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Vážení čtenáři,

kardinál Dominik Duka před něko-
lika dny slavnostně zasvětil nový 
kostel Krista Spasitele na pražském 
Barrandově. S genezí a pojetím této 
sakrální stavby nás seznámí místní 
duchovní správce P. Josef Ptáček. 
Nad letošním adventem se zamýšlí 
biskup Zdenek Wasserbauer a Sta-
nislav Fiala, ředitel Azylového domu 
sv. Terezie, představí péči Arcidiecé-
zní charity Praha o lidi bez domova 
ve vánočním období.
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Editorial

Milí přátelé,
věřím, že navzdory čínskému viru, i přes často deklarované, a podle mého názoru 
nesprávné tvrzení o ateistickém národě, mnohé z nás adventní čas zavede do 
našich chrámů k tiché prohlídce betlémů, meditaci a modlitbě. Pro mě osobně 
je zajímavé, jak se v pražské Katedrále rozrostla ranní bohoslužba s překrásnými 
zpěvy staročeských adventních rorátů, která nám připomíná událost z Nazareta, 
kdy anděl pozdraví Mirjam – Marii a oznámí jí rozhodnutí, že se stane matkou 
toho, na kterého ve své historii Izrael čekal – ideálního krále a mesiáše, který má 
nastolit ideální království.

Jak se později dozvídáme, není to království z tohoto světa. Je to království, kte-
rému vládne láska, úcta a spravedlnost. Můžeme si povzdechnout, že je to utopie, 
protože náš život se odehrává tady na Zemi. Ano, to je pravda, ale Kristem hlása-
né Boží království nám dává perspektivu do budoucnosti. Je to království, které 
nás vyzývá, abychom tyto nejvyšší hodnoty, ke kterým jsme dospěli, nalezli svým 
úsilím. To, že lidem stojí za námahu si ráno přivstat, aby si společně tuto událost 
připomněli, mě tedy naplňuje nadějí, že i přes nejrůznější omezení, si bohoslužba 
v adventním čase své místo nalezne. 

Letošní Vánoce, především pak shánění dárků, bude letos těžší než kdykoliv jindy. 
Je nám to ale zároveň i výzvou, abychom démona strachu, sobeckosti a úzkosti 
v sobě překonali a věnovali se druhým. Pak budeme slavit Vánoce s úsměvem a 
se skutečnou radostí. Jsou to svátky narození dítěte Ježíše, ke kterému se nebu-
deme a nechceme hlásit jenom o Vánocích, ale po celý rok. A vždycky bychom 
v životě měli jednat podle jeho zlatého pravidla “co chceš, aby jiní činili tobě, to 
čiň ty jim” (Mt 7, 12).

Požehnané Vánoce vám přeje

Dominik kardinál Duka

arcibiskup pražský

Vánoce v roce koronaviru

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Domi-
nik Duka zasvětil na pražském sídlišti 
Barrandov nově vystavěný kostel Kris-
ta Spasitele s  komunitním centrem, 
jehož základní kámen položil před 
dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou 
událost – jak připomněla ve svém dě-
kovném projevu paní starostka Renáta 
Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 
80 letech. Naposledy zde byl v  roce 
1942 slavnostně vysvěcen funkciona-
listický kostel sv. Jana Nepomuckého 
v Košířích.
Svěcení nového kostela probíhalo 
ve  slavnostním duchu i  přes mnohá 
nezbytná omezení. Na začátku obřa-
du předal stavitel, kterým byla firma 
Metrostav a. s., symbolický klíč od do-
končené stavby kardinálu Dukovi a ten 
ho pak vložil do  rukou místního du-
chovního správce P.  Josefa Ptáčka, 
organizátora celého projektu.
Součástí obřadu bylo vložení ostatku 
sv. Ludmily do oltářní menzy, mazání 
oltáře a  stěn kostela křižmem, zapá-
lení pěti kadidlových ohňů na  oltáři 
a okuřování celého kostela kadidlem, 
což vyjadřuje posvátný účel sakrál-
ní stavby a především oltáře. „Kult“ je 
jedním z nejstarších a nejdůležitějších 
projevů lidského ducha a je základem 
vší „kultury“, nejen v  etymologickém 
smyslu, jak ve své promluvě zdůraznil 
otec kardinál. 
„Podstata chrámového prostoru spo-
čívá v  tom, že tu hledáme skutečnou 
svobodu, protože nejsme otroky niko-
ho a  ničeho. Boží slova, která dokáží 
proměnit, zněla v  našich chrámech 
i  v  dobách nacismu a  komunismu. 
Chrámy jsou také i  koncertní síně – 

a těšíme se na nové varhany i v tomto 
prostoru. Chrámy jsou také přednáško-
vé sály, které nevedou děti k papouš-
kování ideologií nacismu, komunismu 
nebo genderu, ale znějí tu slova, která 
člověka formují a činí z něj bytost svo-
bodnou, rozumnou, bytost schopnou 
lásky. Lásky, která je službou, schop-
ností být s druhým a pro druhého“, řekl 
také kardinál Dominik Duka.
Celý tříhodinový obřad byl přenášen 
televizí Noe a přímí účastníci ho mohli 
sledovat na  venkovní obrazovce před 
kostelem. Kostel Krista Spasitele s  ko-
munitním centrem začne plně sloužit 
svému účelu, až to umožní epidemio-
logická situace. Zatím bude fungovat 
v  omezeném režimu podle aktuálních 
vládních nařízení, další informace na-
jdete na www.centrumbarrandov.cz.

ZASVĚCENÍ NOVÉHO KOSTELA KRISTA SPASITELE  
V PRAZE NA BARRANDOVĚ
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V adventním čase často zpíváme: „Rosu 
dejte nebesa shůry“. Možná se nás le-
tos tato slova více dotknou a stanou se 
(konečně!) tím, čím mají každý rok být: 
vroucí modlitbou o  příchod Spasitele. 
Evropská  společnost od jara a některé 
země už od  loňska vyhlíží a netrpělivě 
čekají na „zázračnou léčivou rosu“, kte-
rá přijde a  zastaví epidemii Covid–19. 
Desítky laboratoří 
horečně pracují 
na  vývoji vakcí-
ny a  věřím, že se 
mnoho křesťanů 
za  vědce mod-
lí, aby jejich úsilí 
bylo co nejdříve 
úspěšné.
Ta první mezi ad-
ventními písněmi 
má své důleži-
té pokračování: 
„a  oblakové dště-
te Spravedlivé-
ho“. V  jednom ze 
starozákonních 
předobrazů Krista, 
dárce životodár-
ného požehnání, 
najdeme toto po-
etické vyjádření: 
„Vždyť hlavu mám 
plnou rosy, krů-
pějí noci své kadeře“(Pís 5,2). Toužíme 
v životě po různých věcech, dokážeme 
se na něco těšit, s napětím to očekávat 
a o něco s maximálním nasazením usi-
lovat. Ale toužíme také po  Tom, který 
je Odpovědí na  všechny otázky, Svět-
lem do  všech temnot a  Uzdravením 
všech nemocí? A který touží sestoupit 
na  všechna vyprahlá území, zejména 
lidských srdcí?
Nevíme, kdy bude vakcína k  dispozi-
ci, jak bude účinná a  jestli nebude mít 
obávané nežádoucí vedlejší účinky. Ale 
víme jistě, že pravý Zachránce člově-
ka přišel na tento svět a stal se jedním 
z  nás, aby nám byl blízko. A  můžeme 
si být stejně tak jistí, že se o  letošních 
vánocích touží narodit v našich srdcích 
a přinést tam svůj šalom, svoji spásu.
Adventnímu lekcionáři dominuje jed-
noznačně prorok Izaiáš. A  to dokonce 

tak silně, že nejsou starozákonní úryvky 
vybírány vzhledem k evangeliu ale evan-
gelium je zde jakousi ozvěnou izaiášov-
ských čtení. Četba nejen úryvků vybra-
ných jako liturgické čtení ale třeba celé 
knihy se pro nás v adventním čase může 
stát oblažující rosou, sestupující z nebe. 
Vždyť i samotná slova „rosu dejte nebesa 
shůry“ jsou slovy Izaiášovými (45,8)!

Během adventu uslyšíme např.: „Já 
jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží 
za  ruku a  říká ti: Nestrachuj se! Já ti 
pomohu!“ (41,13) Bůh je s námi v kaž-
dé situaci a jistota jeho přítomnosti má 
být protilékem na každý strach. Pevně 
a vřele stiskává naši pravici a utěšujícími 
slovy k nám promlouvá, že v nicotu ob-
rátí každého nepřítele. Zkusme si tato 
slova číst a opakovat s pohledem upře-
ným do rozžatého adventního věnce!

„Rosu dejte nebesa shůry“

Prorok byl dobře obeznámen s  těžký-
mi společenskými situacemi své doby 
a  tak se rozhodne také napsat baby-
lonským vyhnancům: „Těšte, těšte můj 
národ, praví váš Bůh“ (40,1). I v naší si-
tuaci mnozí opravdu potřebují potěšit, 
zejména staří, nemocní, opuštění. Ale 
nestačí těšit. „Na stepi připravte Hospo-
dinovi cestu, v pustině urovnejte stezky 

našemu Bohu!“ 
(40,3) Věřím, že 
nás Bůh všechny 
volá, abychom 
současnou tíži-
vou situaci po-
chopili také jako 
výzvu k  obrácení 
a  navrácení se 
k Němu, abychom 
mu urovnali cestu 
do  našeho srdce. 
„Hlas praví: volej… 
Každé tělo je trá-
va a všechna jeho 
sláva jako pol-
ní květ… Uschla 
tráva a  opadal 
květ, slovo naše-
ho Boha však trvá 
navěky.“ (40,6.8) 
Mnoho nevěřících 
ale bohužel i věří-
cích lidí je v  sou-

časné situaci tak vyděšených, protože 
mají vlastně strach ze smrti. Ale Kristus 
přemohl smrt a  slavně vstal a  v  něm 
vstaneme i my. Na Boží slovo se může-
me spolehnout!
Rosa se pro svoji nenahraditelnost 
a  vzácnost stala v  Bibli také symbo-
lem vzkříšení, takže v Talmudu se mluví 
o  „rose vzkříšení“. „Tvoji mrtví obživ-
nou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte 
se, plesejte, kdo přebýváte v  prachu! 
Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš 
i zemi stínů.“ (Iz 26,19) Kéž nás všechny 
i celou naši zemi Pán o nadcházejících 
svátcích ozáří svým světlem, naplní na-
dějí, zažene všechny stíny a pozvedne 
k novému životu.

Mons. ThLic.  
Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikářFo
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Mikulášská sbírka na  bohoslovce se 
bude konat v neděli 6. prosince 2020 
při všech bohoslužbách. V roce 2019 
bylo celkem vybráno 799  110,- Kč 
a  prostředky byly použity v  souladu 
se statutem příslušného fondu. Pře-
dem děkujeme všem, kteří na boho-
slovce přispějete i letos.

Srdečně zveme na  staročeské ad-
ventní roráty od  30. 11. do  12. 12. 
v  kostele sv. Jana Nepomuckého 
na  Hradčanech. V  Po  – Pá v  6.30, 
v sobotu v 7.00. Informace o násle-
dujících dnech budeme průběžně 
aktualizovat na www.apha.cz

Z  důvodu nepříznivé situace ohled-
ně Covid-19 a rozhodnutí biskupů se 
Celostátní fórum mládeže přesouvá 
na  jaro 2022 a  Celostátní setkání 
mládeže na srpen 2022. Nebojte se 
zaslat nápady, jakými cestami kráčet 
k mladým a  s mladými. Díky za Vaši 
blízkost a  zájem o  mladé. Kontakt: 
strak@cirkev.cz.

Kurzy Alfa nabízejí příležitost pro-
zkoumat nebo utužit základy křes-
ťanské víry. Jde o  12titýdenní kurz, 
který má za  cíl představit základní 
témata křesťanství jako například 
Kdo je Ježíš, Kdo je Duch svatý, Jak 
se modlit, jak číst Bibli atd. Kurz je 
určen nevěřícím lidem i  křesťanům, 
kteří chtějí svou víru prohloubit nebo 
sdílet s hledajícími. V České republi-
ce kurzy Alfa fungují déle než 20 let 
a prošly jimi tisíce lidí. Jsou zdarma 
jak pro pořadatele, tak pro účastníky, 
vše je financováno z  darů. Budeme 
proto vděčni za Vaši podporu. I men-
ší pravidelný příspěvek nám pomůže 
aktualizovat a  překládat materiály, 
spravovat webové stránky nebo po-
skytovat poradenství. Česká kancelář 
kurzů Alfa zaštiťuje též kurzy o vzta-
zích (Příprava na manželství, Manžel-
ské večery a Kurzy o výchově). Novu 
ředitelkou České kanceláře kurzů 
Alfa je Mgr. Veronika Filipová, absol-
ventka KTF UK. Koordinátorem kurzů 
Alfa za Římskokatolickou církev je ře-
ditel Katechetické sekce ČBK, P. Th-
Lic. Mariusz Kuźniar, Th.D. Více infor-
mací najdete na www.kurzyalfa.cz

Výpravná publikace Františka Re-
ichela, současného ministra čes-
kých sekulárních františkánů, nazva-
ná Vše má svůj čas je svědectvím 
o  tom, jak dokáže Bůh proměňovat 
i  to, co vypadá jako čiré zlo a zmar. 
Jako odpověď na  barbarské stržení 
mariánského sloupu na  Staroměst-
ském náměstí v  Praze přišel v  roce 
1924 tehdejší významný český poli-
tik František Nosek s  návrhem mís-
to něj postavit kostel. Záhy se tou 
myšlenkou nadchnul pražský světicí 
biskup Antonín Podlaha a přišel s je-
jím velkorysým rozšířením: Postavme 
na  periferii Prahy pro její nové oby-
vatele dvanáct kostelů – tedy tolik, 
kolik hvězd na  stržené soše zdobilo 
hlavu Panny Marie.
Kniha, na  jejíž realizaci se podíle-
la řada dalších spoluautorů – v prvé 
řadě nádhernými fotografiemi exteri-
érů i interiéru postavených kostelů či 
kaplí – provází čtenáře nejen historií 
a  současností těchto dvanácti sta-
veb, ale přidává i  celkový historický 
úvod o  pražských kostelích. A  dále 
představuje i  tři nově postavená ko-
munitní centra, která určitým způso-
bem na  myšlenku poskytnout oby-
vatelům pražských periférií prostor 
pro křesťanská setkávání, i  pro další 
aktivity občanské společnosti. Vše 
pak doplněné základními informa-
cemi o klíčovém muži tohoto díla – 
JUDr. Františku Noskovi.
Bez ohledu na  to, jak významné či 
známé tyto kostely dnes jsou a  kdo 
se podílel na  jejich výstavbě (včetně 
známých architektů jako Josef Gočár 
nebo Josip Plečnik) jsou prakticky 
všechny místem setkávání živých far-
ností, jejichž vliv sahá mnohdy i dale-
ko za jejich viditelné hranice. 
Knihu je možné objednávat na emai-
lové adrese: info@sfr.cz, nebo tele-
fonu 725 939 385.

MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA  
NA BOHOSLOVCE

RORÁTY 
NA HRADČANECH

PŘELOŽENÍ SETKÁNÍ 
A FÓRA MLÁDEŽE

KURZY ALFA  
V ČESKÉ REPUBLIC

KOSTELY PRAŽSKÉ 
PERIFERIE
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ISBN 978-80-88068-59-4

Doporučená cena 299 Kč

František Reichel

VŠE MÁ SVŮJ ČAS…VŠE MÁ SVŮJ ČAS…
Dvanáct pražských kostelů postavených

jako odpověď na stržení Mariánského sloupu

Po stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 
v  roce 1918 se ihned započalo se sbírkami na  jeho obnovu. 
Iniciátorem těchto snah byl člen III.  řádu svatého Františka 

Dr.  František Nosek. V  roce 1924 přišel předseda Odboru 
pro rekonstrukci Mariánského sloupu biskup Antonín Podlaha 

s myšlenkou, že odčinit urážku Matky Boží lze i výstavbou tolika kostelů kolem Prahy, 
kolik hvězd měla gloriola kolem hlavy Panny Marie. Dnes, o století později, se radujeme 
z naplnění této vize a radujeme se také z návratu nádherné sochy Immaculaty do středu 
Staroměstského náměstí. Kniha si všímá i dalších nových katolických sakrálních staveb, 
které v Praze v posledním období vznikly.
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týdně adorace a  vyprošovali jsme si 
přímluvu našich patronů.
Myslím, že zásadní byla naprostá 
transparentnost celého procesu. Veš-
keré platby odcházely přes náš trans-
parentní účet a každý tak mohl sledo-
vat aktuální příjmy i výdaje.

Co ještě zbývá dostavět a dofinan-
covat?
Budou se ještě dokončovat některé 
stavební prvky, tím nejviditelnějším je 
kruhový prstenec, kterým bude padat 
světlo doprostřed kostela. K Vánocům 
se těšíme na stabilní svatostánek, kte-
rý má být umístěn v kapli. Pan sochař 
Petr Váňa bude do Velikonoc pracovat 
na korpusu Krista pro hlavní kříž nad 
oltářem. A až kostel vyschne, počítá-
me do Velikonoc 2022, budou v kos-
tele umístěny i nové varhany, které se 
již staví a budou mít přes 2 200 píš-
ťal. Nyní vybíráme peníze především 
na vybavení komunitního centra.

Jak probíhaly Vaše debaty s archi-
tekty?
Velmi plodně. Proběhlo několik setká-
ní architektů s farní radou. Jejich návrh 
si získal sympatie praktickým využitím 
poměrně malé stavební parcely, mno-
hoúčelovým řešením prostor a v ne-
poslední řadě svým estetickým řeše-
ním, které dobře zapadá do kontextu 
sídlištní výstavby, a  přitom nezapře 
svůj účel. Tradiční jednolodní půdorys 
kostela s  transeptem, výrazný portál, 
věž se zvony, čistý interiér, to vše se 
setkalo s jednohlasým souhlasem. 
Nejbouřlivější diskuze se vedly ohled-
ně umístění svatostánku. Nakonec se 
podařilo uhájit netradiční řešení, tak 
aby svatostánek zůstal přirozeným 
středem kostela, na  který je možno 
upnout pozornost hned od vstupních 
dveří, a přitom aby měl svoji zvláštní 
adorační kapli, která ho vizuálně od-
děluje od oltáře. Další debaty byly ko-

O  novém kostele Krista Spasitele na  pražském 
Barrandově jsme si povídali s  místním farářem 
a duchovním otcem projektu P. Josefem Ptáčkem.

Sídliště už dávno 
nejsou „králíkárny  
na přespávání“

Jak se vyvíjel projekt nového kos-
tela od  prvotní myšlenky k  finální 
stavbě?
Myšlenek o  kostele na  Barrandově 
bylo mnoho, těžko říct, která byla ta 
prvotní. Nejspíš ta, která vznikla už 
s výstavbou prvních domů na  tomto 
návrší nad Vltavou. Zlíchovská farní 
kronika nám o  tom podává zprávu 
z roku 1934. Pak ale přišly problema-
tické doby a na další myšlenky o kos-
tele si musel Barrandov počkat až 
do začátku 21. století. 
Předchůdcem kostela bylo tzv. Misijní 
středisko, původně zázemí pro sta-
vební dělníky, které farnost po  jejich 
odchodu v 90. letech získala a rozvi-
nula tu bohatou pastorační činnost. 
Když se pak stavební buňky musely 
časem zbourat kvůli azbestu, farnost 
vnímala potřebu působit zde i nadá-
le. Myšlenka postavit kostel s komu-
nitním zázemím tedy byla přiroze-
ným vyústěním už fungujících aktivit. 

Dalším impulsem byla nedostačující 
kapacita farního kostela na  Zlíchově 
v  důsledku několikanásobného ná-
růstu počtu obyvatel na  Barrandově 
– a tím i zlíchovských farníků.
V roce 2010 začaly plány dostávat re-
álné obrysy. Pastorační rada farnosti 
postupně připravila zadání stavby no-
vého kostela. V roce 2013 byl vybrán 
projekt od  Ing.  arch. Jakuba Žišky 
a  Ing.  arch. Pavla Šmelhause. Ve hře 
bylo i mnoho jiných zajímavých a od-
vážných návrhů, ale vítězný projekt 
si nás získal svou krásnou jednodu-
chostí a  účelností. Následovala vý-
běrová řízení na  umělecké ztvárnění 
interiéru (zvítězily návrhy akademic-
kých sochařů Petra Váni a prof. Stani-
slava Kolíbala), generálního dodavate-
le (Metrostav a. s.), různé služby apod. 
Bylo třeba zajistit téměř 200 různých 
souhlasů a  povolení – včetně Letiš-
tě Praha a  Bezpečnostní informační 
služby. 

Základní kámen byl položen kardinálem 
Dominikem Dukou v  listopadu 2018 
a pak už jen obyvatelé Barrandova po-
zorovali, jak jim stavba každým dnem 
roste před očima. Rychlost byla o  to 
obdivuhodnější, že jsme si s  ohledem 
na  blízké sousedy vymínili, že se ne-
smí pracovat brzo ráno ani o nedělích 
a  během církevních a  státních svátků. 
Přesto se (téměř) všechno stihlo podle 
harmonogramu, i když ne bez nervů…

Bylo těžké shánět dobrodince?
Shánět finance je vždycky těžké, ale 
shánět dobrodince je naopak snad-
né. Je mnoho lidí, kterým leží na srdci 
dobro, a to i dobro duchovní. Stavbu 
finančně drželi lidé, kteří v místě bydlí 
a potřebu nového kostela se zázemím 
vnímali jako důležitou. Setkali jsme se 
s dojemnými příběhy: jeden pán od-
kázal kostelu své dědictví, děti sbíraly 
do kasičky po korunkách ze svého ka-
pesného. Zvláště bych vyzdvihl rodinu 
našeho pana varhaníka Pavla Čížka. Ta 
má zásadní podíl na celé stavbě.
Část podporovatelů tvoří také naši 
osobní přátelé, farníci z  okolních 
farností, ale i několik kněží a  farnosti 
pražské arcidiecéze. Jeden pan ka-
novník věnoval našemu kostelu své 
celoživotní úspory. Celkem se zatím 
podařilo ve  farnosti vybrat cca 160 
mil. Kč. Celkové náklady se pohybují 
kolem 200 mil. Kč. Zhruba 20% nákla-
dů pokrylo Arcibiskupství pražské.
Považuji za  zázrak, že se stavbu po-
dařilo dokončit bez dluhů a  dalších 
závazků. Na začátku jsme si stanovili 
pravidlo stavět bez úvěru, a  to jsme 
dodrželi. V tom věřím na mocné Boží 
požehnání a  přímluvu sv. Josefa. 
Ve farnosti jsme na tento úmysl konali 
pravidelně mnoho let několik hodin 

Z FARNOSTÍ
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P. Josef Ptáček, farář ve farnosti Praha – Hlubočepy 

Narodil se v roce 1973 v Praze, vystudoval SPŠ elektrotechnickou a KTF UK. Mezi důležité momenty jeho života patří aktivi-
ty v rámci skautského hnutí, účast na programu mezinárodní misijní školy ICPE v Německu a praxe v Dětském výchovném 
ústavu. Podílel se také na vzniku Linky důvěry na Internetu. Po ukončení studia teologie vedl školení v oblasti Internetu a vý-
početní techniky pro subjekty z řad samosprávy a komerční subjekty v rámci podnikatelské činnosti.

Dne 16. června 2001 byl v pražské katedrále vysvěcený na kněze kardinálem Miloslavem Vlkem. Působil ve farnostech Řev-
nice, Praha - Stodůlky, Matky Boží před Týnem a v Kralupech nad Vltavou. Od 1. července 2011 pracuje ve farnosti u kostela 
sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy. Současně má na Arcibiskupství pražském v péči některé internetové projekty pro účely 
evangelizace, pastorace a správu farností. Je kanovníkem Karlštejnské kapituly a okrskovým vikářem II. pražského vikariátu.

Mezi zájmy P. Josefa Ptáčka patří také radioamatérské vysílání. Je věrným členem Českého radioklubu a mezinárodního 
sdružení radioamatérů - křesťanů - WACRAL.

lem uměleckého ztvárnění interiéru, 
tak aby nekolidovalo s  minimalistic-
kým stylem stavby.
Páni architekti Žiška a Šmelhaus se po-
ctivě snažili pochopit fungování litur-
gického prostoru i  praktické potřeby 
farnosti. Každý z  farníků mohl vznést 
svoje dotazy k projektu a oni brali v po-
taz i okrajové připomínky – například 
o vzájemné propojenosti určitých pro-
stor, o  bezbariérovosti či akustických 
podmínkách. Architekti bezvýhradně 
podřizovali své vize účelu stavby. 

A co vyjadřují umělecká díla v inte-
riéru?
Akademický sochař Petra Váňa 
a prof. Stanislav Kolíbal se soustředili 
především na  nutnou liturgickou vý-
bavu kostela, mezi něž patří svato-
stánek, oltář, křtitelnice a ambon – to 
vše z  mramoru a  zlaceného kovu –, 
centrální kříž ze spékaného skla s dře-
věným korpusem Krista, vitráže, socha 
Panny Marie. 
Převládajícími tóny interiéru jsou zla-
tá a bílá. Můžeme v nich vidět božství 
a lidství „doběla vyprané v Beránkově 
krvi“. Oltář z  bílého mramoru sto-
jí na  třech zlatých nohách symbo-
lizujících Nejsvětější Trojici. Ambon 
naopak nese na  bílých nohách zlatý 
pultík ve  formě rozevřené knihy. Bílá 
křtitelnice má v sobě zasazenou poz-
lacenou nádobu na křestní vodu. Oltář 
a celé kněžiště bude prozařovat svět-
lo shůry, pronikající zlatým kruhovým 
světlíkem nad křížením lodí. Dřevěné 
prvky (lavice, sedes, korpus Krista) pak 
jaksi usazují onu nadpozemskou krá-
su do naší zemité reality. 
Mimořádným prvkem je socha Pan-
ny Marie Barrandovské od Petra Váni. 
Ihned získala od  farníků titul „Sestu-
pující ze schodů“, je totiž umístěna 
na symbolických schůdkách, po kte-
rých sestupuje do  shromážděného 
společenství věřících.

 Jak by po  odeznění pandemie 
mohl vypadat ideální provoz ko-
munitního centra?
Prostory komunitního centra budou 
sloužit nejen římskokatolické farnosti, 
ale formou jednorázových či dlou-
hodobých pronájmů všem obyvate-
lům Barrandova. Je zde sál ke konání 
koncertů, společenských akcí, be-
sed, přednášek či výstav, plánujeme 
filmové projekce. Dále jsou zde klu-
bovny pro setkávání menších skupin, 
knihovna, dětský koutek. Nechybí ani 
kavárna s přilehlým dětským hřištěm. 
Cílem je navázat na to dobré, co oby-
vatelům sídliště přineslo bývalé Misijní 
středisko, a  doplnit to, co na  sídlišti 
chybí: duchovní, kulturní a společen-
ské zázemí, místo setkání lidí různé-
ho věku i  zájmů mezi sebou navzá-
jem a s Bohem, který může dát životu 
hloubku i smysl.

Působíte již na  druhém pražském 
sídlišti, jaká jsou tu pastorační spe-
cifika?
Sídliště už dávno nejsou „králíkárny 
na přespávání“, jak se o nich tvrdilo dří-
ve. Život se přesunul z centra na okraj 
Prahy a  zde vznikají skutečné místní 
komunity. Lidé tu nejen vedle sebe 
bydlí, ale znají se, mají se rádi i nera-
di, pomáhají si nebo se pomlouvají, 
tak jako v  každé skutečné komunitě. 
Chtějí spolu něco hezkého tvořit, sdí-
let společné prostory, akce a  projek-
ty, a vnášet tak do sídlištní šedi prvky 
nevšednosti a jisté „slavnostnosti“, aby 
život získal dynamiku a řád. Evangeli-
zační i  pastorační působení by mělo 
vycházet vstříc těmto lidským instink-
tům, protože všechno, co nás spojuje 
s druhými v radosti a lásce, nás může 
spojit i s Bohem. Přál bych si, aby kos-
tel Krista Spasitele s komunitním cent-
rem posloužil – kromě svého svátost-
ného poslání – i tomuto účelu.

Stanislav Zeman

Z FARNOSTÍ
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Přibývá lidí bez domova?
Bohužel ano. Opatření proti ko-
ronaviru vzala mnoha lidem práci 
a  bydlení. Přicházejí k  nám lidé, 
kteří zažívají bezdomovectví po-
prvé v  životě. Snaží se krizovou 
situaci rychle překonat. Přespávají 
dočasně v  našich noclehárnách 
či azylovém domě a  jsou za  tuto 
možnost rádi. Říkají, že by těžko 
mohli obstát v  pracovních poho-
vorech, kdyby přespávali někde 
venku na lavičce, aniž by se mohli 
umýt nebo si vyprat oblečení. 
Zhoršila se bohužel situace i  pro 
lidi, kteří žijí bez domova delší 
dobu. Ztratili zdroje obživy – přivý-
dělky a brigády, na nichž byli závislí. 

Jakou pomoc lidem bez domo-
va poskytujete? 
Nocleh v noclehárně či v azylovém 
domě, potravinovou pomoc, oša-
cení  z  charitního šatníku, hygienic-
ké zázemí a velmi důležité je sociální 
poradenství. Motivujeme lidi k  tomu, 
aby svoji tíživou sociální situaci řeši-
li. Naším centrem v  Pernerově ulici 
v Karlíně projde ročně na dva tisíce lidí 
bez domova.

Jak vaši práci ovlivnila pandemie 
koronaviru? 
Žádnou ze služeb – denní centrum, 
noclehárny, azylový dům či terénní 
službu – jsme neomezili. Pomáháme 
dál. V  azylovém domě jsme vyčlenili 
lůžka pro osoby s podezřením nákazy. 

Lidí bez domova přibývá. Arcidiecézní charita Praha jim nabízí pomoc s návratem do běžné 
společnosti a během vánočních svátků je obdarovává dárkem i pozváním ke slavnostnímu 
pokrmu. Podrobnosti přibližuje STANISLAV FIALA, ředitel Azylového domu sv. Terezie.

Charita hlásí nárůst lidí  
bez domova. Jaké budou 
jejich Vánoce?
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aNutností je nošení roušek, použí-
váme desinfekce, čistíme vzduch 
ozonem. Covid-19 se zatím na-
šemu centru vyhýbá. Naštěstí ale 
existuje řešení pro případ, že by se 
člověk bez domova nakazil. Ma-
gistrát hl. m. Prahy zařídil prostory, 
kde takový člověk může přečkat 
karanténu.

Blíží se vánoční svátky. Jak je 
prožívají lidé bez domova?
V  tuto dobu tíží samota násobně 
víc než jindy. Vrací se vzpomínky 
na  rodinu, na  dětství. V  kontras-
tu radosti, kterou prožívá zbytek 
společnosti, je opuštěnost ještě 
bolestivější. Proto chystáme pro 
lidi bez domova dárky a štědrove-
černí pokrm, abychom jim vyjád-
řili, že je přijímáme a  že uznává-
me jejich důstojnost, kterou Bůh 
vtiskl každé lidské bytosti tím, že 

ji stvořil k  svému obrazu. Chystáme 
mši svatou za přežití zimy. Nesmíme 
zapomínat na  to, že mrazivé počasí 
ohrožuje život těch, kteří nemají do-
mov. Modlíme se, aby zimu všichni 
ve zdraví přežili. 

OBDARUJTE O VÁNOCÍCH NEJEN SVÉ BLÍZKÉ, 
PŘISPĚJTE NA POTRAVINOVOU POMOC LIDEM V NOUZI

Prosíme, podpořte sbírku darem na konto 749986/5500, variabilní symbol 4101. 

Arcidiecézní charita Praha distribuuje ročně tuny potravinové pomoci lidem, kteří jsou v  nouzi a  kterým hrozí hlad. Potraviny 
získává díky evropskému projektu FEAD i  z  potravinových sbírek. Během druhé vlny koronaviru se na  Charitu obrátilo takové 
množství potřebných lidí, že zásoby potravin občas docházejí. Prosím přispějte na jejich nákup, aby pomoc mohla pokračovat dál. 

Váš dar 200 korun
zajistí potravinový balíček  
pro člověka bez přístřeší. 

Váš dar 500 korun
proměníme v nákup  

pro tří až čtyřčlennou rodinu.

Váš dar 800 korun
zabezpečí potravinovou pomocí 

vícečlennou rodinu.

Z FARNOSTÍ

Tradiční Misijní pouť dětí 
– letos na Tetín

První říjnovou sobotu jsme ještě 
před zavedením zpřísněných opatře-
ní uskutečnili Misijní pouť dětí, letos 
na Tetín, jako přípravu na příští oslavy 
1100 let od její mučednické smrti. Pán 
Bůh nám poslal velmi skvělé spolu-
pracovníky, jak z Komunitního centra 
ne Tetíně, ze spolků Sv. Ludmila a Sv. 
Ludmila 1000let, P. Marka Mikuláštíka 
a  především všechny dospělé a  děti, 
kteří přijeli. Bylo nás něco kolem 70 
z  Nymburka, Vlašimi, z  Prahy Zbra-
slavi i  Starého Města a  pochopitelně 
z  Tetína. Boží pomoc byla zřetelná 

i  na  nádherném podzimním poča-
sí, které nám celý den přálo. Jak to 
všechno probíhalo a dopadlo, to nám 
napsaly samy děti:

V  sobotu 3. října 2020 se na  Tetí-
ně konalo Misijní setkání dětí praž-
ské arcidiecéze. Z  Vlašimi jsme vyjeli 
autobusem. Přijeli jsme do  malebné 
obce Tetín, která leží ne-
daleko Berouna. Odlo-
žili jsme si věci v  novém 
a  moc hezkém komunit-
ním centru a pak jsme šli 
na mši svatou do kostela 
sv. Ludmily. Byly tam děti 
i z Nymburka a z pražské 
Zbraslavi. Po  mši svaté 
následoval oběd z  vlast-
ních zdrojů, my jsme měli 
řízky s těstovinovým salá-
tem. U oběda jsme dostali 

báječnou příležitost doslova se podělit 
o svůj chléb. Hned jsme s Nymburský-
mi byli větší kamarádi. 
Po  obědě jsme se všichni rozdělili 
do tří týmů, které dostaly svou barvu. 
Byl tým růžový, žlutý a modrý. Po celý 
den nás provázelo krásné počasí, pří-
roda se už zbarvovala do  pestrých 
podzimních tónů. Její krásu jsme 
obdivovali zejména na  skalnatých 
vyhlídkách nad řekou Berounkou. 
V  týmech jsme šli plnit různé úkoly. 
Účelem bylo, abychom se mohli stát 
tetínskými průvodci. Ve  skupinách 
jsme procházeli Tetínem, seznamovali 
se s památkami a lidmi, kteří na Tetí-
ně v  historii působili, poznávali jsme 
zdejší kostely i  život lidí kolem sv. 
Ludmily. Tetín jsme během odpoled-
ne proběhli nejméně třikrát.
Na závěr všech aktivit jsme se všich-
ni potkali před kostelem sv. Jana Ne-
pomuckého, kde jsme se pomodlili 
za celý svět, dostali jsme drobné ceny 
a s elánem misionářům vlastním jsme 
se rozjeli do svých domovů.

Děkujeme sestře Angelice, že pro nás 
tak skvělý program připravila a že jsme 
mohli zažít Tetín na vlastní oči. Moc se 
nám ten den líbil, rádi na něj vzpomí-
náme. V příštím roce, až se bude slavit 
výročí sv. Ludmily, se na Tetín rádi vy-
pravíme znovu – mnohým poutníkům 
budeme moci sloužit jako průvodci, 
protože už to tam dobře známe. 

Marian a Adélka Ptáčkovi, Vlašim
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Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

s rorátními zpěvy

8. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

s rorátními zpěvy 

9. 12. / 7.00 
Praha-Žižkov / Gymnázium 

a Hudební škola hl. m. Prahy / roráty 

a beseda se studenty

9. 12. / 18.00 
Plzeň-Lobzy / kostel sv. Martina 

a Prokopa / mše sv. a beseda

17. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / katedrála / mše sv. 

s rorátními zpěvy

3. 12. / 18.00 
Praha-Malá Strana / kostel sv. Mikuláše / 
Hasičská mše sv.

16. 12. / 11.30 
Praha-Hradčany/ Pražský hrad / 
předvánoční setkání s Hasičským 
útvarem ochrany Pražského hradu

22. 12. / 12.00 
Praha-Hradčany / Arcibiskupství 
pražské / vánoční oběd s bohoslovci

24. 12. / 10.40 
Praha-Hradčany / kasárna Hradní 
stráže / vánoční přání vojákům Hradní 
stráže

25. 12. / 00.00 
Praha-Hradčany / katedrála / půlnoční 
mše sv.

25. 12. / 10.00 
Praha-Hradčany / katedrála / liturgie 
slavnosti Narození Páně

25. 12. / 16.00 
Praha-Hradčany / katedrála / zpívání 
u jesliček

25. 12. / 17.00 
Praha-Hradčany / katedrála / nešpory

31. 12. / 16.00 
Praha-Hradčany / katedrála / liturgie 
na poděkování Bohu

1. 1. / 00.00 
Stará Boleslav / bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie / mše sv. 

3. 12. / 6.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

4. 12. / 16.30 Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily na náměstí Míru / 
mše sv. za povolání 

6. 12. / 10.00 Uhlířské 
Janovice / kostel sv. Aloise / mše sv. 
s biřmováním

9. 12. / 16.30 Praha-Hradčany / 
Arcibiskupství pražské / setkání 
s kandidáty trvalého jáhenství

10. 12. / 6.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

13. 12. / 9.00 Stará Boleslav / 
žehnání nového komunitního centra 

13. 12. / 15.00 Praha-Žižkov / 
Farní centrum u kostela sv. Prokopa / 
setkání s Ordo Virginum

15. 12. / 9.00 Praha-Staré Město / 
kostel sv. Jakuba – minorité / 
vikariátní konference

16. 12. / celý den Zlín / setkání 
se společenstvím vdov a vdovců 

18. 12. / 6.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

20. 12. / 10.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

22. 12. / 12.00 Praha-Hradčany / 
Arcibiskupství pražské / vánoční oběd 
s bohoslovci

25. 12. / 00.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / půlnoční mše sv. 

25. 12. / 10.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie slavnosti Narození 
Páně

31. 12. / 16.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie na poděkování 
Bohu

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ PROGRAMY

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
CENTRUM PRO RODINU

 5. prosince Adventní zastavení pro 
manžele 2020 – přípravou na obno-
vu manželských slibů na svátek Svaté 
rodiny bude provázet P.  Petr Glogar 
OCD. Přihlášky na  http://www.apha.
cz/cpr-adventni-zastaveni-aktualni-
-nabidka.

 23. ledna od 10.00 do 15.00 Semi-
nář Základy teologie manželství nejen 
pro ty, kdo připravují snoubence, po-
vede doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th. 
D. Přihlášky a  další podrobnosti viz 
http://www.apha.cz/2020/cpr-no-
vinky/zaklady-teologie-manzelstvi-
-nejen-pro-ty-kdo-pripravuji-snou-
bence. (sál Pastoračního střediska)

 26. ledna – 16. března Společná 
příprava na  život v  manželství – vždy 
v úterý od 19.30 do 21.30. Snoubenci 
se přihlašují na  http://www.apha.cz/
cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. Mys-
lete na přípravu včas, kapacita kurzu je 
omezená. (Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice)

Pokud i  nadále nebude možné se-
tkávání, zajistí se programy distanční 
formou.
                                     www.apha.cz/ps

KOMUNITA CHEMIN NEUF
 4. prosince – 6. prosince Víkend 

pro mladé (14-18 let) na  téma: Můj 
kámoš věří v  Boha? WTF?! (Školní 1, 
Tuchoměřice, zastávka 312 u Zámku)

Vzhledem k současné epidemii nemoci Covid-19 a se souvisejícími vládními opatřeními je možné, že některé níže 
uvedené akce budou zrušeny. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

Změna programů vyhrazena – dle aktuálních opatření a situace v souvislosti s epidemií Covid-19.

 27. prosince – 1. ledna Duchovní 
obnova pro mladé (18-30 let) RISE ‚N‘ 
SHINE 2020 chvály / osobní modlitba / 
ticho / eucharistie / sport / společná 
oslava ... 
                                www.chemin-neuf.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY

 3. prosince od  19.00 ZMT: Ondřej 
Boháč nejen Zvoník od  Matky Boží. 
Setkání s ředitelem Institutu plánová-
ní a  rozvoje Prahy. O  jeho práci, ale 
i  o  srdcové záležitosti, kterou jsou 
zvony. (KCMT)

 5. prosince Mikulášská nadílka – 
organizace bude upřesněna dle aktu-
álních opatření.

 6. prosince od  16.00 Popelka na-
zaretská Václava Renče. Recitace: Ru-
dolf Kvíz, hraje: Ztracená kapela a její 
přátelé. (kostel sv. Františka)

 13. prosince od  16.00 Zpátky 
do Betléma – divadelní zastavení s te-
átrem Pavla Šmída. (KCMT)

 20. prosince od  16.00 Irena Bud-
weiserová a  Jakub Racek, adventní 
koncert. (KCMT)

 23. prosince Betlémské světlo. Po-
kud to bude možné, pak bude k dis-
pozici v obou kostelích. Sledujte web 
a FB pro bližší informace.

 3. ledna od  16.00 Česká mše vá-
noční J. J. Ryby, koncertní provedení. 
V podání absolventů Arcibiskupského 
gymnázia v Praze a  jejich přátel pod 

vedením Ondřeje Dobisíka. (KCMT)
Přehled vánočních bohoslužeb je k dis-
pozici na: www.kcmt.cz/bohosluzby.

Programy budou uskutečněny pod-
le aktuálních opatření souvisejících 
s COVID-19 buď naživo, nebo budou 
přenášeny na  YOUTUBE/KCMTPRA-
HA, kde najdete také pravidelné strea-
my bohoslužeb.
                                           www.kcmt.cz

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO

 12. prosince od  14.00 do  18.00 
Adventní zastavení u Kláštera. Při so-
botní procházce do přírody se zastav-
te u  Kláštera, dejte si na  cestu něco 
dobrého a  nalaďte se na  kouzelnou 
atmosféru Vánoc. Více informací 
na  webových stránkách nebo face-
bookovém profilu: Domov sv. Karla 
Boromejského. Akce bude probíhat 
před budovou Domova sv. Karla Bo-
romejského.  
                                www.domovrepy.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO 
 3. – 6. prosince Exercicie „Blízkost 

Boha v Písni písní“, vede Václav Čáp, 
cena 1650 Kč.

 5., 12. a 19. prosince od 6.00 Ranní 
rorátní mše svaté (svatohorští literáti). 
Mše svaté od  7.00 se nekonají; další 
mše svaté od 9.00 a 17.00 (s nedělní 
platností).

Fo
to

: I
n

st
ag

ra
m

o
vý

 p
ro

fi
l p

ap
e

že
 F

ra
n

ti
šk

a

Fo
to

: I
n

st
ag

ra
m

o
vý

 p
ro

fi
l p

ap
e

že
 F

ra
n

ti
šk

a

Fo
to

: J
ar

m
ila

 F
u

ss
o

vá
 /

 Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a

Fo
to

: S
am

u
e

l S
o

u
ku

p
 /

 Č
lo

vě
k 

a 
V

ír
a



12 13PROGRAMY Z ACT CURIAE

 12. prosince Adventní duchovní 
obnova, vede Mons. František Rad-
kovský. Od  9.00 mše svatá s  du-
chovním slovem; adorace, možnost 
svátosti smíření a  od  12.00 krátký 
koncert.

 22. prosince od  18.00 Přinese-
ní betlémského světla příbramský-
mi skautskými oddíly. Světlo bude 
k dispozici až do konce kalendářního 
roku.

 24. prosince Mše svaté od  6.00 
(rorátní), 9.00 a 16.00 (půlnoční).

 25. prosince Mše svaté od  7.30, 
9.00, 11.00 a  15.30 (po  ní zpívané 
nešpory). Od 14.00 zpívání u jesliček 
v bazilice.

 26. prosince Mše svaté od  7.30, 
9.00, 11.00 a 15.30. Od 14.00 zpíva-
ní u jesliček v bazilice za doprovodu 
varhan. Od  17.00 Vánoční koncert 
Matice Svatohorské.

 27. prosince od  14.00 Zpívání 
u  jesliček v  bazilice za  doprovodu 
varhan. 

 31. prosince od  22.30 Mše svatá 
na závěr občanského roku, následuje 
dění za  uplynulý rok, přípitek a  oh-
ňostroj. Ostatní mše svaté od  7.00, 
9.00 a 17.00.  
Nové svatohorské CD V  loňském 
roce se natáčelo Zpívání u  jesliček 
v  bazilice za  doprovodu varhan. CD 
obsahuje varhanní předehru, úvodní 
slovo a 16 vánočních koled. Prodejní 
cena činí 299 Kč. 
                                     www.svata-hora.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8
 3. prosince od 19.30 Patřit k círk-

vi. Co to znamená náležet k  církvi? 
Proč k ní dnes přes všechny skandály 
a  problémy patřit? Jak prožívají svůj 
vztah k církvi konvertité, katechume-
ni? Hosté: Denisa Červenková, Martin 
Staněk. Tematický okruh revue Salve.

 10. prosince od  19.30 Náš digi-
tální domov. Digitální svět, je nám 
dnes takřka druhým domovem. Zvlášť 
v  aktuální situaci pandemie v  něm 
trávíme čím dál víc času, přesto jen 
velmi málo reflektujeme jeho dopady 
na  naši komunikaci, na  naše vztahy. 
Host: Gemma Serrano.

Dominikánská 8 přesouvá své deba-
ty do  virtuálního prostoru, je možné 
je sledovat přímo jako streamy přes 
facebook Dominikánské 8, záznamy 
streamů na  youtube kanálu Domini-
kánské 8: https://www.youtube.com/
channel/UCssffFbYumKjs71MwY-
Z52BQ či zvukové záznamy (podcas-
ty) na https://soundcloud.com/domi-
nikanska8.
                      www.dominikanska8.cz  

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ
 Do  31. prosince Nazemvstoupení 

– výstava soch a grafiky Jiřího Kobra. 
Hlavním námětem vystavených soch 
a  grafik je téma příchodu člověka 
na  svět a  vztah „Nebe“ – jako ideálu 
a „Země“ – lidské zkušenosti na světě. 
Jde o volné inspirace a asociace s při-
hlédnutím k  předvánočnímu termí-

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA STAR-
ŠÍHO PRAHA-STODŮLKY

 13. prosince od  13.00 do  16.00 
Adventní duchovní obnova přes Pro-
kopské údolí. Pražské farnosti Buto-
vice, Barrandov a  Řeporyje nabízejí 
individuální a rodinnou duchovní ob-
novu formou procházky v  Prokop-
ském údolí a návštěvy kostelů, které 
toto údolí lemují. 
V neděli 13. prosince budou od 13.00 
do 16.00 otevřeny kostely sv. Proko-
pa v Nových Butovicích, sv. Vavřince 
v  Jinonicích, Krista Spasitele na  Ba-
rrandově a sv. Petra a Pavla v Řepo-
ryjích.
V  jednotlivých kostelích bude mož-
nost zpovědi, eucharistické adorace, 
svatého přijímání a krátkého duchov-
ního impulsu pro procházku Prokop-
ským údolím i pro následné předvá-
noční dny.
                      www.farnoststodulky.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA 
PRAHA-BRANÍK

 12. prosince od 9.00 do 13.00 Ad-
ventní duchovní obnova (rekolekce) 
s možností přijetí svátosti smíření.

 8. prosince od 18.00 Slavnost Ne-
poskvrněného početí Panny Marie.

 24. prosince od 15.00 Živý betlém 
(pokud nebudou covidová omezení). 
Od 15.30 Vánoční zpívání (pokud ne-
budou covidová omezení). Od 16.00 
Štědrý den –mše sv. (nejen pro děti 
a  seniory). Od  24.00 Štědrý den – 
půlnoční mše svatá. 

 31. prosince od  18.00 Svátek sv. 
Silvestra – závěr občanského roku, 
mše svatá s Poděkováním za uplynu-
lý rok.

 1. ledna od  10.30 Slavnost Matky 
Boží Panny Marie – Nový rok.

Od  vánočních svátků je možnost si 
vždy před začátkem a po skončení mše 
svaté prohlédnout Branický betlém.
                          www.farnostbranik.cz

ŘKF U KOSTELA SV. MICHAELA 
ARCHANDĚLA PRAHA-PODOLÍ

 24. prosince od  22.00 Půlnoční 
mše svatá.

 29. prosince od 15.00 Bohoslužba 
a po ní prohlídka betlému.

 31. prosince od 15.00 Svátek sv. Sil-
vestra – závěr občanského roku, mše 
svatá s poděkováním za uplynulý rok.

 1. ledna od  9.00 Slavnost Matky 
Boží Panny Marie – Nový rok.

Od  vánočních svátků je možnost si 
vždy před začátkem a po skončení mše 
svaté prohlédnout Podolský betlém.
      http://farnost-podoli.webnode.cz 

ŘKF U KOSTELA PANNY MARIE 
KRÁLOVNY MÍRU

 6. prosince od  15.00 Přednáška 
„Pracovní právo pro každého, aneb 
na co si dát pozor a čeho se nebát“. 
Hovořit bude JUDr. Jiří Gorčík. Před-
náška se bude konat v  rámci farní 
akademie v levé boční kapli kostela.
                      www.lhoteckafarnost.cz

nu konání výstavy. Vystaveny budou 
převážně dřevěné nástěnné objekty, 
reliéfy a  velkoformátové dřevořezy. 
Adresa: Karmelitánské knihkupectví, 
Kolejní 4, Praha 6. Otevírací doba: 
pondělí až pátek 8.30–18.00.
                       http://www.kna.cz/praha

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
UNIE KATOLICKÝCH ŽEN

 V  sobotu 5. prosince od  9.00 
do  15.00 zve Unie katolických žen 
na  adventní duchovní obnovu, která 
proběhne ve  Farním klubu u  Panny 
Marie Sněžné v  Praze. Duchovním 
průvodcem bude P. Petr Beneš CSsR. 
Společné polední občerstvení z vlast-
ních zdrojů.

NOVÝ DELEGÁT PRO MALTÉZSKÝ 
ŘÁD
 Papež František, po přijetí rezignace 

J. Em. kardinála Angela Becciu, jme-
noval dne 1. listopadu 2020 zvláštním 
delegátem Maltézského řádu kardi-
nála Silvana Maria Tomasi, C.S.

USTANOVENÍ
 P. Mgr. Josef Goryl OFMConv. byl 

na  žádost svého řeholního předsta-
veného s  účinností od  1.  listopadu 
2020 jmenován a  ustanoven rekto-
rem klášterní baziliky sv. Jakuba Star-
šího, Praha-Staré Město, a  rektorem 
veřejné kaple sv. Anny, Praha-Staré 
Město.

 P. ThLic. Stanislav Gryń OFMConv. 
byl na žádost svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. listopadu 
2020 uvolněn z  funkce výpomoc-
ného duchovního klášterní baziliky  
sv. Jakuba Staršího, Praha-Staré Měs-
to, a z funkce výpomocného duchov-
ního veřejné kaple sv. Anny, Praha-
-Staré Město.
 Mjr.  ThDr.  Mgr.  Jiří Ignác Laňka, 

Ph.D., SCHLJ byl s účinností od 1. lis-
topadu 2020 do 31. října 2025 jmeno-
ván a ustanoven kaplanem Policie ČR.
 P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv. 

byl na žádost svého řeholního před-
staveného s  účinností od  1.  listopa-
du 2020 uvolněn z  funkce rektora 
klášterní baziliky sv. Jakuba Staršího, 
Praha-Staré Město, a  rektora veřejné 
kaple sv. Anny, Praha-Staré Město, 
a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven výpomocným du-
chovním klášterní baziliky sv. Jakuba 
Staršího, Praha-Staré Město, a veřejné 
kaple sv. Anny, Praha-Staré Město.
 Doc. David Vopřada, Dr., byl s účin-

ností od  1.  listopadu 2020 uvolněn 
z  funkce výpomocného duchovního 
III. pražského vikariátu a  s  účinností 
od téhož data byl jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním u farní-
ho kostela Matky Boží před Týnem, 
Praha-Staré Město.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Mgr.  Jan Gerndt, emeritní farář 

v  Praze-Zbraslavi, administrátor in 
spiritualibus v  Praze-Zbraslavi, výpo-
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VÝROČÍ SVĚCENÍ
 prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník, 

5. 12. 1954 (66 let)
 P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 

působící v Praze, 8. 12. 1952 (68 let)
 Mgr.  Zdeněk Dubský, trvalý jáhen 

u kostela sv. Štěpána v Praze-Novém 
Městě a u kostela sv. Ignáce v Praze-
-Novém Městě, 10. 12. 2000 (20 let)

 P. Mgr. Petr Šleich, farní vikář v Pra-
ze-Lhotce, 16. 12. 2000 (20 let)

 Mgr. Pavel Táborský, kněz pražské 
arcidiecéze na odpočinku v Plzni, 19. 
12. 1970 (50 let)

 P.  RNDr.  Mgr.  Josef Šplíchal SDB, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pod-
skalí, 25. 12. 1968 (52 let)

RADIO PROGLAS

 2. 12. (6.20) Roráty ze studia Pro-
glasu (P. Martin Holík)

 16. 12. (6.20) Roráty ze Studia Pro-
glasu (P. Martin Holík)
 

 24. 12. (21.30) Půlnoční mše svatá
 25. 12. (9.00) Boží hod Vánoční
 26. 12. (9.00) Svátek sv. Štěpána
 31. 12. (16.00) Poděkování za uply-

nulý rok

Aktuální program: www.proglas.
cz/program

TELEVIZE NOE

 3. 12.  (18.00) Mše svatá  z  kostela 
sv. Mikuláše, Praha-Malá Strana

 6. 12. (10.30) Mše svatá
 13. 12. (10.30) Mše svatá
 20. 12. (10.30) Mše svatá

 

V současné době se plánují i nedělní 
večerní bohoslužby, vše se ale odvíjí 
od platných nařízeních.

Program se může měnit v návaznosti 
na aktuální situaci, a proto doporuču-
jeme sledovat aktualizovaný program 
na www.tvnoe.cz.

ČESKÁ TELEVIZE

Stejně jako na jaře i nyní jsou na dru-
hém programu každou neděli 
od 10.00 živě přenášeny bohoslužby. 
Ovšem ne vždy se jedná pouze o ka-
tolické bohoslužby.

ČESKÝ ROZHLAS

Stanice Vltava vysílá pravidelně kaž-
dou neděli bohoslužbu od 9.00. Stej-
ně jako v případě České televize i zde 
platí, že se ne vždy jedná pouze o ka-
tolické bohoslužby.

Změna programu vyhrazena

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Všeobecný úmysl     
Život modlitby: Modleme se, aby náš 
osobní vztah s  Ježíšem Kristem byl 
živen slovem Božím a životem mod-
litby.

Národní úmysl
Za  nenarozené, nechtěné a  zneuží-
vané děti – ať na  přímluvu sv. Lud-
mily každého přijímáme s  vděčností 
a úctou k Bohu za dar života.

mocný duchovní v  Praze-Smíchově, 
2. 12. 1955 (65 let)

 Mgr.  Jan Kotas, S.L.L., kanovník, 
rektor Arcibiskupského semináře Pra-
ha, 2. 12. 1970 (50 let)

 Mgr.  ThLic.  Michael Špilar, farář 
v Praze-Chodově, 8. 12. 1965 (55 let)

 Mgr.  Jiří Neliba, výpomocný du-
chovní v Kladně, 10. 12. 1945 (75 let)

 Ing. Mgr. Miroslav Verčimák, admi-
nistrátor v  Praze-Petrovicích, 10. 12. 
1960 (60 let)

 JCLic. Zoltán Balga, administrátor 
Slovenské farnosti a Maďarské farnos-
ti, administrátor u kostela sv. Jindřicha 
v  Praze-Novém Městě, 13. 12. 1985 
(35 let)

 P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP, 
farní vikář u  kostela sv. Jiljí v  Praze-
-Starém Městě, 20. 12. 1985 (35 let)

 P.  Jan Vývoda SDB, výpomocný 
duchovní v  Praze-Kobylisích, 21. 12. 
1924 (96 let)

 P. Mgr. Petr Piler, Ph.D., SDB, rektor 
kostela sv. Kříže v Praze-Novém Měs-
tě, 26. 12. 1965 (55 let)

 Ing.  Mgr.  Viktor Frýdl, kaplan Do-
mova pro seniory kardinála Berana, 
27. 12. 1943 (77 let)

 Josef Moulík, osobní děkan, výpo-
mocný duchovní v  Berouně, 27. 12. 
1936 (84 let)

 Mgr.  Alois Zoubek, trvalý jáhen 
v Lysé nad Labem, 27. 12. 1944 (76 let)

 P.  Augustin Otakar Šváček OFM-
Cap., výpomocný duchovní u klášter-
ního kostela sv. Josefa v  Praze-No-
vém Městě, 30. 12. 1936 (84 let)

UDÁLOSTI PŘENÁŠENÉ PŘES ONLINE PŘENOS ZE SVATOHORSKÉ BAZILIKY  OD 26. 10. 2020 
 

 7.00 9.00 15.00 16.30 17.00 

pondělí mše svatá mše svatá korunka k Božímu milosrdenství růženec mše svatá 

úterý mše svatá mše svatá korunka k Božímu milosrdenství růženec mše svatá 

středa mše svatá mše svatá korunka k Božímu milosrdenství růženec mše svatá 

čtvrtek mše svatá mše svatá korunka k Božímu milosrdenství růženec mše svatá 

pátek mše svatá mše svatá korunka k Božímu milosrdenství růženec mše svatá 

sobota mše svatá mše svatá korunka k Božímu milosrdenství růženec mše svatá 
 

 mše svaté  15.00 16.15 

neděle   7.30      9.00    11.00      15.30  korunka k Božímu milosrdenství nešpory 
 

Ve středu v 17.00 je nejprve novéna k Panně Marii Matce ustavičné pomoci, po ní začíná mše svatá.  
V sobotu po mši svaté v 9.00 přednášíme před milostnou soškou Panny Marie prosby a díky věřících. 
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ
2. prosince 1675
Jan Bedřich z  Valdštejna jmeno-
ván pražským arcibiskupem.

8. prosince 1870
Pius IX. prohlásil sv. Josefa patro-
nem celé římskokatolické církve.

9. prosince 1425
Papež  Martin V.  oficiálně založil 
Katolickou univerzitu v Lovani.

9. prosince 1905
Francouzský  parlament  schválil 
zákon o odluce církví a státu.

10. prosince 1520
Martin Luther  veřejně spálil bulu 
papeže  Lva X.  Exsurge Domine, 
která odsoudila 41 výroků z Luthe-
rových 95 tezí a následných spisů 
a hrozila mu exkomunikací. 

13. prosince 1545
Začal  Tridentský koncil, jeden 
z  nejvýznamnějších koncilů řím-
skokatolické církve.

16. prosince 1935
Pražský arcibiskup Karel Kašpar byl 
jmenován kardinálem.

25. prosince 800
Papež Lev III. korunoval Karla Ve-
likého císařem římské říše. Franská 
říše formálně navázala na starově-
kou západořímskou říši.

29. prosince 1170
Arcibiskup  Thomas Becket  byl 
na nepřímý příkaz anglického krá-
le  Jindřicha II.  zavražděn v  Can-
terburské katedrále.

31. prosince 1930
Papež  Pius XI.  vydal encykli-
ku Casti connubii (O křesťanském 
manželství). Ta odsoudila eugeni-
ku (sociálně-filozofický směr vě-
nující se metodám, kterými by se 
dalo dosáhnout co nejlepšího ge-
netického fondu), zdůraznila vý-
znam svátosti manželství, odmítla 
umělou kontrolu početí a potvrdi-
la zákaz umělých potratů.

31. prosince 1980
Papež Jan Pavel II. prohlásil sv. 
Cyrila a sv. Metoděje za spolupa-
trony Evropy. 

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

O PROZÍRAVOSTI 
V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský 
Brož., 152 str., 185 Kč 

EXPEDICE BIBLE: 
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
Anna Mátiková FSP 
Brož., 179 str., 229 Kč

SALVE 2/2020
Téma: Neděle 
Brož., 176 str., 100 Kč

9 DNÍ K PŘIBLÍŽENÍ 
SE TAJEMSTVÍ 
VÁNOC
Anna Penna
Brož., 80 str., 95 Kč 

MODLITEBNÍ 
KNÍŽKA
dárková vazba
Váz., 200 str., 299 Kč

„KARMELKY“ 
S CITÁTY SV. 
TEREZIE Z LISIEUX 
Mléčné karamelky 
(krowky)
0,275 kg, 99 Kč

STRACH Z NEMOCÍ 
Hans Morschitzky, 
Thomas Hartl 
Brož., 200 str., 329 Kč

SMRT Z MILOSTI
Peter Tremayne
Váz., 328 str., 314 Kč

365 DNÍ S PAPEŽEM 
FRANTIŠKEM
Váz., 400 str., 389 Kč

ŽENA V POLÁRNÍ 
NOCI 
Christiane Ritter
Brož., 200 str., 299 Kč 

MÁMA ODCHÁZÍ  
DO KLÁŠTERA
Stéphanie Combeová
Brož., 144 str., 249 Kč

NENÁSILNÁ 
KOMUNIKACE 
V PRAXI
Marshall B. Rosenberg 
Brož., 280 str., 349 Kč 

CESTA DŮVĚRY SE 
SVATOU TEREZIČKOU
Joël Pralong
Brož., 136 str., 229 Kč

KÉRKY NA 
SRDCI: SÍLA 
MILOSRDENSTVÍ 
BEZ HRANIC 
Gregory Boyle
Brož., 336 str., 349 Kč 

S KOMENSKÝM  
DO KOMIKSU
Klára Smolíková 
Váz., 144 str., 379 Kč 

KÁZÁNÍ NA ŽALM 
QUI HABITAT
Bernard z Clairvaux 
Váz., 176 str., 210 Kč
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