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Vážení čtenáři,

přinášíme informace o hospodaření 

naší arcidiecéze od generálního 

vikáře Mons. Jana Balíka a od člena 

ekonomické rady, Ing. Jana Žůrka. 

Seznámíme vás s dějinami svatovítských 

varhan i s romskými fotbalisty, kteří 

navštívili kardinála Dominika Duku. A 

Arcidiecézní charita Praha nám vysvětlí, 

jak milostivé léto změnilo život mnoha 

lidem v dluhové pasti.

Stanislav Zeman

Editorial

na  11. února letos připadá již třicátý Světový den nemocných. Symbolicky letos 
připadá na pátek, den Kristova utrpení. Pravděpodobně všichni kolem sebe máme 
někoho, kdo prodělává nebo prodělal nemoc. Tento den je tedy mimořádnou 
příležitostí se za nemocné modlit, přinášet za ně oběti, například půstem. V kontextu 
nekončící pandemie je toto téma ještě naléhavější než v jiných letech. 

V období nemoci a smrti cítíme křehkost života člověka, našeho zdraví, vnímáme 
naši ohrozitelnost. Jednou důležitou rovinou je, že církev léčí tím, že dává člověku 
naději. Poselství Evangelia přináší světlo naděje i v té největší temnotě. Každý den se 
modlím žalm 23, jehož vrcholem je: „…i kdybych šel temnotou šeré smrti, nezaleknu 
se zla, vždyť Ty jsi se mnou“. Bůh je opravdu s námi i v té největší temnotě. A mnozí 
věřící nemocní pociťují, že na  svou nemoc nejsou sami. Někdy se setkávám 
s nemocnými, kteří jsou i léta upoutaní na lůžko a dokáží obdarovávat a obohacovat 
druhé. 

Samozřejmě jsou i  ti, kteří svůj osud proklínají a na vše zanevřeli. Ale jiní naopak 
povzbuzují druhé, jsou na ně milí, protože víra je pro ně obrovským obdarováním 
v tom, že vidí smysl lidského utrpení v Kristově oběti. Vážná nemoc není jen smůla, 
že právě na  mě padla. V  Kristově kříži vidíme – i  když nevíme proč – skutečný, 
hluboký smysl. A to opravdu není nějaká zbožná fráze, to je fakt. Kdo toto pochopí, 
najde obrovské světlo v tom, že i největší zoufalství nemoci, bolesti nebo smrti není 
zoufalstvím absolutním, opravdu není beze smyslu. Lze je spojit s Kristovým křížem, 
s Jeho vykupitelskou obětí.

V  některých případech jsem zažil uzdravení lidí po  udělení svátosti pomazání 
nemocných. Někteří lidé se uzdravili i z vážných nemocí po modlitbě. Ovšem sám 
Ježíš uzdravil jen několik lidí jako znamení, že je Božím synem, neuzdravil ve své 
době všechny nemocné na celém světě. I v dnešní době se tyto mimořádné věci 
dějí v určité míře. Například pro svatořečení je potřeba zázraku, které se i dnes dějí 
a ukazují, že Bůh s námi stále je. Ale bohužel zlo dále jde světem. Utrpení pokračuje, 
ale v  Kristově kříži dostává smysl. Máme na  kostelích, v  jejich interiérech, mnozí 
i doma, někteří i na krku kříže. A to nemá být jen ozdoba ale znamení, že vyznáváme 
Krista ukřižovaného. Nevěšíme si na krk ukřižovaného Spartaka, nýbrž Krista, který 
zemřel, ale vstal z mrtvých. A Jeho smrt nám přinesla spásu, otevřela nám nebe.

Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup a generální vikář

Sestry a bratři, 
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Milí přátelé,

v adventní době k nám Bible hovoří řečí eschatologie. Ta není jen apokalyptickým 
strašením, kterého máme v dnešní realitě přemíru, ale je i poselstvím o životě, pravdě, 
o skutečné lásce, kterou člověk potřebuje. Slavení svátků, které se cyklicky každý rok 
opakují, nás přivádí k základním existenciálním otázkám našeho života. Ano, Velikono-
ce jsou podstatné, protože tam Kristus ukázal Boží lásku, na kříži. Protože mít rád zna-
mená dát všechno. Ale Vánoce nám říkají, že krása života a lásky začíná tam, kdy jsme 
poprvé vyslovili: „mami, tati“, o něco později pak: „maminko, tatínku“.

Budu tedy rád, pokud si přijdete zazpívat staročeské roráty a pak upřete pozornost 
na to malé děťátko v jeslích našich Betlémů. Vánoce nám říkají, že se nám narodil Boží 
Syn. A jako člověk, dítě, poznal lásku pod srdcem své matky, jako ji poznává i dítě našich 
dnů. Tedy mělo by ji poznávat. Vánoce nám také říkají, že nejsme souhra náhod, pouhý 
produkt chemie či biologie. Z jeslí judského Betléma slyšíme andělský zpěv: „Sláva na 
výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle.“ Vánoce nám tedy říkají, že zdrojem naší 
identity je Láska. Láska s velkým „L“. Tak definuje Boha apoštol Jan.

Přeji vám požehnaný advent a láskyplné Vánoce.

Dominik kardinál Duka

Centrum pro rodinu, pracoviště praž-
ského arcibiskupství vás srdečně zve 
3. prosince od 15.00 do 18.00 na 
Adventní zastavení nad manželským 
slibem – přípravu na obnovu man-
želských slibů na svátek Svaté rodiny. 
Provázet bude Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup pražský. Program: dvě 
přednášky, ztišení, příležitost ke svá-
tosti smíření, adorace zakončená po-
žehnáním. 

Koná se v  kostele Sv. Vojtěcha,  
Kolejní 4, Praha 6-Dejvice, přihlášky na

https://pastorace.apha.cz/
pastoracni-stredisko/formulare/

zastaveni-nad-manzelskym-slibem/

Kolegiátní Kapitula Všech sVatých na hradě pražsKém

pokládá si za čest pozvat vás  
na slavnostní nešpory s uvedením 

J. m. mons. dr. Jana mráze

do úřadu probošta kapituly.

Instalaci vykoná
J. ex. Jan Bosco grauBner,
arcibiskup pražský a primas český.

Kapitulní Kostel Všech sVatých na hradě pražsKém, 
neděle 11. prosince 2022 V 17.00 hodin.

Advent poslední roky bývá náročný. 
A také děti mají mnoho aktivit, předvá-
nočních besídek a těší se zároveň na 
Vánoce. Jak v takové atmosféře pro-
žívat advent? Pastorační středisko ve 
spolupráci s výtvarnicí Jindrou Hubko-
vou připravilo „Staropražský betlém“, 
který je průvodcem do adventu a také 
Vánocemi. Zároveň jsme cílili na Prahu, 
kterou děti naší diecéze znají. Snažíme 
se jim tak pomoci spojit události Vánoc 
s jejich dětským prožíváním světa… 

Dvojčata Honzíka a  Bětku provází 
anděl starou Prahou a  potkávají po-
stavy putující k  betlému. Děti si po-
mocí omalovánky vybarvují připravené 
figurky. Na každý den připadá jedna 
betlémská figurka, na jejímž rubu děti 

najdou také úkol na příslušný den. Vy-
barvenou figurku po splnění úkolu při-
dávají do vznikajícího betléma. Ten se 
tedy buduje během celého adventu. 
Kromě sestavení betléma náš příběh 
nabízí ještě možnost procházky Pra-
hou: Na mapě Prahy lze hledat místa, 
kudy Honzík a Bětka procházejí. Lze se 
také vydat po jejich stopách. Na této 
cestě potkáme mnoho kostelů a zvláš-
tě během Vánoc je lze navštívit a vidět 
i jejich betlémy.

„Staropražský betlém“ naleznete 
na e-shopu Arcibiskupství 

pražského: eshop.apha.cz, nebo 
v Karmelitánském knihkupectví 

U sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6.

Roráty 
na Pražském Hradě

Přehled letošních 
rorátních mší svatých 
ve svatovítské katedrále 
a kapitulním kostele 
Všech svatých 
na Pražském Hradě:

Roráty ve svatovítské 
katedrále

datum  den  čas      celebrant

28. 11. Po 6.30  P. Jozef Sudor

29. 11. Út 6.30  Mons. Karel Herbst

30. 11. St 6.30  arcibiskup 
 Jan Graubner

01. 12. Čt 6.30  Mons. Milan Hanuš

02. 12. Pá 6.30  P. Stanislav Přibyl,
  CSsR

05. 12. Po 6.30  Mons. Milan Hanuš

06. 12. Út 6.30  Mons. Václav Malý

07. 12. St 6.30  kardinál
  Dominik Duka

08. 12. Čt 6.30  Mons. Zdenek 
 Wasserbauer

09. 12. Pá 6.30  J.M. Ondřej Pávek

12. 12. Po 6.30  Mons. Milan Hanuš

13. 12. Út 6.30  Mons. Václav Malý

14. 12. St 6.30  arcibiskup 
 Jan Graubner

15. 12. Čt 6.30  Mons. Zdenek 
 Wasserbauer

16. 12. Pá 6.30  Mons. Jan Balík

19. 12. Po 6.30  Mons. Milan Hanuš

20. 12. Út 6.30  Mons. Václav Malý

21. 12. St 6.30  J. Em. Dominik 
 Duka

22. 12. Čt 6.30  Mons. Zdenek 
 Wasserbauer

23. 12. Pá 6.30  J.M. Ondřej Pávek

Roráty 
v kapitulním kostele 
Všech svatých 
na Pražském Hradě

03. 12. So 7.00  J.M. Jaroslav Brož

10. 12. So 7.00  J.M. Jaroslav Brož

17. 12. So 7.00  Mons. Milan Hanuš

24. 12. So 7.00  P. Tomáš Gregůrek, 
 O.Cr.

Betlém jako úkol: Staropražský betlém

V  úterý 1. listopadu 2022 proběhla 
v  kapitulním kostele Všech svatých 
na Pražském hradě slavnostní poutní 
bohoslužba. Hlavním celebrantem byl 
pražský arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner, jenž požehnal obnovený interiér 
chrámu. Slavnosti se zúčastnil také 
kardinál Dominik Duka, pražský po-
mocný biskup Zdeněk Wasserbauer, 
generální vikář pražské arcidiecéze 
Mons. Jan Balík, velmistr řádu Kři-
žovníků s  červenou hvězdou Josef 
Šedivý, kolegium kanovníků kapituly 
Všech svatých a další duchovní.

Adventní zastavení 
pro manžele

Oslava patrocinia 
kapitulního kostela Všech Svatých

Na začátku bohoslužby přiví-
tal všechny přítomné děkan kapi-
tuly Mons. Milan Hanuš a promluvil 
o  průběhu a  úspěšném dokončení 
oprav chrámového interiéru. V zá-
věru pak Mons. Petr Piťha potvrdil 
ukončení svého působení v  úřadu 
probošta kapituly a  zároveň ozná-
mil jméno nově zvoleného probošta, 
kterým se stal kanovník Mons. Jan 
Mráz. Ten předsedal slavnostním ne-
šporám před poutní bohoslužbou, 
při které byl požehnán obnovený 
chrámový interiér.

Vážení čtenáři,
přinášíme rozhovor s historikem 
doc. PhDr. ThLic. Markem Šmí-
dem, Ph.D. o augustiniánském 
knězi Augustinu Schubertovi, 
který byl za své statečné postoje 
umučen nacisty. Zveme na ro-
rátní mše svaté i adventní kon-
certy a Arcidiecézní charita Pra-
ha nám dá tip na vánoční dárek 
lidem v nouzi a představí nám 
kostel v  Nerudově ulici, který 
spravuje.

Stanislav Zeman

mailto:zpravodaj@apha.cz
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Německá katolická stipendijní orga-
nizace Katholischer Akademischer 
Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) posky-
tuje již více než 65 let mladým křes-
ťanským studentům a akademikům 
ze zahraničí studijní a badatelská sti-
pendia. Zájemcům z České republi-
ky jsou stipendia KAAD udělována 
dvakrát ročně (březen a září) v rámci 
programu Východní Evropa. Nabídka 
se týká křesťanských studentů po 6. 
semestru, absolventů vysokých škol 
a mladých badatelů. Primárně se na-
bídka obrací na katolické křesťany, je 
však otevřená také uchazečům z  ji-
ných křesťanských konfesí. Zájem-
ci mohou své pobyty absolvovat na 
některé z německých vysokých škol, 
ve vědeckých ústavech, v archívech, 
v  klinikách apod. Neexistuje žádné 
oborové omezení.

METROPOLITNÍ KAPITULA U SV. VÍTA A SPOLEK ČLOVĚK A VÍRA 

pod záštitou arcibiskupa pražského Jana Graubnera

VÁS ZVOU 

NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ 2022

od 20. 11. 2022 do 8. 1. 2023
Pražský hrad – Mladotův dům, Vikářská 37

Otevřeno: všední dny 11–15 hod., víkendy a svátky 10–16 hod.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře

Areál otevřen po–so 6.30–18.00, ne 6.30–17.00 • Svatohorský betlém přístupný od 24. 12. denně

VánoceAdventV na Svaté Hoře
ánoce&

www.svata-hora.cz

T
iskárna PR

IM
A

, spol. s r. o.

Výběr z připravovaných akcí • Úplný přehled najdete  
v Kalendáři akcí nebo na webových stránkách Svaté Hory

Tříkrálový koncert
čtvrtek 5. 1. 2023 v 18.00

Účinkuje Vepřekův smíšený sbor.   
Koncert se uskuteční ve spolupráci s Charitou Příbram.

Předvánoční zpívání
sobota 22. 12. v 18.00 

Ve sklepení hraje a zpívá skupina Náhodná sešlost. Vstup  
spodním vchodem pod klášterem. Vstupné dobrovolné.

Roráty - zpěvy doby adventní
3., 10., 17. a 24. 12. vždy v 6.00

Adventní rorátní zpěvy - český hudební poklad,  
který nemá v Evropě obdoby. Můžete je zpívat i vy!  
Hrají a zpívají Svatohorští literáti.

Zpívání u jesliček
25., 26. 12. 2022 a 1. 1. 2023 ve 14.00

Přijďte si zazpívat koledy! Hrají svatohorští varhaníci. 

Adventní duchovní obnova
sobota 3. 12. od 9.00

Vede redemptorista P. Jozef Novák st. z Frýdku-Místku.  
Kající pobožnost s duch. slovem, adorace, možnost sv.  
smíření, mše sv. v 11.00 a krátký koncert.

Vyrobte si adventní věnec
sobota 26. 11. 14.00–18.00

Akce proběhne ve svatohorském sklepení pod vedením Štěpánky So-
botkové. Materiál na výrobu je v ceně. Kapacita je omezena. Vstupenky 
nutno zakoupit předem ve svatohorské prodejně (tel.: 318 429 943).

Vernisáž výstavy betlémů
čtvrtek 22. 12. v 16.00

Výstava v Mníšecké kapli od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023. 

Přinesení betlémského světla
čtvrtek 22. 12. v 18.00

Připravily příbramské skautské oddíly.  
Betlémské světlo bude k dispozici  
až do konce kalendářního roku.

„Půlnoční“s Rybovou mší
sobota 24. 12. v 16.00

Zpívají členové příbramských sborů.

Vánoční koncert Matice Svatohorské
pondělí 26. 12. v 18.00

Koledy a vánoční varhanní hudba. Účinkují R. Janál - baryton,  
J. Tůma - varhany, P. Šmolík - varhanní pozitiv.

Zakončení roku liturgií
sobota 31. 12. v 22.30

Chcete ukončit rok jinak než obvykle? Mše ve 22.30. Poté  
projekce shrnující události uplynulého roku, přípitek s ohňostrojem.

Adventní Advent
středy 30. 11., 7., 14., a 21. 12. v 19.00

Cyklus čtveřice koncertů se skutečně adventní hudbou. Kantáty  
J. S. Bacha, adventní hudba 15. a 16. století, varhanní hudba a gre-
goriánský chorál... Více na svata-hora.cz/hudba. Vstuné 100 Kč.

Připravili jsme pro vás:
Vánoční ozdoby s motivem Sv. Hory, 

nové CD Hluboký náš důl, 
CD Zpívání u jesliček,  

kalendář „Šaty s příběhem“,  
Svatohorský vystřihovací betlém, 

pivo Svatohorský speciál, medovinu ad.

Také na svata-hora.cz/internetovy-obchod

2022

Obdarujte o Vánocích 
nejen své blízké. 
Darujte vánoční dárek i lidem 
v nouzi

Každý z nás uvažuje, čím potěšit blízké u vánočního stromečku, čím je obdarovat. 
Chceme jim dát pocítit, že jsou milovaní, že nám na nich záleží. Mezi námi žijí lidé, 
kterým život místo dárků naděluje hodně bolesti a trápení. Nemohou prožít 
krásné a veselé Vánoce. Obracíme se proto na vás s touto adventní výzvou: 
Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte, prosíme, vánoční dárek i lidem v nouzi!

Váš dar můžete poslat na sbírkový účet 749986/5500 s příslušným variabilním symbolem (40 22, 40 02 nebo 41 22) 
podle dárku, který chcete lidem v nouzi darovat. 

Přispět můžete také online na www.praha.charita.cz. Jakákoli částka pomůže. DěKuJEME!

Darujte jeden z těchto praktických dárků:

Noc 
v teple
Pro většinu z nás samozřejmost, pro řadu 
seniorů a potřebných rodin nikoli. Naše 
azylové domy a noclehárny denně uby-
továvají lidi bez přístřeší, kteří jsou zvláště 
v zimě ohroženi na životě a zdraví.

variabilní symbol 40 22

Teplé 
oblečení
Teplé oblečení je praktickým dárkem, 
který pomůže a potěší. Připravíme ho 
pro osamělé seniory, potřebné rodiny 
i lidi bez domova.

variabilní symbol 40 02

Potravinový 
balíček
Odborné sociální poradenství, kte-
ré poskytujeme lidem v tíživé životní 
situaci, doplňujeme darem potra-
vin v situacích, kdy se lidé nacházejí 
v hmotné nouzi.

variabilní symbol 41 22

500 korun

1 000 korun

2 000 korun

Nabídka studijních a badatelských stipendií 
pro pobyty v Německu

adresu českého partnerského grémia 
KAAD. Součástí výběrového řízení je 
osobní pohovor s uchazeči, pořádaný 
českým partnerským grémiem KAAD, 
který se uskuteční v  únoru 2023 
v Praze (datum bude upřesněno).

Formuláře pro žádost o stipendium 
a další informace poskytne

Dr. Markus Leimbach
Katholischer Akademischer Auslän-

der-Dienst e.V. 
– Osteuropaprogramm 

Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN
E-mail: leimbach@kaad.de; 

Tel.: +49 228 917580
http://kaad.de/stipendien/

osteuropaprogramm/

S případnými dotazy 
se můžete také obrátit na 

české partnerské grémium KAAD při 
České křesťanské akademii, 

Vyšehradská 128, CZ – 128 00 Praha 2

Kontaktní osoba: Dr. Pavel Blažek 
(předseda partnerského grémia): 

blazek@flu.cas.cz

Délka stipendia činí 2–36 měsíců. 
Výše stipendia se pohybuje od 750 do 
2000 EuR/měsíčně včetně úhra-
dy cestovních nákladů (tam a zpět) 
a zdravotního pojištění.

Hlavní podklady nutné 
k žádosti o stipendium KAAD 

  Vyplněný formulář pro žádost 
o stipendium

  Badatelský projekt (cíle studia, 
vzdělávání, popř. vědeckého po-
bytu)

  2 dobrozdání od vysokoškolských 
docentů / profesorů z tuzemska

  Příslib / pozvání německého do-
centa nebo instituce 

  Doporučení kněze z farnosti ža-
datele

  Písemné potvrzení o dostatečné 
znalosti německého jazyka 

Další uzávěrka pro zaslání žádostí 
bude 15. ledna 2023 (o žádosti bude 
rozhodnuto na jaře 2023). Žádost je 
nutno zaslat v originále do centrály 
KAAD v Bonnu a v kopii na pražskou 

http://www.praha.charita.cz
http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/
http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/
mailto:blazek@flu.cas.cz
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 Z jaké rodiny Augustin Schubert 
pocházel?
Augustin Schubert se narodil v  ná- 
rodnostně smíšené rodině v  Praze 
v roce 1902. Jeho otec byl Němec, 
který pocházel ze Sudet, a  matka 
Češka. Na přání otce navštěvoval ně-
mecké školy, přičemž následně stu-
doval na německé univerzitě v Pra-
ze, kde získal titul doktora filozofie. 
Navzdory přání jeho profesora, aby 
na univerzitě zůstal, i vůli jeho otce, 

Roky perzekucí 
katolickou církev nezlomily

aby si zajistil stabilní práci jako drážní 
úředník, směřovaly jeho kroky zcela 
jiným směrem. 

 Víme, jak došlo  
k jeho seznámení s augustiniány?
Jako vysokoškolský student, činný 
v katolickém studentském hnutí, se 
v pražském kostele svatého Tomáše 
seznámil s augustiniány. Během spo-
lečných aktivit, jež zahrnovaly výlety 
a táboření, se společně s některými 

podobně zaměřenými vysokoškolá-
ky rozhodl vstoupit k augustiniánům, 
které dobře znal. Víme, že jeho snem 
bylo stát se součástí obnovy katolické 
církve v Čechách i členem augusti-
niánského řádu, což se mu splnilo. 
Po studiích v  Německu byl Augus-
tin Schubert vysvěcen v  Praze dne  
20. ledna 1929 na kněze. 

 Jak byste charakterizoval  
jeho kněžské působení?
Otec Augustin byl především skvě-
lým a přesvědčivým kazatelem. Stal 
se dokonce župním vzdělavatelem 
katolického tělovýchovného spolku 
Orel. V  jeho časopise v  roce 1938 
napsal: Musíme připomenout náro-
du nezcizitelná práva, která má Bůh 
pro nás, práva odpíraná, ale ne vyko-
řeněná: právní řád, důstojnost rodiny, 
vzdělání, celistvost národa. 

 Co na něm nacistům  
vlastně vadilo?
Zřejmě jeho názorová přímočarost 
i odpor k totalitním ideologiím. Po-
něvadž otec Augustin používal kaza-
telnu jak pro volání lidí zpět k Bohu, 
tak pro vyjádření nespravedlnosti 
nacistického vpádu na přelomu let 
1938/1939, stal se nepohodlným no-
vým vládcům českých zemí. Přestože 
byl bilingvní a cítil s oběma národy, byl 
hrdým a uvědomělým Čechem, který 
nedokázal přehlížet utrpení vlastní-
ho národa. Na počátku roku 1939 při 
jednom ze svých kázání pronesl: Tím, 
že se modlíme, neoslabujeme národ. 
Část musí míti pěst sevřenou, část se-
pjatou k modlitbě. 

 Jak probíhal jeho výslech  
a věznění?
Pro svá upřímná kázání i  tvrdé slov-
ní útoky na okupanty byl na počát-
ku srpna 1940 gestapem v klášteře 

S historikem doc. PhDr. ThLic. Markem Šmídem, Ph.D. jsme si povídali 
o augustiniánském knězi Augustinovi Františku Schubertovi, který byl za své 
statečné postoje umučen nacisty.

Jediný charitní kostel. 
V srdci hlavního města

Vánoční betlém 
z Ugandy 

Od 20. prosince budou v charitním 
kostele k shlédnutí dva vánoční bet-
lémy. Jeden historický z  přelomu 
19. a 20. století od italských řezbář-
ských mistrů. Druhý zbrusu nový, 
který je prací řezbářů z  ugandy, 
kam směřují charitní rozvojové pro- 
gramy. 

Během Vánoc 
denně otevřeno

Během Vánoc chystáme rozšířenou 
otevírací dobu. Kostel bude otevřen 
na Štědrý den od 12 do 20 hodin; na  
1. a 2. svátek vánoční od 11 do 18 ho-
din; od 27. do 30. prosince od 14 do  
18 hodin a  na Silvestra od 14 do  
22 hodin. Přijměte pozvání ke ztišení, 
soukromé modlitbě, poslechu medi-
tativní hudby, zapálení svíčky. 

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově 
ulici je jediným kostelem v naší zemi, který provozuje profesionální poskytovatel 
sociálních služeb – Arcidiecézní charita Praha. Tímto unikátním propojením se stal 
kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi. Srdečně vás zveme k návštěvě 
kostela během adventu a Vánoc.

Doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
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Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
ARCIBISKUPA GRAUBNERA

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

1. 12. Praha / Konference pro rodinu 
3. 12. / 15.00 Praha-Dejvice / 
kostel sv. Vojtěcha / Adventní zastavení 
nad manželským slibem 
4. 12. / 15.00 hrad Karlštejn / 
kaple sv. Mikuláše / poutní mše svatá 
6. 12. / 9.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv. pro Metropolitní 
církevní soud 
6. 12. / 17.00 Slaný / 
setkání vikariátu Kladno 
7. 12. plenární jednání Konference 
vyšších představených ženských řeholí; 
adventní setkání s Policií ČR 
8. 12. / 10.00 Praha-Staré Město / 
kostel Matky Boží před Týnem / mše 
svatá ze slavnosti Neposkvrněného 
početí Panny Marie 
9. 12. Olomouc / 
setkání s Rytíři Božího hrobu
11. 12. / 9.30 Praha-Staré Město / 
kostel Matky Boží před Týnem / mše sv.
11. 12. / 17.00 Praha-Hradčany / 
kostel Všech svatých / nešpory 
12. 12. / 18.00 Olomouc / 
adventní setkání 
13. 12. / 18.00 Benešov / 
setkání vikariátu Benešov 
14. 12. / 6.30 Praha-Hradčany / 
katedrála / rorátní mše sv.; adventní 
návštěva u hradních hasičů; adventní 
setkání s diplomatickým sborem 
18. 12. / 12.00 Praha-Staré Město / 
kostel sv. Jiljí / mše sv. pro polskou farnost 
18. 12. / 18.00 Praha-Vinoř / 
kostel Povýšení sv. Kříže / 
žehnání nových varhan a koncert 
20. 12. / 18.00 Praha-Dejvice / 
Arcibiskupský seminář / 
mše sv. a setkání s bohoslovci 
21. 12. / 10.00 Praha-Malá Strana / 
kostel Panny Marie Matky ustavičné po-
moci / předvánoční mše svatá pro pracov-
níky charit; adventní setkání s Armádou ČR  
24. 12. / 24.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / půlnoční mše svatá
25. 12. / 10.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie slavnosti Narození Páně 
31. 12. / 16.00 Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie na poděkování Bohu

4. 12. / 10.30 
Starý Knín / 
kostel sv. Františka 
z Assisi / 
mše svatá 
6. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
rorátní mše sv.  
11. 12. / 10.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše sv. 
11. 12. / 17.00 
Praha-Hradčany / 
kostel Všech svatých / 
nešpory
13. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
rorátní mše sv.  
20. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
rorátní mše sv.
24. 12. / 24.00 
Praha-Zlíchov / 
kostel sv. Filipa 
a Jakuba / 
půlnoční mše sv.
25. 12. / 17.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
nešpory

2. 12. / 16.30 
Praha-Vinohrady / 
bazilika sv. Ludmily / 
mše sv.
4. 12. Sázava / 
mše sv. a účast 
na farním dnu
4. 12. / 18.00 
Praha-Kunratice / 
kostel sv. Jakuba / 
mše sv. pro vietnam-
skou komunitu
6. 12. Věznice 
Jiřice / biřmování 
a návštěva
8. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
rorátní mše sv.
10. 12. / 14.00 
Praha-Chvaly / 
kostel sv. Ludmily / 
biřmování
14.12. Zlín / 
setkání se seniory
15. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
rorátní mše sv.
20. 12. / 9.00 
vikariát Jílové / 
účast na vikariátní 
konferenci
22. 12. 6.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála /  
rorátní mše sv.
31. 12. / 16.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie 
na poděkování Bohu

1. 12. Praha / 
Konference pro rodinu 
7. 12. adventní 
setkání s Policií ČR 
9. 12. / 15.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / oslavy 
104. výročí založení 
Hradní stráže 
11. 12. / 17.00 
Praha-Hradčany / 
kostel Všech svatých / 
nešpory 
13. 12. Praha-Malá 
Strana / Velvyslanec-
tví Polské republiky / 
adventní setkání 
Oplatek Poloniny 
14. 12. adventní set- 
kání s diplomatickým 
sborem 
18. 12. / 11.00 
Praha-Vinohrady / 
bazilika sv. Ludmily / 
mše sv. 
19. 12. / 20.00 
Praha-Vinohrady / 
Státní opera Praha / 
Adventní koncert 
Pražského filharmo-
nického sboru a or-
chestru PKF – Prague 
Filharmonia 
21. 12. / 6.30 
Praha-Hradčany / 
katedrála / rorátní 
mše sv.; adventní 
setkání s Armádou ČR
24. 12. / 24.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / půlnoční 
mše svatá 
25. 12. / 10.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie slav- 
nosti Narození Páně 
31. 12. / 16.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / liturgie  
na poděkování Bohu

u kostela svatého Tomáše zatčen. Byl 
obviněn, že štve věřící z  kazatelny, 
kazí mládež a podrývá říšskou myš-
lenku. Dobu po náročných výsleších 
strávil v internaci a o půl roku později 
byl převezen do nechvalně proslulé-
ho Terezína.

Na jaře 1941 byl otec Augustin de-
portován do koncentračního tábora 
v Sachsenhausenu u Berlína, kde v mi-
mořádně špatných podmínkách strá-
vil jako vězeň číslo 34 930 následující 
měsíce. Na konci léta téhož roku byl 
odeslán do Dachau u Mnichova, kde 
již bylo internováno množství katolic-
kých kněží. Podmínky zde byly zou-
falé, snad ještě horší než v Sachsen-
hausenu. I přes utrpení povzbuzoval 
své spoluvězně k víře a žil bohatým 
duchovním životem.

Zhubl ze sto šesti kilogramů na 
polovinu. Když se u něho kvůli tvrdé 
manuální práci rozvinula kýla, odmít-
li jej nacističtí velitelé tábora nechat 
hospitalizovat. Místo toho byl jimi 
několikrát zbit a obviněn ze simulant-
ství, takže přestal být schopen chůze. 
Teprve poté, co rentgen ukázal po-
stupující tuberkulózu, jež mezitím za-
sáhla tři čtvrtiny plic, byl převezen na 
nemocniční pokoj. Zemřel, aniž mu 
bylo poskytnuto ošetření. Přes nejlep-
ší úsilí české zdravotní sestry, rovněž 
vězenkyně, se jej již nepodařilo za-
chránit. Zemřel na tuberkulózu dne 
28. července 1942. Bylo mu pouhých 
čtyřicet let.

 Vcelku známý je osud lidického 
faráře P. Josefa Štemberky.  
Napadá Vás ještě jiný případ  
hrdinství katolického kněze?
Máte pravdu, těch případů hrdinství 
je samozřejmě více. Mohu zmínit na-
příklad kněze Františka Štveráka ze 
chvalské farnosti, který se sám zapojil 
do domácího protinacistického od-
boje. Po zatčení v květnu 1940 pro-
šel několika koncentračními tábory, 
Dachau a Sachsenhausenem. Jiným 
typem byl kněz Otakar Švec, který byl 
zatčen gestapem po atentátu na za-
stupujícího říšského protektora Rein-
harda Heydricha v létě 1942. 

Patrně nejznámějším bude případ 
Josefa Berana, pozdějšího pražského 
arcibiskupa, českého primase a kar-
dinála, který byl v létě 1942 převezen 
do koncentračního tábora v Dachau, 
kde mu bylo přiděleno vězeňské číslo 
35 844. Přes prodělaný břišní tyfus se 
dožil osvobození tábora Američany 
a  konce druhé světové války. Jeho 

zesláblé tělo vážilo v době největšího 
strádání pouhých čtyřicet pět kilo-
gramů.

Podmínky v koncentračních tábo- 
rech byly mimořádně těžké. Josef 
Beran na svůj pobyt v Dachau s od-
stupem času vzpomínal následujícími 
slovy – Často jsem se cítil opuštěn od 
lidí i od Boha. Vzbuzoval jsem úko-
ny důvěry, ale srdce zůstávalo sevře-
no úzkostmi takřka smrtelnými. Metl 
jsem a prosil Boha, aby mi alespoň 
nějakým nepatrným náznakem uká-
zal, že mě neopustil. Měl jsem hrozný 
hlad a snad právě ten vyvolával v duši 
tak hrozné depresivní stavy.

Trpěl například též kněz Bohumil 
Burian, který prošel koncentrační- 
mi tábory v Osvětimi, Buchenwaldu  
a Sachsenhausenu. Zatčen byl opět 
komunisty, a to v červenci 1949, a půl 
roku bezdůvodně držen ve vyšetřova-
cí vazbě. Po dalším zatčení byl odsou-
zen k dvaceti letům vězení. Následně 
prošel těžkými žaláři ve Valdicích, na 
Mírově, v Ostrově u Karlových Varů, 
na Jáchymovsku a  v  Leopoldově, 
které jeho již narušené zdraví dolo-
mily – zejména to byla otrocká práce 
při třídění uranové rudy. Závěr života 
strávil vyčerpaný, ztrápený a trýzněný 
Bohuslav Burian v mírovské věznici, 
v jejíž nemocnici dne 29. dubna 1960 
zemřel na infekční zápal plic. Bylo mu 
pouhých čtyřicet let.

 Vyskytly se osobnosti tohoto 
typu rovněž mezi zatčenými  
a vězněnými Němci?
Samozřejmě. Rovněž mnozí němečtí 
kněží projevili mimořádnou odvahu 
tváří v tvář nacistické ideologii a sta-
tečně pečovali o duše Němců i Če- 
chů, čímž riskovali své vlastní životy. 

Nejvýraznější osobností z řad sude-
toněmeckých kněží se stal mučedník 
a odpůrce nacismu Engelmar Hubert 
unzeitig, deportovaný do Dachau 
v  červnu 1941. Zde se dobrovol-
ně přihlásil k ošetřování nemocných 
tyfem; zemřel dne 2. března 1945. 
Ačkoliv byl již svými současníky oz-
načovaný za Anděla z  Dachau, 
blahořečen byl teprve papežem Fran-
tiškem v září 2016 v bavorském Würz-
burku.

 Jak vlastně za 2. světové války 
u nás působila katolická církev?
Kněží rozhodně nezůstali v době ná-
rodního ohrožení pasivní. Pomáhali 
pronásledovaným, organizovali cha-
ritu, vykonávali pastorační návštěvy, 
prováděli sbírky šatstva či potravin. 
Někteří na farách či v klášterech ukrý-
vali pronásledované, jiní vystavovali 
falešné křestní listy, cestovní pasy či 
potravinové lístky a další rozšiřovali 
ilegální letáky či časopisy. První vlna 
masového zatýkání mezi kněžími 
proběhla na podzim 1939, kdy bylo 
zatčeno téměř čtyřicet kněží.

Roky perzekucí katolickou církev 
nezlomily, ale naopak jí skrze nepřed-
stavitelné utrpení umožnily vyrůst 
k nové síle. V době války vzrostl vý-
znam nedělních kázání a svátečních 
bohoslužeb, která věřící často chápa-
li jako skrytá podobenství prožívané 
současnosti. Nebylo to náhodné, čas-
to totiž obsahovala politická sdělení.

 Kolik kněží v českých zemích 
bylo nacisty internováno  
a likvidováno?
Celkem bylo v  době druhé světo-
vé války perzekvováno více než tři 
sta sedmdesát kněží, z nichž dvě stě 
šedesát skončilo v  koncentračních 
táborech. Osm z  nich bylo přímo 
popraveno a dalších téměř šedesát 
zemřelo v koncentračních táborech 
a  věznicích na nelidské podmínky 
věznění. 

 Co podle Vás charakterizuje lidi, 
kteří se chovají statečně  
i v extrémních podmínkách?
Domnívám se, že jsou to především 
fyzická a mravní síla. Víra ve své po-
slání i  síla ducha dané osobnosti. 
V neposlední řadě rovněž vůle k od-
poru proti zlu. Všemi těmito kvalitami 
oplýval samozřejmě i otec Augustin 
Schubert.

Stanislav Zeman
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Z diáře
BISKUPA MALÉHO

Augustin František Schubert
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PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 14. prosince od 9.30 Akademie ne-
jen pro seniory s Mons. Alešem Opa-
trným, který povede letošní adventní 
duchovní obnovu. Na programu jsou 
témata k zamyšlení, možnost svátosti 
smíření a mše svatá (Kolejní 4, Praha 6).

https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO 
– CENTRUM PRO RODINU

 3. prosince od 15.00 do 18.00 
Adventní zastavení nad manželským 
slibem – příprava na obnovu man-
želských slibů na svátek Svaté rodiny. 
Provázet bude Mons. Jan Graubner. 
Sv. Vojtěch. Přihlášky na https://pas-
torace.apha.cz/pro-rodinu/duchov-
ni-obnovy/zastaveni-nad-manzel-
skym-slibem/aktualni-nabidka/.
 24. ledna – 14. března Společná 
příprava na život v manželství – vždy 
v  úterý od 19.30 do 21.30  (Kolejní 
4, Praha 6 – Dejvice). Snoubenci se 
přihlašují na https://apha.cz/akce/
priprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-
-vojtecha/. Myslete na přípravu včas, 
kapacita kurzu je omezená.
 11. února Pouť ke sv. Valentinu – dvě 
části: Od 10.00 do 15.00 rekolekce  
pro snoubence i pro všechny, kdo uva-
žují o manželství v prostorách Kole-
giátní kapituly na Vyšehradě. Podrob-
nosti a přihláška na https://pastorace.
apha.cz/pro-rodinu/duchovni-ob-
novy/valentinske-zastaveni/aktualni-
-nabidka/. Od 15.30 poutní mše svatá 
v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehra-
dě, celebruje P. Michal Němeček.

https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu 

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 2.–4. prosince Víkendovka pro 
mladé 15–19 let, více informací a při- 
hlašování na webu ADCM cca tři týdny 
před víkendem.
 27.–29. ledna Víkendovka pro 
mladé 11–15 let, více informací a při- 
hlašování na webu ADCM cca tři týdny 
před víkendem.
 25. listopadu 2023 Světový den 
mládeže v pražské arcidiecézi.

www.adcm.cz

SVATÁ HORA – POUTNÍ MÍSTO
 3. prosince od 9.00 Adventní du-
chovní obnova – vede P. Jozef Novák 

st., redemptorista z  Frýdku-Místku. 
Začátek kající pobožností s duchov-
ním slovem, poté adorace Nejsvětější 
Svátosti, možnost sv. smíření. Mše sv. 
od 11.00, zakončení ve 12.00 krátkým 
koncertem.
 7. prosince od 19.00 II. koncert – 
Adventní advent (cyklus koncertů se 
skutečně adventní hudbou v bazilice). 
Magnificat – gregor. chorál a varhany. 
J. Tůma, Schola Cantorum Pilsensis.
 14. prosince od 19.00 III. koncert – 
Adventní advent. Vícehlasé adventní 
zpěvy 15. a 16. stol. Dyškanti, um. ve-
doucí Martin Horyna.
 17. prosince od 15.00 do 18.00 
Malé filmové exercicie.
 21. prosince od 19.00 IV. koncert 
– Adventní advent. Blahoslavenství – 
hudba na novozákonní texty. Vepře-
kův smíšený sbor, Pavel Šmolík.
 22. prosince od 16.00 Vernisáž vý-
stavy betlémů. 
 22. prosince od 18.00 Přinesení 
betlémského světla s programem pří-
bramských skautských oddílů. Světlo 
bude k dispozici v Pražské kapli do 
konce roku.
 22. prosince od 18.00 Předvánoční 
zpívání ve sklepení. Hraje a zpívá sku-
pina Náhodná sešlost. Vstup spodním 
vchodem pod klášterem.
 24. prosince od 16.00 Půlnoční 
mše sv. Hudba: J. J. Ryba – Česká 
mše vánoční. Členové příbramských 
pěveckých sborů.
 25. a  26. prosince a  1. ledna od 
14.00 „Zpívání u jesliček“ za doprovo-
du varhan v bazilice. Zpěvníky budou 
k dispozici.
 26. prosince od 18.00 Vánoční 
koncert – koledy a vánoční varhanní 
hudba. Účinkují Roman Janál – bary-

ton, Jaroslav Tůma – varhany, Pavel 
Šmolík – varhanní pozitiv.
 31. prosince od 22.30 Mše sv. na 
závěr občanského roku. Po ní násle-
duje prezentace dění za uplynulý rok 
a přípitek s ohňostrojem na náměs-
tíčku.
 4. ledna Cyklus setkání s PhDr. V. 
Smolovou – 1. Cesty do minulosti 
Svaté Hory „O svatohorských dolech 
a vodách“– povídání s promítáním. 
 5. ledna od 18.00 Tříkrálový koncert 
Vepřekova smíšeného sboru ve spo-
lupráci s Charitou Příbram na zahájení 
Tříkrálové sbírky.

Výstavy 
 
 Výstava betlémů Od 23. prosince 
do 1. ledna v Mníšecké kapli. Otevřeno 
o svátcích denně od 10.00 do 16.00, 
v ostatní dny od 10.00 do 12.00 a od 
14.00 do 16.00.
 Svaté relikvie a jejich kult V tzv. 
klenotnici v Proboštství. Její zhlédnutí 
je možné každý den. Vstup je z pro-
dejny v ambitech pod hodinovou věží. 
Vstupné činí 70 Kč.
 Požár Svaté Hory Výstava je volně 
přístupná v otevírací době prodejny 
v  rohové Plzeňské kapli. Vytvořena 
byla ve spolupráci ŘKF na Svaté Hoře 
se Státním okresním archivem Pří-
bram. 
 Varhany nejen svatohorské Sou-
část expozice Muzea.
 Svatá Hora na fotografiích Sou-
část expozice Muzea. 

www.svata-hora.cz

 
KOMUNITNÍ CENTRUM 
MATKY TEREZY

 3. prosince od 8.00 do 12.30 DOB-
RODEN – předvánoční úklid v obou 
kostelích. Pro dobrovolníky zajištěné 
občerstvení a společný oběd.
 4. prosince od 16.00 Druhý advent-
ní koncert – DuO MELISON – kytara 
a flétna. Zazní díla Pergolesiho, Bacha, 
Dvořáka, Bingeho a dalších. Vstupné 
doporučené 120 Kč (KCMT).
 5. prosince od 17.00 Mikulášská 
(KCMT).
 8. prosince od 19.00 Zastavení 
u Matky Terezy s  jáhnem Jiřím Igná-
cem Laňkou, který je šéfinstruktor 
Útvaru rychlého nasazení Policie ČR 
a generální prefekt Křesťanské policej-
ní asociace (KCMT).
 11. prosince od 16.00 Třetí advent-
ní koncert – Krása Qaurtet (smyčcový 

kvartet). Zazní A. Dvořák – Cypřiše, 
kvartet F dur opus 96 no.12, J. Haydn 
a  Vánoční kolekce M. Doubravy. 
Vstupné doporučené 120 Kč (KCMT).
 11. prosince od 16.00 Keramická 
dílna s Janou Domšovou. Glazování 
a keramický svícen se sklíčky. Přihlá-
šení na janadomsova@gmail.com, 
cena 300 Kč.
 14. prosince od 17.00 do 18.00 
Předvánoční svátost smíření pro děti 
a mládež (KCMT).
 15. prosince od 18.00 Setkání před 
Betlémem – divadlo Víti Marčíka. Do-
poručené vstupné 150 Kč (KCMT).
18. prosince od 16.00 Čtvrtý advent-
ní koncert – Staročeské adventní pís-
ně, duchovní hudba z díla J. S. Bacha,  
C. Francka a dalších v úpravě pro kla-
vír, flétnu a soprán. O. Cviková – klavír,  
A. Šubrtová – flétny, H. Žárová – zpěv. 
Vstupné doporučené 120 Kč (KCMT).
 20. prosince od 16.00 do 20.00 
Svátost smíření pro dospělé, k dispozi-
ci více zpovědníků (kostel sv. Františka). 
 22. prosince od 14.30 Vánoční 
koncert Big bandu pražského salón-
ního orchestru pod vedením Václava 
Vomáčky. Jako vánoční dárek praž-
ským seniorům. Vstup volný.
 23. prosince Betlémské světlo 
(bude upřesněno na webu farnosti).
 6. ledna od 19.00 Česká mše vá-
noční v podání Pražského smíšené-
ho sboru a farní scholy sv. Františka 
a  KCMT. Výtěžek bude věnován na 
Tříkrálovou sbírku.
 Rorátní bohoslužby
KCMT – čtvrtek od 6.45, kostel sv. 
Františka – sobota od 8.00.

www.kcmt.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, 
PASTORAČNÍ CENTRUM 
SV. TOMÁŠE

 3. prosince od 9.00 Adventní du-
chovní obnova na téma „Jako v nebi, 
tak i na zemi“, vede P. Jozef Novák, 
CSsR. Přijďme se v  předvánočním 
shonu na chvíli zastavit a nadechnout 
se předvánoční atmosféry u kávy či 
čaje a tématu k zamyšlení (Pastorační 
centrum).
 11. prosince od 17.00 Adventní 
koncert „Staročeské roráty“ v podání 
Dobříšského chrámového sboru. Za-
zní adventní písně z Čech převážně 
16. století (J. T. Turnovský, J. Handl-
-Gallus, J. Třaňovský, A. V. Michna 
a další). Řídí Mgr. Petra Šimková, var-
hanní doprovod MuDr. Jan Šimek. 

Vstupné dobrovolné (kostel Nejsv. 
Trojice).
 24. prosince od 14.30 Setkání 
u jesliček pro děti.
 26. prosince od 16.00 Setkání 
u  kostela Nejsv. Trojice – spolu se 
třemi králi se příchozí pokloní Ježíško-
vi narozenému v altánku Pastoračního 
centra. Na místě všechny čeká zpěv 
koled a něco teplého na zahřátí.
 28. prosince od 17.00 Dobříš-
ské večery hudby – vánoční koncert. 
Na programu Česká vánoční mše od 
J. J. Ryby. Účinkuje pěvecký chrámový 
sbor Codex Temporis a hosté s var-
hanním doprovodem Ivany Kylarové 
a orchestrálním obsazením z členů 
Příbramské filharmonie pod vedením 
Lukáše Marka. Vstup dobrovolný. Vý-
těžek bude určen na pomoc pro ukra-
jinské rodiny v Dobříši (kostel Nejsv. 
Trojice).
 Prosinec a leden Výstava dětských 
prací výtvarného kroužku Mira a Da- 
niely na téma «Barvy advent» v Pas-
toračním centru. Výstavu je možné 
navštívit v pondělí a v pátek od 9.00 
do 12.00, ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00 a také kdykoliv po 
předchozí domluvě na pcstomas@
volny.cz.

www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY 

 3. prosince od 9.00 Adventní du-
chovní obnova s P. Stanislawem Gó-
rou. Její součástí je přednáška, ztišení, 
možnost sv. zpovědi a na závěr od 
12.00 mše svatá (kostel sv. Prokopa).
 5. prosince od 17.00 Setkání se sv. 
Mikulášem, který dorazí v doprovodu 
laskavých andělů. Prosíme o předběž-
né přihlášení na webu farnosti. (Ko-
munitní centrum)
 12. prosince od 19.00 Bohoslužba 
slova za lidi na „vánočních periferiích“. 
S prosbou za ty, pro které jsou Váno-
ce z různých důvodů zdrojem smutku 
a úzkosti (kostel sv. Jakuba).
 18. prosince od 17.00 Advent-
ní koncert komorní hudby, operních 
árií, duetů, adventních a vánoční pís-
ní. Účinkují: Dalibor Pavelka – flétny, 
baryton,  Olga Effemberková –sop-
rán, Vojtěch Racek – klávesy (Komu-
nitní centrum sv. Prokopa).
 20. prosince od 18.00 Varhanní 
adventní koncert. Účinkují: Přemysl 
Kšica – varhany, Lucie Silkenová – 
soprán, Pavel Josef Kšica – basbary-

ton. Cena: 200 Kč a 150 Kč (studenti, 
senioři 65+, ZTP) (kostel sv. Jakuba).
 22. prosince od 16.00 Požehnání 
nového betléma pro kostel sv. Pro- 
kopa. Ten bude odrážet centrum Pra-
hy 13: Sluneční náměstí, radnici, ko-
munitní centrum, okolní domy i stani-
ci metra Hůrka. Letos bude připraven 
pouze zárodek – jesličky pro Ježíška, 
Panna Maria a sv. Josef. Další prvky  
budou přibývat postupně.
 25. prosince od 17.00 Koncert J. J. 
Ryba: Česká mše vánoční. Účinkuje 
Stodůlecký chrámový pěvecký sbor 
s  hosty a  orchestrem; řídí Mgr. Jiří 
Kubík (kostel sv. Jakuba).

www.farnoststodulky.cz

ŘKF U KOSTELA SVATÉ ANEŽKY 
ČESKÉ PRAHA-SPOŘILOV

  4. prosince od 16.00 Svatý Mikuláš 
před kostelem sv. Anežky České.
 4. prosince od 19.00 Koncert du-
chovní hudby studentů oddělení kla-
sického zpěvu Mezinárodní Konzer-
vatoře Praha.
 6. prosince od 18.00 Adventní be-
nefiční koncert Gymnázia E. Krásno-
horské pro Domov na půl cesty MAJÁK.
 11. prosince (po mších sv. asi 
v  9.30. a  11.30) Stánky pro Kashi-
tu – prodej dárkových předmětů na 
podporu stavby střední školy v Zambii.
  13. prosince od 18.00 Rybova mše 
vánoční v provedení žáků, studentů 
„seniorů“, učitelů, rodičů a hostů ZuŠ 
Vadima Petrova na Spořilově.
 19. prosince od 17.00 Adventní 
folklorní setkání, které pořádá Dětský 
folklorní soubor Vrbina pod vedením 
Martiny Krajské v sále pod kostelem.

  Rorátní bohoslužby
Středa, čtvrtek, pátek od 18.00; nedě-
le od 8.30.
 Možnost prohlídky spořilovské-
ho betléma 24. prosince od 15.00 do 
16.00, 25. prosince od 12.00 do 18.00, 
26. prosince od 12.00 do 18.00. Více 
na  www.krestanskevanoce.cz/kos-
tel/1680/.

https://farnost-sporilov.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY 
PRAHA-VINOHRADY

  28. prosince od 17.30 (po skončení 
mše svaté) Mimořádná vánoční pro-
hlídka jesliček pod názvem: Pojďme 
spolu do Betléma. Jesličky se hlásí 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapha.cz%2Fakce%2Fpriprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C25b14ee0463a416035e408dac7d2061e%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638042002106728221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WVT7CFo1LF%2BYnkSs16ZORUzw0JAD6AQoBMML77UY0Po%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapha.cz%2Fakce%2Fpriprava-na-zivot-v-manzelstvi-u-sv-vojtecha%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C25b14ee0463a416035e408dac7d2061e%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638042002106728221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WVT7CFo1LF%2BYnkSs16ZORUzw0JAD6AQoBMML77UY0Po%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C25b14ee0463a416035e408dac7d2061e%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638042002106728221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9buLZGnr4dWG%2F9Jr1X7eZOGaghV6i0ocV0dgOlOL0%2Bw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C25b14ee0463a416035e408dac7d2061e%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638042002106728221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9buLZGnr4dWG%2F9Jr1X7eZOGaghV6i0ocV0dgOlOL0%2Bw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C25b14ee0463a416035e408dac7d2061e%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638042002106728221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9buLZGnr4dWG%2F9Jr1X7eZOGaghV6i0ocV0dgOlOL0%2Bw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpastorace.apha.cz%2Fpro-rodinu%2Fduchovni-obnovy%2Fvalentinske-zastaveni%2Faktualni-nabidka%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C25b14ee0463a416035e408dac7d2061e%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638042002106728221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9buLZGnr4dWG%2F9Jr1X7eZOGaghV6i0ocV0dgOlOL0%2Bw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcm.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C9d764d7fa6fe4a34ccc908dacb3fb4e4%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638045771724210930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eUVACKrBwUs%2BtKefdQFwLShSjyZmomkAiiPNkSTRymM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcm.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C9d764d7fa6fe4a34ccc908dacb3fb4e4%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638045771724210930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eUVACKrBwUs%2BtKefdQFwLShSjyZmomkAiiPNkSTRymM%3D&reserved=0
mailto:janadomsova@gmail.com
mailto:pcstomas@volny.cz
mailto:pcstomas@volny.cz
http://www.farnoststodulky.cz
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.krestanskevanoce.cz%2Fkostel%2F1680%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Ce2bbe929e1fe412efdb408dac242c3af%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638035889264005217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gRPZKVa0JvO%2BZSwLvS6PhrSn62AT1gwh8k2I2TZL84U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.krestanskevanoce.cz%2Fkostel%2F1680%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7Ce2bbe929e1fe412efdb408dac242c3af%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638035889264005217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gRPZKVa0JvO%2BZSwLvS6PhrSn62AT1gwh8k2I2TZL84U%3D&reserved=0
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k uměleckému odkazu Mikoláše Alše 
a  byly vytvořeny přibližně v  letech 
1910–1925. Jsou dílem dvou řezbář-
ských mistrů – Františka Vratislava Buka 
z Prahy a Františka Charváta z Kutné 
Hory. Hovořit o nich bude kulturní pu-
blicista a lektor dramaturgie Volksoper 
Wien Mgr. Michael Soukup, který do-
končil rozsáhlou publikaci o bazilice 
sv. Ludmily a historii vinohradské far-
nosti. Součástí programu budou krátká 
varhanní preludia na motivy vánočních 
koled a na závěr společný zpěv české-
ho vánočního hymnu „Narodil se Kris-
tus Pán“ (bazilika minor sv. Ludmily).
 1. ledna od 18.00 Novoroční kon-
cert (společná akce MČ Praha 2 
a farnosti). Na programu: H. Purcell,  
G. F. Händel, J. Michalička, A. Vivaldi,  
W. A. Mozart, J. Teml. Účinkují: Harmo-
nia Praga – komorní orchestr, Miro-
slav Vilímec – housle, Sylva Čmugrová 
– zpěv, Štefan Britvík – dirigent. 
 Rorátní bohoslužby
u oltáře Panny Marie – úterý a čtvrtek 
od 6.00. 
 Možnost prohlídky betléma od  
25. prosince do Hromnic každý den 
od 11.00 do 16.00.

http://ludmilavinohrady.cz

ŘKF U KOSTELA 
MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM 
PRAHA-STARÉ MĚSTO

 Rorátní bohoslužby 
Kostel Matky Boží před Týnem – úterý 
a sobota od 7.00; kostel sv. Haštala – 
pondělí, středa a pátek od 7.00; kostel 
sv. Havla – čtvrtek od 7.00. 

www.tyn.cz
 

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-KUNRATICE

 4. prosince od 18.00 Česko-viet- 
namská mše sv. s  otcem biskupem 
Zdenkem Wasserbauerem v kostele 
sv. Jakuba.
 10. prosince od 17.00, 11. prosin-
ce od 16.00 a 18. prosince od 16.00 
Adventní koncerty duchovní hudby 
v kostele sv. Jakuba.
 17. prosince Farní duchovní obno-
va s P. Jaroslavem Brožem. Od 7.00 
rorátní mše sv., poté snídaně a vlast-
ní program duchovní obnovy během 
celého dopoledne.
 19. prosince od 19.00 Večer v rám-
ci programu Duchovní růst matky, při-
hlašování na webu farnosti.

 Rorátní bohoslužby
Kostel sv. Jakuba v Kunraticích – úterý 
a středa od 6.30, kostel sv. Prokopa 
v Hrnčířích – čtvrtek od 6.00, kostel sv. 
Jakuba v Kunraticích – sobota od 7.00.
 Vánoční bohoslužby a kostel ote-
vřený k návštěvě jesliček – harmo-
nogram na webu farnosti.

www.farnostkunratice.cz

ŘKF U KOSTELA SV. PROKOPA 
PRAHA-BRANÍK

 10. prosince od 10.00 do 13.00 
Adventní duchovní obnova (rekolek-
ce) s možností přijetí svátosti smíření.
 24. prosince od 12.00 do 15.30 
Živý betlém, od 15.00 Vánoční zpívá-
ní, od 16.00 Štědrý den, mše sv. (nejen 
pro děti a seniory), od 24.00 půlnoční 
mše sv.
 25. a  26. prosince od 14.00 do 
16.00 Možnost prohlídky Branického 
betléma.
Rozpis vánočních bohoslužeb na 
webu farnosti, případně na stránkách 
Arcibiskupství pražského. Vždy před 
a po mši sv. bude možnost prohléd-
nout si Branický betlém.

www.farnostbranik.cz

ŘKF U KOSTELA SV. VOJTĚCHA 
PRAHA-NOVÉ MĚSTO

 28. prosince od 15.00 Otevřené dve- 
ře u sv. Vojtěcha Většího. V areálu koste- 
la a  farní budovy bude možnost vi-
dět řadu běžně nepřístupných prostor 
i předmětů (varhany, sakristie, farní skle- 
py, atd.). Začátek prohlídky v  kostele. 
Doba trvání 90 minut. Vstupné dobro-
volné – dary budou použity na budo-
vání Komunitního centra sv. Vojtěcha. 

http://farnostsvvojtech.websnadno.cz

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

 13. prosince od 19.00 Adventní 
koncert v kostele sv. Ignáce. Na trubku 
zahraje Jan Verner, na varhany Martin 
Maxmilian Kaiser. Vstupné 100 Kč.

www.kostelignac.cz

ŘKF KEBLOV
 11. prosince Oslava sv. Lucie v Je-
žově. Od 14.00 mše sv. Od 15.00 
Adventní koncert v podání dětského 

sboru farnosti Čechtice pod vedením 
Lucie Kletečkové. Návštěvníci jsou 
následně srdečně zváni k přátelské-
mu posezení s občerstvením v KD Píšť. 
Vstupné přiměřeně dobrovolné. 

www.farnostkeblov.cz
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 6., 13. a 20. prosince od 12.45 do 
13.02 Polední PRO. 17 minut pro pro-
zíravý život. Studujete nebo pracuje-
te v centru Prahy? Přijďte si sníst svůj 
oběd k nám a dozvědět se od vědky-
ně Scarlett Vasilukové Rešlové něco 
o tom, jak funguje lidské tělo, jakou 
péči potřebuje, aby fungovalo dobře, 
a jak ovlivňuje našeho ducha (hovor-
na, vstup Jalovcová 2).
 1. prosince od 19.30 Ovál 06. Ve-
čery současné poezie a hudby. Hu-
debně doprovázejí studenti HAMu 
pod vedením Michala Nejtka. Hosté: 
Anna Beata Háblová, Sylva Fischerová, 
Martin Evžen Kyšperský, Michal Nejtek 
(foyer, vstup Jilská 5).
 6. prosince od 19.30 Historie Bible 
– debata. Bible se chápe jako autorita, 
ke které se odkazuje křesťanství i ži-
dovství. Nová publikace nakladatelství 
Kalich, Dějiny Bible od Johna Bartona 
v překladu Petra Slámy, ukazuje, že 
vztah obou náboženství k biblickému 
textu je komplikovanější, než se zdá. 
Jak dlouhá cesta vedla od Bible k bi-
blickým náboženstvím? Hosté: Petr 
Sláma, Tomáš Petráček (refektář).
 12. prosince od 19.30 Prohlídka 
kláštera dominikánů. Procházka his-
torickými i nově upravenými prostory 
kláštera zavede návštěvníky do nové 
fortny, barokního refektáře, nově 
upravených hovoren, rajského dvora 
i kostela sv. Jiljí, kde se právě dokon-
čuje nový mnišský chór. Provádí: Nor-
bert Schmidt a Benedikt Mohelník OP 
(refektář).
 14. prosince od 19.30 Dominikán-
ský knižní salón. Herbert McCabe: 
Bůh , Kristus a my. Můžeme být před 
Bohem sami sebou, nebo je potřeba se 
přetvařovat? Musíme se modlit jen za 
šlechetné a oduševnělé věci, o nichž 
si myslíme, že bychom je měli chtít? 
Miluji sám sebe, nebo se nechávám 
pohltit samolibostí? Nechme se oslo- 
vit kázáními dominikána Herberta 
McCabea a zrevidujme si základy naší 
víry. Host: Lukáš Fošum OP. Více na: 
https://krystal.op.cz/knizni-salon-2/ 
(foyer, vstup Jilská 5).

www.dominikanska8.cz

KOMUNITA 
CHEMIN NEUF

 2. – 4. prosince LIVE, LOVE AND 
PRAY (víkend o  vztazích) – víkend 
pro mládež 14–18 let v  klášteře 
v Tuchoměřicích. Více informací a re- 
gistrace na webových stránkách 
komunity.
 Modlitební setkání
Každé úterý od 20.00 v klášteře v Tu-
choměřicích. Doprava: z Bořislavky 
(Metro A) bus 312 do zastávky Tucho-
měřice, zámek. Před cestou si vždy na 
webových stránkách Komunity ověř-
te, zda se v daný den modlitební se-
tkání koná.

www.chemin-neuf.cz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
V HÁJKU

 10. prosince od 11.00 Panny Marie 
Loretánské, celebruje P. Lukáš Fošum 
OP.

www.hajek.ofm.cz

DOMOV 
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

  3. prosince od 14.00 do 18.00 Ad-
ventní zastavení u kláštera – vánoč-
ní atmosféra, svařené víno, káva, čaj, 
cukroví, dárky. Vstup volný (před bu-
dovou Domova).
  4. prosince od 16.30 Druhý advent-
ní koncert. Účinkují: Hornický pěvecký 
sbor Kladno, dirigent – Jan Makarius, 
varhany – Pavel Duda; na progra-
mu: Č. Vaňura, arr. Sir John Stainer,  
J. S. Bach, F. X. Brixi, J. Seger, J. I. Li-
nek, A. Michna, J. F. Wade, koledy. 
Vstupné dobrovolné (kostel Sv. Rodi- 
ny).
   11. prosince od 16.30 Třetí advent-
ní koncert. Účinkují: Musica Alternativa 
a členové Smíšeného sboru J. Vycpál- 
ka Praha a Krušnohorského pěvec- 
kého sboru Teplice; na programu:  
A. Vivaldi, J.S. Bach, G. Caccini, S. Barber,  
J. Pavlica a další. Vstupné dobrovolné 
(kostel Sv. Rodiny).
 18. prosince od 16.30 Čtvrtý 
adventní koncert. Účinkuje Břevnov- 
ský chrámový sbor; na programu  
J.J. Ryba: Česká mše vánoční. Vstup-
né dobrovolné (kostel Sv. Rodiny).
 8. ledna od 16.30 J. J. Ryba: Čes-
ká mše vánoční. Vstupné dobrovolné 
(kostel Sv. Rodiny).

www.domovrepy.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ZAHRADA – VLAŠIM
(KC ZAHRADA, Tovární 2042, Vlašim) 

 7. prosince od 19.00 Filmový klub – 
povídání o filmu s režisérem a vlašim-
ským rodákem Milošem Zábranským.

www.vlasim.charita.cz, 
https://komunitnicentrumvlasim.cz

CHARITA BEROUN

 4. prosince od 15.00 Adventní kon-
cert plzeňského gospelového soubo-
ru TOuCH OF GOSPEL v kostele sv. 
Jakuba v Berouně. Vstupné 100 Kč, 
rodinné vstupné 200 Kč. Výtěžek 
z koncertu bude použit na podporu 
sociálních služeb.

https://beroun.charita.cz

METROPOLITNÍ KAPITULA 
U SV. VÍTA V PRAZE

 Ranní mše svaté se zpěvy staro-
českých rorátů
V neděli od 8.30, v týdnu (po–pá) od 
6.30, sobotní ranní liturgie s rorátními 
zpěvy se konají v  kostele u  Všech 
svatých od 7.00.
 Sváteční liturgie v katedrále
24. prosince od 24.00 Slavnost Na-
rození Páně – půlnoční, celebruje 
Mons. Jan Graubner.
25. prosince od 8.30 Slavnost Na-
rození Páně, mše sv. (za svítání). Od 
10.00 Slavnost Narození Páně, pon-
tifikální mše sv. (ve dne), celebruje 
Mons. Jan Graubner.
26. prosince od 10.00 Svátek sv. Ště-
pána, mše sv. s jáhny pražské arcidie- 
céze, celebruje Mons. Michael Slavík.
31. prosince od 16.00 Děkovná bo-
hoslužba na závěr kalendářního roku, 
celebruje Mons. Jan Graubner. 
1. ledna od 8.30 Slavnost Matky Boží 
Panny Marie, mše sv., od 10.00 Slav-
nost Matky Boží Panny Marie, ponti-
fikální mše sv., celebruje Mons. Jan 
Graubner.

www.kapitula.cz

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁTNÍ 
KAPITULA SV. PETRA A PAVLA 
NA VYŠEHRADĚ

 4. prosince od 16.30 Adventní var-
hanní koncert.
 13. prosince od 18.00 Adventní 
koncert pro TICHÝ SVěT, o.p.s. tlu-
močený do posunkové řeči, účinkuje 
Pěvecký a hudební sbor Besharmonie, 
Pueri guadentes, Jan P. Muchow.
 18. prosince od 16.30 Adventní be-
nefiční koncert ve prospěch Dětského 
centra v Plzni, účinkuje Trio Classic.
 24. prosince od 10.00 do 16.00 
Rozdávání betlémského světla.
 24. prosince od 23.30 Vánoční var-
hanní skladby (Ondřej Valenta – var-
hany).
 26. prosince od 15.00 Zpívání 
u jesliček pro děti a dospělé.
 26. prosince od 16.30 Vánoční var-
hanní koncert (Ondřej Valenta).
 8. ledna od 16.30 Vánoční varhanní 
koncert.
 14. ledna od 18.00 Slavnostní mše 
svatá v bazilice (výročí úmrtí krále Vra-
tislava, zakladatele kapituly).

Vyšehradské jesličky 
budou zpřístupněny 
v návštěvní době baziliky:
     od 3. do 23. prosince denně 10.00 

– 17.00 (bez Jezulátka)
     24. prosince 10.00 – 16.00 (bez Je-

zulátka)
     od 25. do 30. prosince denně 10.00 

– 17.45
     31. prosince 10.00 – 16.15
      od 1. do 31. ledna denně 10.00 – 

16.45
www.kkvys.cz

Pozvánky

 Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
V pondělí 5. prosince od 17.00 se 
koná v rámci cyklu „Varhanní nešpo-
ry maltézských rytířů“ koncert du-
chovní hudby. Program: J. S. Bach, 
Ch. Widor, A. Guilmant, A. Michna 
z Otradovic. Účinkují: Lenka Pecha-
rová – soprán, Drahomíra Matzne-
rová Chvátalová – varhany. Místo 
konání: řádový kostel Panny Marie 
pod řetězem,  Lázeňská ulice, Pra-
ha 1 – Malá Strana. Koncert pořádá 
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. 
Jana z  Jeruzaléma, Rhodu a  Mal-
ty a Společnost pro duchovní hud-
bu za finanční podpory MČ Praha 1.  
Vstup volný.Fo
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Smírná pouť za nenarozené děti,
jejich rodiče a lékaře 

Svátek Svatých Mláďátek 
StŘeDa 28. proSince 2022, praha

V čeSké repuBlice přišlo V roce 2021 o žiVot 15 492 nenarozených dětí.

modlitByzanejmenSi.cz
p. mudr. jiří korda, tel.: 725 797 561

11:00 requiem za nenarozené děti u pražSkého jezulátka 
 mši SVatou celeBruje otec BiSkup paVel poSád

13:00 oBčerStVení u SeSter Boromejek
14:00 adorace na StrahoVě u hroBu SV. norBerta
15:00 modlitBa SVatého růžence V loretě 

pro VytrValce:
16:15 modlitBa za národ Ve SVatoVáclaVSké kapli

Vložme do BetlémSkých jeSlí ty, kterým neBylo doVoleno Se narodit

2022-plakát-mzn.indd   1 1.11.2022   16:53:07

INKARDINACE

 P. doc. PhDr. Libor Ovečka Th.D. 
SDB byl ke dni 1. listopadu 2022 in-
kardinován do Arcidiecéze pražské.

USTANOVENÍ

 P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Pra-
em. byl na návrh okrskového vikáře 
III. pražského vikariátu s účinností od  
15. října 2022 jmenován a ustanoven 
sekretářem III. pražského vikariátu.
 P. ThLic. Antonio Vicente Peréz 
Caramés M.Id. byl na žádost svého 
řeholního představeného s účinností 
od 1. listopadu 2022 uvolněn z funk-
ce farního vikáře Římskokatolické far-
nosti u kostela Narození Panny Marie 
v Praze-Michli.
 P. Mgr. Antonín Lukeš M.Id. byl na 
žádost svého řeholního představené-
ho s účinností od 1.  listopadu 2022 
jmenován a ustanoven farním vikářem 
Římskokatolické farnosti u  kostela 
Narození Panny Marie v Praze-Michli.
 ThLic. Mgr. Michal Prívara byl 
s účinností od 17. října 2022 uvolněn 
z funkce výpomocného duchovního 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. 
Ducha v Praze-Nové Město.
 P. ThLic. Irenej Robert Šiklar OP byl 
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. listopadu 2022 
jmenován a ustanoven zodpovědným 
za pastoraci francouzsky mluvící ko-
munity věřících v Arcidiecézi pražské.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 P. Agnelo Rebelo OCD, klášter 
Panny Marie Vítězné a Pražského Je-
zulátka, 1. 12. 1982 (40 let)
 Mgr. Jiří Neliba, výpomocný du-
chovní v Kladně, 10. 12. 1945 (77 let)
 P. Ing. Mgr. Řehoř Jiří Žáček O.
Praem., nemocniční kaplan, farář 
u kostela sv. Martina v Praze-Řepích,  
17. 12. 1972 (50 let)
 P. Jan Vývoda SDB, výpomocný 
duchovní v Praze-Kobylisích, 21. 12. 
1924 (98 let)
 ThLic. Petr Havlík, PhD., admini-
strátor u kostela sv. Václava v Praze-
-Proseku, 24. 12. 1987 (35 let)
 Jan Löffelmann, JC.D., soudce 
MCS Arcidiecéze pražské, 24. 12. 1957 
(65 let)
 Ing. Mgr. Viktor Frýdl, kaplan 
v Domově pro seniory kardinála Be-
rana v Mukařově, 27. 12. 1943 (79 let)

 Mgr. Alois Zoubek, trvalý jáhen 
v Lysé nad Labem, 27. 12. 1944 (78 let)
 P. Augustin Otakar Šváček OFM-
Cap., výpomocný duchovní u klášter-
ního kostela sv. Josefa v Praze-No-
vém Městě, 30. 12. 1936 (86 let)

VÝROČÍ 
BISKUPSKÉ KONSEKRACE

 Mons. Josef Kajnek, pomocný bis-
kup královéhradecké diecéze, 12. 12. 
1992 (30 let)

VÝROČÍ SVĚCENÍ

 MUDr. Miroslav Malý, administrá-
tor v Čestlicích, okrskový vikář, 5. 12. 
1987 (35 let)
 prof. ThDr. Jan Matějka, kanovník, 
5. 12. 1954 (68 let)
 P. Benedikt Vladimír Holota OFM, 
působící v Praze, 8. 12. 1952 (70 let)
 Mgr. Bedřich Vymětalík, farář v Týn- 
ci nad Sázavou, 12. 12. 1992 (30 let) 
 Mons. Mambé Jean-Sylvain Em-
ien, kaplan Jeho Svatosti, 14. 12. 1997 
(25 let)
 Mgr. Antonín Ježek, výpomocný 
duchovní u kostela sv. Prokopa v Pra-
ze-Žižkově, 16. 12. 1972 (50 let)
 P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem., 
působící v Praze, 21. 12. 1971 (51 let)
 P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal SDB, 
výpomocný duchovní v Praze-Pod-
skalí, 25. 12. 1968 (54 let)

ÚMRTÍ

 RNDr. Stanislav Hrách, CSc., osob-
ní farář a výpomocný duchovní Řím-
skokatolické farnosti v Praze-Kunrati-
cích, zemřel ve středu 5. října 2022 ve 
věku 89 let, v 24. roce kněžské služby. 
Poslední rozloučení se konalo v úterý 
11. října 2022 ve 12.00 hodin při po-
hřební mši svaté v kostele sv. Jakuba 

Staršího v Praze-Kunraticích. Násle-
dovalo krátké rozloučení v kostele sv. 
Prokopa v Hrnčířích. Poté bylo tělo 
zesnulého v očekávání slavného vzkří-
šení uloženo do rodinného hrobu na 
Vinohradských hřbitovech. R.I.P. 
 P. Jindřich Brandejs, osobní farář 
a  výpomocný duchovní Římskoka-
tolické farnosti v Křečovicích, zemřel 
v pátek 21. října 2022 ve věku 88 let, 
v 62. roce kněžské služby. Poslední 
rozloučení se konalo v  úterý 1. lis-
topadu 2022 v  11.00 hodin při po-
hřební mši svaté v kostele sv. Havla 
v Neveklově. Ve 14.00 hodin násle-
dovalo rozloučení na Vinohradských 
hřbitovech, kde bylo tělo zesnulé-
ho v  očekávání slavného vzkříšení 
uloženo do rodinného hrobu. R.I.P.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

Roráty
  7. 12. (6.20) Kaple Ducha Svatého 
v Radiu Proglas (P. Martin Holík)
  21. 12. (6.20) Kaple Ducha Svatého 
v Radiu Proglas (P. Martin Holík)
  3. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Petr Vrbacký)
  10. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Petr Vrbacký)
  17. 12. (6.30) Kostel sv. Augustina 
v Brně (P. Petr Vrbacký)

Bohoslužby o Vánocích

  24. 12. (21.00) Půlnoční mše sv.
  25. 12. (9.00) Mše sv. ze slavnosti 
Narození Páně
  26. 12. (9.00) Mše sv. ze svátku sv. 
Štěpána
  31. 12. (16.00) Poděkování za uply-
nulý rok

Aktuální program: 
www.proglas.cz/program

TELEVIZE NOE

  2. 12. (6.30) Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie ve Valašském Meziříčí – 
rorátní mše sv.
  4. 12. (10.30) Mše sv. z kaple tele-
vize Noe

  11. 12. (10.30) Mše sv. z kaple te-
levize Noe
  18. 12. (10.30) Mše sv. z kaple te-
levize Noe

Bohoslužby o Vánocích

 24. 12. (22.00) Kostel sv. Václava 
(farnost Dolní Bojanovice) – půlnoční 
mše sv. 
      25. 12. (10.30) Kostel Svatého Du-
cha (farnost Ostrava-Zábřeh)
  26. 12. (10.00) Kostel sv. Antonína 
(farnost Ostrava-Kunčičky)
  27. 12. (12.00) Mše sv. z kaple Te-
lepace
  28. 12. (12.00) Mše sv. z kaple Te-
lepace
  29. 12. (12.00) Mše svatá z kaple 
Telepace
  30. 12. (17.00) Kostel sv. Filipa a Ja-
kuba (farnost Zlín)  
  31. 12. (23.55) Bazilika Nanebevze-
tí Panny Marie na Svatém Hostýně – 
„půlnoční” mše sv.
  1. 1. Bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie na Svatém Hostýně 
  8. 1. (10.30) Kostel sv. Jana Křtitele 
(farnost Dolní Lutyně)
  28. 12. (19.00) Vánoční koncert 
Scholy brněnské mládeže z kostela 
sv. Janů v Brně

Případné aktualizace 
na stránkách 
www.tvnoe.cz 
a ve vysílání

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Úmysl 
papeže

Za organizace dobrovolníků: Modle-
me se, aby rozvojové a dobrovolnické 
organizace nacházely osoby ochotné 
zapojit se do společného dobra a ne-
ustále hledat nové způsoby spoluprá-
ce na mezinárodní úrovni.

Národní 
úmysl

Za návštěvníky půlnočních bohoslu-
žeb: Modleme se za ty, kteří o Váno-
cích navštíví naše kostely, aby se ne-
chali proniknout radostnou zvěstí.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 1. do 4. prosince
Ikonopisecký kurz / p. Martin Damian / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz,  
info: DamianM@seznam.cz

 Od 2. do 4. prosince
Duchovní obnova pro hasiče 
a členy Matice svatohostýnské / 
P. Ladislav Nosek SJ / Hostýn / 
http://hostyn.cz

 Od 4. do 8. prosince
Adventní duchovní obnova  
pro všechny / P. Antonín 
Dąbrowski OFM / Velehrad / 
http://stojanov.cz

 Od 8. do 11. prosince
Exercicie „Síla naslouchání 

(Duchu svatému)“ / 
p. Václav Čáp / Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

 Od 11. do 17. prosince
Ignaciánské exercicie / 
P. Richard Greisiger SJ / Hostýn / 
http://hostyn.cz

 Od 5. do 12. března 
Duchovní cvičení v tichu 
podle sv. Ignáce / 
Komunita Chemin Neuf / 
Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz

 Od 1. do 5. května
Duchovní cvičení Anamnéza / 
Komunita Chemin Neuf / 
Tuchoměřice / 
www.chemin-neuf.cz

ČBK hledá 

DOTAČNÍHO 
ExPERTA 

na zkrácený úvazek. 

Sekretariát 
České biskupské konference 

hledá kolegu či kolegyni 
do Odboru evropských fondů. 

Více na 
www.cirkev.cz/cs/aktuality

http://www.tvnoe.cz


HISTORICKÝ KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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NARODIL SE 
KRISTUS PÁN
Štěpán Zavřel
Váz., 32 str., 
229 Kč

BYDLÍ 
U VÁS JEŽÍŠEK?
Eduard Martin
Brož., 160 str., 
199 Kč

O ZÁZRAKU 
VÁNOC 
– JAK SE 
MALÝ MYŠÁK 
SPŘÁTELIL 
S PAPEŽEM
Stefano Gorla
Brož., 56 str., 
249 Kč
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MY A DĚTI – 
JAK PŘÍCHOD 
DÍTĚTE 
PROMĚNÍ 
VZTAHY MEZI 
MANŽELI
Giovanna 
Fumagalliová, 
Davide Biollo 
Brož., 112 str., 
299 Kč

5. prosince 1777
Olomoucké biskupství bylo povýšeno na arcibis-
kupství a zároveň bylo založeno Biskupství brněn-
ské. Obě se stala součástí moravské církevní pro-
vincie, v jejímž čele stál metropolita – olomoucký 
arcibiskup.   

14. prosince 1982
Zemřela Růžena Vacková, česká historička umění, 
divadelní kritička, pedagožka a archeoložka. Za dru-
hé světové války byla vězněna za svou účast v pro-
tinacistickém odboji. V  roce 1952 byla v procesu 
Mádr a spol. odsouzena k 22 letům vězení. V něm 
strávila 15 let. Stala se signatářkou Charty 77 a bě-
hem normalizace organizovala bytové semináře.

15. prosince 1952
Papež Pius XII.  vydal encykliku Orientales ecclesi-
as, ve které odsoudil pronásledování východních 
katolických církví.

17. prosince 1927
Československá vláda vyjednala se Svatým stol-
cem tzv. modus vivendi. Dohodu, která stanovila, 
že hranice diecézí budou odpovídat státním hra-
nicím – nebudou je přesahovat. Stejným způso-
bem se řešily také hranice provincií řádů a řehol-
ních kongregací. Řeholní domy v Československu 
neměly podléhat zahraničnímu provinciálovi. 
Jména biskupů měla být před jejich jmenováním 
oznámena vládě a biskupové měli skládat přísa-
hu věrnosti Československé republice. Dohoda 
vstoupila v platnost v únoru 1928.

18. prosince 1982
Mons. Jaroslav Škarvada jmenován titulárním bis-
kupem litomyšlským. Byl pověřen pastorací čes-
kých krajanů v zahraničí.

19. prosince 1302
Kunhuta Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara II., 
se stala abatyší kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

22. prosince 1812
Divadelní herec, režisér a ředitel Stavovského di-
vadla Jan Karel Liebich postavil ve svém libeň-
ském zámečku Šilboch pro své přátele první vá-
noční stromek v Praze.

22. prosince 1882
Thomas Alva Edison představil první elektricky 
osvícený vánoční stromek.

24. prosince 1947
Začala pravidelná vysílání Vatikánského rozhlasu 
pro Československo. Pořady připravoval spirituál 
Nepomucena P. Václav Feřt SJ spolu se skupinou 
českých a slovenských bohoslovců.  

30. prosince 1977
Papež Pavel VI. jmenoval kardinála Františka To-
máška arcibiskupem pražským (34. v pořadí).

Vít Kochánek

ŽIVOT A SMRT 
V BITVĚ 
O BRITÁNII
Guy Mayfield
Brož., 399 str., 
399 Kč

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

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

ŽIVÉ SVĚTLO
Wilhelm 
Hünermann
Brož., 328 str., 
399 Kč

MILOSRDNÁ 
JIZVA
Rebecca 
St. James, 
Nancy Rue
Brož., 
396 str., 399 Kč

EMOČNĚ 
ZDRAVÁ 
SPIRITUALITA
Peter Scazzero
Brož., 264 str., 
295 Kč

O HŘÍŠÍCH 
PROTI LÁSCE 
A DARU 
MOUDROSTI 
V TEOLOGICKÉ 
SUMĚ
Tomáš Akvinský
Brož., 148 str., 
190 Kč

PROMLUVY 
O MILOSTI, 
O EUCHARISTII, 
O MARII, 
O DUCHU 
SVATÉM
Charles Journet
Brož., 304 str., 
300 Kč

KÁZÁNÍ PRO 
DOBU ADVENTNÍ 
A VÁNOČNÍ
Bernard 
z Clairvaux
Váz., bez lat. textu, 
176 str., 240 Kč

SALVE 
3/2022
Téma: 
konspirace
Brož., 192 s., 
130 Kč

ZÁZRAK 
O VÁNOCÍCH
Hana 
Zobačová
Váz., 80 str., 
299 Kč

ZAHRADA 
TAJŮ
Ann-Marie 
Howell
Brož., 240 str., 
349 Kč

PŘÍBĚHY 
Z POHOVKY
Philippa Perry
Váz., 152 str., 
319 Kč

ZŮSTAŇ OK
Amy Bjork Harris, 
Thomas A. Harris
Brož., 288 str., 
429 Kč

PROČ JSEM SI NEKOUPIL 
JINOU KNÍŽKU?
Martin N. Seif, 
Sally M. Winston
Brož., 216 str., 379 Kč

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunhuta_P%C5%99emyslovna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stavovsk%C3%A9_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stavovsk%C3%A9_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Karel_Liebich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Tom%C3%A1%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Tom%C3%A1%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup_pra%C5%BEsk%C3%BD
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