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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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Před půl rokem jsem přišel mezi vás jako nový biskup. Pomalu poznávám diecézi 
a s některými z vás jsem se už setkal. Po prvních zkušenostech mi zvláště leží na srdci 
děti a mladí lidé, kterých vidím v kostelích málo. Často se ptám, jak ukázat Krista tolika 
mladým kolem nás, kteří ho ještě neznají, nebo ho poznali jen tak málo, že si ho ne-
zamilovali a pak opustili? Jsem přesvědčen, že opravdu šťastný dovede být člověk jen 
tehdy, když pozná, že sám Bůh si ho zamiloval, a na jeho lásku odpoví. Tehdy se prozáří 
i všechny ostatní dary a člověk vidí, jak je bohatý, jak může rozdávat.

Při nedávné návštěvě Prahy konstatoval kardinál Hollerich, že polovina církve se 
bojí pracovat s mladými, aby nebyla obviněna ze zneužívání, a druhá polovina je líná. 
Nevím, jestli je to tak i u nás, ale vím, že všichni se musíme hodně změnit. Svatý Jan 
Bosko říkával, že nejlepšími apoštoly kluků jsou kluci. Tak prosím především mládež, 
aby pomohla s oslovením mladých a spoléhám na jejich vynalézavost.

Vím, že některé farnosti jsou příliš malé na to, aby tam mohlo vzniknout živé spo-
lečenství mládeže. Jistě by to ale šlo spojením několika farností či celého vikariátu. 
Kdyby se aktivně zapojili ti, kteří dojíždějí do církevních škol, nebo se cítí doma ve spo-
lečenství spojeném s nějakou řeholí nebo hnutím, či jsou zapojeni do vysokoškolského 
hnutí a našli odvahu se nabídnout k službě vytvářením společenství, do kterých budou 
přijímat ty, kteří jsou sami, udělali bychom velký krok. Velmi by mě potěšilo, kdybych 
ve farnostech potkával více ministrantů a častěji slyšel zpěv mládežnických či dětských 
schól. Budoucnost církve záleží na mládeži.

Naše diecéze letos slaví 1050 let od svého založení. Jubilejní rok zahájíme společnou 
bohoslužbou v katedrále v předvečer svátku sv. Vojtěcha v sobotu 22. dubna a zakon-
číme o jeho svátku v příštím roce. Budu rád, když se mládež zapojí nejen do oslav, ale 
především do vytváření živého společenství a do jeho obnovy, například uspořádáním 
společných setkání v jednotlivých vikariátech (malé se mohou spojit) na květnou neděli, 
či v její předvečer, kdy jsme po léta slavili den mládeže. Na konci církevního roku se pak 
setkáme z celé diecéze. Předem děkuji všem, kteří se nějak zapojí.

Jan Graubner, arcibiskup

Tříkrálová sbírka 2023
Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, kte-
rou pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s místními 
Charitami a farnostmi po celé České republice. Jde o nej-
větší charitativní sbírku, která se stala symbolem solidarity 
s potřebnými lidmi v naší zemi. Tato sbírka je díky svému vý-
těžku nepostradatelná pro udržení stovek sociálních a zdra-
votních projektů Charity po celé zemi. Avšak je také mož-
ností, jak se evangelijní poselství Boží lásky může šířit v naší 
zemi. Provázejme v lednu modlitbou koledníky věnující svůj 
čas a úsilí, dárce za jejich otevřená srdce a příjemce pomoci.

Podpořte biblický 
apoštolát v ČR
a přispějte do 
nedělní sbírky.

„Čtu s druhými, diskutuji, 
sdílím se s nimi.“

Každý čte Bibli jinak. Naše otázky, naše zvědavost, touha nebo 
strach, naše vzdělání a původ – to vše ovlivňuje naši četbu. Je 
nezbytné dát biblickým textům šanci, aby nám sdělily také to, 
nač jsme se neptali, co jsme neočekávali.

Jak číst Bibli?

„Čtu s tužkou v ruce, 
podtrhávám, vyzna-
čuji, píšu si poznámky 
na okraj.“

„Čtu naráz jen pár veršů, krátký 
úryvek, a sleduji, co to ve mně 
způsobuje.“

„Čtu nahlas, vnímám text nejen jako 
psané, ale taky jako mluvené slovo!“

NEDĚLE 
BOŽÍHO SLOVA 22.1.23

www.biblickedilo.cz

QR PLATBA

Klára, 19 let

Petr, 45 let Marie, 33 let

Karel, 67 let

Kurz služebníků eucharistie
Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí kurz 
„Služebník eucharistie“, který bude probíhat každou led-
novou středu. Kurz je povinný pro všechny, kdo mají být 
pověřeni eucharistickou službou, tedy podáváním svatého 
přijímání při mši svaté, přinášením eucharistie nemocným 
nebo vystavením Nejsvětější svátosti při adoraci pokud není 
přítomen kněz či jáhen. Účastníci musí být pro kurz vy-
bráni duchovním správcem farnosti (nebo v případě služby 
v řeholní komunitě řeholním představeným) podle skuteč-
ných potřeb v dané farnosti respektive komunitě. Začínáme  
4. ledna 2023 od 19:00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – 
Dejvicích, Kolejní 4. V průběhu konání kurzu již není možné 
se připojit. Další termíny: 11., 18. a 25. ledna, vždy od 19.00. 
Více v novinkách na www.apha.cz.

Neděle Božího slova
Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezido-
bí se bude v celé církvi slavit jako neděle Božího slova. Čes-
ká biskupská konference pořádá proto sbírku ve prospěch 
biblického apoštolátu o této neděli, aktuálně tedy 22. led-
na 2023. Podle rozhodnutí ČBK zašlou jednotlivé farnosti 
výtěžek sbírky na příslušné biskupství, které po shromáž-
dění prostředků zašle celkovou částku na ČBK. Pak podle 
ustanovení ČBK obdrží 50 % výtěžku sbírky České katolické 
biblické dílo a 50 % Česká biblická společnost. Na stránkách 
www.biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Bo-
žího slova ve farnostech a v rodinách.

LEDNOVÉ KONCERTY 
VE STRAŠNICÍCH

 15. ledna 2023, 17.00 
Slávek Klecandra a Eva Henychová – zpěv, kytara 
autorské písně
 22. ledna 2023, 17.00 
LIBERÁLNÍ SPOLEK ORGANIZOVANÉHO HLUKU
Jan a Matyáš Kellerovi – violoncella, Filip Dvořák – cem- 
balo, F. Geminiani, J. S. Bach, G. F. Händel, M. Nosek,  
T. Merula
 29. ledna 2023, 17.00
Oleg Korotkov – zpěv, Petr Čech – varhany 
A. Dvořák a další

Českobratrská církev evangelická, 
Kralická 4, Praha 10 – Strašnice

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Vážení čtenáři,

přinášíme rozhovor s  Mgr. et 
Mgr. Veronikou Rybníčkovou, 
ředitelkou Základní školy Pa-
rentes, Arcidiecézní charita Pra-
ha vysvětlí, komu pomáhá vý-
těžek největší dobročinné akce 
v naší zemi – Tříkrálové sbírky, 
a  představíme vám obnovený 
časopis Rodinný život.

Stanislav Zeman

mailto:zpravodaj@apha.cz
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Na setkání se mohou přihlásit mladí 
ve věku 16–30 let. Mladší 18 let musí 
vyplnit kartu mladších s osobou, která 
za ně ponese odpovědnost. Starší 30 
let se mohou hlásit pouze do příprav-
ného týmu. Přihlašování probíhá vy-
plněním formuláře na webu https://
www.svetovednymladeze.cz a za-
placením nevratné zálohy 5 000 Kč.

Nabízíme 
tyto varianty prožití 
Světových dnů mládeže:

 Poutní balíček SDM a Dny v diecé-
zích (26. 7.–6. 8. 2023); společnou 
leteckou dopravu do Portugalska 
a zpět (ubytování; strava; veškerá do-
prava – letecky z ČR do Portugalska + 
z letiště na Dny v diecézi a zpět do Li-
sabonu + MHD Lisabon; pojištění; vy-
bavení poutníka (předpokládaný ob-
sah: taška, pláštěnka, šátek, …) a vstup 
na mezinárodní i český program, po-

Světový den mládeže Lisabon 2023

Počet míst je omezený • Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorské prodejně a infocentru

Kontakt

Římskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Vás srdečně zve naCyklus
setkání s

Cesty do minulosti Svaté Hory

Svatohorská prodejna a infocentrum, 261 01  Příbram II – Svatá Hora 591
tel.: +420 318 429 943, +420 731 619 800
e-mail: prohlidka@svata-hora.cz, web: www.svata-hora.cz

Středa 4. ledna
„O svatohorských dolech a vodách“

Středa 1. února
„O svatohorských krámech“

Středa 1. března 
„O svatohorské škole a muzikantech“

Středa 5. dubna
„O svatohorských polích a loukách“

Středa 3. května
„O svatohorských pokladech“

PhDr. Věrou Smolovou

Refektář proboštství na Svaté Hoře

Povídání  s promítánímCena je 120 Kč 
V ceně je oblíbená degustace svatohorských vín

Začátek  
vždy 

v  17.30

Světový den mládeže (SDM) je setkání mladých lidí z celého světa s papežem. 
Dny v diecézích se budou konat 26.–31. července 2023, setkání v Lisabonu bude 
1.–6. srpna 2023. Účastníci se setkají s portugalskou církví, poznají místní kulturu 
a spiritualitu, stráví čas v hostitelských rodinách. Cílem setkání je zažít pravou 
křesťanskou radost, povzbudit a prohloubit svůj duchovní život a získat nadšení 
a motivaci do všedních dní. Vyvrcholením je společné slavení vigilie a mše svaté 
s papežem Františkem.

platek do Fondu solidarity) – odha-
dovaná celková cena 21 000 Kč

 Poutní balíček SDM (1.–6. 8.); spo-
lečnou leteckou dopravu do Portu-
galska a zpět (ubytování; strava; do-
prava – letecky z ČR do Portugalska 
+ MHD Lisabon; pojištění; vybavení 
poutníka (předpokládaný obsah: taš-
ka, pláštěnka, šátek, …) a vstup na me-
zinárodní i český program, poplatek 
do Fondu solidarity) – odhadovaná 
celková cena 18 500 Kč
 Poutní balíček SDM a Dny v diecé-
zích (26. 7.–6. 8.); bez dopravy 
(ubytování; strava; MHD Lisabon; po-
jištění; vybavení poutníka (předpoklá-
daný obsah: taška, pláštěnka, šátek, …) 
a vstup na mezinárodní i český pro-
gram; NEOBSAHUJE dopravu na Dny 
v diecézi a zpět do Lisabonu, poplatek 
do Fondu solidarity) – celková cena 
10 000 Kč
 Poutní balíček SDM (1.–6. 8.); bez 
dopravy (ubytování; strava; MHD Li-
sabon; pojištění; vybavení poutníka 
(předpokládaný obsah: taška, pláštěn-
ka, šátek, …) a vstup na mezinárodní 
i český program, poplatek do Fondu 
solidarity) – celková cena 8 000 Kč

Pražský arcibiskup rozhodl podpořit 
mladé lidi z pražské arcidiecéze, kte-
ří se přihlásí přes Sekci pro mládež 
ČBK částkou 5 000 Kč. O tuto část-
ku není třeba žádat, bude předána 
Sekci pro mládež automaticky pro 
každého přihlášeného z  pražské 
arcidiecéze. Pokud požádají mladí 
lidé z početných rodin o další příspě-
vek, bude poskytnuta sleva z aktuálně 
avizovaných cen na druhé dítě 25 % 
a na třetí a další dítě 50 %. Žádost na 
tuto slevu je třeba zasílat na e-mail: 
anna.brabcova@apha.cz

Věříme, že účast na SDM je zážitek 
na celý život a rádi bychom tuto zku-
šenost umožnili co nejvíce mladým li-
dem. Budeme rádi za každou pomoc 
i podporu, jak finanční, tak modliteb-
ní. Přispět můžete buď darem na náš 
účet: 2602177857/2010 (na vyžádání 
vystavíme darovací smlouvu), nebo 
podpořit konkrétní mladé ve vaší far-
nosti.

Výzva pro mladé: 
Pokud chcete jet na setkání a  jste 
schopni reprezentovat nějakým způ-
sobem českou kulturu (hudba, film, 
divadlo, tanec, výstava…) pošlete nám 
co nejdříve představení vašeho pro-
jektu, abychom ho mohli nabídnout 
pořadatelům v Lisabonu.

Více na www.svetovednymladeze.cz, 
Fb: sekcepromladez, 

Ig: @sekcepromladez, 
e-mail: info@svetovednymladeze.cz

CHARITA 

„Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do  
15. ledna, a  to již po třiadvacáté,“ 
upřesňuje Pavel Šimek, koordinátor 
sbírky z Arcidiecézní charity Praha. 

Výtěžek podpoří profesionální 
sociální služby na pomoc seniorům, 
rodinám v tísni a lidem na okraji spo-
lečnosti. Pomůže s  provozem azy-
lových domů, domovů pro seniory 
a center pro lidi bez přístřeší. Charitní 
pečovatelské služby pomohou díky ní 
seniorům v jejich domácím prostředí. 

Nepostradatelný je její výtěžek ve 
službách, které na svůj provoz nezís-
kávají žádnou veřejnou dotační pod-
poru, například charitní šatníky pro 
sociálně slabé. Tříkrálová sbírka po-
může s provozem hned několika šat-
níků: v Benešově, Praze-Čakovicích, 
Praze-Modřanech a Kladně. 

Díky Tříkrálové sbírce mohou Cha-
rity rozjet i nové projekty. A mnohdy 
jde o dofinancování velkých investič-

čička před Vánoci řekla, že dárky od 
Ježíška letos nedostane, protože Je-
žíšek musí zaplatit elektřinu a uhlí,“ 
říká Eva Maříková, koordinátorka Tří-
králové sbírky v obci Krušovice. Nejen 
že krušovičtí zajistili dívence vánoční 
dárky, ale díky Tříkrálové sbírce plánu-
jí podpořit i  rodiče čtyřleté Vanesky, 
kteří se krátce před Vánoci dozvěděli, 
že jejich dcera onemocněla leukémií. 
Dnes podstupuje náročnou léčbu. 
Maminka je s holčičkou v nemocnici, 
musela přestat pracovat. Otec chodí 
do práce a stará se o druhou dceru. 
„Rodina bude potřebovat podporu – 
jak psychickou, tak finanční a materi-
ální, aby těžkou situaci zvládla,“ dopl-
ňuje Eva Maříková. 

Konkrétním rodinám pomáhá Tří-
králová sbírka nejčastěji s  úhradou 
školních obědů, školních pomůcek, 
zájmových kroužků, sportovního vy-
bavení či škol v přírodě, lyžařských vý-
cviků a dalších školních akcí, u nichž 
je nutná finanční spoluúčast rodičů. 
Děti ze sociálně slabých rodin tak 
nemusejí být vyčleněny z  kolektivu 
svých spolužáků. 

Poselství o narození 
Božího Syna

Tříkrálová sbírka není jen jednou 
z  finančních sbírek. Svátek Tří králů 
uzavírá vánoční období a  tříkrálové 
koledování zároveň nese poselství 
o  narození Božího Syna. Koledníci 
tak budou opět rozdávat lidem ra-
dost a přinášet poselství naděje. „Je 
pro nás radostí vidět, jak se starobylá 
tradice proměnila v největší dobro-
činnou akci v Česku. Děkujeme všem 
ochotným dárcům za jejich podporu,“ 
uzavírá Pavel Šimek.

Tříkrálová naděje 
pro lidi v nouziTrikralova

sbirka

Statisíce lidí začínají nový rok dobrým skutkem. Dává k tomu příležitost největší 
dobročinná akce v naší zemi – Tříkrálová sbírka. Malým i velkým koledníkům 
v královských pláštích a s královskými korunkami na hlavách přispívají lidé do 
zapečetěných pokladniček. Tyto peníze pak Charita promění v pomoc lidem, 
kteří se ocitají v tíživé životní situaci.

Tříkrálovou sbírku mohou dárci podpořit i na www.trikralovasbirka.cz. 

Fo
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ních akcí jako je výstavba Komunit-
ního centra sv. Anežky, které chystá 
Arcidiecézní charita Praha v Londýn-
ské ulici v Praze 2 nebo sociální byty 
v obci Uhy, kde staví Charita Kralupy 
nad Vltavou.

Přímá pomoc 
lidem v nouzi

Část výtěžku sbírky podporuje celo-
diecézní, celorepublikové a zahranič-
ní projekty. O využití 65% části však 
rozhoduje místní farnost či farní Cha-
rita, a tak je zajištěno, že sbírka po-
máhá i přímo v místě, kde byly peníze 
vykoledovány. 
Často míří podpora konkrétním ro-
dinám a jednotlivcům, kteří se oci-
tají v  nouzi. „Pracuji ve škole a  už 
je vidět, že peníze v rodinách chybí. 
Bylo mi smutno, když mi malá hol-

mailto:anna.brabcova@apha.cz
http://www.trikralovasbirka.cz
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 Jaké jsou základní principy 
a hodnoty, podle kterých se řídí 
školy Parentes?
Naše škola je založena na křesťan-
ských hodnotách. Ty chceme zdů-
raznit pomocí vysoké úrovně vzdělá-
vání a  individualizovaným přístupem 
se zaměřením na rozvoj ctností nebo 
jednodušeji řečeno dobrých návy-
ků u dětí. V naší škole také dbáme 
na skutečnost, že prvním vychova-
telem jsou rodiče. Proto se snaží-
me, aby aktivně pracovali na rozvoji 
svých rodičovských kompetencí. 
Vše pak prostupuje křesťanský duch, 
který je v  naší škole aktivně roz- 
víjen. 

 Co tím křesťanským duchem 
máte konkrétně na mysli?
V  naší škole máme kapli, kaplany 
a pravidelnou mši svatou a někdo by 
si proto mohl myslet, že to definuje 
naši křesťanskou identitu. Nicméně to 
není to hlavní. Rozhodující je příklad, 
který ve škole dětem předáváme. Pro-
to se naši učitelé snaží dobře praco-
vat, chodit do hodin připraveni, dbají 
na akademickou úroveň své výuky, 
k problémům přistupují optimisticky 
a dětem předávají naději.

 Jak se to projevuje 
 už v mateřské škole?
Již v  mateřské školce jsou děti ve-
deny k základním hodnotám. Vedle 
bohatého programu se zaměřením 
na rozvoj psychomotoriky, základ-
ních dovedností a sociálních vztahů 
se zaměřujeme na to, aby děti byly 
vychovávány ve zdravém prostředí 
s křesťanskými hodnotami. Chceme, 

aby děti vyrůstaly v bezpečném pro-
středí, kde se nesetkají s ideologiemi 
nepřátelskými k  rodině, které jsou 
všude kolem nás. Dále usilujeme o to, 
aby se děti rozvíjely širokou nabídkou 
aktivit, které pro ně připravujeme, jako 
jsou exkurze, návštěvy koncertů, di-
vadel. Děti také chodí na návštěvy do 
domovů důchodců apod. 

 Na co kladete důraz  
na 1. stupni základní školy?
Jak jsem již uvedla, v  naší škole se 
snažíme, aby žáci měli vysokou úro-
veň výuky, a to již na prvním stupni. 
Snažíme se pracovat s moderními pří-
stupy v oblasti vzdělávání, ale součas-
ně se domníváme, že je pro děti dů-
ležité, aby měly řád a jasně nastavená 
pravidla. Přitom se ale snažíme díky 
menšímu počtu dětí ve třídě, aby se 
každému dítěti dostalo individuálního 
přístupu, který potřebuje. Děti vede-
me k samostatnosti, kritickému my-
šlení a uvědomování si odpovědnosti 
za sebe i své okolí. 

 A co je klíčové na 2. stupni,  
v období dospívání?
Nedávno jsem na jednom kongre-
su slyšela myšlenku, že dospívající si 
musejí uvědomit, že každý skutek má 
svůj následek a  za ten nese člověk 
odpovědnost. Současná společnost 
vytváří prostředí, kde si děti nemusejí 
ani uvědomovat, že jejich jednání má 
nějaké důsledky pro jejich okolí. Pro-
to je rozvoj ctností na druhém stup-
ni přizpůsoben uvědomění si vlastní 
svobody, kterou bychom měli nejlépe 
vložit do konání dobra. Již od první-
ho stupně se snažíme dětem předá-
vat myšlenku, že základní hodnotou 
lidského života má být konání dobra 
a převzetí odpovědnosti za sebe i za 
druhé. Děti na druhém stupni jsou ve-
deny k rozvoji vlastních ctností, jako 
jsou spravedlnost, přátelství, pořádek, 
shovívavost, porozumění v rámci své 
osobní svobody. Nejlepší by bylo, aby 
se děti naučily, že konat dobro roz-
hodně stojí za to.

 Ve škole máte také tutoringový 
systém, můžete vysvětlit, jaká je 
role tutorů?
Již od první třídy má každé dítě tutora, 
který je mu nápomocen při jeho cestě 
vzdělávání a růstu na škole. Není tedy 
k dispozici jen tehdy, kdy jsou nějaké 
problémy, ale snaží se být dítěti na-
blízku a podporovat a rozvíjet jeho ta-
lenty ve škole a přátelství se spolužá-
ky. Současně tutor pomáhá sjednotit 
vzdělávací cíle mezi rodinou a školou, 
což je velmi důležité. Určitě nechce-
me, aby škola směřovala děti jinam, 
než je přání rodičů. Rodina a škola by 
měly táhnout za jeden provaz. 
 
 Jak se Vám v tomto  
spolupráce s rodič daří?
Spolupráce s rodiči má ve škole dvojí 
rozměr. Snažíme se organizovat vše-
možné komunitní akce pro rodiče, 
různé společné výlety, poutě apod. 
Druhý rozměr spočívá v dalším roz-
voji rodičovských kompetencí skrze 
přednášky nebo kurzy o výchově. Ro-
dičům se snažíme předat myšlenku, 
že je velmi důležité, aby také oni na 
sobě pracovali. Byla by škoda, kdyby 
měli rodiče u nás své děti, ale sami 
se neučili, jak být lepšími rodiči a  jak 
co nejlépe pracovat na rozvoji své 
rodiny. Je to velký úkol, kterým škola 
může přispět ke zlepšení společnosti. 

 Jste škola soukromá, tedy se 
u vás platí školné. Jak jde dohro-
mady křesťanská soukromá škola 
a placení školného? 
Ráda bych na tomto místě zdůrazni-
la, že školné musíme vybírat proto, že 
dotace ze státního rozpočtu pokrývají 
pouze část nákladů na provoz školy. 
Zbytek je pokrýván ze školného. My-
slím, že postupně nastává v naší spo-
lečnosti chvíle, kdy si uvědomujeme, 
že kvalitní vzdělání nemůže být za-
darmo. Ne, že bychom neměli kva-
litní základní školy, ale pokud chcete 
školu s nějakým zaměřením, musíte ji 
už zaplatit. U nás na škole není školné 
vysoké. Patříme k soukromým školám 
s nižším školným. Což je dáno přede-
vším tím, že náš projekt není ziskový. 

 Co rodiny s více dětmi,  
které si školné nemohou dovolit?
Ve škole máme propracovaný sys-
tém slev a stipendií. Pro nás je zásadní 
identifikace rodiny s cíli školy. Pokud 
se nějakým rodinám líbí naše škola 
a mají obavu, že by školné finančně 
nezvládly, mohou požádat o  slevu. 

Po přezkoumání jejich situace jsme 
schopni se domluvit tak, aby pro je-
jich děti bylo možné náš projekt na-
vštěvovat. Jsme moc rádi, že máme 
rodiny, které oceňují náš vzdělávací 
projekt. Je ale rozhodně pravda, že 
pro některé z nich je to velká oběť, 
mít děti u nás. Na druhou stranu vědí, 
že je to to nejlepší, co mohou pro své 
děti udělat.

 V čem spočívá váš program 
BeLeader?
BeLeader je komplexní vzdělávací 
program založený na rozvoji klíčo-
vých kompetencí u  žáků. Opírá se 
především o rozvoj ctností a akade-
mických znalostí. Vychází z  mezi-
národních průzkumů o  budoucích 
potřebách na trhu práce. Z  mnoha 
analýz vychází najevo, že zaměstna-
vatelé budou v budoucnu potřebovat 
pracovníky schopné týmové spolu-
práce, ovládající cizí jazyky, přizpůso-
bivé měnícím se požadavkům doby. 

Rozvíjíme u dětí dobré návyky

Mgr. et Mgr. Veronika Rybníčková, ředitelka Základní školy Parentes, 
nám představila tuto unikátní vzdělávací instituci, která působí v pražské arcidiecézi.

Skrze rozvoj klíčových kompetencí 
v naší škole se snažíme na tyto výzvy 
současné děti připravit. 

 A překoná většina dětí  
i strach z matematiky?
Matematika to opravdu nemá v dnešní 
době moc jednoduché. Obecně patří 
mezi neoblíbené předměty, protože 
je třeba se jí věnovat. V naší škole se 
na prvním stupni vyučuje pomocí tzv. 
Hejného metody. I když jsou někteří 
k použití tohoto modelu výuky mate-
matiky zdrženliví, v rozvoji základních 
matematických operací je Hejného 
metoda přínosem. Na druhém stupni 
již vyučujeme matematiku klasickým 
způsobem. Díky individuálnímu pří-
stupu ze strany pedagogů se nám daří 
poměrně úspěšně dětem pomáhat 
nejen strach z matematiky překonat, 
ale také mít matematiku rád.

 V jakém rozsahu se děti  
seznamují s cizími jazyky?
Naše škola nabízí rozšířenou výuku 
cizích jazyků již od mateřské školy. Na 
prvním stupni mají děti tři hodiny an-
gličtiny. Na druhém stupni si mohou 
volit mezi španělštinou a němčinou. 
Na španělštinu a němčinu máme ně-
kolik rodilých mluvčí. 

 Kde v pražské arcidiecézi  
působíte a jak Vás rodiče mohou 
nejlépe kontaktovat?
Škola v současné době sídlí na Praze 
13 ve Stodůlkách. Všechny informace 
i kontakty je možné nalézt na našich 
webových stránkách www.parentes.
cz.

Stanislav Zeman
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Prokop Siostrzonek, Jiří Pavlica, Jana 
Sieberová nebo třeba bývalý šéfre-
daktor Katolického týdeníku Antonín 
Randa. To jsou jen některá známá 
jména, s nimiž se budou čtenáři se-
tkávat na stránkách Rodinného života. 

Dříve tak oblíbené editorialy An-
tonína Randy tak po letech opět ožijí, 
tentokrát v nové pravidelné rubrice 
povídek. „Toník je naší novou posilou 
v týmu. S jeho příchodem jsme oka-
mžitě začali pracovat na změně kon-
cepce časopisu, tvoříme nové rubriky, 
oslovujeme nové spolupracovníky 
a autory. Je to pořádná jízda, skoro 
nespíme, ale moc se těšíme, až si bu-
dou moci čtenáři přečíst nejbližší čís-
lo Rodinného života,“ říká spokojeně 
šéfredaktorka Šárka Chlupová. 

Rodinný život se může při utváření 
nové podoby opřít o kvalitní průzkum. 
Kdo je čtenářem časopisu? Jaká té-
mata nejvíce táhnou? Tipnete si? 
Rodinný život čtou ze 75% ženy! Ze 
stávajících rubrik je nejlákavější čtení 

o vztazích a z těch nových si čtenáři 
odhlasovali třeba rubriky Na hlubi-
nu, Rodinná poradna nebo témata 
o  křesťanských tradicích a  hodno-
tách, které jsou pod tlakem gende-
rových a progresivistických ideologií. 

„Když si rodič malých, či dospívají-
cích dětí vezme časopis do ruky, musí 
si už při čtení titulků říct – to mě za-
jímá, tohle doma řešíme, o tomhle se 
chci něco dozvědět,“ vysvětluje An-
tonín Randa záměr tvůrců časopisu. 
Ten vychází v únoru a na obálku se už 
chystá Jiří Pavlica z Hradišťanu, který 
v obsáhlém rozhovoru prozradí mno-
hé ze svého bohatého života. Schvál-
ně, víte, jakou hudbu doma vedoucí 
Hradišťanu poslouchá? Nebo že se 
jeho rodina nedávno rozrostla o ně-
kolik nových členů?

Výzvou bude pro redakci třeba 
rubrika „Kámoš mobil“, která má udě-
lat z nemožných rodičů, kteří nestíhají 
vývoj moderních technologií, trochu 
méně nemožné rodiče. ☺

Zajímavá bude také rubrika: Aby se 
spolča neprokecala. Někdo jistě oce-
ní domácího rádce „Jak vyjít s penězi“ 
nebo si bude zakládat recepty podle 
vaření klášterních pochoutek, které 
budou na obrazovkách připravovat 
tvůrci nového pořadu Tv Noe.

Časopis zkrátka musí čtenáře ba-
vit. Člověk si má u něj odpočinout, 
něco nového se dozvědět, má mu být 
duchovním i praktickým průvodcem. 
Jestli církev říká, že je rodina důležitá, 
časopis Rodinný život chce být důka-
zem, že nejde jen o prázdnou frázi.

Pokud jste na nový časopis zvěda-
vi, právě teď si můžete objednat jeho 
zasílání do vaší schránky či do farnos-
ti! Lze ho samozřejmě objednat i jako 
dárek nebo elektronicky. Časopis vy-
chází čtyřikrát ročně, je barevný, tisk-
nutý na hezkém papíře a  jeho roční 
předplatné činí 300 Kč.

Chceme být nejlepším 
rodinným časopisem!

MODLITBA, DOUTNÍKY, PORADNY, VAŘENÍ – JDE TO DOHROMADY?

Znáte časopis Rodinný život? Nejspíš ne. Přesto patří tento titul k legendám 
křesťanského tištěného trhu. Byl založen před 33 lety a dovršením Kristových let 
doznává zásadních změn, které z něj mají stvořit novou štiku mezi křesťanskými 
médii. Nevěříte? Pokud jste rodiči a máte doma děti od pěti do osmnácti let, 
do roka budete chtít mít ve schránce Rodinný život! Alespoň to tvrdí redakce 
časopisu, která, jak se zdá, pořádně šlápla na plynový pedál.

ZÍSKEJTE 
PRVNÍ ČÍSLO ZDARMA!

Časopis si můžete objednat 
vyplněním formuláře na 

stránkách časopisu 
www.rodinnyzivot.cz pod 

záložkou Předplatné, případně 
telefonicky na čísle 587 405 250. 

Chcete-li využít nabídku 
slevy, napište do poznámky 

přihlašovacího formuláře heslo: 
Adalbert. 

Ukrajina: 
mír, který zachraňuje tvář

Kardinál Hollerich připomíná velké 
utrpení lidí na Ukrajině. V této situaci 
by podle něj neměla zůstat žádná 
překážka pro nastolení míru: „Lidé 
umírají. Lidé trpí, jsou zraněni. Lidé 
jsou nemocní. Lidé mrznou, mají hlad. 
A  proto musíme udělat vše pro to, 
abychom tento těžký osud lidí odvrá-
tili. Musíme zkusit všechno, opravdu 
všechno, abychom nastolili mír.“

V poslední době se objevily signá-
ly, že dialog o ukončení války se zdá 
být možný. Kde vidí kardinál Hollerich 
v současnosti reálnou cestu k dees-
kalaci a míru na Ukrajině? Předseda 
COMECE doufá alespoň v příměří:

„Domnívám se, že Rusko je přece 
jen velmi oslabené. Neměli bychom 
je však podceňovat. Pokud však nabí-
zíme mír, musí to být mír, při kterém 
si obě strany mohou zachovat tvář. 
A to je asi to nejtěžší. Myslím, že církev 
a Svatý stolec zatím zasahovaly spíše 
v humanitárních otázkách. A bylo by 
hezké, kdybychom se dohodli na pří-
měří nebo míru.“

Úspěchy v dialogu 
COMECE s orgány EU

Pokud jde o otázku, čeho se Komisi 
COMECE podařilo v posledních le-
tech dosáhnout v  dialogu s  evrop-
skými institucemi, hodnotí kardinál 
Hollerich pozitivně. Zmiňuje zejména 
přínos Komise biskupů EU v otázkách 
lidských práv a náboženské svobody:

SvĚTovÁ CíRkEv

Kardinál Hollerich: 
Politika EU vnímá církev 
jako morální autoritu

Pětiletý mandát kardinála Hollericha v čele Komise katolických biskupských 
konferencí v Evropské unii (COMECE) vyprší v březnu. V prosinci se v této funkci 
rozloučil s papežem Františkem. „Jako vždy byla celá atmosféra poznamenána 
papežovou osobností,“ řekl kardinál Hollerich po setkání Vatikánskému rozhlasu. 
„Máme papeže, pro kterého je Evropa a evropská integrace velmi důležitá a který 
v ní vidí příležitost pro mír. A hodně jsme mluvili o válce na Ukrajině.“

„Jsem docela spokojený. V Bru-
selu máme sekretariát, kde pracuje 
mnoho odborníků, kteří sledují různé 
dokumenty a projekty EU a kteří také 
aktivně spolupracují a předkládají ná-
vrhy. Někdy se nás ptají přímo. Když se 
ohlédnete za celými pěti lety, vzpo-
menu si na paní Mogheriniovou a na 
to, že jsme byli požádáni, abychom 
vypracovali body pro dodržování lid-
ských práv v zahraniční politice, ze-
jména v oblasti náboženské svobody. 
A tam jsme mohli přispět velmi pozi-
tivním způsobem.“

„A myslím, že politika je velmi ráda, 
že existuje morální autorita, která 
může říkat věci otevřeně, což je pro 
politiky někdy těžší.“

Hollerich připomíná, že orgány Ev-
ropské unie se zavázaly ke „strukturo-
vanému a otevřenému dialogu s růz-
nými náboženskými a  filozofickými 
společenstvími (článek 17 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, zavede-
ný Lisabonskou smlouvou). Na jedné 
straně se tento dialog mezi politiky 
a náboženskými představiteli odehrá-
vá „na vysoké úrovni“ a spočívá také ve 
„velmi mnoha drobných kontaktech“. 
„Jsme slyšet, protože mluvíme s mo-
rální autoritou. A myslím, že politika je 
velmi ráda, že existuje morální autori-
ta, která může říkat věci otevřeně, což 
je pro politiky někdy těžší.“

Výzvy: 
Od Brexitu ke Covidu

Hollerichovo funkční období zahrno-
valo vystoupení Spojeného království 

z Evropské unie na začátku roku 2020 
– po 47 letech členství. Brexit proží-
val jako „velmi smutnou záležitost“, 
řekl Hollerich. „Koneckonců jsme 
v COMECE zastupovali biskupy An-
glie a Walesu, biskupy Skotska a stále 
je zveme jako pozorovatele, proto-
že je vidět, že i oni mají stále zájem 
o proces evropské integrace. Také si 
myslím, že nyní, s určitým odstupem, 
je vidět, že mnoho Angličanů změni-
lo názor. Nyní vidí, že sliby byly velmi 
populistické, že ne všichni volili a že 
za Brexit budou muset zaplatit hoř-
kou cenu. Ale Brexit je skutečností. 
Musíme s tím žít. Jen musíme zajis-
tit, aby se ve Spojeném království žilo 
co nejlépe, bez napětí a v harmonii.“ 

Když se kardinál Hollerich vrátil 
k počátkům pandemie Covidu, řekl, 
že ji prožíval jako „selhání Evropy“. 
„Lidé se vrátili k nacionalismům. Pro 
mě jako Lucemburčana bylo velmi 
zvláštní žít v zemi, kde jsou hranice 
zavřené. Pak je Lucembursko na-
jednou velmi malé. A tyto naciona-
listické postoje se znovu objevily, 
duchové minulosti se znovu probu-
dili. Poté EU jednala a  jednala dobře 
a tyto přízraky byly opět zahnány. Ale 
musí to být pro nás poučení: Ducho-
vé minulosti ještě nejsou mrtví. Mu-
síme udělat vše pro to, aby tito du-
chové zůstali zažehnáni a abychom 
mohli společně prožít mírovou Ev-
ropu. A také proto, abychom moh-
li zanechat nové generaci mírovou  
Evropu.“

Zdroj: Vatican News

http://www.rodinnyzivot.cz
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Z diáře
KARDINÁLA DUKY

Z diáře
ARCIBISKUPA GRAUBNERA

Z diáře
BISKUPA WASSERBAUERA

Z diáře
BISKUPA MALÉHO

PASTORAČNÍ STŘEDISKO

 11. ledna od 9.30 V rámci Akademie 
nejen pro seniory proběhne přednáš-
ka „Co všechno dělá (i pro mě!) Ar-
cidiecézní charita Praha“. (Kolejní 4, 
Praha 6)

https://pastorace.apha.cz

PASTORAČNÍ STŘEDISKO – 
CENTRUM PRO RODINU

 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/pri-
prava-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 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-nabid-
ka/. Od 15.30 poutní mše svatá v ba-
zilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 
celebruje P. Michal Němeček.
 https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu 

ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ 

 27. – 29. ledna Víkendovka pro 
mladé 11–15 let, více informací 
a přihlašování na webu ADCM cca tři 
týdny před víkendem.
 10. – 12. února Víkendovka pro 
mladé 15–19 let, více informací a při-
hlašování na webu ADCM cca tři týdny 
před víkendem. 
 Světové setkání mládeže v Lisa-
bonu 2023 Informace a  přihlašo- 
vání: https://adcm.cz/2022/12/10/ 
prihlasovani-na-lisabon-2023/ nebo 
https://www.svetovednymladeze.cz/

www.adcm.cz

SVATÁ HORA 
– POUTNÍ MÍSTO

 1. ledna Slavnost Matky Boží Pan-
ny Marie, zasvěcený svátek. Mše sv. 
od 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. po od-
polední mši sv. české zpívané neš- 
pory. 

 1. ledna od 14.00 „Zpívání u  jesli-
ček“ za doprovodu varhan v bazilice. 
Zpěvníky budou k dispozici.
 4. ledna od 17.30 Cyklus setkání 
s PhDr. Věrou Smolovou – Cesty do 
minulosti Svaté Hory „O svatohorských 
dolech a  vodách“. Povídání s  pro-
mítáním v refektáři kláštera. Vstupné 
120 Kč, v ceně je zahrnuta degustace 
svatohorských vín. Rezervace ve 
Svatohorské prodejně, infocentru, 
případně na tel. 318 429 943.   
 5. ledna od 18.00 Tříkrálový kon-
cert Vepřekova smíšeného sboru ve 
spolupráci s Charitou Příbram na za-
hájení Tříkrálové sbírky.
 14. ledna Bl. Petra Donderse, CSsR 
– misionáře v Surinamu, působil mezi 
černošskými otroky, indiány a malo-
mocnými.
 21. ledna 118. výročí povýšení Svaté 
Hory na baziliku minor; možnost zís-
kat plnomocné odpustky.
 1. února od 17.30 Cyklus setkání 
s PhDr. Věrou Smolovou – Cesty do 
minulosti Svaté Hory „O  svatohor-
ských krámech“. Povídání s promítá-
ním v refektáři proboštství. Vstupné 
120 Kč, v ceně je zahrnuta degustace 
svatohorských vín. Rezervace ve Sva-
tohorské prodejně, infocentru, pří-
padně na tel. 318 429 943.

Výstavy 
 

 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

 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. (KCMT)
 15. ledna od 15.00 Odpolední tan-
čírna se skupinou „Hvězdný prach“. 
Vstupné pro jednotlivce 90 Kč, pro pár 
170 Kč; otevřená kavárna Café Terezie. 
(sál KCMT)
 25. ledna od 19.00 Swingová ka-
várna. Vystoupí Swing melody quartet, 
vstupné 80 Kč. (Cafe Terezie)

www.kcmt.cz

ŘKF DOBŘÍŠ, PASTORAČNÍ 
CENTRUM SV. TOMÁŠE

 8. ledna od 17.00 Tříkrálový kon-
cert. V příjemné vánoční atmosféře 
zazpívá Dobříšský chrámový sbor ko-
ledy a jiné vánoční písně. (Pastorační 
centrum)
 20. ledna od 19.30 Ekumenická 
bohoslužba – zvou Římskokatolická 
církev a Českobratrská církev evan-
gelická. Po jejím skončení následu-
je společné posezení a občerstvení. 
(Pastorační centrum)

www.farnostdobris.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-STODŮLKY 

 4. ledna od 10.00 Kurz Beta. V no-
vém kalendářním roce pokračujeme 
ve výkladu dokumentů 2. vatikán-
ského koncilu. V  lednu zakončíme 
úvahy nad dokumentem Gaudium et 
spes o církvi v dnešním světě. Dále se 
budeme věnovat dekretu Apostoli-
cam actuositatem o apoštolátu laiků. 
Téma setkání: Mír a společenství náro-
dů. Může být někdy válčení spravedli-
vé? Za jakých okolností je možné při-
stoupit k ozbrojenému konfliktu? Jaké 
akce můžeme podniknout na mezi-
národním měřítku k  zajištění míru? 
Má smysl budovat v mezinárodním 
společenství? Na čem všem můžeme 
spolupracovat na mezinárodním poli? 

1. 1. / 10.00 Praha-
Hradčany / katedrála / 
mše svatá 
2. 1. / 20.00 Praha-Staré 
Město / Rudolfinum / slav-
nostní koncert u příležitosti 
30. výročí vzniku  
samostatné České republiky 
4. 1. Setkání  
s vikariátem Rakovník 
5. 1. Praha / Setkání  
s III. pražským vikariátem 
6. 1. / 15.00 Praha-
Malá Strana /  
kostel sv. Tomáše /  
požehnání poutníkům  
Tříkrálové sbírky 
9. 1. / 20.30 Přímý 
přenos pořadu TV NOE 
„K jádru věci“ 
10. 1. Stálá rada ČBK
12. 1. Praha-Malá Strana / 
Senát Parlamentu ČR / 
slavnostní snídaně v rámci 
Tříkrálové sbírky 
14. 1. Praha-Hradčany / 
Fortna / přednáška  
na semináři Ekumenické 
lesní školy 
17. 1. Kolín / vikariátní 
konference vikariátu Kolín
17. 1. / 14.00 Praha-
Nové Město / Nemocnice 
sv. Alžběty Na Slupi / 
návštěva a mše sv. 
19. 1. Praha-Karlín / 
Křesťansko-pedagogicko-
psychologická poradna / 
návštěva 
20. 1. Setkání  
s vikariátem Beroun 
22. 1. / 10.00 Praha-
Hradčany / katedrála /  
mše sv. za vlast 
23. 1. – 25. 1. Praha / 
plenární zasedání ČBK 
28. 1. Příbram / Setkání 
s vikariátem Příbram 
31. 1. Setkání  
I. pražského vikariátu

1. 1. / 9.30 
Praha-Malá Strana / 
kostel sv. Tomáše / 
mše svatá 
6. 1. / 18.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše sv.
22. 1. / 10.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše sv. za vlast
23. 1. – 25. 1. 
Praha / 
plenární zasedání 
ČBK

3. 1. / 9.00 Zasedání  
Liturgické komise na ČBK
3. 1. / 18.00 Setkání 
synodálního týmu
8. 1. – 13. 1. Svatý 
Hostýn / Exercicie pro 
Sekci pro mládež při ČBK
17. 1. Nové Strašecí / 
společná mše sv. a účast 
na vikariátní konferenci 
vikariátu Rakovník
23. 1. – 25. 1. Praha / 
plenární zasedání ČBK
26. 1. Benešov / 
vizitace farnosti
29. 1. / 10.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / mše sv.

1. 1. / 10.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše svatá 
22. 1. / 10.00 
Praha-Hradčany / 
katedrála / 
mše sv. za vlast
23. 1. – 25. 1. 
Praha / 
plenární zasedání ČBK
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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
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadcm.cz%2F2022%2F12%2F10%2Fprihlasovani-na-lisabon-2023%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YUyff74p0yEUzJXdOYrp8mtDQNFQRag4FRee65iiu9k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadcm.cz%2F2022%2F12%2F10%2Fprihlasovani-na-lisabon-2023%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YUyff74p0yEUzJXdOYrp8mtDQNFQRag4FRee65iiu9k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svetovednymladeze.cz%2F&data=05%7C01%7CVit.Kochanek%40apha.cz%7C475428e261bd468c6f6d08dae1487e29%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069998714079906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H0utqvIYPbJCRdDcXXBXdNBXnrOYzCrMkEYPRKV7rV4%3D&reserved=0
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Jaká je úloha křesťanů v mezinárod-
ních organizacích? Jaký je úkol jed-
notlivců? (Komunitní centrum)
 8. ledna od 9.30 Mše sv. s latinskou 
hudbou. Vystoupí Ensemble 1631 s la-
tinskými vánočními zpěvy Virgo pa-
rit filium, Hans Leo Hassler: Alleluia, 
Domenico Scarlatti: Salve puerule,  
P. Esterházy: Dormi, Jesu, dulcissime, 
K. V. Holan-Rovenský: Spanilá z archy 
holubičko a další. (kostel sv. Jakuba)
 8. ledna od 15.00 Tříkrálový koncert 
na podporu Tříkrálové sbírky. Účinko-
vat bude Annamária d‘Almeida se širo-
kým repertoárem známých písní na-
šich i světových. (Komunitní centrum)
 9. ledna od 19.00 Bohoslužba slo-
va za lidi, kteří se „nevejdou do ška-
tulek“. Co když se člověk nevejde do 
škatulky, kterou mu předkládá okolí, 
církev, rodina, společnost? Například 
do představy o tom, jak vypadá správ-
ný křesťan, muž, žena? Přijďte se na-
dechnout za sebe i za všechny ty, kteří 
to potřebují. Bohoslužba slova s pros-
bou za ty, kteří se cítí stísněně v před-
stavách a očekáváních okolí, i za ty, 
pro které se tato škatulka stala naopak 
pohodlným způsobem života, nebo 
kteří se v ní ztratili. (kostel sv. Jakuba)
 11. ledna od 10.00 Kurz Beta. 
Téma setkání: Apostolicam actu-
ositatem. Jaká je účast laiků na po-
slání církve? Jaké je propojení mezi 
duchovním životem a  apoštolátem 
laiků? Co je to evangelizace? Jakou 
úlohu hraje v apoštolátě charitativní 
činnost? Jaká jsou pole apoštolátu? 
(Komunitní centrum)
 16. ledna od 19.30 Modlitba chval 
pod vedením TeenBandu. (kostel sv. 
Prokopa)
 25. ledna od 10.00 Kurz Beta. 
Téma setkání: Apostolicam actuosi-
tatem. Jak velká je důležitost a roz-
manitost v  evangelizaci? Může být 
apoštolát vždycky stejný? Je možná 
evangelizace „na vlastní pěst“? Mohou 
mít laici speciální služby v evangeliza-
ci? Jaká je spolupráce mezi laiky a cír-
kevní hierarchií v apoštolátu? Kdo má 
vychovávat pro apoštolát? (Komunitní 
centrum)
 25. ledna od 19.00 Přednáška ne-
jen pro rodiče „Psychické obtíže u dětí 
a dospívajících. Jak na ně správně re-
agovat?“ Přednáší Mgr. Tereza Knot-
ková – dětská psycholožka a krizová 
interventka, pracuje na Lince bezpe-
čí a  v  pedagogicko-psychologické 
poradně. Je frekventantkou výcviku 
v Gestalt psychoterapii a ročního vý-
cvikového kurzu Terapie hrou. Ve vol-

ném čase se věnuje skautingu, něko-
lik let vedla dívčí skautský oddíl, nyní 
působí jako instruktorka vzdělávacího 
kurzu pro vedoucí. (Komunitní cen-
trum)

www.farnoststodulky.cz

KOSTEL A KOMUNITNÍ 
CENTRUM KRISTA SPASITELE 
PRAHA-BARRANDOV

 12. ledna od 19.00 promítání filmu 
„Ivetka a Hora. Aneb jak žít se zjeve-
ním?“ Film z roku 2008, který popisuje 
duchovní zážitek a zrání dívky, které se 
zjevila Panna Maria. Ivetka se musí ve 
svém životě vyrovnávat nejen s tím, že 
se stává centrem zvláštní pozornosti, 
ale také se svou spirituální zkušeností. 
Součástí komunitního centra je kavár-
na Kristian s širokou nabídkou občers-
tvení, které může zpříjemnit diskuzi po 
promítání. (sál KC)
 2. února od 19.00 Život Josefa 
Toufara a  tajemství čihošťského 
zázraku. Spisovatel, básník a publicista 
Miloš Doležal promluví o dramatickém 
osudu kněze Josefa Toufara, který 
se stal obětí komunistické nenávisti 
k církvi. Po programu zveme k noční 
prohlídce kostela Krista Spasitele 
a  ke krátké modlitbě za všechny 
oběti totalitních režimů minulých, 
současných i budoucích. (sál KC)

www.CentrumBarrandov.cz

ŘKF U KOSTELA SV. LUDMILY 
PRAHA-VINOHRADY

 1. ledna od 18.00 Novoroční kon-
cert (společná akce MČ Praha 2 a far-
nosti). Na programu: H. Purcell, G. F. 
Händel, J. Michalička, A. Vivaldi, W. A. 
Mozart, J. Teml. Účinkují: Harmonia 
Praga – komorní orchestr, Miroslav 
Vilímec – housle, Sylva Čmugrová – 
zpěv, Štefan Britvík – dirigent. 

 Možnost prohlídky betléma do 
Hromnic každý den od 11.00 do 16.00. 

http://ludmilavinohrady.cz

ŘKF U KOSTELA SV. JAKUBA 
STARŠÍHO PRAHA-KUNRATICE

 23. ledna od 19.00 Večer v rámci 
programu Duchovní růst matky, při-
hlašování na webu farnosti.

www.farnostkunratice.cz

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

 Od 12. ledna do 30. března kaž-
dý čtvrtek od 18.30 Seminář Obno-
vy v Duchu svatém – cyklus dvanácti 
setkání. Provázet jím budou sestra 
Dominika Konečná OSF, Marek No-
vák, manželé Beranovi a další. Sou-
částí semináře je modlitba chval, 
přednášky, skupinky s osobním sdí-
lením a  společná modlitba. Cílem 
je prohloubit osobní duchovní život 
účastníků a jejich vztah k Ježíši Kristu, 
otevřít se milosti nového vylití Ducha 
svatého a skrze jeho hlubší působení 
v životě se učit žít křesťanský život ne 
z vlastní síly, ale v síle Božího Ducha. 
Je potřeba přihlásit se závazně na celý 
cyklus, a to přes QR kód na plakátku 
nebo přihláškou v sakristii kostela sv. 
Ignáce. V průběhu semináře již ne-
bude možné do něj vstupovat. Cyk-
lus bude probíhat v zázemí kostela sv. 
Ignáce, vstup průjezdem z ulice Ječ-
ná 505/2. Bližší informace – novak@
credonadacnifond.cz nebo rektor@
kostelignac.cz.

www.kostelignac.cz

DOMINIKÁNSKÁ 8

 Leden Financování církve. Na měsíc 
leden se připravují dvě debaty k téma-
tu financování církve. První nahlédne 
téma z obecnější teologické perspek-
tivy a na základě historické zkušenosti 
a současného hledání v různých ze-
mích se pokusí odpovědět na otázku 
„Jakou církev chceme financovat?“ 
Druhá se konkrétněji zaměří na hos-
podaření církve v  České republice 
se zvláštní pozorností na pražskou 
diecézi.
 11. ledna od 19.30 Dominikán-
ský knižní salón – Tomáš Akvinský: 
O teologii. Další z komorních večerů 

nakladatelství Krystal OP nad novým 
překladem dalšího dílu Sumy. Host 
večera: Tomáš Machula. Postup Sumy 
teologie Tomáše Akvinského je v  jis-
tém smyslu kruhový: vychází od Boha 
jako Stvořitele a směřuje k Bohu jako 
k cíli stvoření a naplnění dějin. Po-
chopit přesně stvoření, pád do hříchu 
i  jeho nápravu vykoupením můžeme 
nyní jen částečně. V plnosti, jíž je naše 
lidství schopné, dojdeme i k plnějšímu 
poznání toho, co dnes známe jen čás-
tečně. I první otázka v sobě skrývá řadu 
otazníků. Je teologie vůbec vědou? 
Může být založena na důkazech? Má 
nějaký předmět? Ponořme se spolu 
se svatým Tomášem Akvinským do 
hledání subjektu teologie, kterým je 
sám Bůh, z jehož rukou jsme vyšli a do 
jehož náruče směřujeme. (foyer ba-
rokního refektáře, vstup Jilská 5)

www.dominikanska8.cz

KOMUNITA 
CHEMIN NEUF

 Od 20. do 22. ledna LIVE, LOVE AND 
PRAY (víkend o vztazích) – víkend pro 
mládež 14–18 let v klášteře v Tucho-
měřicích. Více informací a registrace 
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 set- 
kání koná.

www.chemin-neuf.cz

DOMOV 
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

 8. ledna od 16.30 J. J. Ryba: Čes-
ká mše vánoční. Vstupné dobrovolné. 
(kostel Sv. Rodiny) 
 15. ledna od 16.30 Novoroční kon-
cert komorního pěveckého sboru By-
zantion – Collegium musicae slavicae 
Praga. Vstupné dobrovolné. (kostel  
Sv. Rodiny)

Vstupným na koncerty přispíváte 
do veřejné sbírky, která probíhá za zá-
kladě povolení Magistrátu hl. města 
Prahy pod č. j. S-MHMP/464339/2013 
a byla vyhlášena na podporu činnosti 
a provozu Domova, který slouží ne-
mocným seniorům.  

www.domovrepy.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ZAHRADA – VLAŠIM

(KC ZAHRADA, 
Tovární 2042, Vlašim) 

 11. ledna od 19.00 Literární klub 
Vlašim – Jan Suk (básník, esejista, fi-
lozof a editor).
 18. ledna od 18.00 Filmový klub 
Vlašim – Naděje až do konce (příběhy 
lidí, de jejichž života vstoupila nemoc 
ALS).
 1. února od 19.00 Folk-rockový 
klub – Roman Dragoun (zpěvák, skla-
datel a  hráč na klávesové nástroje; 
texty s duchovním rozměrem).
 8. února od 19.00 Literární klub 
Vlašim – Miloš Doležal (básník, spiso-
vatel a redaktor)
 15. února od 19.00 Folk-rockový 
klub – Luboš Pospíšil (zpěvák, skla-
datel a  kytarista, 50 let na hudební 
scéně).

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

CHARITA BEROUN

 Od 1. do 15. ledna Tříkrálová sbírka 
v ulicích Berouna a přilehlých obcích. 
Do konce dubna bude možnost při-
spět do online kasiček přes formulář 
na webu Tříkrálové sbírky. Přispívat 
se může také přes QR kód určený pří-
mo Charitě Beroun.
 7. ledna od 16.00 Tříkrálový koncert 
v kostele sv. Václava v Loděnici. Vy-
stoupí pěvecký sbor Comodo.   
 8. ledna od 15.00 Tříkrálový koncert 
v kostele sv. Jakuba v Berouně. Vy-
stoupí pěvecký sbor Comodo.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky (i kon-
certů) podpoří služby pro seniory na 
Berounsku a Hořovicku.  

https://beroun.charita.cz

METROPOLITNÍ KAPITULA 
U SV. VÍTA V PRAZE

Sváteční liturgie v katedrále
 1. ledna od 8.30 Slavnost Matky 
Boží Panny Marie, mše sv. Od 10.00 
Slavnost Matky Boží Panny Marie, 
pontifikální mše sv., celebruje Mons. 
Jan Graubner.
 6. ledna od 18.00 Slavnost Zjevení 
Páně, mše sv., celebruje Mons. Václav 
Malý.
 Od 12. do 24. ledna včetně se pra-
videlné liturgie konané v  katedrále 
přesouvají do kostela Všech svatých. 

Případné změny v  tomto opatření 
budou uveřejněny na internetových 
stránkách www.katedralasvatehovita.
cz.

www.kapitula.cz

KRÁLOVSKÁ 
KOLEGIÁTNÍ KAPITULA 
SV. PETRA A PAVLA 
NA VYŠEHRADĚ

 8. ledna od 16.30 Vánoční var-
hanní koncert – J. J. Ryba – Česká 
mše vánoční. Účinkuje Břevnovský 
chrámový sbor, orchestr a  sólis-
té, Lukáš Koudelka dirigent. Vstupné  
200 Kč.
 14. ledna od 18.00 Slavnostní mše 
svatá v bazilice (výročí úmrtí krále Vra-
tislava, zakladatele kapituly).

www.kkvys.cz

Pozvánky

 Varhanní nešpory maltézských 
rytířů
V pondělí 9. ledna od 17.00 se koná 
v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-
tézských rytířů“ koncert duchovní 
hudby. Program: G. Morandi, J. S. 
Bach, J. Ch. H. Rinck, J. Bret. Účinkují: 
Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varha-
ny. Místo konání: řádový kostel Panny 
Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, 
Praha 1 – Malá Strana. Koncert po-
řádá Suverénní Rytířský a Špitální řád 
sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty 
a Společnost pro duchovní hudbu za 
finanční podpory MČ Praha 1. Vstup 
volný.

 Adorace za kněžská a duchovní 
povolání a za rodiny
První pátky v měsíci se konají spo-
lečné modlitby za povolání v bazilice 
sv. Ludmily na náměstí Míru, Praha 
2. Výstav Nejsvětější svátosti začíná 
v 14.00 a od 15.00 probíhá společ-
ná adorace, v jejímž vedení se střídají 
řeholní společenství, seminaristé, ka-
tolická hnutí a rodiny. Od 16.30 pak 
následuje mše svatá, kterou slouží 
biskupové nebo vyšší řeholní před-
stavení. Zváni jsou všichni, kteří chtě-
jí rodiny i nová kněžská a duchovní 
povolání doprovázet svou modlitbou, 
ale také mladí lidé, kteří hledají svou 
životní cestu. Adorace je konána pod 
záštitou KVPŽŘ. Bližší informace jsou 
uvedeny na webových stránkách 
www.hledampovolani.cz a  www. 
rehole.cz.
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http://www.farnoststodulky.cz
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centrumbarrandov.cz%2F&data=05%7C01%7Cvit.kochanek%40apha.cz%7Cc78c39892735477e7a1008dae1220a91%7C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%7C0%7C0%7C638069833947538650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=BEZsD12MB%2BWRsytItrVhhI%2BeK3zkj8Tu5IiZM9DGPjQ%3D&reserved=0
http://www.kkvys.cz
http://www.hledampovolani.cz
http://www.rehole.cz
http://www.rehole.cz
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SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA 
NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ

u Sv. Vojtěcha v úterý od 19.30 do 21.30

Je nutné se přihlásit předem na www.apha.cz
Myslete na přípravu včas, kapacita kurzu je omezená.

TÉMATA VEČERŮ:

Psychologie partnerského vztahu
Jak katolická církev chápe manželství

Rodiče, přátelé a my
Konflikty a jejich řešení

Manželská láska a sexualita
Děti a my 
Jak prožívat v manželství vztah k Bohu
Obsah manželského slibu,
průběh svatebního obřadu

11. 10. – 29. 11. 2022 24. 1. – 14. 3. 2023 18. 4. – 6. 6. 2023

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu

tel. 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz
www.apha.cz I www.manzelstvi.cz

STVRZENÍ VOLBY

 Mons. Dr. Jan Mráz byl dne 1. listo-
padu 2022 zvolen proboštem Kolegi-
átní kapituly Všech svatých na Hradě 
Pražském a na základě žádosti Mons. 
PhDr. JCLic. Milana Hanuše, děkana 
kapituly, jeho volbu potvrdil dne 7. lis-
topadu 2022 pražský arcibiskup.

USTANOVENÍ

 P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Pra-
em. byl s  účinností od 1. prosince 
2022 uvolněn z funkce administráto-
ra Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Ludmily Praha-Vinohrady a sou-
časně od téhož data do 30. listopadu 
2029 jmenován a ustanoven farářem 
Římskokatolické farnosti u  kostela 
sv. Ludmily Praha-Vinohrady.
 JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek 
byl zvolen členem Kněžské rady Arci-
diecéze pražské a jeho volbu potvrdil 
dne 8. listopadu 2022 pražský arci-
biskup. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 Jan Dlouhý byl dne 8. listopadu 
2022 jmenován a ustanoven členem 
Kněžské rady Arcidiecéze pražské. 
Jeho funkční období začíná ustavu-
jícím zasedáním kněžské rady a trvá 
pět let.
 Dr. Vojtěch Eliáš byl zvolen členem 
Kněžské rady Arcidiecéze pražské 
a jeho volbu potvrdil dne 8. listopadu 
2022 pražský arcibiskup. Jeho funkční 
období začíná ustavujícím zasedáním 
kněžské rady a trvá pět let.
 Stanislaw Góra byl zvolen členem 
Kněžské rady Arcidiecéze pražské 
a jeho volbu potvrdil dne 8. listopadu 
2022 pražský arcibiskup. Jeho funkční 
období začíná ustavujícím zasedáním 
kněžské rady a trvá pět let.
 P. ThLic. Ján Halama SVD byl dne 
8. listopadu 2022 jmenován a ustano-
ven členem Kněžské rady Arcidiecéze 
pražské. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš 
byl dne 22. listopadu 2022 jmeno-
ván a ustanoven sídelním kanovníkem 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.
 Mgr. Martin Janata byl dne 8. lis-
topadu 2022 jmenován a ustanoven 
členem Kněžské rady Arcidiecéze 
pražské. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.

 Mgr. Vladimír Kelnar byl zvolen čle-
nem Kněžské rady Arcidiecéze pražské 
a jeho volbu potvrdil dne 8. listopadu 
2022 pražský arcibiskup. Jeho funkční 
období začíná ustavujícím zasedáním 
kněžské rady a trvá pět let.
 JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský 
byl zvolen členem Kněžské rady Arci-
diecéze pražské a jeho volbu potvrdil 
dne 8.  listopadu 2022 pražský arci-
biskup. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 JCLic. Mgr. Ondřej Pávek byl dne 
8. listopadu 2022 jmenován a ustano-
ven členem Kněžské rady Arcidiecéze 
pražské. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 Mgr. Josef Ptáček byl zvolen čle-
nem Kněžské rady Arcidiecéze praž-
ské a jeho volbu potvrdil dne 8. listo-
padu 2022 pražský arcibiskup. Jeho 
funkční období začíná ustavujícím 
zasedáním kněžské rady a trvá pět let.
 Mons. Michael Slavík, Th.D. byl dne 
8. listopadu 2022 jmenován a ustano-
ven členem Kněžské rady Arcidiecéze 
pražské. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 P. Vojtěch Smolka byl dne 8. lis-
topadu 2022 jmenován a ustanoven 
členem Kněžské rady Arcidiecéze 
pražské. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 JCLic. Mgr. Miloš Szabo Th.D. byl 
zvolen členem Kněžské rady Arci-
diecéze pražské a jeho volbu potvrdil 
dne 8. listopadu 2022 pražský arci-
biskup. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.

 Mgr. ThLic. Michael Špilar byl zvo-
len členem Kněžské rady Arcidiecé-
ze pražské a jeho volbu potvrdil dne  
8. listopadu 2022 pražský arcibiskup. 
Jeho funkční období začíná ustavujícím 
zasedáním kněžské rady a trvá pět let. 
 PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. 
byl zvolen členem Kněžské rady Arci-
diecéze pražské a jeho volbu potvrdil 
dne 8. listopadu 2022 pražský arci-
biskup. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 Mgr. Marcel Timko byl dne 8. lis-
topadu 2022 jmenován a ustanoven 
členem Kněžské rady Arcidiecéze 
pražské. Jeho funkční období začíná 
ustavujícím zasedáním kněžské rady 
a trvá pět let.
 ThLic. Vít Uher Th.D. byl zvo-
len členem Kněžské rady Arcidiecé-
ze pražské a jeho volbu potvrdil dne  
8. listopadu 2022 pražský arcibiskup. 
Jeho funkční období začíná ustavujícím 
zasedáním kněžské rady a trvá pět let. 

ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Ing. Václav Dvořák, výpomocný 
duchovní v Praze, 6. 1. 1947 (76 let)
  P. Lohelius Zdeněk Klinde-
ra, Th.D., O.Praem., administrátor 
u kostela Nejsvětější Trojice v Praze-
-Košířích, 15. 1. 1958 (65 let)
 PhDr. Mgr. Karel Karafiát, kněz 
olomoucké arcidiecéze na odpočinku 
v Praze, 17. 1. 1940 (83 let) 
 Mons. Josef Hrdlička, emeritní 
pomocný biskup olomoucké arci-
diecéze, 19. 1. 1942 (81 let)
 Jiří Cikánek, trvalý jáhen v Berou-
ně, 22. 1. 1973 (50 let)
 Mgr. Martin Brousil, administrá-
tor v Roudnici nad Labem, 24. 1. 1968  
(55 let)
 P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar 
OFMCap., rektor u klášterního kos-
tela Panny Marie Královny andělů 
a klášterního kostela Narození Páně 
v Praze-Hradčany, 29. 1. 1963 (60 let)

ÚMRTÍ

 P. Antonín Šorm zemřel dne 2. lis- 
topadu 2022 ve věku 86 let, v 38. roce 
své kněžské služby. Poslední rozloučení 
se konalo 16. listopadu 2022 v 10.00 ho-
din v kostele sv. Matěje v Praze 6 – Dejvi-
cích. Po mši svaté a církevních obřadech 
byly jeho ostatky uloženy do rodinného 
hrobu na místním hřbitově. R.I.P. 

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY 
VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

RADIO PROGLAS

 1. 1. (9.00) Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích
 8. 1. (9.00) Kostel sv. Augustina v Brně 
 15. 1. (9.00) Kostel Všech svatých v Litoměřicích (P. Józef 
Szeliga)
 22. 1. (9.00) Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku
 29. 1. (9.00) Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké 
nad Vltavou

Aktuální program: 
www.proglas.cz/program

TELEVIZE NOE

 1. 1. (11.15) Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hos-
týně (slavnost Matky Boží, Panny Marie)
 6. 1. (10.00) Bazilika sv. Petra ve Vatikánu (slavnosti Zje-
vení Páně)
 8. 1. (10.30) Kostel sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni (svátek 
Křtu Páně)
 15. 1. (10.30) Kostel sv. Marka v Ostravě-Heřmanicích
 22. 1. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace v Ostravě
 29. 1. (10.30) Mše sv. z kaple Telepace v Ostravě

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

Změna vyhrazena.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Úmysl papeže

Za vychovatele: Modleme se za vychovatele, aby byli věro-
hodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a po-
máhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl

Za volbu prezidenta: Modleme se, aby budoucí prezident 
České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší 
země.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

 Od 20. do 22. ledna 
Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve 
v dospělosti / P. Vítězslav Řehulka / Velehrad / 
http://stojanov.cz 

 Od 23. do 26. února
Exercicie „Bůh dárce a ochránce – vděčnost člověka“ / 
Václav Čáp / Svatá Hora / www.svata-hora.cz

 Od 24. do 26. února
Duchovní cvičení (nejen) pro členy  
Matice svatoantonínské / P. Zdeněk Jančařík SDB / 
Velehrad / http://stojanov.cz

 Od 2. do 5. března 
Exercicie pro zdravotníky, lékaře a ty,  
kteří pečují o nemocné / Mons. Aleš Opatrný / 
Svatá Hora / www.svata-hora.cz 

 Od 3. do 5. března
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty / 
P. Václav Hofírek / Velehrad /  
http://stojanov.cz

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

 Od 9. do 12. března
Postní duchovní obnova / P. Josef Čunek / Svatá Hora / 
www.svata-hora.cz

 Od 1. do 5. května
Duchovní cvičení Anamnéza / Komunita Chemin Neuf / 
Tuchoměřice / www.chemin-neuf.cz
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HISTORICKý KALENDÁŘ KNIŽNÍ NOVINKY
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DIREKTORIUM 
PRO KATECHEZI
Váz., 344 str., 
429 Kč

365 DNÍ 
SE SVATOU 
FAUSTYNOU
Váz., 408 str., 
499 Kč

ČAS PRO BOHA: 
O VNITŘNÍ 
MODLITBĚ
Jacques Philippe
Brož., 135 str., 
159 Kč

OTEC PIO: 
POSELSTVÍ 
BOŽÍ LÁSKY
Brož., 48 str., 
35 Kč

LÁSKYPLNÁ 
SETKÁVÁNÍ
Alan Linnér, 
Anders Nyman
Brož., 208 str., 399 Kč

OKAMŽITÁ POMOC 
PROTI ÚZKOSTI
Rick Hanson, 
Matthew McKay
Brož., 112 str., 
229 Kč

VÝVOJOVÁ 
A VZTAHOVÁ 
TERAPIE DĚTÍ
Peter Pöthe
Brož., 288 str., 449 Kč

MISÁL 
PRO DĚTI
Sophie 
de Mullenheim
Brož., 64 str., 
169 Kč

ZAČNI 
SI VĚŘIT
Lisa M. Schab
Brož., 192 str., 
349 Kč
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EVANGELIUM 
NA KAŽDÝ 
DEN 2023
e-kniha, 
129 Kč

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

BÝT ŽIVÍ V BOHU. 
KŘESŤANSKÁ 
IMAGINACE
Timothy Radcliffe
Brož., 388 str., 
425 Kč

MILÁ SESTŘIČKO… 
DOPISY 
OTCE VLADIMÍRA 
SESTŘE RŮŽENĚ
Vladimír 
J. Koudelka OP
Brož., 104 str., 140 Kč

2. ledna 1873
Narodila se Terezie z  Lisieux (Terezie od 
Dítěte Ježíše), francouzská řeholnice a vý-
znamná postava karmelitánského řádu. Je 
patronkou karmelitek, Francie, misií a misio-
nářů, zahradníků, letců a nemocných. Papež 
Jan Pavel II. ji prohlásil za učitelku církve. 

5. ledna 1343
Zemřel předposlední pražský biskup Jan IV. 
z Dražic. Jeho nástupce, Arnošt z Pardubic, 
se stal během svého působení prvním praž-
ským arcibiskupem.

6. ledna 1983
Papež Jan Pavel II. vysvětil v bazilice svaté-
ho Petra ve Vatikánu Jaroslava Škarvadu na 
biskupa.

11. ledna 1663
Zemřela Marie Elekta od Ježíše. Stála u zro-
dů několika klášterů bosých karmelitek, na-
příklad kláštera v Praze na Hradčanech. 

12. ledna 1283
Pražský biskup Tobiáš z  Bechyně posvětil 
gotický kostel sv. Mikuláše v Praze na Malé 
Straně. Ten stál až do roku 1743. Na jeho mís-
tě byl postaven nový chrám, opět zasvěcený 
sv. Mikuláši, který je nejznámějším barokním 
kostelem v Praze.

14. ledna 993
Byl posvěcen Břevnovský klášter, nejstarší 
mužský klášter na českém území. Jeho za-
kladatelem byl svatý Vojtěch.  

14. ledna 1343
Členové svatovítské kapituly zvolili Arnošta 
z Pardubic pražským biskupem. Po roce se stal 
prvním pražským arcibiskupem, jelikož bylo 
pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. 

19. ledna 1563
V  německém Heidelbergu vyšel tzv. Hei-
delberský katechismus. Vychází z kalvínské 
tradice a jedná se o nejrozšířenější věrouč-
nou pomůcku používanou v reformovaných 
církvích. 

25. ledna 1983
Papež Jan Pavel II. zveřejnil a vyhlásil revi-
dovaný Kodex kanonického práva. Účinnosti 
nabyl 27. listopadu téhož roku.

26. ledna 1923
Papež Pius XI. vydal encykliku Rerum omni-
um perturbationem, která se věnovala sv. 
Františku Saleskému, od jehož úmrtí tehdy 
uplynulo 300 let. Papež tím navázal na své-
ho předchůdce Benedikta XV., který vydal 
několik encyklik o významných světcích.

Vít Kochánek

POD HLADINU
Gianumberto 
Accinelli
Váz., 80 str., 
349 Kč

KÁZÁNÍ 
BĚHEM ROKU
Bernard z Clairvaux
Bilingva, váz., 
360 str., cca 425 Kč

JAK SE SPRÁVNĚ 
ZACHOVAT
Iva Nováková
Brož., 64 str., 
179 Kč
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