
Milí čtenáři a čtenářky „Ludmily“, 
bratři a sestry!

Prožili jsme nabitý podzim – návštěva 
Svatého otce, výroční oslavy sametové 
revoluce. Ve farnosti jsme přivítali bo-
hoslovce, kteří připravili večer naplně-
ný hodnotným duchovním programem, 
do „farního týmu“ nastoupila nová pas-
torační asistentka Naďa Šindelářová, 
proběhly volby do nové pastorační ra-
dy – a vstupujeme do času předvánoční-
ho, který paradoxně jako první ohlašuje 
„posel konzumu“ a který si rozbil stánky 
na place před kostelem.

Dovolte mi pokračovat ve výčtu akcí 
protkávajících letošní podzim, které se 
zřejmě dotkly z části i Vás.

Na slavnost Krista Krále doprovázel 
liturgii sbor Amici musicae antique, ne-
děli předtím jsme mohli slyšet barokní 
hudbu – varhany, trubka, zpěv - v po-
dání sopranistky Karolíny Kordošové, 
trumpetisty Marka Stříteského a varha-
níka Petra Mašlaně. Jim patří náš dík! 
Na prvním setkání nové pastorační ra-
dy farnosti zaznělo – krom jiného – i té-

ma naší aktivní účasti při společném li-
turgickém zpěvu...

Možná jste někteří také zaznamena-
li petici „Mladých všeho věku“, která se 
kriticky vyjádřila k hudebnímu dopro-
vodu papežské mše ve Staré Bolesla-
vi. Víc než samotná petice byla pouč-
ná diskuse kolem ní, která ukázala, jak 
mnoho je třeba rozšířit informovanost 
v této ne nepodstatné oblasti liturgické-
ho života a především jak mnoho je za-
potřebí formace k ideálům krystalizují-
cím se v duchovních dějinách církve již 
několik staletí. (Víme, co je to polyfon-
ní vyzvánění v mobilu, ale pojem kla-
sická polyfonie je pro mnohé prázdný. 
Nejroztomilejší mnou zaznamenaná 
reakce na petici: „Oni snad ti varhaní-
ci závidí těm kytaristům, že tam moh-
li hrát...“)

Mnozí byste jistě tento sumář akcí 
„z mého pohledu“ mohli doplnit a rozší-
řit. Určitě by se daly přidat záznamy prv-
ních nachlazení, rým a chřipek. Snad ta-
ké neonemocníme strachem z oné nové 
– „prasečí“...

(Dokončení na str. 2)
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Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Královských Vinohradech

Z mého pohledu



2 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 12 /2009

(Dokončení ze str. 1)
Říká se: „Nežiješ z toho, co jsi sně-

dl, ale z toho, cos strávil.“ A trávení je 
proces vyžadující čas. Někdy – zvlášť 
po dobrém a „těžším“ jídle – „vyřazuje“ 
náš mozek z činnosti. Myslím, že mno-
zí z nás prožívají jakési zahlcení. Ne-
zůstat na povrchu událostí, ale odhalit 
vedení Boží ruky – Prozřetelnosti, vy-
žaduje také čas „na trávení“ v duševním 
a duchovním slova smyslu. Proč se nám 
nevede modlitba, jsme při ní roztěkaní? 
Snad vlastně nejsme mnohdy v kontak-

tu sami se sebou… Jak potom chceme 
usilovat o navázání kontaktu s Pánem, 
který s nezmenšující se trpělivostí stojí 
u dveří našeho srdce a tiše klepe?

Vstupujeme do adventu, ale spíše by 
on měl se svým ztišením vstoupit do nás. 
Pak budou mít naše seberoztrhaňejší 
a přeplněné dny pevnou kotvu jistoty srd-
ce spojeného s Životem a Pravdou, jež se 
sice jednou v historii vtělila, ale která chce 
pronikat a vtělovat se i do našich životů.

Váš P. Christian

Z mého pohledu

Jmenuji se Naděžda Šindelářová, jsem 
z Teplic, ale nyní mě můžete potkávat na 
faře nebo v kostele sv. Ludmily. 15. října 
jsem do naší farnosti nastoupila jako pas-
torační asistentka a mým hlavním úko-
lem (kromě jiných) je práce s mládeží.

Budu se snažit využít své dosavadní 
zkušenosti v této oblasti. Mám vystudo-
vanou Střední pedagogickou školu a stu-
dovala jsem teologii v Praze a Českých 
Budějovicích. Má dosavadní praxe byla: 

vychovatelka ve školní družině, pasto-
rační asistentka ve farnosti na Šumavě 
a pastorační asistentka v Diecézním cen-
tru mládeže v Českých Budějovicích atd.

Ve farnosti jste mě mohli vídat již dří-
ve, kdy jsem po dobu dvou let o prázd-
ninách působila jako kustodka v kostele 
sv. Ludmily. Doufám a modlím se, abych 
byla přínosem této farnosti.

Naďa

Pastorační asistentka Naďa se představuje…

Apoštolát modlitby – prosinec:
1.  (Úcta vůči dětem) Aby děti byly respektovány, milovány a nikdy se nestaly 

oběťmi vykořisťování v různých formách.

2.  (Aby byl Kristus Světlem světa) Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtěle-
né Slovo jako Světlo, které osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své 
dveře Kristu, Spasiteli světa.

3.  (Pokoj, armáda) Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu v armádě 
ke všem, kteří mají odpovědnost za mír.
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Drazí farníci,

tento měsíc bych vám ve svém článku rád 
napsal něco o návštěvě premiéra Jana 
Fischera v naší koleji. Po návštěvě pre-
zidenta Václava Klause to byla v krátké 
době druhá oficiální návštěva některého 
z vrcholných politiků v Nepomucenu.

Jistě jste v novinách nedávno zaregis-
trovali, že premiér Jan Fischer navštívil 
Vatikán. Byl na audienci u Svatého otce 
a hovořil také se státním sekretářem 
Tarcisiem Bertonem o vztazích mezi 
Českou republikou a Svatým stolcem. 
A právě při této cestě premiér navštívil 
také naši kolej.

Hlavním bodem této návštěvy bylo udě-
lení vyznamenání a předání medaile Kar-
la Kramáře kardinálu Tomáši Špidlíkovi. 
Toto ocenění uděluje premiér na základě 
svého vlastního uvážení. Je tedy jistě vel-
mi pozoruhodné, že si pan premiér všiml 
právě činnosti, kterou vykonal kardinál 
Špidlík. Otec kardinál tuto cenu dostal 
za významné zásluhy v různých oblas-
tech života společnosti. Pro naši kolej to 
byla významná událost i z toho hlediska, 
že cena byla udělena otci, který zde v le-
tech 1951–1989 působil jako spirituál. 
Jeho odkaz pak v naší koleji neustále žije, 
protože naším současným spirituálem je 
jeho žák, otec Richard Čemus.

Naše setkání s panem premiérem se 
uskutečnilo večer v pátek 13. 11., tedy 
na svátek sv. Anežky. Samozřejmě tato 
událost byla rovněž připomenuta. Po 
oficiálním úvodu, v němž pan premiér 
předal otci kardinálovi zmíněnou cenu 

a řekl nám několik málo slov o svém pů-
sobení ve vládě, které považuje za poslá-
ní, následovalo malé pohoštění. Během 
tohoto pohoštění se pan premiér zasta-
voval u jednotlivých obyvatelů koleje 
a rozmlouval s nimi. Zhruba deset mi-
nut rozmlouval také s námi bohoslovci. 
Bylo pro mě velkým překvapením, jak 
nestrojeně a se zaujetím se pan premiér 
zajímal o naše studium. O to, co se nám 
zdá na zahraničním studiu pozitivní, co 
negativní, o tom, co právě studujeme, co 
nás nejvíce zajímá. Zajímal se také o to, 
jaký přínos bude mít toto studium pro 
nás a pro naši vlast, až se vrátíme zpět. 
Sám nám pak řekl pár svých vlastních 
zkušeností ze studia a především z kan-
torské činnosti. 

Celé setkání bylo pro nás velmi pří-
jemné. Ačkoli bylo oficiální, bylo záro-
veň velmi osobní. Jsem rád, že jsem mohl 
současného premiéra poznat osobně.

Bratři a sestry, přeji vám požehnanou 
dobu adventní a těším se na to, že brzy 
spolu oslavíme slavnost Narození Páně.

Martin Sklenář

Setkání s premiérem Fischerem
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Drazí farníci.

Nedávno jsem šel po Svatopetrském ná-
městí a všiml jsem si lešení, které stálo 
u obelisku. Ze zvědavosti jsem se šel podí-
vat, co se to tam děje. Když jsem si to leše-
ní prohlížel, pochopil jsem, že se už staví 
na náměstí betlém. Do Vánoc chybí ještě 
měsíc, ale Svatopetrské náměstí se již 
připravuje na Vánoce – na to, aby se lidé 
mohli zastavit a dívajíce se na tento velký 
betlém meditovat o Ježíšově narození.

V dnešní době, kdy pro mnohé lidi 
jsou Vánoce jen určitou tradicí, dva dny 
trvajícím obdobím klidu, je jistě třeba se 
zastavit a zamyslet nad tím, jak chci pro-
žít Vánoce já a jak mohu pomoci druhým, 
aby je prožili s naším Pánem.

K tomu nám má napomoci adventní 
období. Je to čas, kdy se máme připravit 
nejen na oslavení Vánoc doma – uklidit, 
napéct cukroví, postavit stromeček, na-
koupit dárky…, ale také ve svém srdci. 
A tak je třeba se na tuto slavnost dobře 
připravit. Již celou adventní dobu mů-
žeme ve svém srdci stavět betlém, neboli 
místo, do kterého pak 24. 12. přijde náš 

Pán. Ano, obrazně řečeno, se můžeme 
pokusit si letos postavit ve svém srdci ta-
kový betlém. Sochou Panny Marie může 
být to, že se budeme snažit v adventní 
době více modlit, věnovat více času set-
kání s Pánem. Postavením sochy sv. Jo-
sefa může být třeba to, že se budeme 
snažit v tomto období více přijímat Boží 
vůli a ne se jí snažit vyhnout. Sochy pas-
týřů mohou být vystavěny naším zájmem 
o druhé – to, že navštívíme nemocné, 
opuštěné… Tolik postav můžeme vysta-
vět v tomto našem betlémě. Když se vám 
podaří takto využít adventní čas a posta-
vit ve svém srdci takový betlém, pak uvi-
díte, že Bůh skutečně sestoupí do vašeho 
srdce, že tyto Vánoce budou skutečným 
příchodem našeho Pána mezi nás.

A to není všechno. Betlémy se větši-
nou staví proto, aby se na ně lidé chodi-
li dívat a aby je to přimělo k tomu, aby 
o Pánu Ježíši trochu přemýšleli. Když te-
dy ve svém srdci postavíte takový betlém, 
pak se budou lidi na vás dívat a přemýšlet 
o tom, jak je možné, že prožíváte Vánoce 
tak krásně – jinak než oni. Třeba zatouží 
i oni po tom prožít Vánoce tímto způso-
bem, a tak se otevřou tomu, že se Pán 
bude moci narodit v jejich srdcích.

Obraz betléma může být v našich ži-
votech skutečně živý. Nedopusťme, aby 
se z betléma stal jen nějaký dřevěný vý-
tvor, ale snažme se o to, aby betlém zů-
stal místem. Místem, do kterého přichá-
zí náš Pán, místem, ve kterém přichází 
na tento svět. 

 
Martin Sklenář

Postavme betlém ve svém srdci
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Misijní klubko Papežského misijního díla dětí
Milí bratři a sestry,

Na Arcibiskupském gymnáziu 
jsme si v jedné třídě založili 
misijní klubko. Je to aktivita 
Papežského misijního dí-
la dětí (PMDD), určená 
křesťanským dětem do 
15 let. Toto dílo zalo-
žil francouzský biskup 
z Nancy Mons. Char-
les Auguste de For-
bin-Janson v r. 1843 
a pod tímto názvem 
jako „papežské dílo“ 
existuje od r. 1922. Cí-
lem PMDD je pomoci 
pohanským dětem, aby 
poznaly Ježíše Krista.

S dě mi se kromě vyučovacích 
hodin setkávám jednou za měsíc a sna-
žím se otevřít jejich mysl lásce k bližní-
mu a ke křesťanské solidárnosti. Četbou, 
hrou, modlitbou nebo písní prožíváme 
radost z evangelia, a tak se disponujeme 
pro její šíření.

Na světě žije mnoho dětí, které trpí 
a strádají. Vedle materiální chudoby čas-
to neznají ani Ježíše Krista, který se stal 
dítětem, a tak i bratrem každého dítěte, 
aby přinesl všem lidem spásu. My žijeme 
v dobrých podmínkách. Abychom neza-
pomínali na chudé děti, mají děti v mi-
sijním klubku za úkol denně se modlit 
jeden Zdrávas Maria k Matce Ježíšově 
za všechny děti, které strádají a  potře-
bují pomoc, a týdně mají darovat jeden 
penízek nebo malou část svých úspor 

pro chudé děti ve světě (misijní bon-
bónek, který si děti odřeknou).

Nyní v adventní době se ve ško-
le pokusíme namalovat vánoční 

pohledy a po mši svaté v některé 
dny před Vánocemi Vám je při-

jdou děti nabídnout. Zakou-
pením pohlednice přispě-
jete ke zmírnění utrpení 

dětí v misijních zemích, 
kam peníze prostřed-
nictvím PMDD budou 
zaslány.

Duchovní pomoc 
dětem v chudých ze-

mích se uskutečňuje 
také tím, že děti v misij-

ním klubku jsou vedeny 
k upřímné oddanosti k Dí-

těti Ježíši a k častému svatému 
přijímání, aby tak mohly být v nefalšo-
vaném společenství a spojení s Ježíšem 
a se všemi dětmi na celém světě.

Každé dítě má své jméno. Den, kdy 
Božské Dítě dostalo své jméno – Nejsvě-
tější jméno Ježíš – je v liturgickém ka-
lendáři stanoven na 3. ledna. Praha je ve 
světě známá soškou Pražského Jezulát-
ka v kostele Panny Marie Vítězné, kde se 
v sobotu 2. ledna v 15 hodin uskuteční 
pouť k oslavě události, že Božímu Dítěti 
bylo dáno jméno Ježíš. Svatý Otec Bene-
dikt XVI. při své návštěvě Prahy nám dal 
příklad, abychom také my častěji puto-
vali k Dítěti Ježíši. Tato pouť v době vá-
noční je milou příležitostí.

 Sr. M. Monika Dudychová, CJ
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Víte, co je to župan, že? Výraz poho-
dy a pohodlí, intimity. „Šuban“ – tedy 
teplý plášť podšitý „šubou“ = „čubou“ 
= psí kožešinou, byl typickou výbavou 
humanistů. Zdlouhavé, až dvě hodiny tr-
vající zpívání jitřních Rorátů vyžadovalo 
opravdu teplé oblečení zvenku a zpěváci 
fasovali teplé pivo pro zahřátí „zevnitř“… 
Jak asi zněl zpěv po těch dvou hodinách 
pění a pití? Jistě směle…!

Později teplý župan „zdomácněl“ 
a v baroku vystřídal jistě nepohodlné, 
těžké, rozevláté a zároveň upjaté obleče-
ní „do společnosti“. Ve chvíli, kdy muži 
odkládali kudrnatou paruku, strojený 
úsměv, škrobené držení těla a brali do 
rukou milou loutnu či flétnu ve svých 
pokojích, čepeček a župan byly nezbyt-
nými doplňky. A ten, kdo právě nemohl 
do kostela, mohl si z kancionálu zpívat 
a hrát sám doma. Michnovský slogan 
„…V Kostele, při Stole…“ (jistě Michnou 
jen vypůjčený) charakterizuje tu jistou 
podobnost, shodu. Kostel je totiž Stůl 
a Stůl je Kostel. 

V určitém smyslu.
I přes vlnobití různých obrazoborectví 

nám zůstalo dodnes mnoho „Rorátní-
ků“ (notovaných knih pro Roráty), jen 
„Rorantistů“ (tedy potřebných pěvců) 

se stále jaksi nedostává… Od renesance 
bylo totiž zpívání Rorátů velmi oblíbené, 
hojné a houževnatě udržované, až „osví-
cenec“ Josef II. s tím vším skoncoval!

V čem tkví ona někdejší obliba pění za 
kuropění? V aktivním prožívání vzájem-
nosti (a tedy vlastně Lásky) v písničce. 
Jasné, veselé, rytmické, toužebné, davo-
vé písničce. Posvátné a přesto „přenos-
né“ z Šubanu do Županu. Účastnit se 
zpěvu, o to se dral každý, kdo chtěl patřit 
k těm kulturnějším. A každý – i mimodě-
ký nebo natvrdlý „Posluchač“ si ji v Uchu 
a Duchu odnesl s sebou domů.

Různé úpravy, rytmizace, různé me-
lodie, harmonizace najdeme hned ved-
le sebe v českých barokních zpěvnících 
– ve zvláštních „Rorátnících“ a v kanci-
onálech. To znamená, že Roráty barokní 
nebyly nějaká neměnná „konzerva jedné 
tradice“, ale živý organismus obměňo-
vaných elementů, vpravdě „hudba po-
pulární“. Ve vší úctě a vážnosti. Celkem 
samozřejmá spoluúčast hudebních ná-
strojů a vstupy kostelního pléna – tedy 
obce věřících – nechť je nám-Vám vý-
zvou. Připojte se a budete žasnout: Zhas-
nout okolo a rozsvítit v sobě…

Michael Properius 2006

Barokní Roráty aneb Advent v Županu.

Michael Pospíšil je zpěvák a multiinstrumentalista, zakladatel hudebního souboru Ri-
tornello, zaměřujícího se na objevování a popularizaci barokní hudby v její autentické po-
době. Barokní roráty – jak budou o letošním adventu zpívány u sv. Ludmily – jsou výsled-
kem jeho badatelské práce. Jedná se o nedělní verzi Unhošťskýho Roráte z roku 1653, 
z které jsou vybrány zpěvy tak, aby vhodně doprovázely současnou liturgii. Laskavé díky, 
pane Pospíšile, za mnohou práci a možnost radovat se v Kostele a při Stole staro-nově.
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Také se vám to stává? Někdy bych mo-
bil nejraději proklel. To takhle jedu na set-
kání východoasijských benediktinek na 
Filipíny, na letišti v Manile na mě čekají 
dvě mladé sestry, jdu s nimi ještě na oběd 
– a jen dosedneme, zazvoní nejprve jedné 
a pak i druhé mobil. A já jsem pro ně rá-
zem vzduch. Úplně odepsaný. A ony mlu-
ví a mluví a mluví, dokud je nepřeruším. 
„Řekněte mi, neměl by pro vás být živý 
host důležitější než mobil?“ zeptal jsem 
se jich. „Dovedete si představit, jak je ne-
příjemné tady hloupě sedět, když vás dru-
zí ignorují?“

Co k tomu říci? Ještě o tom nikdy ne-
přemýšlely. Byly pořádně vyděšené.

Za to samozřejmě mobil nemůže, ale 
prodavačka v pekárně, která vesele ště-
betá do mobilu, zatímco mě obsluhuje. 
Anebo obchodník na letišti, který krátce 

stiskne ruku svému obchodnímu partne-
rovi, jenž právě dorazil, a dále nerušeně 
telefonuje. Ne že bych se sám chtěl mo-
bilu zříci, ale snažím se to vyřídit stručně 
a diskrétně. Nechtěl bych si připadat jako 
pokrytec v evangeliu, který se potřebuje 
modlit před publikem, a proto se modlí 
na veřejnosti, a ještě k tomu co nejhlasitě-
ji a co nejdéle. Ježíš takovým lidem dopo-
ručil, aby se stáhli do ústraní a modlili se 
ve skrytosti. Nedělejte se tak důležití. 

Není hlasité telefonování mobilem při 
každé příležitosti také takovým zdůraz-
ňováním vaší důležitosti? Možná ano. 
Mohla by se tím vysvětlit závislost na mo-
bilních telefonech, kterou dnes u mládeže 
zjišťují psychologové a lidé zabývající se 
výzkumem trhu. Mně na lidech s mobily, 
kteří si na ulici nebo v restauraci se strnu-
lým výrazem něco povídají pro sebe, vadí 

Co je důležitější? Mobil, nebo člověk?
Ukázka z knihy Notkera Wolfa „Prokletý mobil. Postřehy o lidech  o životě“ 

1. „Papež Benedikt XVI. V České republice“, Karmelitánské nakladatelství, 2009
2. Benedikt XVI.: Encyklika „Caritas in veritate“, Karmelitánské nakladatelství, 

2009
3. Benedikt XVI.: „Apoštol Ježíše Krista. Promluvy o svatém Pavlovi“, 

Karmelitánské nakladatelství, 2009
4. Wilhelm Hünermann: „Farář světa. Život Jana XXIII“, Karmelitánské 

nakladatelství, 2009
5. Anselm Grün, „Křest“, Karmelitánské nakladatelství, 2009
6. Anselm Grün, „Eucharistie“, Karmelitánské nakladatelství, 2009
7. Anselm Grün, „Biřmování“, Karmelitánské nakladatelství, 2009
8. Denis Sonet, „Já tě snad přetrhnu!“, Karmelitánské nakladatelství, 2009
9. Notker Wolf, „Prokletý mobil. Postřehy o lidech a o životě“, Karmelitánské 

nakladatelství, 2009

Nové přírůstky do farní knihovny:
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Nově ustavená pastorační rada se sešla 
na svém prvním zasedání v nastávajícím 
pětiletém období. Členové rady složili 
slib vyžadovaný pro výkon jejich funk-
cí. Předsedou rady je ex offo, tedy z moci 
svého úřadu, otec Stanislav jakožto farář 
naší farnosti. Další funkcionáři už jsou 
voleni. Místopředsedou se stal P. Chris-
tian, sekretářem Pavel Křížek.

Rada projednala obsah pastorační 
činnosti ve farnosti v době postní a vá-
noční. P. Christian připomněl krásu ná-
pěvů starých rorátů a to, jak účast na 
nich může přispět k intenzivnějšímu 
prožití Adventu. Tento podnět P. Chris-
tiana najde své naplnění: po celou dobu 
adventní vždy v úterý a ve čtvrtek od 
6:15 hod. budeme slavit mši sv. s rorát-
ními zpěvy. Základem těchto zpěvů bu-
de starý Český kancionál ve vydání Vla-
dimíra Hornofa.

Duchovní obnova pro farníky bude v již 
avizovaném termínu 12. prosince od 
9 hodin ve velkém sále na faře. Vedou-
cím bude P. Christian. Prosloví dvě před-
nášky, po první z nich bude přestávka 
cca. do 11 hod. na duchovní rozhovor. 
Odpoledne od 14.00 hod. bude v koste-

le kající pobožnost, po ní příležitost ke 
sv. zpovědi. Zpovídat budou tři kněží.

Tzv. malé farní poutě: další pouť, kte-
rá se měla konat v listopadu do Karlína, 
nebude, ani následující pouť v prosinci. 
Pokračovat budeme až na 3. lednovou 
neděli, tj. 17. 1. 2010.

Koncerty v kostele: Jak už se stává tra-
dicí, budou se i letos v Adventu konat 
u sv. Ludmily koncerty s kvalitním ob-
sazením. Přesný program a jména účin-
kujících budou oznámeny.

Mikulášská besídka pro děti bude 
v pátek 4. 12., což je první pátek v mě-
síci. V kostele bude od neděle 8. 11. 
připraven zápisový arch pro zájemce 
o účast dětí. 

Na Nový rok připadá sice 1. pátek 
v měsíci, ale obvyklý celodenní výstav 
Nejsvětější svátosti oltářní nebude, jen 
krátká adorace po mši sv. v 16.30 hod.

Jesličky v kostele budou vystaveny od 
24. 12. do 2. 2.. Ve dnech 25. – 26. 12. 
bude třeba zajistit hlídání kostela služ-
bou z řad farníků.

Bezpečnostní opatření: kvůli lepšímu 
dohledu budou v zádveří kostela a vza-
du u kasiček zásluhou Úřadu městské 

Informace ze zasedání pastorační rady dne 11. 11.

to, že tím dávají svým bližním najevo: „Vy 
pro mě vůbec nic neznamenáte. Pro mě 
neexistujete. Můžete klidně všechno sly-
šet, protože jste mi naprosto lhostejní. Já 
jsem střed světa a vy jste tu jen statisté.“

Připadá mi, že se tím náš svět stal 
chladnějším, nepřátelštějším. Oprav-
du s tím nemůžeme nic dělat? Když se 

ty dvě sestry v Manile vzpamatovaly ze 
svého zděšení, byly mi mimochodem za 
moje upozornění vděčné. Rozhodně ne-
chtěly být nezdvořilé. Do té doby je na to 
však nikdo neupozornil. Myslím, že po-
kud v tomto směru sami půjdeme pří-
kladem, pak pochopí takové upozorně-
ní i naše děti.
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části Praha 2 vbrzku namontovány bez-
pečnostní kamery.

Tříkrálová sbírka – proběhne jako 
v předchozích letech za laskavé pomo-
ci paní prof. Arcibiskupského gymná-
zia Hany Almerové, která přislíbila, že 
se znovu ujme organizace zapojení stu-
dentů Arcibiskupského gymnázia do 
sbírky.

 Obnova varhan a zpěv při boho-
službách byly rozsáhlým tématem 
jednání rady. Byly promýšleny dal-
ší možnosti získávání finančních pro-
středků. Sdružení pro obnovu varhan se  
k 11. 11. 2009 podařilo sehnat částku 
295 tis. Kč. To je jistě  vynikající výsle-
dek a všem aktivistům Sdružení i dár-
cům Pán Bůh zaplať, ale z hlediska 
možnosti realizace  obnovy celého ná-
stroje, která si vyžádá  částku v řádu mi-
lionů korun, je tato suma vlastně teprve 
skromným základem. 

Jáhen Václav obrátil pozornost na to, 
že sice rozmýšlíme, co s naším nástro-
jem, ale neměli bychom zapomínat na 
to, že hlavním posláním varhan je do-
provázet zpěv. Většina návštěvníků bo-
hoslužeb v našem kostele však nezpívá. 
Nabízí se tedy otázka je, co udělat pro 
to, aby zpívat začali? V diskusi se pro-
bíraly obtíže spojené s užíváním „čer-
vených zpěvníků“  (Mešních zpěvů), 
které kladou na zpěváky značně vět-
ší nároky než kancionál. Řada písní je  
v nich upravena jinak než v kancioná-
lu. I čistě technicky, pokud jde o sazbu 
a grafické zpracování, jsou zápisy ná-
pěvů i texty hůř čitelné, což věřícím po 
padesátce věku činí potíže. Přednos-
tí Mešních zpěvů je ovšem jejich sho-

da s liturgií. Není ale stoprocentní, stá-
vá se, že nápěv známý např. z adventu 
nebo postu se najednou objeví v někte-
rou neděli v liturgickém mezidobí. Dal-
ší problém je, že nejsou důsledně zpra-
covány varianty písní pro roční cykly 
A, B, C a u dvou posledních jsou čas-
to jen odkazy na cyklus A, což kompli-
kuje orientaci a znesnadňuje vyhledání. 
Přes uvedené výhrady ale nerezignuje-
me a Mešní zpěvy budeme nadále uží-
vat střídavě s kancionálem.  P. Christian 
uvedl překvapivou zkušenost z Japon-
ska, kde tamní křesťané jsou v některých 
kostelech po náležité průpravě schop-
ni zpívat gregoriánský chorál, a to niko-
liv jen ordinarium, tj. základní, neměn-
nou část, ale dokonce proprium! Farníci 
od sv. Ludmily by se neměli nechat zce-
la zahanbit svými japonskými souvěrci 
a měli by ukázat, že jsou schopni podle 
Mešních zpěvů zpívat. Aby nám to všem 
bylo usnadněno, bude s námi P. Christi-
an nacvičovat zpěv před nedělní mší sv. 
v 11 hod., přesněji pět minut před jede-
náctou.  Choďte proto včas!

Křeslo pro Hosta – po delší přestávce 
se pokoušíme dojednat návštěvu někte-
rých kněží z pražské Katolické teologic-
ké fakulty Univerzity Karlovy. Termíny 
byly stanoveny na středy 9. 12. a 24. 2. 
od 19 hod. ve velkém sále na faře. Jmé-
na hostů a program včas oznámíme. 

Pastorační rada ocenila výjimečnost 
modlitebního pátku, který připravili bo-
hoslovci KTF UK na 30. 10. a pošle orga-
nizátorům děkovný, povzbudivý dopis. 
Ohlas mezi farníky byl velmi pozitivní, 
kostel byl plný a účastníci charakterizo-
vali toto setkání jako nádherné.
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 V adventní době Vás zveme v úterý 
a čtvrtek ke sv. Ludmile na ranní mši sv. 
v 6.15 hod. se zpívanými roráty. Začátek 
v úterý 1. 12.
 V neděli 6. 12. při všech bohoslužbách 
proběhne mikulášská sbírka na bohos-
lovce. V sakristii jsou k dostání brožur-
ky s biblickým růžencem, které připravi-
li bohoslovci Arcibiskupského semináře 
(zakoupením brožurky v hodnotě 25 Kč 
přispějete na Nadační fond Arcibiskup-
ského semináře). Mše sv. v 9.00 hod. 
bude latinská s doprovodem gregorián-
ské scholy.
 V úterý 8. 12. slavíme slavnost Pan-
ny Marie, počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu.
 V sobotu 12. 12. Vás zveme na ad-
ventní duchovní obnovu, kterou letos 
povede P. Christian, náš farní vikář. Od 
9.00 a 11.00 hod. budou ve velkém sále 
na faře dvě duchovní přednášky, odpoled-
ne od 14.00 hod. začne v kostele kající po-
božnost, po ní bude příležitost ke svátosti 
smíření. Kromě P. Stanislava a P. Christi-
ana, kteří budou zpovídat ve svých zpo-
vědnících, bude ve zpovědní místnosti 
zpovídat P. Piotr Przechocki ze sousední 
farnosti Nejsv. Srdce Páně. Při mši sva-
té v 16.30 hod. starší a nemocní farníci 
mohou přijmout svátost pomazání ne-
mocných – prosíme však o dřívější jme-
novité přihlášení v sakristii a o vnitřní 
přípravu skrze přijetí svátosti smíření. 
Přihlášky přijímáme do pátku 11. 12. 
včetně.
 Na 3. neděli adventní 13. 12. (neděle 
„Gaudete“) mše sv. v 9.00 hod. bude také 
latinská s chorálními zpěvy. V 19.00 hod. 
Vás jménem farnosti a Občanského sdru-

žení na opravu varhan srdečně zveme 
do našeho kostela na výjimečný advent-
ní „Koncert při svíčkách“. Vystoupí pě-
vec Aleš Briscein, který je považován za 
nejlepšího českého tenoristu, s varha-
nicí Lucií Žákovou, absolventkou AMU 
v Praze, která část svých studií absolvo-
vala ve Francii. 
 V úterý 15. 12. a ve čtvrtek 17. 12. bude 
od 6.15 hod. mše sv. se zpívanými roráty.
 Ve středu 16. 12. se nebude po večer-
ní mši sv. konat pravidelný úklid kostela, 
místo toho v sobotu 19. 12. od 9.00 hod. 
proběhne předvánoční velký úklid kos-
tela! Prosíme Vás tímto o pomoc a zapo-
jení se především mladých lidí z farnos-
ti. Babičky prosíme o koláčovo-buchtové 
a duchovní zapojení se!  
 V úterý 22. 12. a ve čtvrtek 24. 12. bude 
od 6.15 hod. mše sv. se zpívanými roráty.
 Na Štědrý den 24. 12. bude od 
16.30 hod. mše sv. z vigilie slavnosti Na-
rození Páně – pro rodiny s dětmi a ve 
24.00 hod. půlnoční mše svatá.
 Na Hod Boží vánoční 25. 12. budou 
slavnostní bohoslužby jako o nedělích: 
v 9.00, v 11.00 a v 16.30. Od 19.00 bude 
u sv. Ludmily koncert – Mše vánoční od 
J. J. Ryby.
 Na slavnost sv. Štěpána, prvomu-
čedníka, 26. 12. budou slavnostní bo-
hoslužby jako o nedělích: v 9.00, v 11.00 
a v 16.30. Tyto dva vánoční svátky bu-
dou v kostele v kapli sv. Kříže od 12.00 
do 16.00 hod. vystaveny jesličky. Prosí-
me o zajištění služby hlídání kostela. Se-
znám na službu hlídání bude dostupný 
v sakristii. Jesličky budou vystaveny do 
dne 2. února (svátek Uvedení Páně do 
chrámu).
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 V neděli 27. 12., na svátek Svaté Ro-
diny, při všech bohoslužbách manželé 
obnoví své manželské závazky.
 Poslední den kalendářního roku (sv. Sil-
vestra) bude kromě obvyklé večerní mše 
sv. v 16.30 mše svatá ráno v 8.00 hod.
 V lednu první pátek připadá na den 
1. 1. 2010,  na slavnost Matky Boží, Pan-
ny Marie, mše svaté budou jako o nedě-
lích: v 9.00, v 11.00 a v 16.30 hod. Proto 
také v lednu nebude na první pátek ce-
lodenní výstav Nejsv. Svátosti oltářní.

 V neděli 3. 1. 2010 mše sv. v 9.00 hod. 
bude latinská s chorálním doprovodem.
 Od 3. 1. do 11. 1.2010 bude ve všech 
diecézích v České republice probí-
hat Tříkrálová sbírka. Prosíme o za-
pojení se mládež a děti z naší farnosti. 
Přihlášky přijímáme v sakristii kostela 
a na faře (Obzvlášť je nouze o dospělý 
doprovod malých koledníků!). Koordi-
nátorkou Tříkrálové sbírky v naší far-
nosti bude pastorační asistentka Naďa 
Šindelářová.

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI U SV. LUDMILY
24. 12. – Štědrý den mše sv. z vigilie slavnosti Narození Páně – pro rodi-

ny s dětmi v 16.30 hod. 
půlnoční mše svatá ve 24.00 hod.

25. 12. – Slavnost Narození 
Páně (hod Boží Vánoční)

mše sv. jako v neděli, tj. v 9.00, v 11.00 a v 16.30 hod.
Od 19.00 hod. bude provedena mše J. J. Ryby Hej 
mistře (soubor Laetitia)

26. 12. – svátek sv. Štěpána, 
provomučedníka

mše sv. jako v neděli, tj. v 9.00, v 11.00 a v 16.30 hod.

27. 12. – svátek sv. Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa

mše sv. jako v neděli, tj. v 9.00, v 11.00 a v 16.30 hod.

31. 12. – sv. Silvestra mše sv. v 8.00 a 16.30 hod.
1. 1. Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

mše sv. jako v neděli, tj. v 9.00, v 11.00 a v 16.30 hod.

CD s papežovým zpěvem se začíná prodávat
Do prodeje vstupuje „Alma Mater: Music From The Vatican“,  CD s několika písněmi 
nazpívanými papežem Benediktem XVI. Svatý otec na 49 minutové nahrávce zpívá 
loretánské litanie a několik mariánských písní celkem v pěti jazycích: latině, italštině, 
portugalštině, francouzštině a němčině. Album je doplněno osmi skladbami 
současné vážné hudby. Všechny zvukové nahrávky na tento vůbec první CD zvukový 
záznam papeže Benedikta XVI. poskytl vatikánský rozhlas. Část výtěžku z prodeje 
alba bude použit na financování hudební výchovy mezi chudými dětmi ve světě. Více 
na www.musicfromthevatican.com.

http://www.musicfromthevatican.com/
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DEN ČAS ČINNOST MÍSTO
NEDĚLE 9.00 Mše svatá kostel

11.00 Mše svatá kostel
16.30 Mše svatá kostel

PONDĚLÍ 15.00 Náboženství I. stupeň ZŠ fara – malý sál
16.30 Mše svatá kostel
18.30 Ženská chorální schola fara – malý sál
19.00 Katechumenát –  

příprava dospělých na křest
fara – velký sál

ÚTERÝ 6.15 Mše svatá se zpívanými roráty (v adventu) kostel
16.30 Mše svatá kostel
19.00 Vzdělávání ve víře dospělých – seminář fara – malý sál

STŘEDA 9.00 Setkání seniorů – společenství sv. Jáchyma 
a Anny

fara – malý sál

15.00 Náboženství II. stupeň ZŠ fara – malý sál
16.30 Mše svatá s nešpory kostel

(liché) 17.15 Úklid kostela kostel
18.00 Příprava na biřmování fara – malý sál

(sudé) 18.00 Křeslo pro hosta fara – velký sál
(sudé) 19.30 Společenství mladých OÁZA (kaple sv. Josefa) kostel
ČTVRTEK 6.15 Mše svatá se zpívanými roráty (v adventu) kostel

10.00 Setkání maminek s dětmi fara – velký sál
16.30 Mše svatá kostel
19.00 Farní modlitební společenství – biblická 

meditace
fara – malý sál

19.15 Zkouška sboru „Laetitia“ fara – velký sál
PÁTEK 16.30 Mše svatá (zakončená výstavem NSO) kostel
(1. v měsíci) 7.30 Mše svatá a zahájení celodenního výstavu NSO kostel

17.15 Schůzka Mariiny Legie fara – malý sál
SOBOTA 16.30 Mše svatá kostel

mailto:pastorace@centrum.cz
http://www.ok.cz/ludmila

