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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Vážení čtenáři,
v  listopadu oslavíme mimo jiné 
s kardinálem Stanisławem Dziwis-
zem třicáté výročí kanonizace 
sv. Anežky České a  poděkujeme 
jí za  dar svobody. JUDr.  Tomáše 
Krause, tajemníka Federace židov-
ských obcí, jsme se ptali na  sou-
vislosti „Červené středy“ - setká-
ní na  podporu pronásledovaných 
pro víru. Mgr. Antonín Juriga, vý-
konný ředitel kurie Arcibiskupství 
pražského, nám představí hlavní 
principy hospodářské strategie AP 
a ukážeme si, jak v Indii pokračuje 
pomoc vyplaveným domácnos-
tem s přispěním Arcidiecézní cha-
rity Praha.

Stanislav Zeman

7. prosince 1990 podepsal svatý papež Jan Pavel II. svou 8. encykliku „o stálé 
platnosti misijního poslání“ Redemptoris missio. Věřím, že ji má většina z nás 
ve své knihovně ve formě zelené knížečky, vydané ještě ve Zvonu, nebo ji 
lehce najdeme na internetu. 

Představuji si, že se dokument psal v  době, která se do  něho promítla: 
v  době, kdy se připravovala první papežova návštěva postkomunistických 
zemí (a  tou vyvolenou zemí bylo Československo!); nebo se Jan Pavel II. 
z této apoštolské cesty již vrátil a dělaly se některé poslední důležité úpravy. 
A rodák z Polska dobře věděl, že komunismus napáchal na lidech i národech 
analogické škody, jaké napáchala 1. světová válka. Jan Pavel II. prorocky 
předjímal, že způsob, jakým se dnes křesťané ujmou svého poslání ve světě 
a pro svět, může zásadně ovlivnit lidstvo v nadcházejícím 3. tisíciletí. 

Co kdybychom se tedy začetli právě do této encykliky Redemptoris missio 
s  otevřeným srdcem a  četbu provázeli modlitbou: „Pane, jestli chceš, tak 
mne něčím při četbě oslov a osvěcuj mne svým Svatým Duchem!“ A třeba se 
nás dotknou hned úvodní naléhavá slova dnes již svatého papeže: „Poslání 
Krista Vykupitele, které je svěřeno církvi, zdaleka ještě není splněno. Jediný 
pohled na lidstvo v jeho celku… nám ukazuje, že toto poslání vázne dosud 
v začátcích a že my se ze všech sil musíme zapojit do práce na jeho splnění.“ 
(č. 1) 

V době, kdy píši tato slova, si postupně pomalu a pozorně pročítám poslední 
papežský dokument, apoštolskou exhortaci „k  mladým lidem i  k  celému 
Božímu lidu“ Christus vivit, a oslovila mne i tato věta: „I když On jako vzkříšený 
už žije v  úplném štěstí, je možné, abychom mu velkodušně pomáhali 
budovat jeho království v  tomto světě tím, že neseme jeho poselství, jeho 
světlo a  především jeho lásku druhým“ (č. 153). Kéž by námi na  přímluvu 
Matky Boží Duch Svatý pohnul, abychom se nově odhodlali k velkodušnému 
nasazení svých sil pro tento veledůležitý úkol. 

Ať vám k tomu Pán požehná!  

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. 
pomocný biskup a generální vikář
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Editorial PŘIJETÍ DO KATECHUMENÁTU

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Veli-
konocích r. 2021 (nebo i později), budou přijati do katechume-
nátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 30. listopadu 2019 v 16.30, 
v předvečer první neděle adventní. Na bohoslužbu naváže se-
tkání katechumenů a  jejich ručitelů s kardinálem Dominikem 
Dukou OP, arcibiskupem pražským, v Sále kardinála Berana.

Digitální zpěvník ProScholy.cz
Pod záštitou spolku Musica Sacra ve spolupráci se Sekcí pro 
mládež ČBK postupně vzniká nový elektronický zpěvník křes-
ťanských písní, jehož obsah se průběžně aktualizuje, doplňuje 
a třídí. Zpěvník je dostupný na internetové adrese: http://www.
proscholy.cz nebo v mobilní aplikaci dostupné pro chytré te-
lefony se systémem Android a iOS. Databáze zpěvníku v tuto 

chvíli obsahuje více 
než 700 písní a den-
ně přibývají nové. 
Zpěvník není jen 
sborníkem písní, 
lze v  něm také vy-
hledávat podle li-
turgických období, 
jednotlivých částí 
mše svaté, zobra-
zit a  transponovat 
akordy, zobrazit 
noty, nahrávky atd. 
Může tak pomoct 
nejen ve  společen-
ství, ale také usnad-
nit scholám volbu 
písní do liturgie.

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH  
– příležitost k žitému milosrdenství
Chceme-li se s Kristem skutečně setkat, je třeba, abychom se 
dotýkali jeho těla v bolavém těle chudých jako potvrzení svá-
tostného přijímání eucharistie. … Jsme tedy povoláni k tomu, 
abychom vztahovali své ruce k chudým, setkávali se s nimi, dí-
vali se jim do očí, objímali je a dávali jim pocítit vroucnost lásky, 
která rozbíjí kruh samoty. (papež František, Poselství ke Světo-
vému dni chudých) 
Všichni jsou zváni, aby Světový den chudých 17. listopadu 2019 
prožili v radostném setkání s chudými a trpícími. 
V tento den lze např.: 
• pozvat na mši sv. a následné agapé či oběd chudé, kteří pro-

sívají o almužnu, 
• uspořádat výlet nebo odpolední přátelské setkání nad kávou 

pro osamělé seniory, 
• navštívit domov pro seniory na území farnosti, 
• uspořádat rodinné odpoledne a zvlášť na něj pozvat chudé 

rodiny, které žijí na území farnosti, 
• navštívit nemocné či osamocené. 
Pro další inspiraci či spolupráci lze kontaktovat Komunitu 
Sant´Egidio na info@santegidio.cz.

30 LET KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ
Dominik kardinál Duka OP všechny srdečně zve k oslavě 30. výro-
čí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989. Slavnou 
mši svatou, při které budeme děkovat za dar svobody, bude v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 16. listopadu 2019 od 10.00 
celebrovat J. Em. Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský 
arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla 
II. Bohoslužbu bude přenášet Česká televize.

Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Praž-
ský hrad (dále PH). Na  všech těchto vstupech jsou zřízena bez-
pečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpeč-
nostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili 
a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (nebrat zbraně, větší 
nože, obranné spreje, paralyzéry apod.). 

Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro 
usnadnění přístupu účastníkům slavnosti budou u  vstupu přes 
Prašný most (od  zastávky tramvaje č. 22) a  při severním vstupu 
na  I. nádvoří PH (z  Hradčanského náměstí vedle Brány Gigantů) 
zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro 
přednostní odbavení poutníků. Tato stanoviště budou označena 
tabulí „VSTUP NA  BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny 
od 8:30 hod. do 9:45 hod.

Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9:00 hod. - 9:45 hod. 
Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce. Pro 
poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny 
obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při po-
hledu na průčelí katedrály.

Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, poděkujeme sv. Anež-
ce také při mši mše svaté 17. 11. v 10.00 v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha, hlavním celebrantem bude biskup Mons. Václav 
Malý. Po skončení následuje průvod na Národní třídu.

Kardinál Dominik Duka také poskytl záštitu nad slavnostním kon-
certem České nebe pořádaném u příležitosti 30. výročí kanoniza-
ce Anežky České dne 8. 11. 2019 od 18.30 hodin v Břevnovském 
klášteře. Zazní cyklus kantát o našich národních patronech, účin-
kují Hudba Hradní stráže a Policie ČR, sólistky Miroslava Časarová, 
Bronislava Smržová Tomanová a  pěvecký sbor, diriguje plk.  Jan 
Zástěra. Dobrovolným vstupným podpoříte Cestu 121.

Vážení přátelé,

proscholy.cz
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Zpěvník

Najdi všechno 
v jedné aplikaci!
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ČERVENÁ STŘEDA - #RedWednesday 
setkání na podporu pronásledovaných pro víru

Červená středa připomíná oběti 
náboženského pronásledování

Ve  středu 27. listopadu 2019 se 
uskuteční již druhý ročník iniciativy 
Červená středa (#RedWednesday). 
Smyslem akce je veřejně si připome-
nout všechny, kdo jsou ve světě pro-
následováni pro svou víru. Symbolem 
je rozsvícené červené světlo na zna-
mení krve trpících pro víru. Akci or-
ganizuje Česká biskupská konference 
společně s Ekumenickou radou církví 
v ČR a Federací židovských obcí v ČR 
a  připojuje se tak k  iniciativě křes-
ťanské organizace Aid to the Church 
in Need. Při této příležitosti jsme se 
na  několik otázek zeptali JUDr.  To-
máše Krause, tajemníka Federace 
židovských obcí.

Jaká je Vaše zkušenost za  židov-
skou obec týkající se náboženské-
ho pronásledování či projevů anti-
semitismu v ČR v současné době?

Federace židovských obcí si ve spolu-
práci s dalšími institucemi vede statisti-
ku těchto projevů a každoročně o tom 
vydává souhrnnou zprávu. Za  loňský 
rok (2018) jsme evidovali asi 350 ta-
kovýchto incidentů, nicméně převáž-
ná část byla zachycena na  internetu, 
násilných činů či obtěžujícího jednání 
jsme zaznamenali doslova jen několik.
 
Jaké je situace v  tomto ohledu 
v Evropě, potažmo ve světě? 
Tam je tomu bohužel zcela jinak. Když 
srovnáme obdobné statistiky v evrop-
ských zemích, ale i na celém světě, vy-
chází z toho Česká republika opravdu 

Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých 
křesťanů v letech 1938—1945

Pod záštitou bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky 
a arcibiskupa Dominika kardinála Duky OP, předsedy České biskupské konference.

17. října - 17. listopadu 2019 
klášter sv. Tomáše  
Josefská 8, Praha - Malá Strana  
vernisáž výstavy se koná 17. října v 17.00 h 
otevřeno po - pá 9 - 16 h, ne 9 - 16 h 
vstup volný

Janušův festival

Janušova festivalu dětských chrámo-
vých sborů a  schol, jehož třetí ročník 
by se měl konat v sobotu 23. 11. 2019, 
na  stránkách Zpravodaje pražské arci-
diecéze. Například formou pozvánky, 
nebo (což by podle mého názoru bylo 
lepší) formou recence o proběhlé akci.
   Pro úplnost uvádím základní úda-
je o  akci: Festival je určen pro dětské 
chrámové sbory a  dětské scholy ze-
jména z  pražské arcidiecéze. Letošní 
ročník by se stejně jako ten loňský měl 
konat v aule Arcibiskupského gymnázia 
v Praze. Program se skládá ze tří částí, 
při dopolední přehlídkové části vystou-
pí jednotlivé sbory a scholy, vystoupení 
každého sboru či scholy je časově ome-
zeno. Odpoledne pak proběhne do-
provodný program a  závěrečnou částí 
festivalu je mše v kostele sv. Ludmily, při 
níž zazpívají zejména děti ze zúčastně-
ných sborů a  schol. Spolupořadatelem 
festivalu je Metropolitní kapitula u  sv. 
Víta v Praze. Další podrobnosti o  festi-
valu jsou uvedeny na  stránkách http://
www.janusuv-festival.cz/.

Podzimní TAMMÍM 
2019
V  pražském Arcibiskupském semináři 
proběhne již tradičně duchovní víkend 
pro mladé muže od 15 do 30 let, tento-
krát na téma „Radost z modlitby“ v ter-
mínu od  29. listopadu do  1. prosince 
2019. Více informací na  http://www.
seminar-praha.cz, e-mail: tammim@
signaly.cz.

nejlépe. A bohužel to nelze nijak roz-
ložit geograficky, protože k  nárůstu 
antisemitismu došlo v  posledních 
letech jak na Západě, tak na Výcho-
dě, jak na sever, tak na jih od nás. Jde 
navíc o  kombinaci tradičního anti-
semitismu z  řad krajní pravice a  tzv. 
nového antisemitismu, který má svůj 
původ v izraelsko-palestinském kon-
fliktu a  v  Evropě je šířen především 
levicovými kruhy.

Existuje proti tomu nějaká preven-
ce? Jaké vyvíjíte aktivity, abyste 
těmto projevům zamezili? 
Snažíme se i  na  úrovni mezinárod-
ních organizací prosadit přijetí defini-
ce antisemitismu. Je to dost důležité, 
protože i  tam, kde panuje konsensus 
o  tom, že antisemitismus je negativ-
ním jevem, není zcela jisté, co se tím 
vlastně míní. Z tohoto důvodu defini-
ce vznikla, a  to na  půdě Mezinárod-
ní aliance pro památku holocaustu 
(IHRA). Česká republika ji přijala v led-
nu letošního roku v  obou komorách 
Parlamentu a  nyní jednáme o  její 
implementaci. A  jde nám především 
o vzdělání a osvětu, protože jsme pře-
svědčeni, že to je ta nejlepší prevence.

Jaký způsobem se do  Červené 
středy zapojuje židovská obec 
v ČR a ve světě? 
V  tomto ohledu jsme unikátní, ne-
vím o tom, že by se v jiných zemích 
Červené středy účastnili i  zástupci 
židovské komunity. Ale pro nás je to 
naprosto samozřejmé, naše spole-
čenství takto spolupracuje již třicet 
let, tedy od  doby, kdy padl komu-
nistický režim a  kdy to bylo možné. 
V této souvislosti připomenu prohlá-
šení odsuzující antisemitismus, která 
přijala nedávno jak ČBK, tak ERC.

Tomáš Tetiva, Irena Karlová 
(Česká biskupská konference)

Celý rozhovoru je dostupný 
na webu www.apha.cz

Připomeňte pronásledované pro 
víru i u vás. Jak se můžete zapojit?

• uspořádat společnou modlitbu či 
liturgii za pronásledované

• zorganizovat setkání ve farnosti 
nebo na vhodném místě ve vaší 
obci

• zapálit svíčky při setkání či průvo-
du

• přečíst texty informující o tomto 
tématu

• nasvítit červeným světlem kos-
tel, významnou budovu, sloup, 
sochu...

Zašlete-li nám informace o  akci, 
kterou chystáte, přidáme ji na online 
mapu aktivit k Červené středě.

Podklady a  inspirace jsou postupně 
uveřejňovány na webu www.cirkev.
cz/cervenastreda a  na  www.face-
book.com/cervenastreda

Srdečně zveme na centrální akci 
Červené středy v Praze

27. listopadu od 13.00 hod. proběh-
ne v Karolinu mezinárodní konferen-
ce „Problémy náboženské svobody 
v Evropě“. V 18.00 hod. bude ve Vel-
ké aule navazovat křesťansko-ži-
dovská modlitba a v 18.30 hod. vy-
jde od Karolina průvod s červenými 
svícemi kolem červeně nasvícených 
budov – kostel sv. Havla, kostel sv. 
Mikuláše na Staroměstském náměstí 
a skončí u Staronové synagogy. 
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a službami. Ceny nemovitostí v Pra-
ze a  nejbližším okolí trvale rostou 
a stát nájemní bydlení nepodporuje. 
Investování tímto směrem je přes-
to dlouhodobě udržitelné. Přináší 
jednak kapitálové zhodnocení bytů 
v  čase, tedy navyšování hodnoty, 
a  pak takovýto majetek je poměr-
ně  dobře likvidní, díky čemuž jsou 
dobře kryta rizika.  

Z  výroční zprávy AP vyplývá, že 
máme poměrně velkorysý poměr 
administrativních pracovníků na   
počet duchovních. Připadá Vám 
tento stav optimální? 
 
Máte jistě na  mysli, že ve  výroční 
zprávě je uveden počet zaměstnan-
ců arcibiskupství v pracovním pomě-
ru 502 z toho 248 duchovních a 254 
administrativních nebo provozních 
pracovníků. 

Považuji za svou povinnost tyto úda-
je vysvětlit. V tomto členění jsou po-
čty zaměstnanců ve  výroční zprá-
vě uváděny již po několik let a  je to 
poněkud zavádějící. V  budoucích 
výročních zprávách již bude členění 
srozumitelnější. Pro rok 2018 v pře-
počtu na  celé úvazky arcibiskupství 
zaměstnávalo 502 pracovníků v pra-
covním poměru, přičemž přibližně 
372 úvazků bylo v  hlavní – ducho-
venské činnosti (z  toho 248 kněží, 
včetně pastoračních asistentů) a 130 
úvazků připadlo na  hospodářskou 
činnost. Pojem „administrativní nebo 
provozní pracovník“ není z  hledis-
ka obsahu přesný, zahrnuje totiž jak 
zaměstnance v  hlavní činnosti, tak 
v  činnosti hospodářské. Mnoho ad-
ministrativních a provozních zaměst-
nanců Arcibiskupství pražského pra-
cuje pro farnosti a poskytuje podporu 
výkonu duchovenské činnosti. Třeba 
v  případě vikariátních stavebních 
techniků se jedná o  celé pracovní 
náplně těchto lidí. Vybraní pracovníci 
kancléřství, správy pozemků a  sprá-
vy budov, útvaru ekonoma, včetně 
mzdové účtárny, personální referát, 
právníci nebo odborníci z Diecézní-
ho konzervátorského centra a  rov-
něž z geodetického odboru poskytují 
podporu hlavní činnosti v  určitém 
poměru, který je takto vykazován 
z hlediska účetního a daňového.

Pokud jde o počty. Optimalizace lid-
ských zdrojů v oblasti zaměstnanců 

zabezpečujících podporu ducho-
venské činnosti není vždy přímo 
v mé kompetenci. Zde bude záležet 
na  pastoračních a  misijních priori-
tách, o niž mi nepřísluší rozhodovat, 
jim pouze sloužím. Nicméně nako-
lik mohu posoudit za  mně podří-
zené zaměstnance v  duchovenské 
činnosti zajišťující podporu kněžím 
a jejich pastoračním asistentům, jsou 
z  podstatné části nezbytní a  jejich 
práce velmi záslužná. Musíme si při-
znat, že duchovenská činnost prostě 
něco stojí. Hospodářskou činností 
se snažíme tyto výdaje maximálně 
pokrýt, nicméně návrh rozpočtu pro 
příští rok bude stávající ekonomic-
kou situaci arcibiskupství odrážet.

Co se týká mně podřízených útva-
rů v  hlavní i  hospodářské činnos-
ti, stejně jako u  investic a  majetku 
zkoumáme intenzivně jejich renta-
bilitu a  vyvozujeme příslušné závě-
ry, tak i  u  zaměstnanců se poslední 
rok zaměřujeme na  efektivitu práce 
a  na  jednotlivých pracovištích po-
stupně probíhá personální audit. 
S  přiměřeným, nikoliv drastickým, 
zeštíhlením samozřejmě počítáme. 
Zároveň jsme v  situaci, kdy potře-
bujeme každého schopného od-

Výstavba nové budovy pro Církevní logopedickou školu Dona Bosca, jejímž 
zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, je jednou z priorit nové strategie. Pro 
školu je připraven církevní pozemek v Klecanech, s výstavbou by se mělo začít 
ideálně v roce 2021. Při financování projektu se počítá s využitím zdrojů z EU 
i národních grantů a podporou sponzorů i drobných dárců. Přispět můžete 
i Vy, a  to na  transparentním účtu 1387701438/2700 nebo prostřednictvím 
charitativního kiosku ve sv. Mikuláši na Malé Straně. Děkujeme. 

borníka, ochotného pracovat na-
plno a  týmově, neboť právě v  tuto 
chvíli dochází k  zásadním změnám 
ve smyslu zajištění budoucího chodu 
arcidiecéze poté, co dojde k defini-
tivní ekonomické nezávislosti církve 
na  státu (rok 2029 konec státního 
příspěvku na provoz a rok 2042 ko-
nec vyplácení náhrady za  nevydaný 
majetek). Toto souvisí i s implemen-
tací zmiňované Strategie hospodář-
ské činnosti, která by měla zajistit 
plynulý přechod do dalšího historic-
kého období. 

Naší nevýhodou je, že současná si-
tuace zatím neumožňuje optimál-
ní odměňování našich lidí, kdy jsou 
naše mzdy ve  srovnání jak se sou-
kromým sektorem, tak bohužel i  se 
státním sektorem nezanedbatelně 
nižší. V  oblasti odměňování nejsme 
zatím konkurenceschopní a  mnoho 
našich, naštěstí loajálních zaměst-
nanců, by jistě našlo se svou od-
borností a  zkušenostmi lukrativnější 
zaměstnání. Nová Strategie ale už 
počítá s takovým odměňováním, kdy 
část mzdy bude vázaná na dosaho-
vání cílů. Na těchto opatřeních pra-
cujeme. 

Stanislav Zeman

HOSPODAŘENÍ HOSPODAŘENÍ

Inovace hospodaření 
Arcibiskupství 
pražského

tí a  kapitul. Byla popsána struktura 
majetku, shrnuto dosavadní inves-
tování finanční náhrady za nevydaný 
majetek a  další vlivy zásadně ovliv-
ňující hospodaření. Velmi negativní 
vliv na  hospodaření arcibiskupství 
posledních let má bezesporu kůrov-
cová kalamita, a  to přes obrovské 
obětavé úsilí zaměstnanců naší Les-
ní správy, které považuji za skutečné 
odborníky. Další negativní vlivy už 
umíme na rozdíl od přírodní kalamity 
lépe řídit. Ne vždy se například dařilo 
dosahovat optimálních výnosů z  in-
vestic, a to z různých důvodů, které 
jsme již analyzovali a nová Strategie 
přináší konkrétní nápravná opatření.
Pokud jde o duchovenskou činnost, 
bylo konstatováno, že jsou na ni vy-
nakládány opravdu velké finanční 
prostředky a  byla blíže specifiková-
na struktura těchto výdajů a možné 
úspory.

Jak už jste popsal, byla Ekono-
mickou radou arcidiecéze přijata 
nová Strategie AP pro hospodář-
skou činnost. Jaké větší investice 
nás v nejbližší době čekají?

V přípravě je několik větších investič-
ních záměrů do  nájemního bydlení 
v Praze a nejbližším okolí. Nejdále je 
projekt nájemního bydlení na  Praze 
4, kde usilujeme o  získání územní-
ho rozhodnutí. Investování do  pro-
jektů nájemního bydlení v Praze má 
být jedním z pilířů budoucího finan-
cování duchovenské činnosti. Ten-
to záměr vychází z  dlouhodobého 
trendu migrace obyvatel do velkých 
sídel za prací, obchodem, vzděláním 

ních dat. Strategie předpokládá nové 
nastavení komunikace, PR a marketin-
gu pro hospodářskou činnost. A přes-
tože průběžně přijímáme úsporná 
opatření, čeká nás precizní nastavení 
úsporných cílů, kdy budeme sledovat 
a systematicky omezovat růst neinves-
tičních nákladů, včetně osobních ná-
kladů. V  neposlední řadě proběhne 
nové nastavení kontrolního systému. 

Investičně zůstává důraz na  majetek 
typu pozemky, budovy, lesy. Opouští-
me čtvrtý investiční pilíř, kterým mělo 
být hoteliérství a  doplňkově připadají 
v  úvahu finanční investice, případně 
menší výrobní a  zpracovatelské pod-
niky s  důrazem na  vytváření přidané 
hodnoty. Důležitým pilířem ekono-
mické stability by měly být primárně 
projekty nájemního bydlení v  Praze 
a nejbližším okolí. V přípravě je něko-
lik projektů v  různé fázi připravenosti. 
Projekty budou vzhledem ke své veli-
kosti financovány nejen z  prostředků 
finanční náhrady, ale také s  využitím 
finanční páky.
V  současnosti pracujeme na  byznys 
plánech větších investičních projektů, 
včetně modelu dluhové služby.

Na nedávném setkání s členy eko-
nomických rad farností byly pre-
zentovány výsledky hospodaření 
AP za období několika posledních 
let po  účinnosti restitučního zá-
kona. Jaké informace z  této pre-
zentace považujete za  nejpod-
statnější?

Na setkání se zástupci ekonomických 
rad farností byly blíže prezentovány 
výsledky hospodaření arcibiskupství 
a rámcově také hospodaření farnos-

Je to právě rok, co jste ve  funkci 
výkonného ředitele kurie Arcibis-
kupství pražského. Vaším úkolem 
je mimo jiné řídit hospodářskou 
činnost arcibiskupství. Podařilo se 
Vám, jak jste měl v plánu, do roka 
a  do  dne analyzovat investiční 
portfolio a přijít s inovacemi, kte-
ré by vedly k  úsporám nákladů 
a většímu růstu výnosů?

Hospodaření arcibiskupství jsem ana-
lyzoval a  spolu s  odborníky připravil 
Strategii Arcibiskupství pražského pro 
oblast hospodářské činnosti. Ta byla 
schválena Ekonomickou radou arci-
diecéze 12. září 2019. Strategie reflek-
tuje současný trend hospodaření a de-
finuje cíle na  poli investiční činnosti, 
úsporná opatření a  další opatření pro 
zefektivnění řízení a procesů.

Čeká nás změna investiční strategie 
a  způsobu rozhodování o  nových in-
vesticích, kdy bude kladen velký dů-
raz na  kvalitní byznys plány, na  jejichž 
základě budeme investovat pouze 
do  výnosných projektů. Ekonomická 
rada bude návrhy investic projednávat 
a schvalovat na základě posouzení spe-
cialistů na konkrétní investiční oblasti.

Bude provedena optimalizace stávají-
cích aktiv. Již jsme započali s analýzou 
výnosnosti, na jejímž základě budou ak-
tiva s dostatečným výnosem a perspek-
tivou zachována a aktiva s nedostateč-
ným výnosem podrobena zlepšujícím 
opatřením, eventuálně určená k prode-
ji. Výnos z prodeje pak bude směřovat 
výhradně do výnosných projektů.

Nově bude nastaven operativní a stra-
tegický reporting a řízení včetně k tomu 
potřebné aktualizace struktury účet-

Mgr. Antonín Juriga je trvalý jáhen  
a výkonný ředitel kurie Arcibiskupství pražského.
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Nové bydlení získají díky Charitě 
první indické rodiny postižené 
srpnovými povodněmi

 „Na  základě naší výzvy před dvěma 
měsíci projevili čeští dárci obrovskou 
solidaritu a  poslali už bezmála čtvrt 
milionu korun, což nás velice potě-
šilo,“ říká ředitel pražské Charity Ja-
roslav Němec. Mimořádnou pomoc 
potřebují oblasti, kde čeští dárci dlou-
hodobě podporují tisíce dětí v progra-
mu Adopce na dálku®. V srpnu příva-
lové deště v devíti svazových státech 
zničily úrodu, přerušily dopravu, tisíce 
rodin připravily o přístřeší a majetek.

Charita podpoří obnovu domků 
v Shimoze
Mezi nejvíce postižené oblasti patří 
okres Shimoga, kde se zřítilo na čty-
ři sta domů, voda odnesla přes dva-
cet mostů a  veškerou úrodu. Místní 

diecéze ihned začala s  humanitární 
pomocí a  má v  plánu třicítku domů 
postavit a  stovku opravit. Mezi po-
stiženými je i  paní Ranjitha a  rodina 
„adoptovaného“ Davida. Na  opravu 
jejich obydlí přispěli čeští dárci.

Pomoc Charity v Honavaru: 
Potraviny a vybavení domácností
 „Také u  nás v  Honavaru přívalová 
voda odnesla celé domy a  mnoho 
jich zatopila,“ líčí dlouholetá spolu-
pracovnice Arcidiecézní charity sestra 
Maria Goretti. „Domy je potřeba vy-
klidit a  opravit, rozvážíme potraviny, 
snažíme se k  lidem dostat zdravotní 
péči, děti vybavit školními potřebami 
a  oblečením,“ popisuje sestra hlavní 
směr pomoci.

Stovka rodin v Honavaru dostane zá-
kladní potraviny (rýži, mouku, luště-
niny, čaj, sůl, cukr a  olej) a  vybavení 
domácnosti (matrace, prostěradla, 
mýdla, svíčky, ručníky) také z  pro-
středků vybraných Arcidiecézní chari-
tou Praha, která na pomoc posílá 153 
tisíc korun. „Nejchudší rodiny nemají 
žádné rezervy, ze kterých by mohly 
čerpat, proto z  celého srdce děku-
ji českým dárcům za  bezprostřední 
reakci a  soucit s  trpícími,“ přibližuje 
Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní 
charity Praha. 

Ve svazovém státě Karnátaka pokračuje oprava desítek obydlí 
a materiální pomoc stovce vyplavených domácností s přispě-
ním Arcidiecézní charity Praha. 

CHARITA

Pomoc dalším rodinám postiženým povodní můžete zasláním daru na účet Arcidiecézní 
charita Praha 749011/0100, variabilní symbol 20050 (krizový humanitární fond). Děkujeme!

V  novém dětském koutku si hrají děti 
dobrovolníků, kteří chodí do  nového 
centra pomáhat.

Charita opraví domek 
rodině „adoptovaného“ 
Davida

Bezpečný domov potřebuje 
vdova Ranjitha, matka tří 
malých dětí

 

 

Právě rok funguje Farní charita Slaný 
zaměřená na pomoc matkám samoži-
vitelkám, seniorům a  obecně lidem 
v tíživých životních situacích. V neděli 
29. září otevřela nové charitní cent-
rum v prostorách Domu s pečovatel-
skou službou Na Sadech. Z prostředků 
Tříkrálové sbírky a s pomocí Arcidiecé-
zní charity Praha opravila Farní charita 
Slaný léta nevyužívané prostory býva-
lé kuchyně a  jídelny. Díky nadšené-
mu angažmá dobrovolníků, sponzorů 
i samotného města Slaný sem mohla 
přesídlit kancelář Farní charity, vznikl 
sklad materiální pomoci, dětský kou-

tek a zázemí pro práci dobrovolníků.
„Ráda bych poděkovala městu Sla-
ný za  vstřícnost a  ochotu při hledání 
prostor a občanům města Slaný, kteří 
projekt financovali příspěvky do tříkrá-
lových pokladniček. Velké poděkování 
patří všem dobrovolníkům, bez jejichž 
práce a darů by toto dílo nebylo mož-
né realizovat,“ vyjmenovává ředitel-
ka Farní charity Slaný Nina Kubištová 
další klíčové partnery projektu, který 
umožňuje poskytovat potřebným li-
dem potraviny, drogerii, ošacení i dal-
ší materiální pomoc a nabídku služeb 
rozšiřovat i do budoucna. 

Nejmladší farní charita má první úspěch

Nové zařízení v Dobříši pomáhá dě-
tem s poruchami autistického spek-
tra. Prvním klientem Stacionáře se 
v létě stal třináctiletý Jirka. Jeho ma-
minka se díky tomu mohla věnovat 
profesi zdravotní sestry i v době let-
ních prázdnin, zatímco její syn s po-
mocí vizuálních pomůcek a asisten-
tů dobře zvládl i vycházky po městě 
a do parku.
Denní stacionář má kapacitu šest 
míst, ale pomáhá více dětem, které 
se zde střídají. 

Malý David je v programu Adopce na dálku® od loňské-
ho prosince. Jeho rodiče Margaret a Anthony provozují 
malou jídelnu a mají ještě dva syny ve školním věku. Po-
vodeň vzala celou zadní stěnu jejich domu, který hrozí 
zřícením. Arcidiecézní charita jim z vybraných prostředků 
poskytne 47 tisíc korun.
Davida v Česku dlouhodobě podporuje učitelka umělec-
kého kování Daniela Jánská, jejíž vlastní tři děti se už osa-
mostatnily. Rozvojové projekty jsou jí blízké, sama pra-
covala jako vedoucí Domova pro matky v tísni v Třebíči. 
„Jsem moc ráda, že je Davidova rodina po  povodních 
v pořádku a že o ni bude dobře postaráno.“

Dům Ranjithy zůstal v troskách po pádu stromu. Ztrátu do-
mova řeší pronájmem otevřeného přístřeší, ve  kterém se 
s dětmi necítí bezpečně. Matka sedmiletých dvojčat a pěti-
letého chlapce loni ovdověla a po manželovi zdědila velký 
dluh, který splácí námezdní prací. Je členkou svépomocné 
skupiny v  rámci charitních projektů. Arcidiecézní charita jí 
na nový domek přispěje částkou 35 tisíc korun.

Charita Starý Knín otevřela stacionář  
pro děti s autismem 

Nové charitní centrum ve Slaném zastřešuje práci dobro-
volníků i materiální pomoc potřebným.
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 11. / 16.30
Praha-Vinohrady / kostel sv. Ludmily / 
mše sv. za povolání

2. 11. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

5. 11. / 15.00
Praha-Dejvice / FS ČVUT / vernisáž výstavy 
fotografií k 30. výročí Sametové revoluce

6. 11. / 9.00 
Kolín / kostel sv. Bartoloměje / mše sv.

6. 11.
Kolín / Dvouletá katolická SŠ a MŠ / 
školská vizitace

6. 11. / 18.00
České Budějovice / býv. klášter 
dominikánů / občanské setkání I jih 
patří na Západ!

7. 11. / 17.00
Praha-Velká Chuchle / Kulturní 
centrum K8 / beseda

11. 11. – 14. 11
Řím / Národní pouť do Říma k výročí 
svatořečení Anežky České

16. 11. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

17. 11. / 10.00 
 Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

19. 11. / 17.00 
Červený Kostelec / mše sv.

19. 11. / 18.30
Červený Kostelec / Divadlo J. K. Tyla /
beseda

21. 11. / 16.00
Vlašim / zámek / beseda

26. 11. / 15.00
Olomouc / Aula CMTF UP / diskuze

26. 11. / 17.30
Olomouc / Vlastivědné muzeum / 
přednáška pro MSKA a VKH

27. 11. / 18.00
Německo, Zwickau / přednáška

28. 11. / 18.00
Kostelec nad Černými Lesy / fara / 
přednáška pro ČKA

1. 11. / 18.00
Praha-Hradčany / kostel Všech svatých / 
slavnost Všech svatých – mše sv. 

2. 11. / 17.00
Praha-Vyšehrad / bazilika svatého Petra 
a Pavla / Památka zesnulých – mše sv.

4. 11. / 18.00
Praha / Muzeum Karlova mostu / 
vernisáž výstavy ikon sv. Anežky  
od Makaria Tauce

5. 11.
Sedlec-Prčice / vizitace farnosti

9. 11. / 14.00 
Panoší Újezd / kostel Nanebevzetí 
Panny Marie / mše sv. za vysídlené 
zemřelé Italy během 1. světové války

10. 11. – 14. 11
Řím / Národní pouť do Říma k výročí 
svatořečení Anežky České

16. 11. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

17. 11.
Praha / účast na oslavách státního 
svátku

21. 11. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / 
památka sv. Cecílie – mše sv.

23. 11. / 17.00
Praha-Hradčany / katedrála + 
Mladotův dům / vernisáž výstavy 
spolku Člověk a Víra

25. 11. / 19.30
Praha-Hradčany / katedrála / koncert 
u příležitosti 30. výročí děkovné mše 
sv. za svatořečení Anežky České  
a demonstrace na Letné

29. 11. / 18.00
Praha-Hradčany / katedrála / rekviem 
za Karla IV. – mše sv.

30. 11. / 16.30
Praha-Hradčany / katedrála / liturgie 
přijetí do katechumenátu

7. 11. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

9. 11. / 10.00
Kolín / žehnání hasičského praporu

10. 11. / 10.00
Krásná Hora nad Vltavou / kostel sv. 

Mikuláše / svatohubertská mše sv.

11. 11. – 14. 11.
Řím / Národní pouť do Říma k výročí 

svatořečení Anežky České

16. 11. / 10.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

24. 11. / 11.15 
Praha – Nové Město / kostel sv. 

Apolináře / mše sv. s biřmováním

25. 11. – 27. 11. 
Štrasburk / Evropský parlament / 

Připomínka 30 let svobody ve střední 

a východní Evropě

28. 11. / 7.00
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv.

30. 11. / 11.00
Psáře / kostel Nejsvětější Trojice / 

žehnání zvonů 

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
 

 6. listopadu od 9.30 Setkání mami-
nek s dětmi. DS

 8. listopadu – 9. listopadu Reko-
lekce s P. Józefem Augustynem*. PS

 13. listopadu od 9.30 Akademie ne-
jen pro seniory. MVDr.  František Rei-
chel: Svatořečení Anežky České. PS

 14. listopadu od  19.30 Modlitba 
chval. PS

 15. listopadu od  20.00 Modlitba 
Taizé. DS

 20. listopadu od 9.30 Setkání ma-
minek s dětmi. DS

*jen pro přihlášené; vstup do  místa 
konání akcí je z Kolejní ulice č. 4
PS – Pastorační středisko 
DS – Duchovní správa u  kostela  
sv. Vojtěcha
                                          www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO
CENTRUM PRO RODINU 
 

 3. listopadu od  15.00 do  18.00 
Setkání mladých manželů. Pouze pro 
absolventy kurzu Společné přípravy 
na život v manželství za posledních pět 
let. Více na http://www.apha.cz/2019/
cpr-novinky/setkani-mladych-manze-
lu.

 30. listopadu od  15.00 do  18.00 
Zastavení nad manželským slibem – 
příprava na obnovu manželských slibů 
na svátek Svaté rodiny. Provázet bude 
P. Mgr. Ing. Michal Němeček. Přihlášky 
na http://www.apha.cz/cpr-adventni-
-zastaveni-aktualni-nabidka.
                                        www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 1. listopadu – 3. listopadu Tema-
tická víkendovka pro mladé od cca 15 
– 19 let. Přihlašování na webu ADCM. 

 30. listopadu od 18.00 Arcidiecézní 
ples mládeže v KC Novodvorská.

 6. prosince – 8. prosince Tematic-
ká víkendovka pro mladé od 11 – cca 
15 let. Přihlašování na webu ADCM. 
                                       www.adcm.cz

MINISTRANTI

 16. listopadu od 8.30 Arcidiecézní 
setkání ministrantů. Program: společ-
ná mše svatá v katedrále, oběd na ar-
cibiskupství, odpoledne se sv. Anež-
kou. S sebou: ministrantské oblečení 

a  účastnický poplatek 50 Kč. Další 
informace u P. Františka Čecha (mini-
stranti@apha.cz; 731 124 507).

 22. listopadu – 23. listopadu Setká-
ní starších ministrantů (od 15 let). Té-
matem bude kostelní knihovna: Misál, 
lekcionáře a další knihy, které můžeme 
najít v  kostele. Účastníci se dozvědí, 
jak se v nich orientovat a k čemu slou-
ží. S sebou: 200 Kč na jídlo, spacák, 
karimatku, oblečení na  fotbal uvnitř. 
Bližší informace u P. Františka Čecha. 
                       wwww.apha.cz/ministranti

KOMUNITA CHEMIN NEUF

 Každé úterý od 19.30 (kromě prv-
ního úterý v měsíci) Modlitební setká-
ní v klášteře v Tuchoměřicích.

 První úterý v měsíci od 19.00 Mod-
litební setkání v  kostele sv. Bartolo-
měje v Praze.
                            www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY  

 2. listopadu od  17.00 Dušičková 
pobožnost na chodovském hřbitově.

 3. listopadu od  16.00 Rodinná 
keramická dílna – Vytoč se! Točení 
na  hrnčířském kruhu a  točení šňůr-
kovou technikou. Nutné přihláše-
ní: janadomsova@gmail.com nebo 
603 281 864. Cena 150 Kč. (výtvarná 
dílna KCMT)

 6. listopadu od  16.30 do  18.30 
Tvořivé odpoledne – Kreativní recy-
klace starých CD. Nutno přihlásit se 
do  4. listopadu na  mailu: kancelar@
kcmt.cz. Vstupné 60 Kč.

 10. listopadu od  18.30 Divadlo – 
Miláček – divadelní scénická medita-
ce o manželství a o víře v lásku z pera 
Karola Wojtyly. Hrají: Lucie Trmíko-
vá, Václav Rašilov, Kajetán Písařovic 
a  Martin Dohnal. Scéna a  kostýmy: 
Inés Andučić; režie: kolektiv. Vstupné: 
dospělý 200 Kč, student nebo se-
nior 150 Kč.  Předprodej v kanceláři 
KCMT nebo v kavárně.

 11. listopadu od  16.00 Přednáška:  
Daniel Herman – 30 let od sametové 
revoluce. Pořádá Sdružení křesťan-
ských seniorů. (klubovna KCMT)

 13. listopadu od  14.30 To byl pan 
Hašler – hudební procházka životem 
Karla Hašlera. Účinkuje Jan Vízner a He-
lena Krupová. Vstupné 50 Kč. (KCMT)

 14. listopadu od  19.00 Divadlo 
– O  holčičce, která se ještě nena-
rodila. Hraje Víťa Marčík, vstupné 

činí 100 Kč. Předprodej v  kanceláři 
KCMT.

 18. listopadu od  14.30 Divadlo – 
Já, Eliška Přemyslovna. Hraje Stáňa 
Hošková. Vstupné 50 Kč se platí až 
na místě. (KCMT) 

 21. listopadu od  18.00 do  21.00 
Podvečerní tančírna se skupinou 
„Hvězdný prach“. Vstupné: jednotli-
vec 80 Kč, pár 150 Kč.

 21. listopadu – 24. listopadu Kurz 
psaní ikon s  Martinem Damianem. 
Přihlašování na: info@martindamian.
cz. (fara Chodov) 

 24. listopadu od  16.00 Rodinná 
keramická dílna – Hrnky brnky – tvo-
ření hrnku plátovou technikou a gla-
zování z  minulé dílny. Nutné přihlá-
šení: janadomsova@gmail.com nebo 
603 281 864. Cena 150 Kč.

 26. listopadu od 18.45 Adventní du-
chovní obnova v kostele sv. Františka.

 30. listopadu od 9.30 do 18.00 Ad-
ventní jarmark pod střechou – mož-
nost zakoupit originální dárky pro své 
blízké a nasát adventní atmosféru. Při-
pravena bude dílna na výrobu advent-
ních věnců a také keramická dílnička 
pro děti. Od 16.00 pohádka pro děti. 
Kavárna bude otevřená po celý den.  
                                             www.kcmt.cz 

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

 2. listopadu od  16.00 Mše sva-
tá u  kaple na  stodůleckém hřbitově 
v rámci Památky zesnulých. 

 3. listopadu od  16.00 Mozartovo 
Requiem. Koncert souboru Piccola 
orchestra a  komorního smíšeného 
sboru Piccola cora pod taktovkou 
Marka Valáška v kostele sv. Prokopa.  

 5. listopadu od  10.00 Dušičkové 
vaření maminek s dětmi. Společenství 
maminek s  dětmi pořádá společné 
dýňové vaření a tvoření, na které jsou 
zváni všichni zájemci. Letošní menu 
bude tvořit mexická dýňová polévka 
s fazolkami a hovězím masem, dýňo-
vá musaka a dýňový dort, který si děti 
sami ozdobí. Akce začíná v klubovně 
„garáž“, ke společně uvařenému obě-
du se zasedne v  poledne. Příspěvek 
na náklady spojené s výtvarnými po-
třebami a  surovinami na  vaření činí 
50 Kč na jednu rodinu.

 4. listopadu od  19.00 Modlitba 
chval v kostele sv. Prokopa. 

 11. listopadu od 16.00 Vernisáž vý-
stavy Krajiny Pavla Dvořáka v Komu-
nitním centru sv. Prokopa.Fo
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 15. listopadu od  19.00 Modlitba 
za uzdravení s evangelizační komuni-
tou Koinonia Giovanni Batistta v Ko-
munitním centru sv. Prokopa.

 26. listopadu od 11.00 Tvůrčí dílna 
pro všechny šikovné seniorky – mož-
nost uvázat si adventní věnec v  pro-
středí Komunitního centra sv. Prokopa.

 30. listopadu od  14.00 do  17.30 
Jarmark Církevní mateřské školky Sr-
díčko. Jeho součástí bude společné 
vystoupení všech dětí mateřské školy, 
tvořivé dílny pro děti, kavárna s mož-
ností občerstvení a popovídání si. Ná-
vštěvníci si budou moci zakoupit ad-
ventní věnce (vyrobené dobrovolníky 
z řad rodičů, pedagogů a přátel školy), 
knihy a drobné dárky od opravdových 
řemeslníků, ale i  od  maminek, které 
vyrobily hodnotné výrobky na  pod-
poru mateřské školy.   
                        www.centrumbutovice.cz 

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO

 3. listopadu od  17.00 Dušičkový 
koncert v podání smíšeného Sboru sv. 
Jiří z Vraného nad Vltavou pod vede-
ním Alfonse Limpoucha. Na programu: 
L. van Beethoven, A. Dvořák, C. Franck, 
G. Verdi a další. (kostel Sv. Rodiny)

 10. listopadu od  15.30 Svatomar-
tinský koncert, účinkují Duo Dacapo 
(Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír, Ka-
teřina a Ondřej Macourkovi – housle 
a  flétna), na  programu: W. Popp, F. 
Borne, C. Saint-Saëns, J. Demersse-
man a W. A. Mozart. (refektář)

 14. listopadu od  15.30 Podzimní 
koncert studentů pěveckého oddě-
lení prof. Virginie Walterové z GMHS 
a jejích hostů. Účinkují: A. Klimešová, 
S. Galbavá, J. Ditrich, L. Michajlová, 
M. Gelnarová, E. Vernerová a  V. Ma-
šek, klavírní doprovod: prof. Miroslav 
Navrátil. Na  programu: písně, operní 
árie a  dueta A. Dvořáka, B. Smetany, 
L. Janáčka, B. Martinů, Z. Lukáše, K. 
Bendla, W. A. Mozarta aj. (refektář)

 17. listopadu od  17.00 Slavnost-
ní koncert duchovní hudby v  podání 
Hornického pěveckého sboru Kladno 
pod vedením Jana Makaria s průvod-
ním slovem arciopata Břevnovského 
kláštera P.  Prokopa Siostrzonka, kla-
vírní doprovod: Jan Dušek. Na  pro-
gramu: G. F. Händel, B. M. Černo-
horský, W. A. Mozart, A. Dvořák, A. 
Bruckner, C. Franck a G. Rossini. (kos-
tel Sv. Rodiny)

 21. listopadu od  18.00 Dobročin-
ná aukce na podporu Domova sv. Karla 
Boromejského a jeho služby nemocným 
seniorům. (refektář, vstup na pozvánky)

 24. listopadu od  17.00 Mozarto-
vo Requiem v  podání Kladenského 
symfonického orchestru a jeho přátel, 
zpěv: členové Salvátorského pěvec-
kého sboru, sólisté: Jana Svobodová 
– soprán, Marie Vojáčková – alt, Karel 
Procházka – tenor, Radek Seidl – bas. 
(kostel Sv. Rodiny)

 26. listopadu od  15.30 Koncert 
žáků SZUŠ Škola pro radost, Praha-Ře-
poryje, na flétny, kytary a klavír. Zazní 
díla J. S. Bacha, R. Böndeho, T. Sta-
chak, A. Ivanova-Kramského a dalších. 
Zahrají též členové školního kytarové-
ho souboru Kytarový gang. (refektář)

 1. prosince od  16.30 1. adventní 
koncert v  podání smyčcového or-
chestru Musica Alternativa pod vede-
ním Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáč-
ka, spoluúčinkují:  Radka Černíková 
– zpěv, dětský soubor Houslová páža-
ta. Na programu: J. S. Bach, J. Zach, G. 
F. Händel, A. Corelli, A. Michna z Otra-
dovic a další. (kostel Sv. Rodiny)

 7. prosince od  14.00 Adventní trh 
v klášteře – vánoční atmosféra, stán-
ky, svařené víno, káva, čaj, cukroví, 
klobásky, vánoční dekorace, ozdoby 
a dárky, andělská pošta, živá hudba – 
kapela Motovidlo. (atrium Domova)

 8. prosince od  16.30 2. adventní 
koncert v  podání smíšeného pěvecké-
ho sboru GAUDIUM PRAHA Sokola Krá-
lovské Vinohrady pod vedením Zdeny 
a Vladislava Součkových, klavír a varhany 
Jitka Nešverová. Na programu: L. Cohen, 
A. Dvořák, Z. Fibich, Z. Lukáš, J. Rutter, B. 
Smetana a další. (kostel Sv. Rodiny)

 1. listopadu – 30. listopadu Hrátky 
s  drátky – výstava drátěných plastik 
Ladislava Lokajíčka. Výstava je prodej-
ní. (refektář)    
                                    www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO

 2. listopadu od 17.00 Všech věrných 
zemřelých – mše svatá. Během ní zazní 
pohřební responzoria od  Karla Břízy, 
poté následuje dušičková pobožnost. 

 6. listopadu Památka blahoslave-
ných španělských mučedníků, CSsR. Pět 
kněží a jeden řeholní bratr byli umučeni 
v době občanské války ve Španělsku. 

 9. listopadu Výročí posvěcení la-
teránské baziliky a  současně Výroční 
den založení Kongregace Nejsvětější-
ho Vykupitele – redemptoristů. 

 21. listopadu od  18.00 Slavnostní 
svatocecilské nešpory, předvečer pa-
mátky patronky církevních hudebníků. 

 24. listopadu od  12.00 do  15.00 
Slavnost Ježíše Krista Krále – adorace 
Nejsvětější svátosti. 
                                      www.svata-hora.cz

ŘKF U KOSTELA MATKY BOŽÍ PŘED 
TÝNEM

 2. listopadu od  11.00 Wolfgang 
Amadeus Mozart: Requiem. V  den 
Vzpomínky na všechny věrné zemřelé 
zazní při bohoslužbě v Týnském chrá-
mu v podání sboru Notre Dame.

 3. listopadu od  9.30 James Whit-
bourn (nar. 1963): Requiem Canticorum.
Při bohoslužbě v  Týnském chrámu 
zazní v  podání sboru Notre Dame 
v den 101. výročí stržení Mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí.

 3. listopadu od  11.00 Mariánský 
sloup jako kaple pro obraz Madony 
Rynecké – „Staroměstské Palladi-
um“ (místo díkůčinění nikoliv rozbro-
jů). Komentovaná prohlídka chrámu 
(prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.).

 17. listopadu od  11.00 Mimořádná 
prohlídka Týnského chrámu jako místa, 
kde naši předkové opakovaně děkovali 
Bohu za dar svobody. Průvodcem bude 
Štěpán Filipec, pastorační asistent. 
                                          www.tyn.cz

ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY

 Pocta svaté Anežce
4. listopadu – 12. listopadu Modlitba 
novény k sv. Anežce. 
15. listopadu od 19.00 Koncert Babo-
rak Ensembl ve složení Dalibor Karvay, 
Martina Bačová, Karel Untermüller, 
Hana Baboráková Shabuová a  Radek 
Baborák. Zazní skladby W. A. Mozarta, 
L. Sinigaglia, K. Saint-Säense, M. Boka.
17. listopadu od 10.30 Slavná mše sva-
tá, celebrantem bude papežský nuncius 
Charles Balvo. Mši doprovodí Schola 
od sv. Anežky, poté bude následovat be-
seda. Ranní mše sv. v 8.30 je zrušena.
19. listopadu od  17.00 Vernisáž vý-
stavy fotografií Františka Sysla s  ná-
zvem „Svatořečení Anežky České 
v  Římě“. Uvedení doplní vyprávění F. 
Sysla o  jeho neorganizované cestě 
do Říma a vzniku samotných fotogra-
fií. Vernisáž doprovodí Filip Koběrský 
(varhany). Dobové unikátní fotografie 
budou v  kostele sv. Anežky k  vidění 
do 24. listopadu.

20. listopadu od  18.00 Dětský ka-
tedrální sbor pod vedením Miloslavy 
Vítkové a  Jany Karausové doprovodí 
mši svatou, po  ní zazní část oratoria 
Karla Louly: Anežka. Klavírní dopro-
vod Josefína Nedbalová.
22. listopadu od  19.00 Koncert Sta-
micova kvarteta ve  složení Jindřich 
Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška, 
Petr Hejný. Zazní Smyčcové kvartety 
J. B. Foerstera a A. Dvořáka.
23. listopadu od  9.00 Předadvent-
ní duchovní obnova s P. Eliášem Pa-
sekou OFM, předcházet jí bude celo-
noční adorace.
24. listopadu od  17.00 Vzpomínkové 
setkání k výročí svatořečení Anežky Čes-
ké, do  tématu uvede historik Jaroslav 
Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny, vy-
stoupí František Reichl a další pamětníci.

 27. listopadu od  18.00 Mše svatá, 
během ní se farnost zapojí do  akce 
Červená středa.

 1. prosince od 17.00 Koncert Musi-
ca pro Sancta Cecilia.
                      https://farnost-sporilov.cz/

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 3. listopadu od  16.30 Přednáška 
Mgr.  Petra Šleicha na  téma „Humor 
jako zbraň proti totalitě“. Akce se 
bude konat v  rámci Farní akademie 
v levé boční kapli kostela Panny Marie 
Královny míru, Praha 4, Lhotka.
                           www.lhoteckafarnost.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO
        

 1. listopadu od  18.00 Mše sv. ze 
slavnosti Všech svatých, celebruje 
novokněz Václav Revenda, po mši sv. 
novokněžské požehnání.

 2. listopadu Mše svaté ze vzpo-
mínky na  všechny věrné zemřelé: 
od 8:00 v hrobce u kostela v Kunra-
ticích a od 18:00 v kostele sv. Jakuba 
v Kunraticích.

 16. listopadu od 10.00 Svatohubert-
ská mše, celebruje novokněz Jaroslav 
Mrňa, po mši sv. novokněžské požehnání.

 24. listopadu od 15.00 Výroba ad-
ventních věnců v Nazaretě. 

Biblické hodiny v Nazaretě
V  listopadu proběhnou přednášky 
v těchto dnech: 6., 13., 20. a 27. vždy 
od 19.00. 
                         www.farnostkunratice.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ 
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA 
NA VYŠEHRADĚ

 Dušičkové dny na Vyšehradě 
31. října od 18.00 Mše svatá v bazilice 
sv. Petra a Pavla. Při ní se bude společ-
ně prosit a děkovat za zesnulé rodiče.
2. listopadu od 17.00 Slavnostní bo-
hoslužba věnovaná Památce zesnu-
lých v bazilice svatých apoštolů Pet-
ra a Pavla. Předsedat jí bude kardinál 
Dominik Duka OP. Po  ní následuje 
pobožnost za zemřelé na Slavíně. 
3. listopadu od 17.00 Dušičkový kon-
cert v podání souboru Bach Collegi-
um v bazilice sv. Petra a Pavla.

 11. listopadu od  16.00 Svatomar-
tinská poutní bohoslužba v  rotundě 
sv. Martina na Vyšehradě. Po ní násle-
duje Svatomartinský lampionový prů-
vod po vyšehradských hradbách. 

 17. listopadu od  17.00 Modlitba 
za vlast – poděkování za 30 let svo-
body a prosba za budoucnost země. 
Modlitba doprovázena varhanním 
koncertem proběhne v  bazilice sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě.

 20. listopadu od 16.30 Bohoslužba 
ke Světovému dni předčasně naroze-
ných dětí v  bazilice sv. Petra a  Pavla 
na  Vyšehradě. Mši bude předsedat 
Michal Němeček, děkan kapituly. Hu-
debně ji doprovodí dětský pěvecký 
sbor JIŘIČKY ze ZUŠ Mladá Boleslav.  
                                      www.hajek.ofm.cz

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA VŠECH 
SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM

 1. listopadu Slavnost Všech svatých 
– oslava patrocinia kapitulního chrá-
mu Všech svatých na Hradě Pražském. 
Od 17.30 nešpory, od 18.00 mše svatá 
celebrovaná kardinálem Dominikem 
Dukou OP. Bohoslužbu doprovodí 
zpěvem Schola u redemptoristů z Plz-
ně pod vedením Ing. Antonína Švehly.  
                                http://kapitulavsv.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-
NOVÉ MĚSTO

 1. listopadu od  18.00 mše svatá 
v klášterním kostele sv. Josefa na ná-
městí Republiky. Po  ní následuje 
od 18.45 hodinová moderovaná ado-
race před vystavenou Nejsvětější Svá-
tostí oltářní. Zároveň je zde přítom-
na relikvie sv. otce Pia z  Pietrelciny 
s možností osobního uctění. Po ado-

raci se koná pravidelné setkání modli-
tební skupiny sv. otce Pia. 
                                  www.kapucini.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 2. listopadu od  11.00 Vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé, celebruje 
P. Filip Jan Rathouský OFM.
                                  www.hajek.ofm.cz

KOLEGIUM KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ 
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

 27. listopadu od  18.30 Přednáška 
„Anežka nám otevřela dveře ke  svo-
bodě“. Hovořit bude doc. Mgr. Jaro-
slav Šebek, Ph.D. z Historického ústa-
vu akademie věd ČR. Místo konání: 
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice, U ne-
mocnice 1, Praha 2.
                                  www.katlek.cz

PENZION PANSKÝ DŮM ROŽMITÁL 
POD TŘEMŠÍNEM

 15. – 17. listopadu Řezbářský kurz. 
(Nejen) Chlapi vyřezávají 4 – Betlé-
my 2019, řezbářský kurz s  Ondřejem 
Drábkem. 

 13. – 15. prosince Víkendový kurz 
zpěvu rorátů: historie rorátů a  jejich 
užití v dnešní liturgické praxi s P. Chris-
tianem Martinem Pšeničkou, Micha-
elem Pospíšilem a  Veronikou Hádko-
vou. 

 20. – 22. prosince Adventní duchov-
ní obnova pro všechny s P. Mgr. Janem 
Pořízem OCD, duchovním správcem 
Římskokatolické farnosti Slaný.
                    www.panskydumrozmital.cz

FOLKOVÝ KLUB VLAŠIM

 28. listopadu od 19.00 Koncert Evy 
Henychové. Místo konání: Charitní 
klubovna, Na Valech 322, Vlašim. Více 
informací na  facebookovém profilu: 
Folkový klub Vlašim.
                                www.vlasim.charita.cz

CÍRKEVNÍ TURISTIKA

K dispozici je dalšího ročník stolního 
Kalendáře 2020 pro turisty a poutníky 
pražskou arcidiecézí. Zakoupit jej je 
možné na: https://eshop.apha.cz. 
                            www.cirkevnituristika.cz

PROGRAMY
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JÁHENSKÁ SVĚCENÍ
 V sobotu 5. října 2019 přijali v koste-

le Panny Marie Sněžné v  Praze-Novém 
Městě jáhenské svěcení pro Řád menších 
bratří – františkánů Jan Kapistrán Tomáš 
Gajdoš OFM a  Šimon Jakub Růžička 
OFM. Světitelem byl Mons. Karel Herbst 
SDB, emeritní pražský pomocný biskup.

JMENOVÁNÍ ČLENŮ RADY 
ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA
 V souladu se Stanovami Arcidiecé-

zní charity Praha byli dne 1. června 
2019 na  tříleté funkční období jme-
nováni tito členové Rady Arcidiecézní 
charity Praha:
Mgr. Stanislav Fiala, ADCH Praha,
Václava Gürtnerová, Gclark,
Ing. Petr Horák, ředitel Charity Beroun,
ThLic.  Edward Walczyk, Th.D., farář 
v Praze-Kyjích,
JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský, ad-
ministrátor v Benátkách nad Jizerou.

USTANOVENÍ
 Libor Bulín byl s účinností od 13. září 

2019 jmenován a ustanoven sídelním 
kanovníkem Kolegiátní kapituly sv. 
Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.
 Mgr. Zdeněk Dubský byl s účinnos-

tí od  15. září 2019 do  14. září 2024 
jmenován a  ustanoven nemocničním 
kaplanem Nemocnice sv. Alžběty, s.r.o.
 Mgr. Jan Gerndt byl s účinností od   

1. října 2019 jmenován emeritním fará-
řem Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav.
 Sr. Mgr.  Marie Immaculata Konva-

linková OSF byla s účinností od 1. říj-
na 2019 do 30. září 2024 jmenována 
a  ustanovena nemocniční kaplankou 
Institutu klinické a  experimentální 
medicíny Praha.
 P.  Ing.  Mgr.  Jan Kuník CSsR byl se 

souhlasem svého řeholního předsta-
veného s  účinností od  1. září 2019 
jmenován a  ustanoven nemocnič-
ním kaplanem Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s., a  charitním kaplanem 
Charity Příbram, Jiráskovy sady 240, 
261 01 Příbram-Příbram II.
 MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák byl 

s účinností od 1. října 2019 do 30. září 
2022 jmenován a ustanoven okrsko-
vým vikářem vikariátu Rakovník.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P. Petr Vaculík SDB, provinciál, 3. 11. 

1959 (60 let)
 Mons. Karel Herbst SDB, emeritní praž-

ský pomocný biskup, 6. 11. 1943 (76 let)
 P.  RNDr.  Štěpán Jakub Tichý, Ph.D., 

O.Praem., novokněz, 9. 11. 1984 (35 let)
 Miroslav Cúth, děkan kapituly, farář 

v Praze-Karlíně, 11. 11. 1954 (65 let)
 Mons. Mgr.  Vladimír Málek, kaplan 

Jeho Svatosti, rektor filiálního kostela sv. 
Martina v Líbeznicích, 12. 11. 1964 (55 let)
 JCLic. Zbigniew Krzysztof Ponich-

tera, farář v  Praze-Nuslích, 14. 11. 
1954 (65 let)
 Mgr.  Jarmil Klanc, trvalý jáhen 

u kostela sv. Václava v Kladně-Rozdě-
lově, 16. 11. 1942 (77 let)
 ThLic. Jan Houkal, Th.D., farář u kos-

tela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-
-Vinohradech, 20. 11. 1974 (45 let)
 Jordán Vilém Matausch, trvalý já-

hen, 20. 11. 1943 (76 let)
 Ing.  Alois Maceška, trvalý jáhen 

v Úvalech, 23. 11. 1937 (82 let)
 P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB, 

superior Benediktinského opatství 
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emau-
zích, 30. 11. 1940 (79 let)

ÚMRTÍ
 P. Josef Koláček SJ zemřel v nemocni-

ci Santo Spirito dne 10. září 2019 ve věku 
90 let, v 52. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 12. září 2019 
v  kapli generální kurie Tovaryšstva Je-
žíšova v Římě, pohřben byl na římském 
hřbitově Campo Verano. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 3. 11. (9.00) Kostel sv. Maří 
Magdalény v Dětmarovicích 
(P. Marcel Puvák)
10. 11. (9.00) Kostel Panny Marie 
Pomocnice v Olomouci (P. Rudolf 
Smahel) 
17. 11. (10.00)  Katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze (Mons. 
Václav Malý)
24. 11. (9.00) Duchovní centrum 
v Brně-Lesné (P. Pavel Hověz)

TELEVIZE NOE

 3. 11. (9.45) Kostel Navštívení 
Panny Marie v Břeclavi-Poštorné  
(P. Dr. Łukasz Andrzej Szendzielorz)

 10. 11. (10.30) Kostel sv. Martina  
v Petrovicích u Karviné (Mons. Pavel 
Konzbul)

 17. 11. (10.00) Katedrála sv. Víta, 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 Od 14. do 17. listopadu Exercicie 

pro zdravotníky a  ty, kteří pečují 
o  druhé „Zdroje útěchy pro trpící 
a pomáhající“ / Mons. Aleš Opatrný / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz

Od 19. do 23. listopadu Ignaciánské 
exercicie / P.  František Lízna SJ / 
Hostýn / http://hostyn.cz 

Od  28. listopadu do  1. prosince 
Adventní duchovní cvičení / Mons. 
Vojtěch Šíma / Stojanov / http://
stojanov.cz 

Od  29. listopadu do  1. prosince 
TAMMÍM – pro muže od 15 do 30 let / 
 Arcibiskupský seminář Praha / www.
seminar-praha.cz   

Od  29. listopadu do  1. prosince 
Adventní duchovní obnova pro muže 
od 17 do 35 let / Mons. Josef Nuzík / 
Arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci / www.knezskyseminar.cz 

Od  1. do  5. prosince Adventní 
duchovní cvičení / P.  Antonín 
Dąbrowski OFM / Stojanov / http://
stojanov.cz   

Od  6. do  8. prosince Adventní 
duchovní obnova pro dívky / P. Lukáš 
Bakajsa se sestrami boromejkami / 
klášter sester boromejek v Prachaticích / 
 www.neumanneum.cz  

Od  10. do  14. prosince Ignaciánské 
exercicie / P.  František Lízna SJ / 
Hostýn / http://hostyn.cz 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Evangelizační úmysl   
Misijní jaro církve: Aby inspirace Dialog 
a smíření na Blízkém východě: Aby se 
v zemích Blízkého východu, v němž 
rozdílné náboženské skupiny sdílejí 
tentýž životní prostor, zrodil duch 
dialogu, setkávání a smíru.

Národní úmysl
Ať všichni naši zesnulí mohou plně 
zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme 
tak, že se budeme moci jednou 
radovat s nimi.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

POZVÁNKY, NABÍDKY
Varhanní nešpory maltézských rytířů
                                                                
V  pondělí 4. listopadu od  17.00 
bude v  rámci cyklu „Varhanní nešpory 
maltézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: J. S. Bach, G. Böhm,  
J. Weinberger, P.  Eben, J. Bonet, B. A. 
Weidermann, G. F. Händel, D. Bédard. 
Účinkuje Lenka Švehlíková – mezzo-
soprán, Irena Chřibková – varhany. Místo 
konání: Řádový kostel Panny Marie pod 
řetězem,  Lázeňská ulice, Praha 1. Kon-
cert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální 
řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Mal-
ty a  Společnost pro duchovní hudbu 
za finanční podpory MČ Praha 1.

Ekologická beseda
                                                                
V  úterý 12. listopadu od  17.30 zve 
Ekologická sekce České křesťanské 
akademie na besedu se Zdeňkem Dr-
mlou na téma „Péče o porosty v praž-
ských chráněných územích a sadech“. 
Místo konání: přízemí pražského kláš-
tera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Koncert duchovní hudby v  kostele 
sv. Kateřiny
                                                                
V pondělí 25. listopadu od 16.00 se 
koná koncert duchovní hudby v  kostele 
sv. Kateřiny (Praha 2). Program: B. Ko-
rejs, C. Monteverdi. T. L. Victoria, J. Handl 
Gallus, E. Whitacre, C. Franck, M. Duruflé, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, G. F. Händel.  
Účinkuje Piccolo coro & Piccola orches-
tra, Marek Valášek – dirigent. Koncert 
pořádá Společnost pro duchovní hudbu, 
Pravoslavná církev a  Vedení Všeobec-
né fakultní nemocnice. Projekt probíhá 
za podpory hl. města Prahy a MČ Praha 2.

Barokní Roráte aneb Radostné Zpěvy 
Adventní
                                                                
V  sobotu 30. listopadu od  18.00 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-
-Dolní Chabry.

Adventní duchovní obnova Unie 
katolických žen
                                                                
V sobotu 7. prosince od 9.00 do 15.00 
zve Unie katolických žen na Advent-
ní duchovní obnovu, která proběhne 
ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné 
v Praze. Duchovním průvodcem bude 
P. Petr Beneš CSsR. Z provozních dů-
vodů kláštera není bohužel možné za-
jistit společný oběd v refektáři. Proto, 
prosíme, vezměte si něco k polední-
mu zakousnutí s sebou.

Václava a Vojtěcha (Mons. Václav 
Malý)

 24. 11. (10.30)  Nagasaki –  
v rámci apoštolské cesty 
do Japonska (papež František)
Změna vyhrazena.

/ / /
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KNIŽNÍ NOVINKY

METODĚJ HÁBÁŇ. 
UČITEL, FILOSOF 
A SVĚDEK 
DVACÁTÉHO STOLETÍ
Petr Macek  
Brož., 232 str.,  
260 Kč

CÍRKEV JAKO 
MATKA  
A PASTÝŘKA
Paul M. Zulehner  
Váz., 168 str.,  
212 Kč

SALVE 2/2019
Téma: Pierre 
Claverie OP
Brož., 184 str.,  
100 Kč

ADAMŮV NÁVRAT
Richard Rohr
Brož., 176 str.,  
212 Kč

O NESNÁZÍCH 
V MANŽELSTVÍ
Aleš Opatrný
Brož., 112 str.,  
179 Kč

MALÁ DUCHOVNÍ 
CVIČENÍ
Wojciech Werhun
60 karet, 249 Kč

VELKÝ DIÁŘ 
NA ROK 2020 
S LITURGICKÝM 
KALENDÁŘEM
Váz., 392 str.,  
200 Kč

LITURGICKÝ 
KALENDÁŘ  
NA ROK 2020
Brož., 64 str.,  
55 Kč

ŠKOLA MODLITBY 
PRO MALÉ MYŠKY
Stefano Gorla
Brož., 68 str., 199 Kč

SAMI NA TÉTO 
ZEMI?
Ladislav Heryán
Brož., 152 str.,  
199 Kč

SVATÁ ANEŽKA
Oldřich Selucký
Váz., 32 str., 219 Kč

POSLOUCHÁNÍ 
PRO DUŠI 
Bruno Ferrero
CD, 2 h 35 min, 
150 Kč
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SYNTÉZA 
DOGMATICKÉ 
TEOLOGIE III. – 
CÍRKEV A SVÁTOSTI 
Jean-Hervé Nicolas
Brož., 492 str., 490 Kč

O TROJÍ CESTĚ 
Bonaventura
Brož., 176 str.,  
144 Kč

GYPS. ANEB JAK 
ZA JEDEN DEN 
ZACHRÁNIT SVĚT 
Anna Woltz
Váz., 222 str.,  
295 Kč

ODPOVĚĎ 
NA JÓBA 
Carl Gustav Jung
Váz., 144 str.,  
195 Kč
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

4. listopadu 1419
Rozvášněný dav napadl sídlo 

pražských arcibiskupů na  Malé 

Straně.

5. listopadu 1414
Zahájen Kostnický koncil.

7. listopadu 1984
Kardinál František Tomášek ro-

zeslal všem církevním ordiná-

řům dopis, v  němž je upozornil 

na papežský zákaz členství v or-

ganizaci Pacem in terris.

10. listopadu 1664
Papež Alexandr VII. zřídil biskup-

ství v Hradci Králové.

11. – 12. listopadu 1349
První církevní provinční sněm 

v Praze. Arcibiskup Arnošt z Par-

dubic na  něm ohlásil nový cír-

kevní zákoník, který jako základ 

církevní organizace platil v  pro-

vincii několik staletí.

12. listopadu 1989
Papež Jan Pavel II. svatořečil 

Anežku Českou.

13. listopadu 1599
Na  pozvání pražského arcibis-

kupa Zbyňka Berky z Dubé přišli 

do Čech první bratři kapucíni.

21. listopadu 1344
Arnošt z  Pardubic uveden 

do úřadu pražského arcibiskupa. 

Téhož dne byl  položen základní 

kámen k  novému metropolitní-

mu chrámu svatého Víta.

25. listopadu 1989
Děkovná mše svatá za  svatoře-

čení Anežky České v  katedrále 

svatého Víta.

26. listopadu 1994
Pražský arcibiskup Miloslav Vlk 

kreován kardinálem.

Vít Kochánek


