ale i příští generace. Ten 
pocit, že něco pro náš národ a  jeho 
kulturu uděláte, co tu bude, až vy už 
tu nebudete, se nedá s žádným spor-
tovním vozem porovnat. 

  Jak byste porovnala život u nás 
a v Austrálii?
Austrálie je víc „easy going“, je tam 
větší zájem o  sport, o  život ven-
ku, teplejší a  slunečnější počasí, ale 
na druhé straně tam není tak vyspělá 
kultura jako v Evropě. A po materiální 
stránce vidím za těch 14 let u nás ta-
kový vzestup, že životní úroveň už je 
naprosto srovnatelná. Spousta mých 
přátel v Čechách si ale neuvědomuje, 
jak se máme dobře. A nejen materiál- 
ně, na  vychutnání všech našich pří-
rodních a kulturních krás by ani jeden 
život nemusel stačit. A svět už je tak 
globální, že spousta z toho, co se nám 
nelíbí tady, je v Austrálii také.

  Stanislav Zeman

V kostele sv. Ludmily znovu zní varhany

Místo nového auta investovala do oprav varhan ve  
sv. Ludmile. Rozhovor s mecenáškou Ivou Rosario.
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3. 
prosince. Když společně do-
šli až před kostel na náměstí 
Jiřího z  Poděbrad, zavládlo 

náhle podezřelé ticho. Anděl – za-
hloubaný do vzpomínek na staré časy 
– se jich až po chvíli zeptal: „Stalo se 
něco?“ Oba sourozenci upírali pohled 
do země. „Tak co se děje?“ chtěl vě-

Tak to děláme u nás v nebi

V nejbližší době vyjde Staropražský 
betlém autorky akademické malířky 
Jindry Hubkové také jako omalovánka. 
Je doprovázena příběhem Honzíka, 
Bětky a anděla Gabriela, kteří nás 
provedou Prahou v období adventu 
a Vánoc. Autorem textu je P. Jan Vianney 
Hanáček O.Carm.

dět anděl. Honzík se na  něho provi-
nile podíval a špitl: „To ona se mnou 
nemluví. Urazila se. Řekl jsem jí ‚pro-
miň’, ale ona je dál uražená.“ Anděl se 
nechápavě díval střídavě na  Honzí-
ka i na Bětku a dodal: „Tak to má asi 
důvod.  Ach jo, takhle se nám těžko 
půjde dál,“ uvažoval nahlas. „Nemů-

žeme mlčet a nebavit se spolu. Nešlo 
by se ještě jednou omluvit a omluvu 
přijmout? Tak to děláme u nás v nebi. 
Zkuste to ještě jednou, prosím!“ Dvoj-
čata váhavě přikývla. Podala si ruce, 
podívala se jeden druhému do  očí 
a  pak na  anděla. Odměnil je nebes-
kým úsměvem a zajásal: „A jde se dál!“

U 
ž sedmým rokem realizu-
je brněnské biskupství akci 
s názvem Křesťanské Vánoce. 

Cílem tohoto projektu je přiblížit co 
nejširší veřejnosti duchovní poselství 
křesťanských Vánoc. Od začátku ad-
ventní doby si budete moci vybírat 
z bohaté nabídky programů, ať už ro-
rátních zpěvů, adventních a vánočních 
koncertů, duchovních obnov, nebo 
nejrůznějších programů pro děti, pro 
školy, pro seniory apod. V pražské ar-
cidiecézi se v  letošním roce zapojilo 
celkem 45 kostelů, z  toho 37 koste-
lů je přímo z Prahy. A právě z těchto 
pražských kostelů si můžete odnést 
od 24. prosince nakreslenou figurku, 
podobně jako loni, z dílny akademic-
ké malířky Jindry Hubkové a pokra-
čovat tak v sestavování vlastního bet-
lému. Panorama betlému s budovou 
chléva bude ke stažení na stránkách 
www.krestanskevanoce.cz/tiskovi-

ny. Zde také najdete seznam figurek, 
které se v  jednotlivých kostelech na-
cházejí. Více informací o těchto ak-
cích najdete v brožurce Betlémy (má 
modrý obal se žlutou hvězdou, bude 
k dispozici v kostelích); na webových 

stránkách www.krestanskevanoce.cz 
a také na facebooku: https://www.fa-
cebook.com/BetlemyPraha/.
Všem návštěvníkům přejeme příjemný 
kulturní i duchovní zážitek z návštěv na-
šich krásných chrámů a jejich betlémů.

Křesťanské Vánoce 2018

K
re

sb
y:

 J
in

d
ra

 H
u

b
ko

vá



8 ROZHOVOR

Fo
to

: S
ta

n
is

la
v 

Z
em

an

  Jaká pracovní a osobní cesta Vás 
dovedla k této práci?
Pocházím z věřící rodiny, celé dětství 
a  dospívání jsem strávil u  oltáře jako 
ministrant a později jako lektor a ako-
lyta. Služba v církvi, a  to nejenom li-
turgická, je mi vlastní. Studoval jsem 
teologii i právo a pracoval na různých 
vedoucích pozicích ve veřejné správě 
i  v  soukromém sektoru. Proto, když 
před dvěma lety otec kardinál a gene-
rální vikář hledali vhodného kandidáta, 
byl jsem jimi osloven. Předpokladem 
pro tuto službu bylo vyšší svěcení. 
Jak čteme ve  Skutcích, apoštolo-
vé vedeni Duchem svatým ustanovili 
jáhny ke službě u stolu, aby pečovali 

o  hmotné záležitosti Církve, aby se 
apoštolové a  jejich nástupci bisku-
pové mohli zcela věnovat modlitbě 
a službě slova. Boží slovo se tak šíři-
lo stále více a  počet učedníků velmi 
rostl. Proto službu výkonného ředite-
le Arcibiskupství pražského považuji 
za  jáhenskou službu v  pravém slova 
smyslu, podobně jako službu liturgic-
kou nebo v kategoriální pastoraci.

  Co vás při seznamování se s arci-
biskupstvím překvapilo?
Nemohu říci, že by mě něco velmi 
překvapilo. Svoji práci zde beru jako 
výzvu a každým dnem se mi potvrzu-
je, že je na co navazovat a arcibiskup-

ská kurie má obrovský potenciál stát 
se kvalitně fungujícím úřadem, který 
odpovědně naplňuje všechna svá po-
slání. 

  Jak vnímáte specifika v řízení AP 
oproti jiným organizacím?
Specifikem je v první řadě to, že Cír-
kev vede Duch svatý. Milost však, 
jak víme, předpokládá přirozenost. 
A tedy je třeba klást důraz na profesní 
kompetentnost, pracovitost a  pečli-
vost zaměstnanců spíše než na jejich 
osobní zbožnost. Takže se spoléhám 
na  Boží vedení, které se mi v  praxi 
osvědčilo hlavně v tom, že mi posílal 
do cesty schopné a odpovědné spo-
lupracovníky.

  Jaký styl řízení je vám vlastní?
Je mi vlastní styl řízení zaměřený 
na plnění konkrétních cílů a na to na-
vázané odměňování. Budu se snažit 
pečovat o odborný a personální roz-
voj zaměstnanců tak, aby náš úřad byl 
efektivní a pracovní postupy a proce-
sy byly očištěny od zbytečné admini-
strativní zátěže a byly jasně rozděleny 
kompetence. Chci tedy zamezit zby-
tečnému plýtvání a dosáhnout úspor 
a efektivního využití zdrojů.  

Moje osobní zkušenost je taková, 
že cokoli vybudovat a  čehokoli do-
sáhnout lze pouze ve  spolupráci se 
schopnými lidmi, kteří jsou ochotni 
nasadit se pro společný cíl a které je 
třeba spravedlivě odměnit. Záleží tedy 
na umu a osobním nasazení každého 
člena týmu.

  Jaké jsou vaše priority do  bu-
doucna?
Ekonomické zajištění arcidiecéze. 
Hlavní prioritou je účelné, efektivní 
a  hospodárné nakládání s  majetkem 
tak, aby bylo do  budoucna zajištěno 
financování duchovenské činnosti. 
Abychom měli jistotu, že je to bez 
vážnějších problémů trvale možné, 
musíme provést analýzu a  revizi in-
vestičního portfolia se zaměřením 
na neustálé zlepšování a na růst výno-
sů v hospodářské činnosti. To je hlav-
ním úkolem směrem dovnitř úřadu, 
aby tak byly připraveny hmotné pro-
středky pro duchovní službu Církve 
poskytovanou věřícím a celé společ-
nosti, spočívající v  hlásání Evangelia 
a prokazování služby lásky k bližnímu.

  Stanislav Zeman

Arcibiskupská kurie 
má obrovský potenciál

Mgr. Antonín Juriga je novým výkonným ředitelem 
Arcibiskupství pražského
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  7.–9. 12. Adventní DO pro všechny 
Mons. Michael Slavík / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

  7.–9. 12. Adventní víkend ticha 
P. Jiří Šlégr / Středisko Eljon / Špindlerův Mlýn / 
www.eljon.cz

  7.–9. 12. Adventní DO pro dívky 17–35 let 
P. Jan Mikeš a sestry boromejky /Klášter Prachatice / 
vincenta@boromejky.cz / www.boromejky.cz

  11.–15. 12. Ignaciánské exercicie 
P. František Lízna SJ / Matice svatohostýnská / 
Svatý Hostýn / www.hostyn.cz

  14.–16. 12. Adventní DO pro všechny 
P. Jan Poříz OCD / Penzion Panský dům / 
Rožmitál pod Třemšínem / www.panskydumrozmital.cz

  14.–16. 12. Adventní DO pro dívky 17–35 let 
P. Karel Janů a sestry boromejky / Kapucíni Loreta Praha / 
vincenta@boromejky.cz / www.boromejky.cz

Praha 13, Sluneční náměstí

V  původních obcích v  této oblasti je ve Starých Bu-
tovicích kostelík sv. Vavřince z 11. století a ve Sto-

důlkách farní kostel sv. Jakuba staršího z 13. století. Ves 
Stodůlky byla však 1. 7. 1974 vyčleněna z  okresu Pra-
ha-západ a připojena k Praze 5. Toto administrativně-
-správní rozhodnutí umožnilo pak od roku 1978 rozsáh-
lou výstavbu řady panelových sídlišť vhodně navázaných 
na pražské centrum linkou metra. Na přelomu 20. a 21. 
století se zde v okolí nynějšího Slunečního náměstí za-
čalo s  plánováním a  výstavbou moderních budov pro 
účely správní (radnice) i  komerční (centrum Galerie). 
A  také díky iniciativě sester z  francouzské Kongregace 
sester Nejsvětější Svátosti (a jejich zkušenostem z Lyo-
nu) vznikla myšlenka, projekt a nakonec i moderní cír-
kevní stavba.  

   Projektem byl pověřen architekt Zdeněk Jiran, který se 
svým kolektivem navrhl oválný tvar kostela, orientovaný 
na vertikálu věže na Slunečním náměstí. Zasvěcení kos-
tela sv. Prokopovi ideově navazovalo na kapli sv. Proko-
pa ze 17. století v nedalekém Prokopském údolí, která 
však byla v 50. letech minulého století „odstřelena“.

   Základní kámen kostela svatého Prokopa posvětil při 

návštěvě Prahy v  roce 1999 papež 
svatý Jan Pavel II. při bohoslužbě 
na Letné. Vlastní stavba byla zaháje-
na 1. 3. 2000 a již za rok, 19. 6. 2001, 
ji posvětil pražský arcibiskup kardi-
nál Miloslav Vlk. 
Propojení kostela a polyfunkční haly 
s  posuvnými stěnami umožňuje 
mnohočetné využití jak pro křes-
ťanské, tak pro společenské a  kul-
turní účely. Komunitní centrum je 
zaměřeno jak na  práci s  mládeží 
(např. Mateřské centrum Prokůpek), 
tak pro seniory (např. tvůrčí dílna). 
O aktuálních aktivitách Komunitního 
centra svatého Prokopa se můžete 
dočíst v  každém čísle Zpravodaje 
pražské arcidiecéze.

    Dr. František Reichel

Komunitní centrum a kostel sv. Prokopa, Praha-Butovice
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

2. 12. / 10.00
Praha – Staré Město / Anežský klášter 
/ mše svatá 

5. 12. / 17.30
Nové Město nad Metují / Sbor Církve 
bratrské / ekumenické požehnání 
městu / Městská knihovna / přednáška 
pro ČKA

8.–9. 12
Londýn / pastorační návštěva 
krajanské komunity

12. 12.
Kladno-Kročehlavy / ZŠ Maltézských 
rytířů / CMŠ Radost / vizitace 
Šlapanice-Budeničky / MŠ Zahrádka 
sv. Františka / vizitace 

14. 12. / 6.30
Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá

18. 12.  / 19.19
Hradec Králové / Galerie Artičok / 
Večery pod Bílou věží / beseda

21. 12. / 6.30
Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá

23. 12.  / 10.00 
Praha – Nové Město / kostel 
sv. Josefa / mše svatá

25. 12. / 9.30
Praha – Staré Město / kostel Svatého 
Ducha / mše svatá

28. 12.  / 11.00
Praha – Malá Strana / kostel Panny 
Marie Vítězné a sv. Antonína 
Paduánského / mše svatá 
za nenarozené děti

31. 12.  / 16.00
Praha-Hradčany / katedrála / děkovná 
mše svatá

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

2. 12. / 8.00 
Smečno / kostel Nejsvětější Trojice / 
mše svatá

5. 12. / 6.30 
 Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá 

7. 12. / 11.00
 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá pro hnutí Stonožka

8. 12. / 11.00 
Příbram – Svatá Hora / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / mše svatá 

9. 12. / 9.30 
Praha – Staré Město / chrám Panny 
Marie před Týnem / mše svatá

12. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá 

14. 12.  / 10.00 
Praha-Hradčany / kostel Narození 
Páně / Loreta / mše svatá 

16. 12.  / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá s Mons. Ch. Danielem Balvo

19. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá

24. 12.  / 24.00 
Praha-Hradčany / katedrála / půlnoční 
mše svatá 

25. 12.  / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá /Boží hod vánoční

31. 12.  / 16.00 
Praha-Hradčany / mše svatá 
na poděkování

31. 12.  / 24.00 
Petrovice u Rakovníka / kostel 
Navštívení Panny Marie / mše svatá

6. 12. / 6.30
Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá 

8. 12. / 11.00
Příbram – Svatá Hora / bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie / poutní mše 
svatá 

9. 12. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá

12. 12. / 17.00
Praha-Hradčany / kostel Panny Marie 
Andělské / mše svatá

13. 12. / 6.30
Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá

16. 12.  / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše 
svatá

20. 12. / 6.30
Praha-Hradčany / katedrála / rorátní 
mše svatá
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 1. 12. / 15.00
Adventní zastavení nad manželským 
slibem. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR, 
Th.D. CPR

 5. 12 / 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 12. 12. / 9.30
Akademie nejen pro seniory. Advent-
ní duchovní obnova. PS

 13. 12. / 19.30 
Modlitba chval. PS

 19. 12. / 9.30
Setkání maminek s dětmi. DS

 21. 12. / 20.00
Modlitba Taizé. DS

vstup do místa konání akcí je z Kolejní 
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

 Kurz služebník eucharistie
V  lednu 2019 opět otevíráme čtyři 
setkání kurzu „Služebník eucharistie“. 
Kurz je povinný pro všechny, kdo mají 
být pověřeni eucharistickou službou 
(podávání při mši, donášení eucha-
ristie nemocným a  výstav Nejsvětější 
svátosti). Účastníci mají být pro kurz 
vybráni duchovním správcem (popř. 
řeholním představeným) podle potřeb 
farnosti (řeholní komunity), nikoliv 
podle jejich vlastního přání. Přihlášky 
jsou k  dispozici v  Pastoračním stře-
disku, ke stažení na webu AP v sekci 
Formuláře http://www.apha.cz/pas-
torace-ke-stazeni. V  letošním roce 
budou setkání probíhat ve  středy, 
tedy 9., 16., 23. a 30. ledna 2019 vždy 
od 19.00 hod. v Pastoračním středisku 
v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4; ora-
zítkovanou a  duchovním správcem 
podepsanou přihlášku stačí donést 
na první setkání.

                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU

 1. prosince 15.00–18.00
Adventní zastavení pro manželské 
páry – příprava na  obnovu manžel-
ských slibů ve  svátek Svaté rodiny. 
Provází P.  Stanislav Přibyl CSsR. Sál 
Pastoračního střediska, Kolejní 4, Pra-
ha 6 – Dejvice. Přihlášky na  http://
www.apha.cz/cpr-adventni-zastave-
ni-aktualni-nabidka.

 22. ledna – 12. března 2019
Společná příprava na život v manžel-
ství – vždy v úterý 19.30–21.30 hod., 
Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice. Snou-
benci se přihlašují na  http://www.
apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-na-
bidka. Myslete na přípravu včas, kapa-
cita kurzu je omezená.

                                   www.apha.cz/cpr

MINISTRANTI

 8. prosince od 9.00 
Mladší ministranti (kluci do  15 let) 
v  kostele sv. Voršily v  Praze – No-
vém Městě. Více: P.  B. Hudema tel.: 
724 209 774; ministranti@apha.cz. 

 14.–15. prosince od 18.00 
Starší ministranti (od  15 do  25 let) 
v kostele sv. Vojtěcha v Praze – No-
vém Městě. Více: P.  B. Hudema, tel.: 
724 209 774; benedikthudema@atlas.cz. 

                            www.apha.cz/ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF 

 30. listopadu – 2. prosince
Víkend pro mladé (18–30 let) na téma:  
„Čekám... a na co vlastně?“ 

 7.–9. prosince
Víkend pro mladé (14–18 let) na téma: 
„Fake news“. 

 27. prosince – 1. ledna 2019
Duchovní obnova pro mladé (18–30 
let) „Jericho“. 

                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY 

 4., 11. a 18. prosince od 18.45
Adventní duchovní obnova. Téma: 
Přišel do  tohoto světa. Vede P.  Mi- 
chael Špilar. Kostel sv. Františka. 

 1. prosince 9.30–18.00
Adventní jarmark pod střechou. Ruč-
ně vyráběné dárky, otevřená kavárna, 
výtvarné dílny, koncert souboru Men-
dy; od 16.00 Africká pohádka. KCMT.

 2. prosince od 16.00
divadlo Víti Marčíka: Setkání před Bet-
lémem. KCMT.

 6. prosince od 19.00
Zastavení u Matky Terezy. P. L. Heryán 
SDB: Advent jako příležitost. KCMT. 

 9. prosince od 16.00
Adventní koncert: flétnový soubor Vi-
vat flauto. KCMT.

 10. prosince od 16.00
Sdružení křesťanských seniorů. 
P.  Ing. Miloslav Fiala: Vánoční zamy-
šlení. Klubovna KCMT.

 16. prosince od 16.00
Adventní koncert: skupina Oboroh. 
KCMT.

 19. prosince od 17.00
Koncert mobilní zvonohry. Parkoviště 
u KCMT.

 23. prosince 14.30–18.50
Betlémské světlo pro Jižní Město: au-
tobus s hudbou a drobným občerst-
vením rozváží světlo z Betléma. Jízdní 
řád najdete na www.kcmt.cz.

 25. prosince od 14.30
Vánoční pořad pro všechny, kteří ne-
chtějí o svátcích zůstat sami. Pořádá 
Krajská rada seniorů. KCMT.
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 26. prosince od 18.00
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 
v  provedení absolventů AG a  přátel 
pod vedením O. Dobišíka. KCMT.

                                           www.kcmt.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
SV. PROKOPA

 8. prosince od 9.00
Adventní duchovní obnovu povede 
P. Pavel Semela. V KC sv. Prokopa. 

 25. prosince od 17.00
J. J. Ryba: Koncert Česká mše vánoč-
ní. Účinkuje Stodůlecký chrámový pě-
vecký sbor s hosty a orchestrem. Řídí 
Mgr. Jiří Kubík. V kostele sv. Jakuba.

                      www.centrumbutovice.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

2. a 30. prosince 13.00–15.00 
prohlídka zvonice na Svaté Hoře.
8. a 30. prosince 13.00–15.00
prohlídka sklepních prostor na  Svaté 
Hoře.

 8. prosince 
hlavní pouť pražské arcidiecéze. Mše 
sv. jsou v 9.00; 11.00 a v 17.00 hod.

 15. prosince 14.00–18.00 
Vánoční jarmark s tvořivými dílnami.

 22. prosince 18.00 
Betlémské světlo, od  19.00 koncert 
skupiny Náhodná sešlost.

                                www.svata-hora.cz 

ŘKF U KOSTELA
SV. JAKUBA STARŠÍHO

 2. prosince v 8.00 a v 9.30 
žehnání adventních věnců.

 5. prosince od 19.00
Mistr Jan Hus a husitské hnutí. Předná-
ší jáhen J. Mrňa. Nazaret.

 12. prosince od 19.00 
Reformace a protireformace. Přednáší 
jáhen J. Mrňa. Nazaret.

  15. prosince od 15.00 
Adventní koncert v  kostele ve  spolu-
práci s MČ Praha-Kunratice.

  19. prosince od 19.00 
České baroko a lidová zbožnost. Před-
náší jáhen J. Mrňa. Nazaret.

  30. prosince od 15.00 
Vánoční koncert v  kostele ve  spolu-
práci s MČ Praha-Kunratice.

                          www.farnostkunratice.cz 

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. JOSEFA

 7. prosince od 18.00 
mše svatá, následuje adorace s  tex-
ty a relikvií sv. Pia z Pietrelciny (bude 
vždy 1. pátek v měsíci).  

                                    www.kapucini.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

  6. prosince od 19.30 
Úskalí starého zákona. Hosté: Peter 
Dubovský SJ, Libor Marek. Barokní 
refektář, nový vstup na  rohu ulic Hu-
sova a Jalovcová.

  11. prosince od 19.30
Psí katechismus (mladí 15–25 let): Slo-
vo leží v  jesličkách. Vánoční speciál. 
Odpovídá Hyacint Ullman OP. Foyer 
barokního refektáře, vchod Jilská 5. 

  12. prosince od 19.30 
Dominikánský knižní salón: Kněžství 
v prvních staletích církve II. Moderuje 
David Vopřada, autor. Foyer barokního 
refektáře, vchod Jilská 5.

  14. prosince od 19.30 
Hudba bez hranic u Dominikánů: Ad-
ventní koncert. Účinkují: Jaroslav Šon-
ský – dirigent, umělecký vedoucí, Olga 
Černá – mezzosoprán. Barokní refek-
tář, vchod Jilská 5.

                          www.dominikanska8.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 1. prosince 2018 – 10. ledna 2019
Výstava grafiky s  vánoční témati-
kou výtvarníka, ilustrátora, básníka 
a  skautského spisovatele Mgr.  Ladi-
slava Ruska (1927–2012).

 2. prosince od 16.30 
1. adventní koncert. Účinkuje: Hornic-
ký pěvecký sbor Kladno pod vedením 
Jana Makaria, klavírní doprovod – Jan 
Dušek, průvodní slovo – Ondřej Kep-
ka. Kostel sv. Rodiny.

 9. prosince od 16.30 
2. adventní koncert. Účinkuje: Řepský 
sousedský sbor pod vedením Pavla 
a T. Rabasových. Kostel sv. Rodiny.

 13. prosince od 19.00 
Vánoční koncert vokálního společen-
ství Cantio. Kostel sv. Rodiny.

 15. prosince 14.00–18.00 
Adventní trh v klášteře. Atrium Domova.

 16. prosince od 16.30 
3. adventní koncert. Účinkuje: Smyč-
cový komorní orchestr Musica Alter-
nativa pod vedením Jaroslava Kořána 
a  Jiřího Šimáčka a  smíšený pěvecký 
sbor Comodo. Koncert podporuje 
MČ Praha 17. Kostel sv. Rodiny.

 20. prosince od 19.00 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční v po-
dání Břevnovského chrámového sbo-
ru se sólisty ND v Praze pod vedením 
Adolfa Melichara. Kostel sv. Rodiny.

Arcidiecézní Arcidiecézní Arcidiecézní Arcidiecézní Arcidiecézní Arcidiecézní 
mariánskou pouť mariánskou pouť mariánskou pouť mariánskou pouť mariánskou pouť mariánskou pouť 

na Svatou Horuna Svatou Horuna Svatou Horu

8. prosince 2018 

10:00 modlitba růžence

10:30 přednáška 
doc. PhDr. Marka Šmída, Ph.D., 

docenta Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK,
na téma Katolická církev 

v době první Československé republiky

11:00 mše svatá 
celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou OP

na poděkování za Vestfálský mír, 
za oběti Třicetileté války 

a za obnovu Mariánského sloupu

Arcibiskupství pražské 
srdečně zve 

na

Slavnost Panny Marie 
počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu

Arcidiecezni marianska pout 1 tisk.indd   1 6.11.2018   9:22:52

Sobota 15. 12. 2018 od 14 do 18 hod
atrium Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Vánoční atmosféra, stánky
živá hudba – kapela Motovidlo
svařené víno
káva, čaj, cukroví
klobásky
vánoční dekorace
ozdoby a dárky
andělská pošta

Adventní trh 
v Klášteře

 www.domovrepy.cz

Arcibiskupství pražské
srdečně zve na
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 23. prosince od 16.30 
4. adventní koncert. Účinkuje: soubor 
zobcových fléten Siringa pod vedením 
Miroslava Bureše. Kostel sv. Rodiny.

                               www.domovrepy.cz

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

 7.–9. prosince 
Adventní duchovní obnova pro všech-
ny s Mons. Michaelem Slavíkem. 

 14.–16. prosince
Adventní duchovní obnova pro všech-
ny s P. Janem Pořízem OCD.  Přihlášky 
na: info@panskydumrozmital.cz, tel.: 
734 435 295.

 25.–27. ledna 2019 
Společenské tance. Víkend pro milov-
níky společenských tanců pod vede-
ním Mgr. Michaely Wallenfelsové.

 1.–3. února a 3.–5. února 
Kostelnický kurz – Kurz pro zlepšení 
kostelnických dovedností pod vede-
ním P. Jana Kotase, P. Michala Němeč-
ka, P. Vladimíra Kelnara a P. Radka Ti-
chého.

 15.–17. února 
Květinový kurz. Kurz vazby květino-
vých dekorací pro liturgický prostor se 
zaměřením nejen na  Velikonoce pod 
vedením floristky E. Černé. Součástí 
je přednáška o  liturgickém prostoru. 
Na kurzy je možné zakoupit voucher 
na https://eshop.apha.cz/.

                     www.panskydumrozmital.cz

POZVÁNKY, NABÍDKY

Barokní roráty
                                                                  
1. prosince od 17.00 jste zváni na Ba-
rokní roráte aneb Radostné zpěvy ad-

ventní. Účinkuje soubor Ritornello pod 
vedením Michaela Pospíšila. V kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele, Bílenecké nám., 
Praha 8 – Dolní Chabry.

Barokní roráty
                                                                  
4. prosince od 19.30 jste zváni na Ba-
rokní roráte aneb Radostné zpěvy 
adventní. Účinkuje soubor Ritornello 
pod vedením Michaela Pospíšila. 
V  kostele sv. Klimenta, Kostelní ul., 
Praha 7 – Holešovice.

Duchovní obnova v Braníku
                                                                  
8. prosince 9.00–12.00 se uskuteční 
v  kostele sv. Prokopa v  Praze-Braní-
ku a  v přilehlých prostorách adventní 
rekolekce Součástí obnovy bude mše 
svatá a  příležitost ke  svátosti smíření. 
Doprovází P. Ing. Viktor Frýdl.

Adventní koncert na Tetíně
                                                                  
9. prosince od  16.30 zve Sdružení 
svaté Ludmily a ŘKF Beroun do kos-
tela sv. Ludmily na Tetíně na koncert 
pěveckého sboru Comodo z Loděni-
ce. Zazní české a moravské adventní 
písně, píseň z  nového alba Radůzy, 
spirituály a vybrané části z Missa Bre-
vis Jiřího Pavlici.

Duchovní obnova pro UKŽ
                                                                  
15. prosince od 9.00 jsou zvány ženy 
na  duchovní obnovu, kterou pove-
de P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM 
ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, 
Jungmannovo nám., Praha 1. Přihláš-
ky (pro společný oběd) přijímáme do 
7. 12. na  e-mail: ukz@volny.cz nebo 
tel.: 731569085.

Benešovské roráty
                                                                  
16. prosince od  8.30 a  od  10.30 se 
budou zpívat při mši svaté tradiční Be-
nešovské roráty. V kostele sv. Václava 
v Praze-Vršovicích. 

Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                  
17. prosince od  18.00 uspořádá 
Suverénní Rytířský a  Špitální řád sv. 
Jana z  Jeruzaléma, Rhodu a  Mal-
ty a  Společnost pro duchovní hud-
bu za  finanční podpory Městské 
části Praha 1 v  kostele Panny Marie 
pod řetězem v Lázeňské ulici v Pra-
ze – Malé Straně koncert duchovní 
hudby. Účinkují: Čeští madrigalisté, 
Jakub Janšta – varhany, řídí Veronika 
Hádková. 

Vánoční trhy ve Veselé škole
                                                                  
18. prosince od  15.00 zve Veselá 
škola – církevní ZŠ a  ZUŠ na  tradič-
ní Vánoční trhy do  Soukenické uli-
ce 20, Praha 1. Spolu s mnoha dárky 
a  inspiracemi děti připravujeme také 
hudební a šermířská vystoupení i bo-
haté občerstvení. Radostnou adventní 
atmosféru zpestří malíř Cristian del 
Risco vernisáží svých obrazů. 

Štědrovečerní setkání u jeslí VII.
                                                                  
24. prosince od  15.30 zve Sdružení 
svaté Ludmily na Tetíně, ŘKF Beroun 
a Církev bratrská v Berouně do koste-
la sv. Ludmily na Tetín. Čeká nás spo-
lečné zpívání u jesliček, kde se před-
staví dětské hvězdy (přineste si vlastní 
hudební nástroje). Na závěr si může-
te odnést ve  vlastních lucerničkách 
domů světlo z Betléma.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evangelizační úmysl
Ve službě předávání víry. Aby všichni, kdo slouží při předávání 
víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk 
vhodný pro naši dobu. 

Národní úmysl
Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou 
touhu po živém Bohu 
(srov. Žl 63/62). 

JMENOVÁNÍ

 ThDr.  Jan Balík, PhD. byl  dne 
28. 8. 2018 papežem Františkem jme-
nován konzultorem Dikasteria pro lai-
ky, rodinu a život, a to na dobu pěti let.

USTANOVENÍ

 ThDr. Jan Balík, PhD. byl od 11. října 
2018 do  18. března 2020 jmenován 
a  ustanoven členem Sboru poradců 
Arcidiecéze pražské. 

 Jan Bezděk byl od  15.  října 2018 
uvolněn z funkce nemocničního kapla-
na v Arcidiecézi pražské. 

 Ing.  Roman Češka rezignoval dne 
25. října 2018 na členství v Ekonomické 
radě Arcidiecéze pražské a na základě 
své výpovědi z pracovního poměru byl 
uvolněn z  funkce ekonoma Arcibis-
kupství pražského.

 Martin Duchoslav byl od 1. listopadu 
2018 uvolněn z funkce administrátora 
ŘKF Smečno. 

 Mgr. Štěpán Faber byl od 1. listopadu 
2018 jmenován a  ustanoven admini-
strátorem excurrendo in spiritualibus 
ŘKF Smečno. 

 Jaroslav Kučera byl od  1. listopadu 
2018 jmenován a  ustanoven admini-
strátorem excurrendo in materialibus 
ŘKF Smečno.

 JUDr.  JCLic. Ronald Němec, Ph.D.  
a P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Prove-
cho López OSA byli jmenováni vizitá-
tory Veselé školy – církevní základní 
školy a  základní umělecké školy, se 
sídlem Soukenická 1088/10, Praha 1 – 
Nové Město.

 Ing.  Karel Štícha rezignoval dne  
17. října 2018 na členství v Ekonomic-
ké radě Arcidiecéze pražské. Jeho re-
zignace byla přijata.

 P.  Hyacint Petr Ullman OP byl od  
1. listopadu 2018 uvolněn z funkce far-
ního vikáře ŘKF u kostela sv. Jiljí Praha 
– Staré Město.

KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA

  2. 12. / 1. neděle adventní (9.00): 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Příbram – Svatá Hora (P. David 
Horáček)

         23. 12. / 4. neděle adventní (9.00): 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Bohdalice (P. Jan Hanák)

  24. 12. / vigilie ze slavnosti 
Narození Páně (24.00): 
kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha

  30. 12. / svátek Svaté Rodiny (9.00): 
kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy 

RADIO PROGLAS

  2. 12. / 1. neděle adventní (9.00): 
kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 
(P. Antonín Forbelský)

  9. 12. / 2. neděle adventní (9.00): 
kostel Panny Marie Pomocnice, 
Olomouc (P. Rudolf Smahel)

  16. 12. / 3. neděle adventní (9.00): 
kostel Všech svatých, Litoměřice 
(P. Józef Szeliga)

  23. 12. / 4. neděle adventní (9.00): 
duchovní centrum, Brno-Lesné, 
(P. Pavel Hověz) 

TELEVIZE NOE

  2. 12. / 1. neděle adventní (10.30): 
kaple TV NOE, Ostrava 
(P. Leoš Ryška SDB)

  9. 12. / 2. neděle adventní (10.30): 
kaple TV NOE, Ostrava 
(P. Marek Žukowski)

  16. 12. / 3 neděle adventní (10.00): 
kostel sv. Jakuba, Trnava

  23. 12. / 4. neděle adventní (10.30): 
kostel Svatého Ducha, Ostrava-
Zábřeh (P. Jiří Marek Kotrba)

  24. 12. / vigilie ze slavnosti 
Narození Páně (21.30): 
bazilika sv. Petra, Vatikán 
(papež František)

  25. 12. / slavnost 
Narození Páně (10.30): 
kostel Svatého Ducha, Ostrava-
Zábřeh (P. Vítězslav Řehulka)

  26. 12. / Svátek sv. Štěpána (10.30): 
kostel sv. Maří Magdalény, 
Dětmarovice (P. Marcel Puvák)

Změna vyhrazena.

ÚMRTÍ

 P. Josef Tichý SJ zemřel dne 11. říj-
na 2018 ve věku 88 let, v 43. roce své 
kněžské služby. Pohřben byl na  vyše-
hradském hřbitově. R.I.P. 

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník 
5. 12. 1954 (64 let)

 P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 
kněz Řádu menších bratří  františkánů, 
8. 12. 1952 (66 let)

 P.  Dr.  Ing.  Alois Křišťan SDB, Th.D., 
ředitel JABOK, 11. 12. 1988 (30 let)

 Mgr.  Jaromír Odrobiňák, trvalý já-
hen pražské arcidiecéze, 21. 12. 2008 
(10 let)

 P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB, vý-
pomocný duchovní u  kostela Nejsvě-
tější Trojice v Podskalí v Praze – Novém 
Městě, 25. 12. 1968 (50 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, trvalý já-
hen v Berouně, 18. 12. 1973 (45 let)

 P.  Jan Vývoda SDB, výpomoc-
ný duchovní v  Praze-Kobylisích, 
21. 12. 1924 (94 let)

 PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D., já-
hen v  Praze-Kunraticích, 23. 12. 1983 
(35 let)

 Richard Scheuch, osobní děkan, 
výpomocný duchovní u  kostela Mat-
ky Boží před Týnem v Praze – Starém 
Městě a u kostela sv. Ducha v Praze – 
Starém Městě, 24. 12. 1937 (81 let)

 Ing. Mgr. Viktor Frýdl, kaplan Domo-
va pro seniory kardinála Berana v Mu-
kařově, 27. 12. 1943 (75 let)

 Josef Moulík, osobní děkan, vý-
pomocný duchovní v  Berouně, 
27. 12. 1936 (82 let)

 P. Augustin Otakar Šváček OFMCap., 
výpomocný duchovní u sv. Josefa v Pra-
ze – Novém Městě, 30. 12. 1936 (82 let)
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Šťavnatá chuť 
vŠednosti

Damaris Zehnerová
Brož., 123 str., 199 Kč

Mé vŠechno volá k Bohu

Jan Houkal
Brož., 176 str., 269 Kč

10 rad papeže FrantiŠka 
pro doBrý život

Brož., 24 str., 35 Kč 

sněhová víla

Daniela Krolupperová
Váz., 96 str., 225 Kč

cesta tří králů

Oldřich Selucký

Váz., 112 str., 329 Kč

růženec

Kolektiv FSP

Brož., 32 str., 35 Kč

9 dní k přiBlížení se 
tajeMství vánoc

Anna Penna
Brož., 80 str., 95 Kč
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ZáZrak v neratově

Josef Suchár v rozhovoru 
s Tomášem Kutilem
Váz., 216 str., 329 Kč

náŠ velký útěk

Andrea Hejlskov
Váz., 288 str., 325 Kč

8. prosinec 1653
Byl slavnostně položen základní kámen 
ke  stavbě pražského areálu Klementi-
na, původně největší jezuitské koleje 
v  Čechách. Později byla škola povýše-
na na  univerzitu. Stavitelem byl italský 
architekt Carlo Lugano.

14. prosinec 993
Pražský biskup sv. Vojtěch posvětil 
chrám nově založeného kláštera sv. Be-
nedikta v Břevnově u Prahy.

16. prosinec 1933
V  Praze byla pro řeckokatolíky zřízena 
ústřední farnost s kostelem sv. Klimenta 
v  areálu Klementina. Prvním pražským 
farářem se stal ThDr. Vasil Hopko.

17. prosinec 1958
Zemřel Josef Vlasák, katolický kněz, 
člen Rytířského řádu Křižovníků s  čer-
venou hvězdou. Dne 11. listopadu 
1915 byl zvolen velmistrem řádu. Spolu 
s F. Noskem založil spolek Dílo blahosla-
vené Anežky Přemyslovny. (* 26. 4. 1867).

24. prosinec 1918
Narodil se Mons. ThLic. Karel Pilík, kato-
lický kněz, prelát, farář u sv. Cyrila a Me-
toděje v Praze-Karlíně. V říjnu 1990 byl 
zvolen sídelním kanovníkem kolegiátní 
kapituly Všech svatých. Byl rovněž rek-
torem obnoveného arcibiskupského se-
mináře v Dejvicích a spoluzakladatelem 
Hnutí fokoláre. (✝ 1. 4. 2007).

29. prosinec 1888
Narodil se ThDr. Josef Beran, katolický 
kněz a  teolog, pedagog. V  roce 1932 
byl zvolen rektorem pražského boho-
sloveckého semináře. V  červnu 1942 
byl zatčen a  uvězněn v  koncentrač-
ním táboře v  Dachau. Dne 4. 11. 1946 
ho papež Pius XII. jmenoval pražským 
arcibiskupem, v  r. 1965 byl jmenován 
kardinálem. Dne 19. února 1965 odces-
toval do Říma, kde žil až do  své smrti. 
(✝ 17. 5. 1969).

Arnošt Kelnar
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Společně si čteme

V e čtvrtek 6. prosince od 18.30 hod. zveme na  li-
terární večer, během nějž zazní úryvky z  knihy 

Zapomenutá závěť, která je závěrečným dílem romá-
nové tetralogie úspěšné autorky pro mládež Sophie de 
Mullenheim. Osudy hlavních hrdinek sester Charlotty 
a Élisabeth i přítelkyň Konstancie s Emílií již znají české 
čtenářky z předchozích dílů. Nyní se romantický a na-
pínavý příběh uzavře. Akce proběhne v  knihkupectví 
Paulínky na Jungmannově nám. 18, Praha 1.



Roráty  Hradčany, 
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Po-Pá v 6.30; Ne v 8.30 

 Hradčany, kostel Všech svatých 
So v 7.00

 Staré Město,  
kostel Matky Boží před Týnem 
Út, So v 7.00

 Staré Město, kostel sv. Haštala 
Po, St, Pá v 7.00

 Staré Město, kostel sv. Havla 
Čt v 7.00  

 Staré Město, kostel sv. Jiljí 
Út, Pá v 7.00

 Staré Město, kostel sv. Františka 
Út-Pá v 7.00; 24. 12. v 7.00

 Malá Strana, 
kostel sv. Karla Boromejského 
Po-Pá v 5.30; So v 7.45; Ne v 10.00

 Nové Město, kostel sv. Ignáce
Po-Pá v 6.08, 7.25
So v 7.25; Ne v 6.55

 Vinohrady, kostel sv. Ludmily 
Út, Čt  v 6.00; 24. 12. v 9.00 

 Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Po, St, Pá ve 12.00; Čt v 6.30

 Žižkov, kostel sv. Vojtěcha, na Balkáně 
St v 6.30 

 Vinohrady,  
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
Pá  v 6.00

 Hlubočepy, kostel sv. Filipa a Jakuba 
Po, Út, Čt v 6.45; St, Pá v 18.00 

 Háje,  
Komunitní centrum Matky Terezy
Čt, Pá v 6.45

 Spořilov,  
kostel sv. Anežky a českých patronů 
St, Čt, Pá v 18.00; Ne v 8.30 

 Lhotka,  
kostel Panny Marie Královny míru 
So v 7.00 

 Kunratice, kostel sv. Jakuba St. 
Út, St v 6.00; So v 7.00

2018
2018 Šeberov, kostel sv. Prokopa 

Čt v 6.00 

 Smíchov, kostel sv. Václava 
Po, Út, Čt, Pá v 7.30
St., So v 6.00; Ne v 8.00 

 Stodůlky,  
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Út v 8.30; Pá v 6.30 

 Stodůlky, kostel sv. Jakuba St.  
Po, Čt, So v 7.00

 Liboc, kaple na faře
Po, St, Pá v 6.00 

 Praha 6, Radimova 2, Charitní domov 
Po-Pá 7.00; So v 8.00; Ne v 11.30 

 Příbram – Svatá Hora
So v 6.00; 24. 12 v 6.00

Úterý 25. prosince 2018
Slavnost Narození Páně
                                                               

 00.00  Půlnoční mše svatá 
(kardinál Dominik Duka OP)

   8.30 Mše svatá za svítání
 10.00  Mše svatá ve dne 

(kardinál Dominik Duka OP)
 17.00 Nešpory

 
Středa 26. prosince 2018
Svátek sv. Štěpána
                                                                  

 10.00 Mše svatá

Neděle 30. prosince 2018
Svátek Svaté Rodiny
                                                                  

   8.30 Mše svatá
 10.00 Mše svatá
 16.00 Nešpory

Pondělí 31. prosince 2018
Památka sv. Silvestra
                                                                  

   7.00 Mše svatá (P. Ondřej Pávek)
 16.00  Mše svatá na poděkování 

(kardinál Dominik Duka OP)

VÁNOCE V KATEDRÁLE

Úterý 1. ledna 2019
Slavnost Matky Boží Panny Marie
                                                                  

   8.30 Mše svatá
 10.00  Mše svatá 

(kardinál Dominik Duka OP)


