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Editorial

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

Zádušní mši svatou za našeho prvního polistopa-
dového prezidenta Václava Havla bude k 10. vý-
ročí jeho úmrtí 18. prosince v 11.00 sloužit jeho 
někdejší spoluvězeň, pražský arcibiskup kardi-
nál Dominik Duka OP v  katedrále sv. Víta, Vác-
lava a  Vojtěcha. Přímý přenos můžete sledovat 
na www.katedrala.tv

Hnutí pro život ČR vás srdečně zve na smírnou 
pouť za nenarozené děti, jejich rodiče a  lékaře, 
která se koná na Svátek svatých Mláďátek v so-
botu 28. prosince 2021 v Praze.

Připomínáme, že v  České republice přišlo v  roce 
2020 o  život 16  886 nenarozených dětí. Vložme 
do Betlémských jeslí ty, kterým nebylo dovoleno se 
narodit. Více informací na www.modlitbyzanejmen-
si.cz, kontakt P. MUDr. Jiří Korda, tel.: 725 797 561

Program:

• 11:00 requiem za nenarozené děti u Pražského 
Jezulátka, mši svatou celebruje biskup Zdenek 
Wasserbauer

• 13:00 občerstvení u sester boromejek

• 14:00 adorace na Strahově u hrobu sv. Nor-
berta

• 15:00 modlitba růžence v Loretě

• 16:15 (pro vytrvalce) Modlitba za národ ve Sva-
továclavské kapli svatovítské katedrály

Vybíráme z připravovaného advent-
ního a vánočního programu:

 Tradiční staročeské zpívané roráty 
od  29. listopadu do  23. prosince 
vždy od pondělí do pátku v 6.30, 24. 
prosince v 7.00

 24. prosince ve 24.00 Vigilie Na-
rození Páně (půlnoční s Českou mší 
vánoční Jakuba Jana Ryby)

 25. prosince v  8.30 a  10.00 mše 
svatá – Boží hod vánoční, v  16.00 

REQUIEM ZA PREZIDENTA 
VÁCLAVA HAVLA

SMÍRNÁ POUŤ ZA NENA-
ROZENÉ DĚTI, JEJICH 
RODIČE A LÉKAŘE

VÁNOCE A RORÁTY V KATEDRÁLE SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

VÝSTAVA SVATÁ LUDMILA, KNĚŽNA LIDU MILÁ21. listopadu jsme si připomněli událost z roku 1344, kdy Jan Lucemburský položil 
základní kámen katedrály sv. Víta. Katedrála ideově stojí na půdorysu kříže. Tento 
kříž vytvářel hrobová místa našich světců, zemských patronů. V záhlaví katedrály 
se nachází hrob prvního zemského patrona sv. Víta, který otevřel cestu našemu 
státu do evropského společenství jako patron otonské dynastie. Smrt Spytihněva 
I. vynesla na knížecí trůn sv. Václava, který postupně převzal prvenství státního 
patrona. Jeho hrob se stává tím nejposvátnějším místem katedrály. Tento prostor 
nazýváme „sacrosanctum“ našeho národa. Jsme svědky toho, že toto místo 
prostupuje rotundu, románskou baziliku, ale i gotickou katedrálu. Na protilehlé 
straně nalézáme hrob sv. Zikmunda, krále a mučedníka, kterého do českého nebe 
umístil Otec vlasti Karel IV. 

Postupujme dále v koncepci kříže směrem k vrcholu, kde v současné době nalézáme 
sousoší sv. Vojtěcha od Karly Vobišové. Žákyně slavného francouzského sochaře 
Bourdella, jejíž návrh vybrala odborná komise na čele s Maxem Švabinským, J. V. 
Myslbekem a dalšími umělci devatenáctého a dvacátého století, kteří se podíleli 
na  dostavbě a  výzdobě katedrály. Sousoší je ze statických důvodů umístěno 
před gotický hrob sv. Vojtěcha. Sám tento hrob může být chápán i jako kulturní 
památka a místo bylo nově vyznačeno k svatovojtěšskému miléniu architektem 
panem Faltou. Zmíněný hrob pátého světce, zemského a národního patrona, sv. 
Jana Nepomuckého, je vychýlen z os kříže půdorysu katedrály. Můžeme ho chápat 
jako skloněnou hlavu ukřižovaného. Víme, že zmínění tři čeští světci, sv. Václav, 
sv. Vojtěch a  sv. Jan Nepomucký jsou hrdiny životopisů (tzv. hagiografických 
legend), svou mučednickou smrtí a vydaností jsou srovnáváni s postoji Vykupitele 
a Spasitele Ježíše Krista.

Silueta Pražského Hradu s  katedrálou či dómem sv. Víta není jen nostalgií či 
romantickým sněním, ale je i  zavazující výzvou pro nás občany této země. 
Revitalizace kultu sv. Vojtěcha, sv. Václava i  sv. Ludmily není pouhý rituál, ale 
hraje svou roli při tvorbě Visegrádu a Vize 97 a projevuje se také i  ve vytváření 
duchovních, kulturních a politických kontaktů, které se opírají o minulost, neboť 
platí, že minulost se stává přítomností a přítomnost se stává budoucností.

Váš

Dominik kardinál Duka OP

Arcibiskup pražský

Rozšířený text „Katedrála a panorama Prahy“ si můžete přečíst na blogu kardi-
nála Dominika Duky na Aktuálně.cz

Sestry a bratři,

V  Pálffyho paláci na  pražské Malé 
Straně pokračuje s mírnou obměnou 
exponátů jedinečná výstava věnova-
ná přemyslovské kněžně sv. Ludmile, 
při příležitosti 1  100. výročí od  její-
ho umučení. Přibližně 70 exponátů, 
které jsou – mnohé vůbec poprvé - 
v expozici představeny,  zejména ar-
cheologické nálezy z výzkumu hrobu 
sv. Ludmily v basilice sv. Jiří na Praž-

zpívání u katedrálních jeslí a v 17.00 
nešpory

 26. prosince v  8.30 a  10.00 mše 
svatá – Svátek Svaté Rodiny, sv. Ště-
pán

 31. prosince v 16.00 mše svatá – 
Zakončení občanského roku a  po-
děkování

 1. ledna v 10.00 mše svatá - Slav-
nost Matky Boží Panny Marie, Nový 
Rok

ském hradě, historické textilie, cen-
ná díla ze Svatovítského pokladu, 
jako je kupř. unikátní busta světice 
ze zlaceného stříbra z 1. čtvrtiny 14. 
stol. nebo tzv. Svatovítský Veraikon, 
či středověké relikviáře. Nechybí ani 
barokní i  novodobější obrazy této 
významné postavy naší historie. 
Výstava je k  vidění zdarma do  28. 
února příštího roku denně - mimo 

pondělí - od 9.00 do 18.00. Při ná-
vštěvě výstavy můžete přispět na-
daci svaté Ludmily na  podporu 
církevního školství. Slouží k  tomu 
speciální terminál. Pokud byste ho 
minuli, můžete svůj dar poslat pře-
vodem na účet: č.ú. 9196222/0800. 
Více na https://www.apha.cz/vysta-
va-sv-ludmila-1-100-let/

 6. ledna v 7.00 a 18.00 mše svatá 
– Slavnost Zjevení Páně

Aktuální informace o bohoslužbách 
a  organizačních opatřeních v  sou-
vislosti s epidemickou situací najde-
te na webových stránkách www.ka-
tedralasvatehovita.cz a  www.apha.
cz. Některé bohoslužby můžete sle-
dovat v  přímém přenosu na  www.
katedrala.tv
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čili nebylo možné stihnout vše, ale 
snažil jsem se absolvovat maximum 
setkání a využít všechna pozvání. Ten 
týden byl opravdu intenzivní, ovšem 
naštěstí to bylo dobře Vatikánem 
zorganizováno, některá setkání na-
vazovala tak, že jsme sešli třeba jen 
o patro dolů… A souběžná nepovinná 
setkání jsme si rozdělili, aby na kaž-
-dém byl někdo z  nás zastoupený. 
Na samotné kongregaci byl přítomen 
příslušný kardinál, nebo jiný šéf, vět-
šinou se svými nejbližšími spolupra-
covníky, kteří nás přivítali, a  za  nás 
někdo zahájil setkání úvodním shr-
nutím nebo zprávou, na základě kte-
ré se rozpoutala diskuse. Bylo možné 
se na cokoli zeptat, jakékoli problé-
my otevřít a otevřeně se o nich bavit.

Nakolik jsou takováto setkání 
obecná a do jaké míry se probírají 
konkrétní záležitosti?
Vatikánští představitelé byli velmi 
dobře informováni, až mě překva-
pilo, jaké znali detaily o konkrétních 
otázkách a  kauzách z  různých na-
šich diecézí. Například státní sekretář 
byl velmi detailně informován o naší 
politické situaci, nejen současné, ale 
i v minulosti. Bylo zřejmé, že je obe-
známen s  tím, jak se u  nás měnily 
vlády a co z toho vyplývalo pro život 
církve.

A jaké bylo více než dvouhodinové 
setkání s papežem Františkem?
Co nás nejvíce oslovilo, byla bez-
prostřednost a  srdečnost toho, jak 
nás papež přivítal. Každý mu na úvod 
něco o sobě řekl, já jsem mimo jiné 
omluvil pana kardinála, že nemohl 
přijet. Papež od počátku trval na tom, 
že nechce formality, ale setkání s ná-
stupci apoštolů. Říkal, že jsme jeho 
spolubratři. Aby uvolnil atmosféru, 
ukázal nám osobně v  úvodu, kde si 
máme brát vodu a  dokonce, kam si 
můžeme v  apoštolském paláci od-
skočit na  toaletu. Nastolil zkrátka 
opravdu bratrskou, přátelskou atmo-
sféru a vybídl nás k dotazům na jaké-
koli téma. Já jsem například nadnesl 
otázku jáhnů, jako určité znamení 
doby. Nedávno jsem v  Praze světil 
devět trvalých jáhnů, z jejich zralosti 
a připravenosti pro službu mám velmi 
dobrý pocit a měli bychom přemýš-
let, jaký jim dáme prostor. Říkal jsem 
papeži, že podle mě některé církev-
ní dokumenty stále uvádějí u  jáhnů 
na prvním místě jejich službu u oltá-
ře, liturgickou službu. Ale mě připa-
dá, že to není správné, že na prvním 
místě by měla být služba ve  smyslu 
diakonie. A  papež se úplně rozzářil 
a  říkal: „Ano, rozhodně. A  v  jakém 
dokumentu jste to četl?“ A dodal, že 
jáhny je potřeba vzdalovat od oltáře, 

aby se tam nepřetlačovali s knězem, 
ale aby vykonávali službu v  diecézi, 
ve farnosti, v konkrétním životě círk-
ve. K mé velké radosti papež potvrdil 
mou intuici, že jáhni nejsou přede-
vším „lepší ministranti“ nebo „horší 
kněží“.
Také jsme se zabývali s  papežem 
i na jiných místech ve Vatikánu otáz-
kou katechistů, v nejbližších týdnech 
se čeká zveřejnění liturgického obřa-
du jejich ustanovení. Pro život církve 
to bude velká věc, protože to nebu-
dou jen vyučující náboženství, půjde 
o  mnohem širší službu, spíše celo-
životní poslání, které se týká života 
celé farnosti nebo komunity. Papež 
by byl rád, aby takový člověk těsně 
spolupracoval s příslušným knězem.
To setkání bylo v mnoha věcech za-
jímavé a  poučné. Papež nás se sr-
dečností opravdu vnímal a připadalo 
nám, že i on se s námi cítí dobře. Byl 
uvolněný, i žertoval, měli jsme ze se-
tkání s ním opravdu radost.

Součástí návštěvy Říma byly i  du-
chovní program v  hlavních bazili-
kách…
Samozřejmě, začínali jsme v  neděli 
v  bazilice sv. Klimenta s  následnou 
pobožností u hrobu sv. Cyrila, v pon-
dělí jsme měli mši svatou v bazilice sv. 
Petra, v  úterý v  Lateránské bazilice, 

V Římě jste pobýval jako bohoslo-
vec, je pro Vás cesta do  Věčného 
města osobní?
Určitě, do  Říma jezdím velmi rád, 
dokonce jsem si tam párkrát udě-
lal dovolenou. Strávil jsem tam osm 
let svého života, studoval jsem tam 
a Řím jsem si zamiloval. Zaprvé je to 
srdce církve, zadruhé jsou tam ba-
ziliky s  hroby světců, které rád na-
vštěvuji a  kde se rád modlím. Jsou 
tu pohřbeni například svatí Ignác 
z  Loyoly, Filip Neri, Kateřina Sienská 
a  mnozí velcí papežové. Tito světci 
jsou sami o sobě velkým poselstvím 
a kázáním, které znovu a znovu člo-
věka oslovuje. A zatřetí mám také rád 
Řím z hlediska uměleckého, protože 

Oslovila nás bezprostřednost 
a srdečnost papeže Františka

tam je spousta krásných uměleckých 
skvostů, které člověka oslovují v ba-
zilikách, muzeích, na ulicích. Navští-
vili jsme i Radu pro kulturu kardinála 
Ravasiho, který právě zmiňoval, že 
důležitá v aktivitách Vatikánu je i „via 
pulchritudinis“, tedy hlásání Kris-
ta skrze krásu. Je to důležitý aspekt 
předávání radostné zvěsti Evangelia 
současnému člověku. Kromě kardi-
nála Ravasiho to zmiňoval i  arcibis-
kup Fisichella, který má na  starosti 
Papežskou radu pro novou evange-
lizaci. On si také uvědomuje velký 
potenciál církevních památek, které 
v sobě obsahují také poselství krásy, 
se kterým je potřeba pracovat.

Která další dikasteria a kongrega-
ce jste navštívili?
Na  Dikasteriu pro službu integrální-
mu lidskému rozvoji bylo pro nás ob-
zvláště zajímavé setkání s kardinálem 
Czernym, moravským rodákem, kte-
rý podle svých slov rozumí česky ale 
nemluví. Přislíbil, že přijede na  Ve-
lehrad a  hovořil velmi hezky o  sou-
časných humanitárních problémech, 
které má na starosti. Bylo cítit, že se 
k nám hlásí jako ke krajanům.
Některé kongregace a dikasteria jsme 
měli povinně všichni, některá jsme si 
mohli vybrat. Já jsem chodil, kam jen 
to bylo možné, občas to totiž kolido-
valo. Apoštolská signatura nebo Rota 
jsou od Vatikánu poměrně vzdálené, 

Mons. ThLic.  Ing.  Zdenek Wasserbauer Th.D., pomocný biskup a  generální vikář, reflektuje coby zástupce 

pražské arcidiecéze nedávnou návštěvu českých a moravských biskupů Ad limina apostolorum, tedy k prahům 

apoštolů. Tu by každých pět let ve Vatikánu měli vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých 

diecézí a modlí se mimo jiné u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla.

AD LIMINA APOSTOLORUMAD LIMINA APOSTOLORUM

Čeští a moravští biskupové v bazilice sv. Petra

Pohled na baziliku sv. Petra ve Vatikánu
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Nacházíme se v nejdůležitějším kos-
tele katolické církve a  v  papežově 
katedrále, která je Mater et caput 
omnium urbis et orbis ecclesiarum 
– matkou a  hlavou všech chrámů 
Říma i světa.

Tento chrám je ale ještě zvláštním 
způsobem důležitý pro nás z České 
republiky. Roku 1204 zde byl prav-
děpodobně svatořečen sázavský 
opat Prokop; během IV. lateránského 
koncilu zde byl 22. listopadu 1215 vy-
svěcen na pražského biskupa Ondřej, 
který se pak stal důležitou postavou 
české církve; a  19. března 1729 zde 
byl triumfálním způsobem svatoře-
čen papežem Benediktem XIII. Jan 
Nepomucký, symbolicky uváděný 
do nebeské slávy svými dvěma jme-
novci a vedle Krista hlavními patrony 
tohoto chrámu: sv. Janem Křtitelem 
a  sv. Janem Evangelistou. Najdeme 
zde také mnoho artefaktů odkazují-
cích k naší zemi.

Pro mne osobně je Laterán zajímavý 
také tím, že tato basilika byla opa-
kovaně vypleněna, poničena země-
třesením či požáry a  zůstala určitý 
čas v  rozvalinách, takže zde rostla 
tráva a  pásly se zde ovce, ale zno-
vu povstala silou víry – např. do této 
současné krásy, kterou nyní máme 
možnost vidět. Zatím poslední po-
hroma postihla tuto basiliku v době, 
kdy jsem byl studentem na blízké pa-
pežské universitě, kdy zde u bočního 

A zde konkrétně na stavbu či klade-
ní základů. Tímto kladením základů 
je evangelizační, misionářská prá-
ce, přesvědčivé hlásání Krista, které 
i  v  naší zemi v  21. století je tak ak-
tuální!

• „dále na  tom už staví jiný“ – jiný 
pastýř anebo také každý člověk sám, 
protože každý sám je zodpovědný 
za svůj život, za svá rozhodnutí.

Tento chrám byl opakovaně bořen 
a  ničen ale vždy znovu povstával. 
Ano, byl různě dostavován, přesta-
vován ale jakoby ty základy v  tom 
4. století byly dobře položeny, takže 
ten chrám vždy znovu povstal. A  to 
je pro nás v ČR velkou výzvou, aby-
chom se zaměřili na to
1. klást dobré základy
2. a aby těmi základy byl Ježíš Kris-
tus
Je to jistě velké téma práce s dětmi, 
práce s mládeží, katechizace, dobré 
přípravy k přijetí svátostí, atd.

Budou na nás znovu a znovu přichá-
zet různé zkoušky, různé druhy seku-
larismů, totalit… ale dobře položené 
základy obstojí. Máme v  tom dobrý 

Posvěcení lateránské basiliky

vchodu 28. července 1993 vybuchla 
v zaparkovaném autě bomba a způ-
sobila značné škody.

V těchto souvislostech mne oslovilo 
dnešní čtení z 1 listu Korintským. Sv. 
Pavel zde využívá obrazu stavby, aby 
rozvíjel své myšlenky:

• „Podle Boží milosti, která mi byla 
dána…“ – je to milost apoštola, Bo-
hem povolaného do  služby; milost, 

příklad našich předchůdců, kteří měli 
dobré základy v  sobě a  sami kladli 
dobré základy v druhých. Proto jsme 
také přečkali nacismus, komunismus 
a  i  přes některá selhání jednotlivců 
se jako celek určitě nemáme za  co 
stydět.

Pro doplnění zmíním, že sám apoš-
tol Pavel hovoří o zkouškách (ty ver-
še jsou bohužel v  lekcionáři vyne-
chány): Zda někdo na tomto základu 
staví ze zlata, stříbra, drahého ka-
mení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo 
každého vyjde najevo. Ukáže je onen 
den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vy-
zkouší, jaké je dílo každého člověka.  
(1Kor 3:12-13)

Na závěr bych ještě zmínil sochu sv. 
Františka na protější straně náměstí. 
Odkazuje k  události, kdy v  dopro-
vodu prvních bratrů přišel František 
v roce 1209 do Říma s prosbou o po-
tvrzení řehole, podle které začali žít, 
jako základu nového řádu. Zdálo se 
nemožné, že by tato skupina „žeb-
ráků“ mohla předstoupit před pape-
že. Ale podařilo se to nakonec díky 
přímluvě Františkova přítele, biskupa 
z  Assisi. Papež Inocenc III. si znění 

ze které vychází jeho poslání, poslání 
architekta, stavitele

• „položil jsem jako zkušený stavitel 
základy“ – Pavel se zde představu-
je jako sophos architekton – hapax 
v  NZ! Je to člověk zdatný odbor-
ně i zkušeností i moudrostí; není to 
ale jen náš architekt ale také obec-
ně inženýr, stavbyvedoucí, projek-
tant… prostě ten, kdo může dohlí-
žet na stavbu ve všech jejích fázích. 

řehole vyslechl a  i  když ho dojala, 
namítl, že ta pravidla přesahují lid-
ské síly. Papeže pak ale ovlivnil sen, 
v  němž viděl Lateránský chrám, při 
němž se tehdy nacházelo papežské 
sídlo, nachylovat se k pádu a muže 
v  oděvu žebráka, v  němž poznal 
Františka, jak budovu podpírá. Ná-
sledně papež s řeholí souhlasil.

Možná stojí za zmínku připomenout, 
co už jsem zmiňoval na začátku, že 
je to začátek 13.stol a pár let od této 
události se zde odehrávaly událos-
ti důležité pro nás: pár let předtím 
roku 1204 zde byl pravděpodobně 
svatořečen sázavský opat Prokop; 
a pár let poté zde byl 22. listopadu 
1215 vysvěcen na  biskupa pražský 
Ondřej. 
Bratři a  sestry, je třeba dobře klást 
základy ale také tu budovu církve, 
která už stojí, chránit před různými 
škodami, útoky, hrozbami, před zří-
cením. To je také velké poslání nás 
pastýřů ale i všech věřících. A věřím 
a  doufám, že návštěva Říma při Ad 
limina nás všechny povzbudí, aby-
chom se do toho znovu s chutí a zá-
palem pustili.

AD LIMINA APOSTOLORUMAD LIMINA APOSTOLORUM

Přinášíme text kázání, které Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D., pomocný biskup pražský a gene- 

rální vikář, pronesl 9. listopadu 2021 v bazilice sv. Jana v Lateráně, během pouti českých a moravských 

biskupů v Římě.

ve středu u Panny Marie Větší a v pá-
tek u sv. Pavla za hradbami. A střídali 
jsme se jako celebranti a hlavní kaza-
telé. V sobotu jsme na závěr s obyva-
teli koleje Nepomucenum jeli na pouť 
do Assisi. Byl svátek sv. Anežky Čes-
ké, která se přátelila se svatou Klárou. 
Začali jsme tedy v  bazilice sv. Kláry, 
kde jsme nad jejím hrobem měli bo-

hoslužbu. Pak nás cestou do  bazi-
liky sv. Františka přijal místní biskup, 
blízko jehož sídla je pohřbený mladý 
novodobý světec Carlo Acutis, který 
zemřel v patnácti letech v roce 2006 
a  nedávno byl svatořečen. U  jeho 
hrobu jsme se také zastavili. A v ne-
děli jsme ještě před odjezdem měli 
mši svatou v kostele sv. Bartoloměje, 

který býval po několik století koste-
lem sv. Vojtěcha, dodnes je v  levé 
kapli u  oltáře uchovávána paže sv. 
Vojtěcha. Zde jsme tedy měli zá-
věrečnou mši svatou před odletem 
z Říma.

Stanislav Zeman

U hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta

Mons. Zdenek Wasserbauer káže v Lateránské bazilice
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„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky,“ vyzývá pro-
rok Izaiáš. Jedním ze způsobů, jak dostát jeho výzvě, jsou 
skutky lásky: pomoc bližním v nouzi a jejich obdarování. 
„Je k  tomu zapotřebí pouze naše schopnost podělit se 
o část své hojnosti a dostatku. Je totiž spousta lidí, kterým 
se nedostává ani základních životních potřeb, kteří potře-
bují pomoc v těžkostech a naši pozornost. Jejich trápení 
bývá většinou skryté nebo přehlížené. My v Charitě je však 
máme na očích, pracujeme s těmito lidmi a pomáháme 
jim. Zveme k pomoci v blížícím se adventním čase všech-
ny lidi dobré vůle,“ připomíná tradiční adventní akci Arci-
diecézní charity Praha ředitel Jaroslav Němec.  

Díky štědrosti „adventních“ dárců tak může Charita při-
pravit celou řadu vánočních překvapení pro ty, na které 
často vůbec nikdo nepamatuje. „Může to být třeba sou-
sedka, které svým darem zaplatíte terapeutickou hodi-
nu. Nikdo nevidí, že ji týrá manžel a ona nemá peníze, 
aby si zařídila odbornou pomoc. Další rodinka může 
mít díky vaší pomoci na  vánočním stole dobroty, kte-
ré by si nikdy nemohla dovolit. Vaše štědrost adventu 
a Vánoc však může mířit i daleko za hranice naší země,“ 
vysvětluje Jaroslav Němec a zdůrazňuje, že dar, v němž 
se dělíme o to, čeho máme více než ten druhý, je uzná-
ním potřebnosti a rovné důstojnosti všech lidí. „Protože 
nakonec všechno naše dávání vánočních dárků má svůj 
základ v Božím daru nového, zlem nezatíženého života, 
který nám všem byl darován v Ježíši Kristu,“ připomíná 
ředitel Němec.

Adventní období a Vánoce jsou každoročně příležitostí k obdarování našich blízkých. K tradici církve 
však patří pamatovat v tomto liturgickém období také na chudé a potřebné. 

Adventní výzva  
Arcidiecézní charity Praha
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Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi! 
Věnovat můžete prostřednictvím Arcidiecézní charity například potravinový 

balíček rodině v nouzi. 

CHARITA

A ŽIVÁ SETKÁNÍ 2021

Pražský hrad
Mladotův dům

Vikářská 37

od 28. 11. 2021 
do 10. 1. 2022

METROPOLITNÍ KAPITULA U SV. VÍTA A SPOLEK ČLOVĚK A VÍRA 

pod záštitou kardinála Dominika Duky

VÁS ZVOU NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

OTEVÍRACÍ 
DOBA:

všední dny 
11–15 hodin

víkendy a svátky 
10–16 hodin
vstup zdarma

OBRACÍME SE NA VÁS S PROSBOU O „VÁNOČNÍ DÁREK“ PRO LIDI,  
KTEŘÍ SE OCITAJÍ V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.

• Pomoc lze směřovat lidem v nouzi u nás: pro seniory, rodiny nebo děti školou povinné, které vyrůstají v chudých rodinách.
• Obdarovat můžete také potřebné v rozvojových zemích jako je Indie, Uganda či Zambie.

• Váš dar můžete poslat online pomocí platební karty nebo převodem částky na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha. 
Jakákoli částka pomůže.

• Charita Váš dar promění v podporu lidem, kteří se ocitají v tíživé životní situaci. 
• Váš dar potěší a pomůže zároveň.

Číslo účtu pro pomoc u nás: 749986/5500
Terapeutická hodina pro týranou ženu (500 Kč):  
- variabilní symbol 45 21
Potravinový balíček rodině v nouzi (800 Kč):  
- variabilní symbol 41 21
5 hodin pečovatelské služby pro seniora (1 000 Kč):  
- variabilní symbol 70 21

Číslo účtu pro pomoc v zahraničí 749011/0100
Aktovka se školními pomůckami (400 Kč):  
- variabilní symbol 20 961
Výživa pro dítě s podvýživou (1 100 Kč): 
- variabilní symbol 20 931
Domácí zvíře – zdroj obživy pro chudou rodinu (2 500 Kč): 
- variabilní symbol 20 971

Více informací na www.praha.charita.cz/adventni-vyzva
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO
 8. prosince od 9.30 Akademie ne-

jen pro seniory. P. Kamil Strak povede 
adventní duchovní obnovu na  téma 
„Mládež svá a originální“. Čím mládež 
žije? Co nového přináší? Co může 
starší člověk nabídnout mladému? 
Postřehy z  doprovázení mladých 
na  cestě životem. V  průběhu bude 
možnost svátosti smíření a  duchov-
ního rozhovoru. Obnovu zakončíme 
mší svatou.  
                                     www.apha.cz/ps

PASTORAČNÍ STŘEDISKO  
– CENTRUM PRO RODINU

 25. ledna – 15. března Společná pří-
prava na život v manželství. Vždy v úte-
rý od 19.30 do 21.30 (Kolejní 4, Praha 
6 - Dejvice). Snoubenci se přihlašují 
na  https://apha.cz/novinky/spolecna-
-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-
-sv-vojtecha-3/. Myslete na  přípravu 
včas, kapacita kurzu je omezená. 

 12. února Pouť ke  sv. Valentinu. 
Dvě části: Od 10.00 – 15.00 rekolek-
ce pro snoubence i pro všechny, kdo 
uvažují o  manželství. Povede Mons. 
Aleš Opatrný v prostorách Kolegiátní 
kapituly na  Vyšehradě. Podrobnosti 
a přihláška na https://pastorace.apha.
cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/va-
lentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/ 
Od  15.30 poutní mše v  bazilice sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě, celebruje 
P. Michal Němeček.
Pokud nebude možné setkávání, za-
jistíme program distanční formou.
                                     www.apha.cz/cpr

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM  
PRO MLÁDEŽ

 3. – 5. prosince Tematická víken-
dovka v  Nazaretě pro mladé (cca 15 
– 19 let), přihlašování na webu ADCM. 

 14. – 16. ledna Tematická víken-
dovka v Nazaretě pro mladé (11 – cca 
15 let), přihlašování na webu ADCM. 
                                       www.adcm.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
 4. prosince od  9.00 Adventní du-

chovní obnova v  bazilice – vede 
Mons. Josef Žák. Po kající pobožnosti 
s  duchovním slovem následuje ado-
race Nejsvětější svátosti. Bude mož-
nost svátosti smíření. Od  11.00 mše 
svatá, od  12.00 zakončení krátkým 
koncertem.

Vzhledem k  epidemii nemoci Covid-19 doporučujeme sledovat internetové stránky jednotlivých přispěvatelů.

 10. prosince od  14.00 do  19.00 
Svatohorský adventní jarmark ve skle-
pení. Přijďte nasát adventní atmosféru 
do svatohorského sklepení. Čeká vás 
ochutnávka vín, horká medovina, tep-
lé svatohorské oplatky a různé druhy 
tvoření i prodej výrobků. 

 18. prosince od 18.00 Předvánoč-
ní zpívání ve  svatohorském sklepení. 
Hraje a  zpívá skupina Náhodná se-
šlost. Vstup spodním vchodem pod 
klášterem.

 22. prosince od  18.00 Přinesení 
betlémského světla skauty. Dopro-
vodný program pro děti připraví pří-
bramské skautské oddíly. Betlémské 
světlo bude k dispozici v předsíni ba-
ziliky do konce kalendářního roku.

 25., 26. prosince a  1. ledna 
od 14.00 Zpívání u  jesliček v bazilice 
za  doprovodu varhan. Hrají svato-
horští varhaníci.

Roráty – prosincové soboty od 6.00.  

Výstavy
 „Výstava betlémů“ V  rohové 

Mníšecké kapli od  17. prosince do   
2. ledna. Betlém v  bazilice bude od 
24. prosince do  2. ledna přístupný 
denně v době otevření baziliky, boční 
kaple sv. Ignáce, vchod z druhé strany. 

 „Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její 
rekonstrukce“ Výstava je umístěna 
v  rohové Plzeňské kapli a  je volně 
přístupná v  otevírací době prodej-

 

Římskokatolická farnost u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie—Příbram 

261 01 Příbram II, Svatá Hora 591, tel.:+420 318 429 943,e-mail:prohlidka@svata-hora.cz 
Otevírací doba areálu: pondělí - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00 

 
 

Svatohorský adventní 
jarmark ve sklepení 

 
 

Zveme Vás v pátek  10. prosince od 14:00 do 19:00  
do sklepení na Svaté Hoře  

na tradiční adventní jarmark. 
 
 

Přijďte nasát adventní atmosféru do svatohorského 
sklepení.  

 
Čeká vás ochutnávka vín, horká medovina, teplé 

svatohorské oplatky a různé druhy tvoření i prodej 
výrobků.  

 
Vstup dobrovolný, vchodem pod Svatou Horou. 

Z diáře  
KARDINÁLA DUKY

Z diáře 
BISKUPA MALÉHO

Z diáře  
BISKUPA WASSERBAUERA

2. 12. / 19.00  Nymburk / Obecní 
dům / beseda z cyklu Večery při 
svíčkách

3. 12. / 16.30  Praha-Vinohrady / 
kostel sv. Ludmily / mše sv. za povolání

4. 12. / 9.00  Veliš / Obecní úřad / 
duchovní obnova pro farnost

4. 12. / 11:00  Veliš / kostel sv. 
Josefa / mše sv.

5. 12. / 15.00  Praha-Kobylisy / 
kostel ČCE U Jákobova žebříku / 
bohoslužba slova pro společenství 
Logos

7. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

7. 12. / 19.00  Praha-Vinohrady / 
kostel ČCE v Korunní ul. / ekumenická 
bohoslužba studentů vysokých škol

9. 12. / 17.30  Plzeň-Lobzy / kostel 
sv. Martina a Prokopa / mše sv.

9. 12. / 18.15  Plzeň-Lobzy / 
Salesiánské středisko mládeže / 
beseda 

14. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

17. 12. / 14.00  Praha-Malá Strana / 
Senát PČR / kulatý stůl k 10. výročí 
úmrtí Václava Havla

18. 12. / 10.00  Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. za Václava 
Havla 

25. 12. / 10.00  Praha-Krč / kostel 
sv. Františka z Assisi / mše sv.

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

1. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

7. 12. / 18.00  Praha-Nové Město / 

kostel sv. Štěpána / mše sv. 

za zemřelé bezdomovce

15. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

18. 12. / 11.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. za Václava Havla

19. 12. / 9.30  Praha-Staré Město / 

Týnský chrám / mše sv.

20. 12. / 11.00  Praha-Malá Strana / 

kostel Panny Marie (u Kajetánů) / mše 

sv. pro Arcidiecézní charitu Praha

22. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

25. 12. / 10.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. – Boží hod 

vánoční

25. 12. / 17.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / nešpory

31. 12. / 16.00  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. na poděkování

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

7.12. 7. 12. / 9.00  Svatá Hora 

u Příbrami / účast na vikariátní 

konferenci příbramského vikariátu

8. 12. / 17.00  Březnice / mše sv.

10. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

15. 12.  Zlín / setkání se seniory

16. 12. / 10.00  Praha-Žižkov / 

Olšanské hřbitovy / pieta u hrobu  

P. Františka Josefa Řezáče

17. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

23. 12. / 6.30  Praha-Hradčany / 

katedrála / mše sv. s rorátními zpěvy

28. 12. / 11.00  Praha- Malá 

Strana / kostel Panny Marie Vítězné 

(Pražské Jezulátko) / poutní mše sv. 

za nenarozené děti 
Fo

to
: L

u
b

o
m

ír
 H

o
lý

 /
 Č

lo
vě

k 
a 

V
ír

a



12 13PROGRAMY PROGRAMY

ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY
 13. prosince od 19.00 Večer chval 

v  kostele sv. Anežky. Součástí bude 
modlitba za  vnitřní uzdravení, mož-
nost přímluvné modlitby od  přítom-
ných kněží, svátost smíření i duchovní 
rozhovor. Pojďte s  námi na  začátku 
týdne prožít přítomnost a sílu Ducha 
svatého, otevřít se milostem a  spo-
lečně Pána chválit.

 14. prosince od  18.00 Česká mše 
vánoční v  kostele sv. Anežky. Zazní 
v provedení žáků, studentů „seniorů“, 
učitelů, rodičů a  hostů ZUŠ Vadima 
Petrova na  Spořilově. Nastudová-
ní a  dirigentské taktovky se ujal Petr 
Anděl. Dobrovolné vstupné bude po-
ukázáno na  konto na  ozvučení kůru 
kostela sv. Anežky České.

 19. prosince od  17.00 Adventní 
folklorní setkání na  Spořilově. Jako 
host vystoupí Folklorní soubor Lučin-
ka, který vznikl v  roce 1987 na Praze 
13 pod vedením Bohunky Kaucké. 
Celý program nás provede od podzi-
mu přes svatomartinské posvícení až 
do adventu a vánočního večera. Závěr 
programu bude patřit koledám, které 
si určitě všichni rádi společně zazpí-
váme s  živou lidovou muzikou. Akci 
pořádá Dětský folklorní soubor Vrbina 
v sále kostela sv. Anežky.  
Roráty vždy ve středu, čtvrtek, a pá-
tek od 18.00, v neděli od 8.30.  
                       https://farnost-sporilov.cz

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

 5. prosince od  11.00 Mikulášská 
besídka pro děti v Nazaretě.

 18. prosince Farní duchovní obno-
va. Od  7.00 rorátní mše svatá, poté 
následuje dopolední program du-
chovní obnovy v Nazaretě. 
Rorátní mše svaté při svíčkách v kos-
tele sv. Jakuba vždy v úterý a ve středu 
od 6.30 a v sobotu od 7.00; v kostele 
sv. Prokopa Hrnčíře vždy ve  čtvrtek 
od 6.00.
                        www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA 
PRAHA-BRANÍK 

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

 24. prosince od  14.00 do  15.30 
Živý betlém, od 15.00 Vánoční zpívání, 
od 16.00 mše svatá (nejen pro děti a se-
niory), od 24.00 půlnoční mše svatá.

 25. prosince od 14.00 do 16.00 Mož-
nost prohlídky Branického betléma.

 26. prosince od  14.00 do  16.00 
Možnost prohlídky Branického betléma.
Od  vánočních svátků je možnost 
vždy před a po mši svaté si prohléd-
nout Branický betlém.    
                                  www.farnostbranik.cz

ŘKF U KOSTELA SV. MICHAELA 
ARCHANDĚLA PRAHA-PODOLÍ 

 28. prosince od  15.00 Mše svatá, 
poté následuje prohlídka betléma.
Od vánočních svátků je možnost vždy 
před a  po  mši svaté si prohlédnout 
Podolský betlém.
        https://farnost-podoli.webnode.cz

ŘK DUCHOVNÍ SPRÁVA U KOSTELA 
SV. IGNÁCE Z LOYOLY PRAHA-
NOVÉ MĚSTO

 12. prosince od  19.00 Adventní 
koncert v  rámci cyklu „Svatoignácké 
hudební podvečery“ v  kostele sv. Ig-
náce z Loyoly. Program: M. Greene, M. 
Corrette, P. J. Vejvanovský, A. Guilmant, 
F. Schubert, L. Boëllmann, B. A. Wieder-
mann, P. M. Dubois, D. Bédard. Účinkují: 
Jan Verner – trubka, Martin Maxmilian 
Kaiser – varhany. Vstupné činí 100 Kč.

 Do  23. prosince Výstava „40 let 
Společnosti sester Ježíšových“. Se-
známení se vznikem, historií i součas-
ností této řeholní společnosti. Sestry 
SSJ působí v Praze u kostela sv. Igná-
ce od roku 1993.     
                      https://www.kostelignac.cz

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO 

 5. prosince od  16.30 Druhý ad-
ventní koncert v podání smyčcového 
orchestru Musica Alternativa pod ve-

dením J. Kořána a  J. Šimáčka. Zpěv: 
Šárka Venclová; na  koncertě zazní 
mimo jiné i skladby Antonína Dvořáka 
na  počest 180. výročí jeho narození. 
(kostel Sv. Rodiny)

 10. prosince od  17.00 Vánoční 
koncert žáků Zuzany Hrbkové z  KC 
Průhon. (refektář)

 11. prosince od  14.00 do  18.00 
Adventní zastavení u  kláštera - vá-
noční atmosféra, svařené víno, káva, 
čaj, cukroví, perníčky, dárky, adventní 
dobročinný bazárek klášterních po-
kladů, živá hudba - kapela Motovidlo. 
(atrium Domova)

 12. prosince od 16.30 Třetí advent-
ní koncert v  podání Řepského sou-
sedského sboru. (kostel Sv. Rodiny)

 14. prosince 17.00 Adventní kon-
cert Vokálního společenství Cantio. 
(kostel Sv. Rodiny)

 19. prosince od  19.00 Čtvrtý ad-
ventní koncert. Břevnovský chrámový 
sbor, působící u sv. Markéty v Břevno-
vě v Praze 6, odehraje spolu s orches-
trem a sólisty koncert duchovní hud-
by. Na programu je J. J. Ryba: Česká 
mše vánoční a pastorela Rozmilý sla-
víčku. (kostel Sv. Rodiny)

 21. prosince od 19.00 Stříbrné vá-
noce - koncert plný nádherných vá-
nočních písní a koled v podání Jakuba 
Hübnera a  jeho hostů za doprovodu 
CMP Orchestra a  Kühnova dětského 
sboru s  dirigenty Michalem Macou-
rkem a  Petrem Jiříkovským a  sbor-
mistryní Terezou Bystřickou. (kostel 
Sv. Rodiny, vstupenky nutno zakoupit 
předem přes TICKETLIFE.CZ)

 2. ledna od 17.00 J. J. Ryba - Česká 
mše vánoční. (kostel Sv. Rodiny)
Aktuální informace na  webových 
stránkách a Facebooku Domova.
                                www.domovrepy.cz

KOMUNITA CHEMIN NEUF 
 Od 3. do 5. prosince FAMILY GAME 

- HRA NEBO BOJ? - víkend pro mlá-
dež 14-18 let v  klášteře Tuchomě-
řicích. Více informací a  registrace 
na webových stránkách komunity.

 Od 27. prosince do 1. ledna Rise ‚N‘ 
Shine - Jericho (duchovní obnova pro 
mládež 18-30 let) v klášteře v Tucho-
měřicích. Více informací a  registrace 
na webových stránkách komunity.
Každé úterý od  20.00 Modlitební se-
tkání v klášteře v Tuchoměřicích (z Bo-
řislavky, Metro A, busem 312 do zastáv-
ky Zámek Tuchoměřice). Konání setkání 
si vždy ověřte na stránkách komunity.         
                                  www.chemin-neuf.cz
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ny. Vytvořena byla ve spolupráci ŘKF 
na  Svaté Hoře a  Státním okresním 
archivem Příbram. Vyšla publikace 
dr.  Smolové stejného názvu, kte-
rá je rozšířena ještě o  další informa-
ce o  požáru. Ke  koupi je v  prodejně 
na Svaté Hoře či ve Státním okresním 
archivu Příbram.   

 „Svaté relikvie a jejich kult“ – kle-
notnice v  Proboštství, návštěva je 
možná každý všední den. Začátek 
prohlídky je v  prodejně v  ambitech 
pod hodinovou věží, rezervace na tel. 
čísle 318 429 943, vstupné činí 50 Kč.

 „Varhany“ – prostory Svatohorské-
ho poutního muzea.
E-shop Svaté Hory: https://svata-ho-
ra.cz/internetovy-obchod
                                 www.svata-hora.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY 
TEREZY 

 5. prosince od  17.00 Mikulášská – 
více informací na webu KCMT.

 5. prosince od  16.00 Druhý ad-
ventní koncert – GEMINI MUSICALES 
– „Veni Emmanuel“. Adventní hudba 
pozdního středověku za  doprovodu 
dobových nástrojů v provedení vokál-
ně-instrumentálního souboru staré 
hudby. Doporučené vstupné 100 Kč 
(kostel sv. Františka na Chodově)

 8. prosince od 19.00 Hudební ka-
várna a DUO NABOSO. Koncert na vl-
nách folku, šansonu a jazzu; vstupné 
60 Kč.

 9. prosince od  19.00 Zastavení 
u Matky Terezy – jméno hosta bude 
upřesněno na webu KCMT. 

 12. prosince od 16.00 Třetí advent-
ní koncert – VIVAT FLAUTO – koncert 
flétnového souboru pod vedením 
Blanky Vyskočilové. Vstupné dobro-
volné. (sál KCMT)

 15. prosince od 17.00 do 18.00 Čas 
pro svátost smíření pro děti. (KCMT)

 16. prosince od 18.00 Setkání před 
Betlémem. Divadlo Víti Marčíka. Do-
poručené vstupné 100 Kč. (KCMT)

 19. prosince od  16.00 Čtvrtý ad-
ventní koncert – SHIRIM ASHIRIM – 
koncert židovské hudby. Doporučené 
vstupné 100 Kč. (KCMT)

 21. prosince od  16.00 do  20.00 
Čas pro svátost smíření pro dospělé. 
(kostel sv. Františka na Chodově)

 23. prosince Betlémské světlo – 
bude upřesněno na webu KCMT.

 2. ledna od 18.00 Česká mše vánoč-
ní J. J. Ryby v podání absolventů Arci-
biskupského gymnázia a jejich přátel.
Roráty – každý čtvrtek a  pátek 

od  6.45 v  Komunitním centru Matky 
Terezy. 
Adventní ticho – v  adventním čase 
jsme často zahlceni přípravami na Vá-
noce. Přijměte pozvání k  odpočinutí 
si v kapli Matky Terezy v Komunitním 
centru na  Hájích. Každou adventní 
středu od  9.00 do  17.30. Vstup pod 
zvonicí. 
Adventní duchovní obnova – krát-
ké duchovní zastavení s P. Michaelem 
v kostele sv. Františka. Každé adventní 
úterý od 18.45.
                                          www.kcmt.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY  

 1., 8. a  15. prosince Beta – Pravi-
delné setkání ve  formě přednášky 
a  diskuse pod vedením P.  Václava 
Šustra na  téma II. vatikánského kon-
cilu. V prosinci nad konstitucí Lumen 
gentium.

 5. prosince od 16.00 Přijde sv. Mi-
kuláš. Zveme všechny děti do Komu-
nitního centra sv. Prokopa na setkání 
se sv. Mikulášem, který dorazí v  do-
provodu laskavých andělů. Je ne-
zbytné předběžné přihlášení na webu 
farnosti, kde je od 20. listopadu umís-
těn přihlašovací formulář. Příspěvek 
na mikulášský balíček činí 80 Kč na ro-
dinu.

 14. prosince od 18.00 Varhanní ad-
ventní koncert v  kostele sv. Jakuba. 
Program: J. S. Bach, G. F. Händel, W. 
A. Mozart, C. Franck, aj. a varhanní im-
provizace Vl. Roubala. 

Účinkuje: Vladimír Roubal – varhany, 
Jan Verner – trubka a Lucie Silkenová 
– soprán.

 24. prosince od  14.00 do  16.00 
Budou otevřeny oba kostely (kostel 
sv. Jakuba St. i kostel sv. Prokopa) pro 
modlitbu a návštěvu betléma.

 25. prosince od  15.00 do  17.00 
Bude otevřen kostel sv. Jakuba St. pro 
modlitbu a návštěvu betléma.

 25. prosince od 17.00 Koncert J. J. 
Ryba: Česká mše vánoční. V  kostele 
sv. Jakuba účinkuje Stodůlecký chrá-
mový pěvecký sbor s hosty a orches-
trem. Řídí Mgr. Jiří Kubík.
                       www.farnoststodulky.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ 
CENTRUM SV. TOMÁŠE

 4. prosince od 10.00 do 17.00 Be-
nefiční adventní jarmárek. Akce se 
koná ve  spolupráci s  Cestičkou z. 
s. a  je určena na  podporu Azylové-
ho domu sv. Ludmily v  Mokrovra-
tech. Těšit se můžete na originální vý-
robky místních umělců, doprovodný 
program pro děti a pokojnou předvá-
noční atmosféru. (Pastorační centrum 
sv. Tomáše)

 7. prosince od  18.00 Přednáško-
vé setkání s Janou Sieberovou UMĚ-
NÍ DOPROVÁZET. Etické a  praktické 
otázky týkající se péče o  nemocné 
a umírající. J. Sieberová založila mo-
bilní hospic v  Hořicích, je autorkou 
mnoha knížek na toto téma a předná-
ší zdravotníkům i  laikům, externě též 
na Lékařské fakultě v Hradci Králové. 
Upozorňujeme, že pro vstup je nutný 
QR kód O-T-N. (Pastorační centrum 
sv. Tomáše) 

 13. prosince od 15.00 až do večer-
ních hodin Zpovědní odpoledne – 
příležitost ke svátosti smíření před Vá-
nocemi. Prosíme, na zpověď po 18.00 
se domlouvejte přímo s  P.  Angelem 
(tel. 777 739 612). (Pastorační centrum 
sv. Tomáše)

 26. prosince od 16.00 Živý Betlém. 
Společné putování s vánočním příbě-
hem a s písničkami od kostela Nejsvě-
tější Trojice (u zámku) k živému Bet-
lému na zahradě Pastoračního centra 
sv. Tomáše.

 Do  19. ledna Výstava  „Od  podzi-
mu k adventu“ – výtvarné práce dětí 
z výtvarného kurzu Malování s Mirem 
a Danielou. Žáci představují své mal-
by, tisky a  prostorové práce. (Pasto-
rační centrum sv. Tomáše)
                            www.farnostdobris.cz
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 Mgr. Bc. Viktor Mach byl s účinností 
od  9. října 2021 ustanoven k  jáhenské 
službě v Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích.

 Mgr.  Petr Megela byl s  účinností 
od  9. října 2021 ustanoven k  jáhen-
ské službě v Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-
-Zbraslavi.

 Mgr. Bc. Jan Primus byl s účinností 
od 1. října 2021 do 30. září 2024 jme-
nován a  ustanoven okrskovým viká-
řem vikariátu Příbram.

 P. Mgr. Jindřich Martin Poláček OP 
byl na žádost svého řeholního před-
staveného s  účinností od  15.  října 
2021 uvolněn z funkce farního vikáře 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Bartoloměje Praha-Kyje.

 Doc.  PhDr.  ThLic.  Marek Šmíd, 
Ph.D., byl s účinností od 9. října 2021 
ustanoven k  jáhenské službě v  Řím-
skokatolické farnosti Jirny.

 Bc.  Jan Špaňhel byl s  účinností 
od  9. října 2021 ustanoven k  jáhen-
ské službě v Římskokatolické farnosti 
u  kostela sv. Remigia v  Praze-Čako-
vicích a  v  Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Kříže v Praze-Vinoři.

 Mgr. Bc. Ondřej Špaček byl s účin-
ností od 9. října 2021 ustanoven k já-
henské službě v Římskokatolické far-
nosti Benešov.

 Jan Šulc byl s  účinností od  9. říj-
na 2021 ustanoven k  jáhenské službě 
v Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Filipa a Jakuba v Praze-Hlubočepích.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
 P.  Mgr.  Dismas Michael Tomaštík 

OFMCap., provinciál Řádu menších 
bratří kapucínů, 4. 12. 1966 (55 let)

 P.  Mgr.  Mikuláš Selvek O.Praem., 
administrátor v Praze-Strahově, 6. 12. 
1976 (45 let)

 Mgr.  Jiří Neliba, výpomocný du-
chovní v Kladně, 10. 12. 1945 (76 let)

 P.  Victor Carlito Fernandes OCD, 
působící v Praze, 14. 12. 1961 (60 let)

 P.  Jan Vývoda SDB, výpomocný 
duchovní v  Praze-Kobylisích, 21. 12. 
1924 (97 let)

 P. ThMgr. Jerzy Cymanowski MIC, 
farní vikář v Hrádku u Vlašimi, 23. 12. 
1966 (55 let)

 Ing. Mgr. Viktor Frýdl, kaplan v Do-
mově pro seniory kardinála Berana 
v Mukařově, 27. 12. 1943 (78 let)

 Mgr.  Alois Zoubek, trvalý já-
hen v  Lysé nad Labem, 27. 12. 1944  
(77 let)

 Mgr. Krystof Henriko, administrátor 

v Jílovém u Prahy, 28. 12. 1976 (45 let)
 Mgr.  Jaromír Odrobiňák, admini-

strátor v Praze-Proseku, 30. 12. 1966 
(55 let)

 P.  Augustin Otakar Šváček OFM-
Cap., výpomocný duchovní u klášter-
ního kostela sv. Josefa v  Praze-No-
vém Městě, 30. 12. 1936 (85 let) 

VÝROČÍ SVĚCENÍ
 Prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník, 

5. 12. 1954 (67 let)
 P.  Benedikt Vladimír Holota OFM, 

působící v Praze, 8. 12. 1952 (69 let)
 Mons. ThDr.  Jan Balík, PhD., ka-

novník, generální vikář, 14. 12. 1991 
(30 let)

 Ludvík Pfeifer, kněz královéhra-
decké diecéze, na odpočinku ve Staré 
Boleslavi, 18. 12. 1976 (45 let)

 P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem., pů-
sobící v Praze, 21. 12. 1971 (50 let)

 Mgr.  Ing.  Martin Opatrný, trvalý 
jáhen v Praze-Dejvicích, 21. 12. 1996 
(25 let)

 P.  RNDr.  Mgr.  Josef Šplíchal SDB, 
výpomocný duchovní v  Praze-Pod-
skalí, 25. 12. 1968 (53 let)

RADIO PROGLAS
 8. 12. (12.00) Kaple Ducha Svaté-

ho v Proglasu na poděkování za 26 
let vysílání (P. Martin Holík) 
 
RORÁTY 

 6. 12. (6.20) Kaple Ducha Svatého 
v Proglasu (P. Martin Holík) 

 20. 12. (6.20) Kaple Ducha Svaté-
ho v Proglasu (P. Martin Holík) 
 

 4. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Josef Novotný) 

 11. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Josef Novotný) 

 18. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Josef Novotný)   
 

VÁNOCE 
 24. 12. (21.00) Kostel Narození 

Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokyt-
nou (Jan Krbec) 

 25. 12. (9.00) Kostel sv. Jana Křti-
tele v Šumperku 

 26. 12. (9.00) Kostel sv. Jana Křti-
tele v Šumperku 

 31. 12. (16.00) Poděkování 
za uplynulý rok

Aktuální program: www.proglas.cz/
program

TELEVIZE NOE
 2. – 6. 12. Přenosy z papežské 

cesty do Řecka a na Kypr
 2. 12. (18.00) Kostel sv. Mikuláše 

v Praze
 5. 12. (10.30) Kostel sv. Jana Křti-

tele v Kněždubu
 14. 12. (10.30) Mše sv. z kaple 

Telepace
 19. 12. (10.30) Mše sv. z kaple 

Telepace
 24. 12. (22.00) Vigilie ze Slavnosti 

Narození Páně, kostel Svatého Ducha 
v Ostravě-Zábřehu

 25. 12. (10.00) Slavnost Narození 
Páně, kostel sv. Jana Křtitele v Dol-
ních Bojanovicích

 26. 12. (10.00) Svátek Svaté Rodi-
ny, kostel sv. Marka v Ostravě-Heř-
manicích

 1. 1. (00.05) Slavnost Matky Boží 
Panny Marie, bazilika na Sv. Hostýně

 2. 1. (10.30) Kostel sv. Jana Křtitele 
v Dolní Lutyni

Aktuální program: www.tvnoe.cz/program
Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
Všeobecný úmysl        
Katecheté: Modleme se za kateche-
ty, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo 
Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou 
a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.

Národní úmysl
Děkujeme za advent a Vánoce a pro-
síme za srdce otevřená pro velký Boží 
dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš 
je blízko každému člověku.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
 Od 2. do 5. prosince

Ikonopisecký kurz / p. Martin Damian / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz
 Od 5. do 9. prosince

Adventní duchovní obnova pro 
všechny / P. Antonín Dąbrowski OFM / 
Velehrad / http://stojanov.cz
 Od 6. do 12. prosince

Ignaciánské exercicie / P. Richard 
Greisiger SJ / Hostýn / http://hostyn.cz
 Od 9. do 12. prosince

Exercicie „Mapa duchovního života – 
cesta očistná, osvětná a sjednocující“ / 
Václav Čáp / Svatá Hora / www.
svata-hora.cz

Vzhledem k epidemické situaci mohou 
nastat změny, proto doporučujeme 
sledovat webové stránky pořadatele. 

CHARITA BEROUN 
 5. prosince od  15.00 Adventní 

koncert v kostele sv. Jakuba Staršího 
v  Berouně. Zahraje seskupení „Bár-
ka Music“. Kapelu tvoří violoncellista 
Pavel Barnáš (člen Symfonického or-
chestru Českého rozhlasu) a harfeni-
stka Ivana Pokorná (členka orchest-
ru Národního divadla). Vstupné činí 
100 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. 
                        https://beroun.charita.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ 
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA 
NA VYŠEHRADĚ

 29. listopadu od 6.30 Roráty v kos-
tele Stětí sv. Jana Křtitele.

 2. prosince od  20.00 Adventní 
koncert Městské části Praha 2.

 5. prosince od 16.30 Varhanní kon-
cert.

 14. prosince od  18.00 Adventní 
koncert pro TICHÝ SVĚT, o.p.s. tlu-
močený do posunkové řeči, účinkuje 
Pěvecký a  hudební sbor Besharmo-
nie, Pueri guadentes, Igor Ozorovič.

 18. prosince od  16.30 Adventní 
benefiční koncert ve prospěch Dět-
ského centra v  Plzni, účinkuje Trio 
Classic.

 24. prosince od  7.30 Mše sva-
tá s  ranními chválami. Od  10.00 
do  16.00 rozdávání betlémského 
světla. Od  23.30 Vánoční varhanní 
skladby (Ondřej Valenta – varhany), 
od 24.00 půlnoční mše svatá.

 26. prosince od  15.00 Zpívá-
ní u  jesliček pro děti a  dospělé, 
od  16.30 Vánoční varhanní koncert 
(varhany – Ondřej Valenta).

 9. ledna od 16.30 Vánoční koncert 
(Komorní orchestr FarMusica, diri-
gent Michael Housa, varhany Ondřej 
Valenta).

 14. ledna od 18.00 Slavnostní mše 
svatá v  bazilice (výročí úmrtí krále 
Vratislava, zakladatele kapituly).

Vyšehradské jesličky budou zpří-
stupněny v návštěvní době baziliky
• do 23. prosince denně 10.00 – 17.00 
(bez Jezulátka) 
• 24. prosince 10.00 – 16.00 (bez Je-
zulátka) 
• od  25. prosince do  30. prosince 
denně 10.00 – 17.45 
• 31. prosince 10.00 – 16.15 
• 1. a 2. ledna 10.00 – 17.45 
• od 3. ledna do 2. února denně 10.00 
– 16.45 
                                            www.kkvys.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V HÁJKU 
 10. prosince od 11.00 Panny Marie 

Loretánské, celebruje P. Radek Tichý.    
                                     www.hajek.ofm.cz

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ PRAHA-NOVÉ 
MĚSTO 

 3. prosince od  18.00 Mše svatá. 
Po jejím skončení následuje od 18.45 
hodinová moderovaná adorace s reli-
kvií sv. otce Pia z Pietrelciny.    
                                     www.kapucini.cz

VARHANNÍ NEŠPORY 
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ

 V pondělí 13. prosince od 18.00 se 
koná v rámci cyklu „Varhanní nešpory 
maltézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby RORATE. Program: J. S. Bach, 
C. Vodňanský, M. Pšenička. Účinkují: 
Čeští madrigalisté, umělecká vedoucí 
Veronika Hádková, Miroslav Pšenič-
ka – varhany. Místo konání: řádový 
kostel Panny Marie pod řetězem, Lá-
zeňská ulice, Praha 1. Koncert pořádá 
Suverénní Rytířský a  Špitální řád sv. 
Jana z  Jeruzaléma, Rhodu a  Malty 
a  Společnost pro duchovní hudbu 
za finanční podpory MČ Praha 1.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
 Dne 9. října 2021 přijali v  katedrá-

le sv. Víta, Václava a  Vojtěcha jáhen-
ské svěcení pro pražskou arcidiecézi 
Bc.  František Drozd, Bc.  Mgr.  Jakub 
Haloda, Ph.D., Mgr.  Jan Kolouch, 
Mgr.  Bc.  Viktor Mach, Mgr.  Petr Me-
gela, doc.  PhDr.  ThLic.  Marek Šmíd, 
Ph.D., Mgr. Bc. Ondřej Špaček, Bc. Jan 
Špaňhel a  Jan Šulc. Světitelem byl 
Mons. ThLic.  Ing. Zdenek Wasserbauer, 
Th.D., pomocný biskup a generální vikář.

USTANOVENÍ
 Doc.  ThLic.  Jaroslav Brož, Th.D., 

S.S.L., byl na základě své rezignace ze 
dne 4. července 2021 s účinností od 1. 
listopadu 2021 uvolněn z  funkce ka-
novníka (sídelního) Kolegiátní kapitu-
ly Všech svatých na  Hradě Pražském 
a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven čestným (nesídelním) 
kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech 
svatých na Hradě Pražském.

 Bc.  František Drozd byl s  účinností 
od 9. října 2021 ustanoven k  jáhenské 
službě v Římskokatolické farnosti Slaný.

 P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý 
OFMCap. byl na žádost svého řehol-
ního představeného s účinností od 1. 
listopadu 2021 jmenován a ustanoven 
rektorem klášterního kostela sv. Jose-
fa v PrazeNovém Městě.

 P.  Mgr.  Andrés Emilio Ampudia 
Esquivel OSA byl na  žádost svého 
řeholního představeného s  účinností 
od 1. listopadu 2021 uvolněn z jáhen-
ské služby v  Římskokatolické farnos-
ti u  kostela sv.  Tomáše Praha-Malá 
Strana a s účinností od téhož data byl 
jmenován a ustanoven farním vikářem 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Tomáše Praha-Malá Strana.

 Bc.  Mgr.  Jakub Haloda, Ph.D., byl 
s účinností od 9. října 2021 ustanoven 
k  jáhenské službě v  Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha-Kunratice.

 Mgr.  Jan Kolouch byl s  účinností 
od 9. října 2021 ustanoven k jáhenské 
službě koordinátora nemocničních 
kaplanů v Arcidiecézi pražské.

 P.  Mgr.  Cyril Josef Komosný OF-
MCap. byl na žádost svého řeholního 
představeného s  účinností od  1. lis-
topadu 2021 jmenován a  ustanoven 
výpomocným duchovním klášterní-
ho kostela sv. Josefa v Praze-Novém 
Městě a  nemocničním kaplanem Fa-
kultní nemocnice v Motole. 

 Mgr. Jan Kotas, S.L.L., byl na zákla-
dě své rezignace ze dne 3. července 
2021 s účinností od 1. listopadu 2021 
uvolněn z  funkce kanovníka (sídel-
ního) Kolegiátní kapituly Všech sva-
tých na Hradě Pražském a s účinností 
od  téhož data byl jmenován a  usta-
noven čestným (nesídelním) kanovní-
kem Kolegiátní kapituly Všech svatých 
na Hradě Pražském.

 P.  Mgr.  František Kroczek OFMCap. 
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. listopadu 2021 
uvolněn z  funkce rektora klášterního 
kostela sv. Josefa v Praze-Novém Městě.Fo
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ

3. prosince 1621
Narodil se Bohuslav Balbín, kněz, 
jezuita, spisovatel a  výrazná po-
stava českého baroka.

5. prosince 1931
Kvůli stavbě Paláce sovětů v Mo-
skvě došlo k  demolici chrámu 
Krista Spasitele.

8. prosince 1841
Jan Bosco se v Turíně ujal sirotka 
Bartolomea Garelliho. Tím zapo-
čalo jeho dílo mezi zanedbanou 
mládeží.

8. prosince 1951
Vyhlášena autokefalita Pravoslav-
né církve v Československu – or-
ganizační a  právní nezávislost  
a  nepodléhání vnější autoritě.  
O den později byl do úřadu uve-
den metropolita pražský a celého 
Československa Jelevferij. 

9. prosince 2001
Zemřel Karel Bříza, katolický kněz, 
redemptorista. Byl regenschorim 
na Svaté Hoře a hudebním skla-
datelem. Je autorem tzv. Břízova 
ordinária. 

13. prosince 1621
Císař Ferdinand II. Štýrský vy-
dal první protireformační dekret, 
kterým vypověděl nekatolické 
duchovní z  královských měst  
v  Čechách. Výnos se ale netýkal 
německých luterských kněží.

22. prosince 1216
Papež Honorius III. vydal bulu, 
kterou potvrdil vznik Řádu bratří 
kazatelů (dominikánů).

24. (26.) prosince 1431
Zemřel Konrád z Vechty, pražský 
arcibiskup. Po vypuknutí husitství 
se přihlásil ke  čtyřem pražským 
artikulám. Souhlasil se sekulari-
zací majetku Arcibiskupství praž-
ského. 

23. prosince 1466
Papež Pavel II. uvalil na  české-
ho krále Jiřího z  Poděbrad klat-
bu a vyhlásil proti němu křížovou 
výpravu. Současně byl formálně 
zbaven trůnu i majetku.

24. prosince 1796
V  kostele Povýšení sv. Kříže 
ve  Starém Rožmitále se kona-
la premiéra České mše vánoční 
od Jakuba Jana Ryby.

26. prosince 1751
Narodil se Klement Maria 
Hofbauer, kněz, redemptorista  
a  výrazná postava evropských 
dějin.  

Vít Kochánek

KNIŽNÍ NOVINKY

SVATÝ AUGUSTIN. 
VÁNOČNÍ PROMLUVY
David Vopřada 
Dotisk, brož., 300 str., 
345 Kč

TRDLIEL 
V KANCELÁŘI 
ZÁZRAKŮ
Brož., 64 str., 149 Kč

TERTULIÁN. O KŘTU
David Vopřada
Váz., 128 str., 170 Kč

ROZMLUVY S BOHEM
Francisco Fernándes-
Carvajal
vánoční akce – 50% 
sleva na celou sérii

BETLÉM
Jan Twardowski
Váz., 104 str., 199 Kč

VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Stormie Omartianová
Váz., 128 str., 249 Kč

KDYŽ VYLÉTNOU 
DĚTI Z HNÍZDA
Adelheid Müller-
Lissner
Brož., 200 str., 359 Kč

NADĚJI SE DÁ 
NAUČIT
Dan Tomasulo
Brož., 192 str., 365 Kč

VE STÍNU 
VŠEMOCNÉHO
Gereon Goldmann
Váz., 328 str., 399 Kč 

DOPISY JEŽÍŠKOVI
Marie Doležalová, 
Michaela Záleská (ed.)
Váz., 96 str., 299 Kč 
(100 Kč jde na sbírku 
Pomozte dětem!)

JEDNO TĚLO
Pavel Blažek
Brož., 64 str., 99 Kč

OSLÍK A VÁNOČNÍ 
ANDĚLÍČEK
Otfried Preussler
Váz., 32 str., 299 Kč

CESTA ZA ŠTĚSTÍM
Servais Pinckaers
Brož., 176 str., 240 Kč 

VÝPRAVY DO DOBY 
JEŽÍŠOVY
Maria Grace Dateno 
FSP
vánoční akce 5+1 
zdarma

SALVE 2/2021
Téma: Fratelli Tutti
Brož., 184 str., 100 Kč

SESTRY Z NADĚJE
Sophie de 
Mullenheim
vánoční akce 3+1 
zdarma
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