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Občas připomínáme opice,
aneb Bůh má dost času a čeká
Občas připomínáme opice skákající ze stromu na strom, aniž by chviličku poseděly v klidu. Bůh si nepřeje, abychom se chovali jako ony. Kdybychom ale
pokaždé vyhověli svým přáním, celý život bychom poskakovali sem tam.
Možná prosíme Boha, aby nás zbavil některých ponižujících zlozvyků,
jenže on nás nehodlá osvobodit jenom od toho či onoho příznaku. Rád by nám
daroval plnost zdraví, a tak se nás snaží uzdravit od kořene.
Bůh má dost času a čeká. Nechá nás dozrávat a poznávat věci podstatnější
než ty, o nichž se v dané chvíli domníváme, že jsou pro nás nejdůležitější. Ví,
kolik bychom ztratili, kdyby okamžitě splnil všechna naše přání. Bůh má nekonečnou trpělivost a vede nás krok za krokem tam, kam uzná za vhodné. Tichounce šeptá hluboko v našem srdci a pomáhá nám objevovat nové dimenze. Jemně nám odhaluje pouze tolik, kolik jsme v danou chvíli schopni přijmout. Ale vždycky dává víc, než jsme s to si přát.
(Podle knížky W. Stinissena „I dnes je den Boží“,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2004)

Rozhovor s polským knězem P. Cierlickim
ze Staré Boleslavi
Stará Boleslav je starobylým poutním místem, kde došlo
k zavraždění svatého Václava. V současné době se o toto
místo starají polští bratři pallotini. Kdo jsou a jak se jim ve
Staré Boleslavi žije, jsme se zeptali P. Mgr. Artura Cierlickiho SAC. (Více na straně 2.)

Požehnání koledníkům
Milí koledníci! Pokud chcete přijmout požehnání před Tříkrálovou sbírkou, jste zváni do Arcibiskupského paláce na
mši svatou, která bude v neděli 2. ledna 2005 v 15:00 hod.
v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Mši svatou budou spolu s vámi slavit pan kardinál Miloslav Vlk
a pan biskup Karel Herbst. Po mši svaté bude pro vás připraveno malé pohoštění. Pan kardinál a pan biskup se na
vás všechny moc těší.

Pozvánka na Průvod Tří králů s velbloudy
Dovolujeme si vás pozvat 5. 1. 2005 na Hradčanské náměstí, odkud v 15:30 již podesáté vykročí průvod Tří králů na
velbloudech. Pou= je zakončena na Loretánském náměstí,
kde se Tři králové pokloní živému Jezulátku. (Více na straně 11.) Tříkrálový průvod na živých velbloudech se bude
konat také v Příbrami, 6. 1. 2005 v 15:00 hod.

Rok eucharistie
Rok eucharistie bude trvat od října 2004 do října 2005. Papež vybízí k jeho intenzivnímu prožívání v diecézích i farnostech a současně připomíná, že realizace tohoto roku nemá zrušit nebo překrýt diecézní pastorační plány. V naší ar-

cidiecézi proto spojíme témata „Roku eucharistie“ s dlouhodobým probíhajícím projektem „Obnova farnosti“, zejména s jeho současnými stěžejními tématy pokání, modlitba, práce s Písmem a sdílení, probíranými na setkáních kněží na Svaté Hoře. Slavení eucharistie a život z této svátosti
jsou důležitými prvky života farnosti a obnova života farnosti s prohloubením života z eucharistie nepochybně souvisí. Proto budou vybraným tématům z Roku eucharistie
i z projektu Obnova farnosti věnovány kněžské dny, náměty pro vikariátní konference a náměty pro život farností.

Vyšlo nové vydání Denní modlitby církve
Arcibiskupství pražské nabízí druhé, upravené a doplněné
vydání Denní modlitby církve, které vydalo Karmelitánské
nakladatelství v Kostelním Vydří. Vydání je uspořádáno
klasicky ve čtyřech svazcích a je doplněno o překlady hymnů z latinského originálu a o básnické hymny českého původu a rozšířeno o vlastní texty nových světců (například Edita Steinová, Pater Pio atd.). (Více na straně 5.)

Zřízení Římskokatolické akademické
farnosti Praha
Vzhledem k specifickému charakteru a potřebě zvláštní
pastorační péče o studenty a ve spojení s nimi i o akademické pracovníky a další zaměstnance vysokých škol na území
hlavního města Prahy včetně jejich rodinných příslušníků
zřídil kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, s účinností od 1. října 2004 Římskokatolickou akademickou farnost Praha se sídlem: Křižovnické nám. 193/2, Praha - Staré Město, Praha 1, PSČ: 110 00. (Více na str. 4.)

Ze života arcidiecéze

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ

Rozhovor s polským knězem P. Cierlickim ze Staré Boleslavi
Jste farářem ve Staré Boleslavi. Odkdy? Je to Vaše první působiště v naší republice?
Do Staré Boleslavi jsem přišel společně s dvěma spolubratry na konci června minulého
roku. 22. 6. 2003 nás při mši sv. otec kardinál oficiálně představil ve farnosti. Do Čech
jsme přijeli již v létě 2002, týden před tím, než byla Praha postižena povodněmi. Byli jsme
ubytováni v kněžském semináři, kde jsme se měli učit česky, poznávat historii země a specifika zdejší církve. Povodeň změnila původní plány. Dům naší učitelky českého jazyka
byl zatopen, a tak jsme byli rozesláni na různá místa, abychom se v českém prostředí připravovali na práci v Boleslavi.
Co je hlavním posláním Vaší řehole (Společnost katolického apoštolátu – pallotini)?
Hlavním posláním naší kongregace je apoštolát laiků, přesněji řečeno příprava laiků
k tomu, aby každý podle svých možností se stal apoštolem Ježíše Krista. Když sv. Vincenc
Pallotti (Ital), zakládal naše společenství, byla to doba, kdy se církev dělila na dvě části:
církev učící (biskupové a kněží) a církev poslouchající (všichni ostatní). Byl to důsledek
reformace a na druhé straně snahy o to, aby už v církvi nikdy nedošlo k dalším bludům
a rozkolům. Vincenc Pallotti s touto situací vnitřně nesouhlasil. Viděl, že samotný kněz toho sám moc neudělá. Proto začal kolem sebe shromažQovat laiky, s nimiž pak dělal různé
akce. Bylo to na počátku 19. století. Jeho myšlenky, týkající se postavení a činnosti laiků
v církvi pak potvrdil II. vatikánský koncil.
Kolik je ve Staré Boleslavi pallotinů? A kolik věřících?
Při posledním sčítání věřících v koslele o Velikonocích jsme došli k číslu 144 a k tomu
my tři, tedy dohromady 147 osob.
Co se Vám na poutním místě ve Staré Boleslavi líbí, popř. nelíbí?
Je těžké mluvit o tom, co se mi líbí a co se mi nelíbí ve Staré Boleslavi. Chtěl bych spíše říci, co mi leží na srdci, a to je otevření kostelů. Je těžké představit si poutní místo,
v němž jsou kostely zamčené a nejsou v nich lidé. Hledáme způsob, jak to změnit. Začali
jsme objíždět farnosti naší diecéze, aby se poutní místo Stará Boleslav a jeho význam dostaly více do povědomí české církve.
Jak byste srovnal Starou Boleslav s poutním místem Čenstochová v Polsku?
V historii polského národa je mariánská úcta hluboce zakořeněná. Poláci mají dvě hlavní
města: administrativní - to je Varšava a duchovní – a to je Čenstochová, kde kraluje Královna Polska. Během staletí se k ní národ mnohokrát utíkal o pomoc, ona ho chránila. Maria se
stala více než Královnou, stala se Matkou všech věřících. Dnes k ní putuje celé Polsko. Lidé
k ní přicházejí, aby prosili, aby děkovali. Přicházeji k Matce, která hodně může. Osobně si
nedovedu představit, že bych jel po dálnici kolem Čenstochové a aspoň na chvíli se tam nezastavil. I když po opuštění dálnice je třeba dojet na parkoviště pod klášterem a potom jít ještě pěšky, takže cesta do kaple k pětiminutové modlitbě před milostným obrazem a zpět na
dálnici trvá 40 min., jinak to prostě nejde. Na tomto poutním místě jsou skoro stále davy.
Naproti tomu ve Staré Boleslavi, o níž je také možno říci, že je duchovním hlavním
městem českého národa, je jiný obraz. Po svém rok a půl trvajícím pobytu mám dojem, že
na Matku, která je Matkou českého národa, se příliš nepamatuje. Druhá polovina 20. století dovršila duchovní zpustošení i úpadek mariánské spirituality. Současnost Staré Boleslavi po tomto období klamu vypadá tak, jako by děti zapomněly na svou Matku a na vděčnost vůči té, které tolik dluží. Věřím, že se to změní.
Ve Staré Boleslavi jsou také další církevní instituce – Staroboleslavská kapitula a Domov pro duchovní sv. Václava. Jaká je vaše spolupráce?
V Čechách jsme celkem teprve dva a půl roku. Není možné se za tak krátkou dobu všemu naučit, všemu rozumět. Proto potřebujeme ještě pomoc kněží kapituly. A pokud jde
o Domov pro duchovní, bylo by možné snad užít přirovnání. Tak jako je Stará Boleslav,
s místem mučednické smrti sv. Václava a Palladiem země České, srdcem Čech, tak je
srdcem Staré Boleslavi Domov pro duchovní, místo, kde se Bohu neustále přináší obě= modlitby a utrpení. Tento Domov je vedle Palladia největším pokladem Staré Boleslavi.
Ve Staré Boleslavi se tento rok již podruhé konala Národní svatováclavská pou;. Bude se zde již konat tradičně? Proč právě zde?
Aby se tato pou= stala tradicí, je přáním mnoha lidí. Počínaje otcem kardinálem, který
o tom vícekrát mluvil, přes zástupce města až po ctitele tohoto poutního místa, kteří pamatují ještě dobu duchovního rozkvětu Staré Boleslavi. Myslím, že nám všem záleží na tom,
aby duchovní život, který zde byl ještě nedávno utlačován, znovu vzrostl. Je zde přece místo smrti sv. Václava, hlavního patrona České země a nachází se zde Palladium, podivuhodně spjaté také se sv. Václavem. Stará Boleslav je místo, které Bůh vyvolil a požehnal.
Co byste popřál našim čtenářům do nového roku?
Přeji všem, aby každý potkal ve svém životě živého Ježíše a odevzdal mu své srdce
a aby pak šel ve spojení s Ním. A těm, kteří ho již ve svém životě potkali, přeji, aby je jejich spojení s Ježíšem stále prohlubovalo!
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(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře
zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Z diáře otce kardinála
1. 1. 9:30 mše sv., katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha
16:15 Novoroční ekumenická bohoslužba, Salvátorský chrám ČCE,
Staré Město pražské (přímý přenos
ČT 1)
2. 1. 15:00 mše sv., žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky, Sál kard.
Berana, AP
6. 1. 18:00 mše sv., katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha
7. 1. 15:30 eucharistická adorace, kostel sv. Ludmily, Praha - Vinohrady
16:15 mše sv. za povolání, kostel
sv. Ludmily, Praha - Vinohrady
11. 1. 9:30 kanonická vizitace farností
Praha - Libeň a Praha - Vysočany
17:00 mše sv., Svatyně Krista
Krále, Praha - Vysočany
12. 1. 18:00 kolokvium ČKA, Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2
13. 1. 10:00 setkání biskupů s vedením
KTF UK, Praha - Dejvice
15.–16. 1.
dovolená
24. 1. 9:00 kanonická vizitace, Praha Vyšehrad
18:00 ekumenická bohoslužba
ERC, Salvátorský chrám ČCE,
Staré Město pražské
25.–26. 1.
zasedání České biskupské
konference, Praha - Dejvice

Z diáře biskupa Malého
2. 1. 9:30 mše sv., katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha
4. 1. 7:00 mše sv., Arcibiskupský seminář, Praha - Dejvice
5. 1. vizitace – Arcibiskupské gymnázium, Praha 2
7. 1. vizitace – Střední zdravotnická
škola Ječná ul., Praha 2
13. 1. 10:00 setkání biskupů s vedením
KTF UK
14. 1. 16:30 mše sv., Praha - Vyšehrad
24.–26. 1.
Praha – zasedání ČBK
31. 1. 18:00 Mladá Boleslav – přednáška

Z diáře biskupa Herbsta
1. 1. 10:00 mše sv. v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích
2. 1. 15:00 mše sv. pro koledníky Tříkrálové sbírky, Arcibiskupství
pražské – sál kard. Berana

8. 1. 16:00 mše sv. v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze - Kobylisích
9. 1. 10:15 mše sv. v Klánovicích
10.–14. 1.
exercicie pro diecézní katechetická centra na Vranově u Brna
16. 1. 10:45 mše sv. v Průhonicích
17. 1. 11:00 mše sv. ve Fryštáku
18. 1. 9:30 mše sv. a vikariátní konference staroboleslavského vikariátu
v Nehvizdech (příp. v Čelákovicích)
22. 1. 16:00 setkání s animátory v Arcidiecézním centru pro mládež Nazaret v Praze - Kunraticích
23. 1. 9:00 mše sv. ve Slaném
25.–26. 1.
plenární zasedání České
biskupské konference
28. 1. 17:00 mše sv. v Teplicích
30. 1. 10:00 mše sv. v Salesiánském
středisku v Plzni
31. 1. 10:00 mše sv. v kostele sv. Kříže
v Praze na Příkopech

ACTA CURIAE
Věstník kanceláře pražského
arcibiskupství
Arcibiskupství pražské,
Hradčanské nám. 16,
119 02 Praha 1-Hradčany,
tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647
www.apha.cz,
e-mail: apha@apha.cz.

Prohlášení Kongregace pro
nauku víry o „Tajné církvi“
Úvod
Již delší dobu vyžadovala situace
církve v České republice zvláštní pozornost Svatého stolce. Nejbolestivějším problémem byla situace tajně svěcených biskupů a kněží. Ve snaze dospět k trvalému řešení bylo již dosaženo výrazného pokroku. Přesto však
zůstávají potíže a byl žádán objasňující pohovor. Stává se tedy nezbytným
přesně informovat o událostech a příslušných dokumentech, vysvětlit nedorozumění a upřesnit, co k těmto věcem
říká katolická nauka.
Postoj Svatého stolce
Kongregace neustále setrvávala v postoji respektu a očekávání: nechtěla nijak zranit city těch, kdo z osobních důvodů nehodlali přijmout kritéria, která
toto Dikasterium zvolilo k řešení velmi
delikátního problému svědomí, týkajícího se navíc osob, jež v temných dobách komunismu trpěly, někdy i dlouho. Kongregace pak vždy doufala
ve š=astné uzavření této otázky.

Řešení jednotlivých případů
Velká část v celibátu žijících tajně svěcených kněží – celkem asi padesát –
přijala papežovo rozhodnutí o svěcení
„sub conditione“ a byla příslušnými
diecézními biskupy začleněna do pastorační služby.
Dne 16. září 1997 kard. Achille Silvestrini, prefekt Kongregace pro východní církve, sdělil Apoštolské nunciatuře (č.j. 115/90), že Svatý Otec urovnal právní pozici 22 ženatých tajně svěcených kněží latinského obřadu, když je
oprávnil k tomu, aby přešli k řeckokatolickému ritu jako plnoprávní členové
Exarchátu pro věřící tohoto ritu, kteří
sídlí v České republice. Osmnáct z těchto kněží bylo dne 22. 10. toho roku vysvěceno „sub conditione“ v premonstrátském opatství Želiv, jeden další o něco později; nyní konají pastorační službu podle norem a jurisdikce východních
katolických církví v Exarchátu, do nějž
jsou inkardinováni.
Přetrvávající problémy
Část tajně svěcených biskupů a kněží
nepřijala normy schválené Svatým
Otcem.
Hlavním důvodem jejich odmítnutí
bylo svěcení „sub conditione“, které
pokládali za projev nedostatečné důvěry ze strany Svatého stolce, protože
byli přesvědčeni o platnosti svého svěcení. Vedle toho tu byly i motivy psychologické, jež je třeba respektovat,
i když je nelze sdílet.
Jak jim bylo vysvětleno jejich biskupy, jakož i apoštolským nunciem,
který měl řadu rozhovorů s některými
z těchto kněží, svěcení „sub conditione“ neznamenalo ani nedůvěru, ani
překážku k jejich přijetí jako kněží.
Ve skutečnosti z šetření o každém
z nich nebylo zřejmé, že kněžské svěcení bylo vždy udělováno platně; někdy snad platné být mohlo, vyvstaly
však o tom vážné pochybnosti, zvláště
v případě svěcení, jež uděloval biskup
Felix Maria Davídek.
Nechat se vysvětit „sub conditione“
pouze znamenalo, že bylo-li jejich
předchozí svěcení platné, pak by svěcení druhé („pod podmínkou“) účinek
nemělo, protože již kněžími byli; kdyby však tajně přijaté svěcení platné nebylo, pak by byli novým svěcením ve
svém svědomí ujištěni, že jsou skutečnými kněžími. V této věci došlo k otevřenému a upřímnému dialogu a obvi3

nění namířená proti Svatému stolci se
nezakládají na pravdě.
Záležitost ženatých biskupů, vzhledem k delikátnosti jejich postavení,
přiměla Svatého Otce, aby se držel dobře odůvodněného obezřetného pravidla: jak známo, kanonické právo katolické církve latinského i východního
ritu, jakož i starobylá tradice církví východních, jež s ní nejsou ve společenství, absolutně nepřipouští slučitelnost
manželského stavu s biskupským úřadem. Přesto však nepokládali možnosti, jež jim byly nabízeny a které jim
sdělili příslušní diecézní biskupové, za
uspokojující.
Vysvětlení
„Tajná církev“
Tento název, nebo druhý, „církev podzemní“, není oprávněný.
Členové skupin, jež se takto nazývají, totiž v tajnosti nežijí: jsou zapojeni do civilní společnosti, organizují své
– samy o sobě jistě dobré – iniciativy,
mezi nimi i některé zaměřené na asistenci, které dokazují plnou svobodu
působení, jíž se těší. Nejsou pronásledováni jako křes=ané v katakombách,
naopak poskytují rozhovory médiím,
vydávají knihy, zcela svobodně a otevřeně vyjadřují svou neshodu s autoritou římského biskupa.
Má-li se mluvit o tajnosti, pak bohužel jenom v tom smyslu, že slaví eucharistii pro malé skupinky svých
stoupenců nebo že jim udělují svátosti,
a to v soukromých obydlích či na místech pouze jim známých.
Nezákonnost
Tyto mše, udělování svátostí a jiné liturgické obřady jsou zakázány. Kdo se
totiž vymaňuje z autority papeže a biskupů, celebruje nezákonně.
O pochybné platnosti
Vzhledem k přetrvávajícím pochybnostem o tajné konsekraci a ordinaci některých biskupů a kněží přetrvávají i pochybnosti o platnosti jejich mší či jimi
udělovaných svátostí (zvláště zpovědí).
Cílem této podmíněné konsekrace či ordinace by bylo právě odstranění takových pochybností o platnosti těchto eucharistických a svátostných aktivit.
Tento její smysl byl dotyčným obšírně
vysvětlen. Jakékoli prohlášení, jež by
tvrdilo opak, neodpovídá pravdě.
Závěr
Lze si jen přát, aby se mohla zlepšit
situace v České republice, kde církev

pod tlakem nepřátelské autority tolik trpěla a kde jsou křes=ané povoláni, aby
na všech úrovních veřejného a církevního života vydávali svorné svědectví.
Katolická církev je jedna a jednotou
svých údů musí vydávat svědectví jedinému Bohu a Pánu. Svatý stolec se
proto obrací k těm katolíkům, kteří ještě nepřilnuli k jejím pokynům, a vyzývá je, aby této jednotě napomohli
v onom duchu služby, k němuž Pán volá své učedníky a který je rozlišujícím
znamením jejich příslušnosti k církvi.
(Iosephus Card. Ratzinger,
Praefectus; Tharsicius Bertone,
Archiep. Em. Vercellarum a Secretis)

Sloučení farností
Na základě § 4, odst. 3 zák. č. 3/2002
Sb., v souladu s oprávněním stanoveným § 1 kán. 381 CIC a § 2 kán. 515
CIC a po projednání v kněžské radě
sloučil arcibiskup pražský, kardinál
Miloslav Vlk, svým rozhodnutím
č.j. 6668/2004 dle ust. kán. 121 CIC ke
dni 1. ledna 2005 Římskokatolickou
farnost u kostela sv. Anny Praha Žižkov se sídlem: Ostromečská
1268/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ: 130 00,
IČ: 26520737, a Římskokatolickou
farnost u kostela sv. Rocha Praha Žižkov se sídlem: Čajkovského
669/36, Praha 3 - Žižkov, PSČ: 130 00,
IČ: 61382205, s Římskokatolickou
farností u kostela sv. Prokopa Praha Žižkov se sídlem: Čajkovského 669/36,
Praha 3 - Žižkov, PSČ: 130 00, IČ:
60434279. Tímto sloučením se ruší
a zanikají slučované církevní právnické osoby bez likvidace a veškerý jejich
majetek – věci, pohledávky a jiná práva, nároky, penězi ocenitelné jiné hodnoty a závazky – přechází na nástupnickou církevní právnickou osobu. Přitom je dodržena vůle zakladatelů a dárců co do určení majetku a plnění
závazků a jsou zachována získaná práva. Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov je tímto sloučením právním nástupcem slučovaných církevních právnických
osob. Území této farnosti zahrnuje od
1. ledna 2005 kromě svého stávajícího
území též celé území Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Anny Praha - Žižkov a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Rocha Praha - Žižkov.
Kostel sv. Prokopa Praha - Žižkov
zůstává nadále farním kostelem Řím-

skokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov.
Kostel sv. Anny Praha - Žižkov,
kostel sv. Vojtěcha Praha - Žižkov
a kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie Praha - Žižkov se s účinností od data sloučení stávají filiálními kostely
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Prokopa Praha - Žižkov.

Zrušení duchovní správy
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk, zrušil s účinností od 1. října 2004
Římskokatolickou duchovní správu
u kostela Nejsvětějšího Salvátora
Praha - Staré Město, se sídlem: Křižovnické nám. 193/2, Praha - Staré
Město, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ:
61383767, a to v souvislosti se zřízením Římskokatolické akademické
farnosti Praha (rozhodnutí č.j. 6091/
/2004), která je v plném rozsahu právním nástupcem zrušené duchovní správy a na kterou ve smyslu kán. 123 CIC
přešel s účinností od data zrušení duchovní správy veškerý majetek, majetková práva a závazky zrušené duchovní správy. Filiální kostel Nejsvětějšího
Salvátora na Křižovnickém nám., Praha 1 - Staré Město, se s účinností od 1.
10. 2004 stal farním kostelem Římskokatolické akademické farnosti Praha.

Zřízení Římskokatolické akademické farnosti Praha
Vzhledem k specifickému charakteru
a potřebě zvláštní pastorační péče
o studenty a ve spojení s nimi i o akademické pracovníky a další zaměstnance vysokých škol na území hlavního města Prahy včetně jejich rodinných příslušníků zřídil po projednání
v kněžské radě kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pražský, podle kán. 114 ve
spojení s kán. 515, 518 a 813 CIC
a v souladu s ustanovením § 16 zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, s účinností od
1. října 2004 Římskokatolickou akademickou farnost Praha se sídlem:
Křižovnické nám. 193/2, Praha - Staré
Město, Praha 1, PSČ: 110 00. Římskokatolická akademická farnost Praha je
osobní farností a společenstvím studentů, akademických pracovníků
a dalších zaměstnanců vysokých škol
na území hlavního města Prahy a jejich
rodinných příslušníků ve smyslu kán.
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518 CIC; na její činnosti se mohou podílet též ti studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci vysokých škol
na území hlavního města Prahy, kteří
jsou katechumeny, a to podle ustanovení kán. 206 CIC.
Příslušnost k farnosti se nabývá
(s výjimkou osob zmíněných v kán.
262 CIC) přijetím a zápisem ke studiu
na státem uznané vysoké škole, která
má sídlo nebo působí na území hlavního města Prahy, anebo vznikem pracovního či obdobného poměru k takovéto vysoké škole. Příslušnost k farnosti nabývají rovněž rodinní příslušníci těchto osob, přičemž za rodinné
příslušníky jsou považováni manžel,
manželka a děti bydlící ve společné
domácnosti s farníkem splňujícím výše
uvedené podmínky. Příslušnost k farnosti se pozbývá formálním ukončením studia, odchodem z vysoké školy
s úmyslem ve studiu nepokračovat,
ukončením pracovního poměru na vysoké škole; stejným okamžikem pozbývají příslušnost k farnosti i rodinní
příslušníci těchto osob, pokud jim nevzniklo současně členství ve farnosti
z jiného důvodu.
Zřízením farnosti se neruší právo
jejích příslušníků žádat církevní úkony, a to zejména podle ustanovení kán.
857 § 2, kán. 1115 a kán. 1177 CIC, ve
svých teritoriálních farnostech, nabytých na základě svého trvalého nebo
přechodného bydliště podle ustanovení kán. 107 CIC.
Farním kostelem Římskokatolické
akademické farnosti Praha je kostel
Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém nám., Praha 1 - Staré Město. Statutárním zástupcem farnosti je farář,
administrátor nebo moderátor, jmenovaný arcibiskupem pražským; je povinen sídlit v domě, který mu určí arcibiskup pražský.
Římskokatolická akademická farnost Praha je organizačně začleněna do
I. pražského vikariátu, jehož okrskový
vikář má k farnosti stejná práva a povinnosti jako k ostatním farnostem
I. pražského vikariátu.
Římskokatolická akademická farnost Praha je v plném rozsahu v návaznosti na rozhodnutí č.j. 6095/2004,
kterým byla s účinností od 1. 10. 2004
zrušena Římskokatolická duchovní
správa u kostela Nejsvětějšího Salvátora Praha - Staré Město se sídlem:

Křižovnické nám. 193/2, Praha - Staré
Město, Praha 1, PSČ: 110 00, právním
nástupcem této zrušené duchovní správy a vstupuje do všech práv a povinností této duchovní správy.

Zřízení Polské římskokatolické
farnosti
Vzhledem k potřebě samostatné pastorační péče o příslušníky polské národnosti žijící na území arcidiecéze pražské zřídil po projednání v kněžské radě
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, podle kán. 114 ve spojení s kán.
515 a 518 CIC a v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,
s účinností od 1. ledna 2005 Polskou
římskokatolickou farnost se sídlem:
Husova 234/8, Praha - Staré Město,
Praha 1, PSČ: 110 00. Polská římskokatolická farnost je osobní farností
a společenstvím římskokatolických
křes=anů polské národnosti a jejich rodinných příslušníků ve smyslu kán. 518
a 204 CIC; k tomuto společenství
zvláštním způsobem náležejí i katechumeni polské národnosti, a to podle
ustanovení kán. 206 a 1183 § 1 CIC.
Příslušnost k farnosti se nabývá splněním obou následujících podmínek
současně:
– jedná se o římskokatolického
křes=ana nebo křes=anku (katechumena, katechumenku) polské národnosti;
– získání trvalého nebo přechodného kanonického bydliště v arcidiecézi
pražské ve smyslu kán. 102 CIC (bez
újmy kán. 262 CIC).
Příslušnost k farnosti nabývají rovněž rodinní příslušníci těchto osob,
přičemž za rodinné příslušníky jsou
považováni manžel, manželka a děti
bydlící ve společné domácnosti s farníkem splňujícím výše uvedené podmínky. Příslušnost k farnosti se pozbývá
okamžikem nesplnění alespoň jedné
z výše uvedených podmínek; stejným
okamžikem pozbývají příslušnost
k farnosti i rodinní příslušníci těchto
osob, pokud jim nevzniklo současně
členství ve farnosti z jiného důvodu.
Zřízením farnosti se neruší právo
jejích příslušníků žádat církevní úkony, a to zejména podle ustanovení kán.
857 § 2, kán. 1115 a kán. 1177 CIC, ve
svých teritoriálních farnostech, nabytých na základě svého trvalého nebo

přechodného bydliště podle ustanovení kán. 107 CIC.
Farním kostelem Polské římskokatolické farnosti je kostel sv. Jiljí, Praha 1 Staré Město. Statutárním zástupcem
farnosti je farář, administrátor nebo
moderátor, jmenovaný arcibiskupem
pražským; je povinen sídlit v domě,
který mu určí arcibiskup pražský.
Polská římskokatolická farnost je
organizačně začleněna do I. pražského
vikariátu, jehož okrskový vikář má
k farnosti stejná práva a povinnosti jako k ostatním farnostem I. pražského
vikariátu.

Denní modlitba církve
Arcibiskupství pražské nabízí druhé,
upravené a doplněné vydání Denní modlitby církve, které vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří.
Denní modlitba církve je uspořádána nově a vlastně klasicky ve čtyřech
svazcích podle římského vzoru se čteními zároveň. Vydání je doplněno
o překlady hymnů z latinského originálu a o básnické hymny českého původu a rozšířeno o vlastní texty nových světců (například Edita Steinová,
Pater Pio atd.). K distribuci budou výtisky připraveny nejpozději v polovině
měsíce února. Arcibiskupství pražské
přijímá závazné objednávky již nyní
(i hromadné). Objednávkový list je
k dispozici v recepci AP a v elektronické podobě na www.apha.cz. Vyplněný
ho zašlete na adresu Arcibiskupství
pražského. Pokud si takto „Denní modlitbu církve“ objednáte, zaplatíte za
kompletní sadu čtyř dílů 3750 Kč. Doporučená cena pro distribuční sí= maloobchodních prodejců je 5900 Kč.

Upozornění na podvodníka
Pan Miroslav Reiner Böhme, narozený
17. 2. 1971 v Ústí nad Labem, se vydává za římskokatolického kněze, který
má nastoupit do farnosti v Trutnově,
a v současné době též za člena Řádu
bratří kazatelů.
Upozorňujeme tímto jak jednotlivé
biskupy, tak i farnosti, aby se varovali
možného působení a kontaktu s jmenovaným, který tímto způsobem uvádí
v omyl jak věřící, tak veřejnost a využívá jejich pohostinnosti.
Působení jmenovaného a podpora
jeho osoby je v rozporu s naukou víry
a s církevním právem.
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PERSONALIA

Jubileář
Výročí svěcení
Antonín Šesták, kanovník Kolegiátní
kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
31. 1. 1943 (62 let)

Životní jubilea
P. Dr. Prokop Eduard Trykar OFM, na
odpočinku v Praze 2. 1. 1930 (75 let)
Jaroslav Janů, kněz českobudějovické
diecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi
4. 1. 1920 (85 let)
P. František Míša SDB, na odpočinku
v Praze - Holešovicích5. 1. 1913 (92 let)
ThLic. Bohumil Kolář, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
7. 1. 1924 (81 let)
P. ThDr. Matouš Miloslav Videman
OP, na odpočinku v Praze
8. 1. 1921 (84 let)
P. Artur Daniel Cierlicki SAC, farář
ve Staré Boleslavi 11. 1. 1970 (35 let)
P. Mgr. Kamil Metoděj Novák CCN,
administrátor u sv. Apolináře Praha Nové Město a vedoucí Misijního centra AP
21. 1. 1970 (35 let)
P. ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek
OP, na odpočinku v Praze 25. 1. 1925
(80 let)
Antonín Týfa, kněz královéhradecké
diecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi
28. 1. 1923 (82 let)
Zbigniew Bukowski, administrátor
v Týnci nad Sázavou 31.1.1960 (45let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Ing. Mgr. René Milfait, kněz plzeňské diecéze, jehož funkce výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti u kostela sv. Anny Praha - Žižkov
a Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Rocha Praha - Žižkov zaniká od 1.
ledna 2005 v souvislosti se sloučením
farností, zůstává nadále výpomocným
duchovním Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov.
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, jehož
funkce administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Anny Praha - Žižkov a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Rocha Praha Žižkov zaniká od 1. ledna 2005 v souvislosti se sloučením farností, zůstává
nadále administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa
Praha - Žižkov s tím, že územní rozsah

jeho jurisdikce plyne z rozhodnutí
č.j. 6669/2004.
Prof. ThDr. Václav Wolf, děkan kapituly, jehož funkce výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Anny Praha - Žižkov zaniká od 1. ledna 2005 v souvislosti se
sloučením farností, byl s účinností od
téhož data ustanoven výpomocným
duchovním Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov.
Ustanovení děkanem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském
zůstává nadále v platnosti.

Úmrtí
P. František Verner O.Cr., sídelní kanovník vyšehradský, čestný komandér
Křižovnického řádu, vyznamenaný papežským křížem „Pro Ecclesia et pontifice“, církevní knihovník, zakladatel
Pokoncilní knihovny, zemřel dne 7. 12.
2004 ve věku 89 let, v 60. roce svého
kněžství. Poslední rozloučení se konalo
15. prosince 2004 v Basilice sv. Petra
a Pavla v Praze na Vyšehradě, pohřben
byl na vyšehradském hřbitově. R.I.P.
Mons. prof. ThDr. PhDr. Karel Vrána zemřel dne 11. prosince 2004 ve věku 79 let. Poslední rozloučení se konalo 20. prosince 2004 v 10.00 hod. v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové
a ve 14.30 hod. kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech. Pohřben byl na říčanském hřbitově. R.I.P.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha
Kolejní 4, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705
fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz
n 1. 1.
10:00 Mše svatá, předsedá Mons. Karel Herbst, pomocný
biskup pražský
n 10. 1. 18:30
Kurz služebníků
eucharistie I.
n 12. 1. 10:00
Společenství maminek s dětmi
n 17. 1. 18:30
Kurz služebníků
eucharistie II.
n 18. 1. 19:30
Příprava na život
v manželství. Centrum pro rodinu. Téma: Jak katolická církev chápe manželství.
n 19. 1. 9:30
Akademie nejen pro
seniory – Spiritualita Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

25. 1. 19:30 Příprava na život
v manželství. Centrum pro rodinu. Téma: Psychologie partnerského vztahu.
n 26. 1. 10:00
Společenství maminek s dětmi
n 29. 1. 9:30
Kurz pro pomocníky v pastoraci
n 31. 1. 18:30
Kurz služebníků
eucharistie III.
n

Kurz pro služebníky eucharistie
Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou (podávání při
mši, donášení eucharistie nemocným)
se bude konat v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Jedná
se o čtyři setkání, a to 10., 17., a 31.
ledna a 21. února 2005, vždy ve středu
od 18:30 do 20:00 hod. Účastníci mají
být pro kurz vybráni duchovním správcem (příp. řeholním představeným)
podle potřeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle jejich vlastního
přání. Mají být biřmováni, svobodní
nebo žijící v církevně platném manželství (příp. ovdovělí), ve farnosti známí
jako solidní a nekontroverzní osoby.
Přihlášku s uvedením jména, data
narození a bydliště, opatřenou vyjádřením duchovního správce, kde bude
uvedeno, pro jakou službu (donášení
nemocným, pomoc při mši atd.) a kde
(farnost, sociální ústav apod.) se pro ně
pověření žádá, si přinesou účastníci na
prvé setkání – není třeba se hlásit předem. Kurz by měli absolvovat i ti, kdo
mají z dávnější doby platné pověření
a z nějakého důvodu neabsolvovali
žádnou přípravu.
Pro laiky z mimopražských farností,
kteří se nemohou kurzu zúčastnit, může
být zorganizována příprava ve spolupráci s místním duchovním správcem,
pokud se obrátí na biskupského vikáře
pro pastoraci Mons. A. Opatrného, který má na starosti pověření ke službě eucharistii a přípravu těch, kdo mají být
touto službou pověřeni.

Akademie nejen pro seniory
Pokračujeme v tématu spirituality řádů
a kongregací vždy ve středu od 9:30 hod.:
19. 1. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
2. 2.
Řád sv. Benedikta – P. Prokop
Petr Siostrzonek OSB, převor
16. 2. Řád premonstrátů – P. Mgr.
Gereon Tomáš Biňovec OPraem., administrátor ŘK farnosti u sv. Ludmily,
Praha - Vinohrady
2. 3.
Salesiáni Dona Boska
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Arcidiecézní
katechetické
středisko
Thákurova 3, 160 00
Praha 6 - Dejvice,
tel: 220 181 317,
email: adks@apha.cz

Arcidiecézní formační setkání
katechetů
27. 11. 2004 se sešlo v Pastoračním
středisku v Praze, kde se setkání konalo, 47 katechetů a katechetek (6 účastníků bylo předem omluveno). Předmětem přednášek, které byly podrobně
a k velké spokojenosti přítomných probrány odborníky P. P. Budským,
P. V. Málkem a P. P. Semelou, byla témata: Modlitba v životě katechety, Pokání v životě křes=ana, Pokání a modlitba v katechezi a mládeže.

Katechetické úterý
Setkání se konají pravidelně vždy první úterý v měsíci od 17:00 v ADKS.
Prosincové setkání jsme věnovali přizpůsobení mešní liturgie účasti dětí.
Lednová schůzka 4. 1. 2005 bude zaměřena na to, jak v katechezi využít
výzvu Týdne modliteb za jednotu křes=anů. Únorové katechetické úterý se
koná 8. 2. 2005. Na tyto společné úterky jsou katecheti srdečně zváni.

Soutěž NF (Naše farnost)
Více než polovina soutěžících splnila
podmínky prvního kola a skupinky obdržely první část soutěžní skládanky a současně zadání pro další soutěžní kolo.

Základy katol. náboženství
Do druhého pololetí kurzu celoživotního vzdělávání, který pořádá KTF UK
ve spolupráci s ADKS, vstupuje celkem 110 posluchačů, což svědčí o velkém zájmu o sebevzdělání.

Katechetický kurz
Studenti kurzu ukončují třetí semestr
a začínají čtvrtou, již poslední část,
která bude kromě přednášek věnována
i závěrečným zkouškám v oborech
přednášených v letošním roce.

R R R

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 777
e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

Přípravy na manželství
V úterý 30. listopadu skončila podzimní společná příprava na život v manželství. Po přednášce jáhna Ing. Martina
Opatrného následovala společná diskuse snoubenců a vedoucích párů.
Snoubenci (a také skupinka bohoslovců, kteří se přípravy zúčastnili) hovořili o tom, zda příprava splnila jejich
očekávání, co bylo během ní pro ně
nejtěžší a co očekávají pro svá budoucí
manželství a rodiny od církve. Na úplný závěr snoubenci obdrželi od Centra
pro rodinu potvrzení o účasti.
Nejbližší společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 18. 1. 2005
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci
z řad snoubenců se mohou přihlásit
nejpozději týden předem na telefonním
čísle 220 181 777 nebo na mailové adrese cpr@apha.cz. Přípravu tvoří osm
večerů zaměřených na konkrétní oblasti života v křes=anském manželství.
Během přípravy snoubence čeká práce
ve skupinách, přednášky i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují manželské
páry, psycholog, jáhen a kněz. Zimní
příprava končí v úterý 8. 3. 2005. Termíny dalších společných příprav jsou
12. 4.–31. 5. a 11. 10.–29. 11. 2005.
Kromě toho nabízíme přípravy na
manželství, které probíhají v rodinném
prostředí pod vedením manželů pro
skupinky tří až šesti párů snoubenců.
Vedoucí páry mají k této práci pověření od arcibiskupa. Setkání probíhají
jednou za 2 až 3 týdny, délka přípravy
je tudíž přibližně půl roku. Zájemci
o přípravu v rodinách se mohou v Centru hlásit průběžně.

První setkání manželů třetího
tisíciletí podruhé
Na základě přání mnohých našich bývalých snoubenců jsme uspořádali
v sobotu 20. 11. setkání těch, kteří uzavřeli manželství po roce 2000 a prošli
našimi přípravami na manželství, a= už
společnými, nebo v rodinách.
Za tím účelem jsme oslovili cca 400
bývalých snoubeneckých párů. Proto-

že mnozí projevili zájem o podobné
akce, ale na první setkání mohlo přijít
pouze 20 párů, nabízíme ještě jeden
termín. Setkání proběhne v sobotu 5.
března od 9:30 do cca 13 hodin v prostorách zázemí kostela sv. Ignáce v Praze 2, Ječná 2. Kromě zkušeného rodinného pastoralisty P. Josefa Čunka SI se
budou moci bývalí snoubenci setkat
s manžely, kteří je provázeli přípravou.
Pokud patříte mezi naše bývalé
snoubence a nebyli jste obesláni, ozvěte se nám prosím, nejlépe mailem,
a my vám pošleme bližší informace.

Osamělé maminky
n Mikulášská pro společenství rodin
osamělých maminek proběhla 4. 12.
v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze - Butovicích. Nadílky, kterou
pravidelně připravuje francouzská komunita v Praze od roku 1998, se opět
jako loni vedle asi čtyřiceti dětí s maminkami zúčastnil i autobus dětí z dětského domova v Holicích. Kromě Mikuláše děti navštívili i lidoví tanečníci,
následovala dětská hudební a dramatická vystoupení a pod „předvánočním“ stromečkem na děti čekala
spousta dárků.
n Pravidelná setkání osamělých maminek pokračují v Komunitním centru
sv. Prokopa, Praha - Nové Butovice
(metro B – Hůrka) v novém roce 8. 1.
(MUDr. Ludmila Bartůšková), 19. 2.
a 12. 3. 2005 Začátek vždy od 14:00.
n Hlídání dětí je možné zajistit po
předchozím telefonickém oznámení
v Centru na telefonním čísle 220 181
777 minimálně týden předem. Srdečně
zveme všechny rozvedené, vdovy
a svobodné maminky!
n Tradiční víkendová duchovní obnova pro osamělé maminky se uskuteční
v Exercičním domě při kapucínském
klášteře v Praze 1, Loretánské nám.
6a od páteční večeře 15. 4. do nedělního oběda 17. 4. 2005. Obnovu povede
P. Petr Blecha OCD. Účast dětí není
možná. Přihlásit se můžete již nyní telefonicky nebo mailem v Centru. Na
základě vašeho zájmu vám pošleme
bližší informace.

Stručně o dalších akcích,
které proběhly
Adventní duchovní obnova pro asi
25 manželských párů pod vedením
P. Prokopa Brože se uskutečnila 4. pron
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since ve farním centru u sv. Václava
v Dejvicích. Vřelý dík patří otci Prokopu i místním sestrám Apoštolátu sv.
Františka, které vytvořily pro obnovu
skvělé podmínky.
n Pletení adventních věnců pod vedením výtvarnice a dobrovolné spolupracovnice Centra pro rodinu paní Jarmily
Š=avíkové proběhlo u sv. Ignáce v Praze 2 v sobotu 27. listopadu za velkého
zájmu místního společenství věřících.
Podrobná zpráva o akci na stránkách
Centra.
n V rámci programu celoživotního
vzdělávání na KTF UK proběhl 6. 12.
seminář pro jáhny na téma příprav na
život v manželství a práce Centra pro
rodinu.

PouS rodin pražské arcidiecéze
Pou= rodin se letos uskuteční v sobotu
28. 5. 2005 v pražské Loretě a v přilehlém exercičním domě kapucínského
kláštera. Mši svatou v 10:00 bude celebrovat pražský arcibiskup Miloslav
kardinál Vlk. Ve spolupráci s kapucíny
připravujeme bohatý doprovodný program pro rodiče, děti i „náctileté“. Podrobnosti o pouti průběžně doplňujeme
na adrese http://cpr.apha.cz/marodi/.

Arcidiecézní
centrum pro mládež
Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 Kunratice, tel: 244 910 469
fax: 244 912 713
e-mail: adcm-pha@volny.cz
http:// www.signaly.cz

Večery ve Středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
v areálu františkánského kláštera při
kostele P. Marie Sněžné na Jungmannově náměstí (stanice metra Můstek).
Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program
(koncert, divadelní představení, přednáška...). Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu.
Je zde také možnost svátosti smíření a osobního rozhovoru s knězem.
Program jednotlivých večerů na
www.praha.signaly.cz/vecery.html

III. Nazaretský Miniples
V pátek 21. 1. 2005 se v domě Nazaret
od 18:00 bude konat již III. Nazaretský

Miniples. Počet účastníků je omezen,
proto je nutné se včas přihlásit a objednat si vstupenky a to nejpozději do
19. 1. 2005.

Víkendovka v Nazaretě
Víkendovka 11.–13. 2. 2005 na téma:
Hlas nitra. Člověk obdržel od Boha jeden úžasně velký dar – svědomí, kterého si bohužel často neváží. Co je to
svědomí? Může se svědomí mýlit? Jak
máme své svědomí vychovávat?
Zváni jsou všichni, kterým je mezi
12–15 lety a mají chu= se něco nového
dozvědět.
Více informací na www.nazaret.
signaly.cz/vikendy/nitro.html

Komunita
Chemin
Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice,
tel.: 220 199 441-2, 224 921 314,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz
n 3 měsíční formační cyklus „A“
v Tuchoměřicích od 17. 1.–15. 4. 2005,
biblická a teologická formace pro laiky,
kteří se z časových důvodů nemohou
zúčastnit dlouhodobé formace. Součástí jsou týdenní duch. cvičení podle sv.
Ignáce, modliteb. rytmus života (ranní
a večerní chvály, eucharistie, adorace,
os. modlitba), bratrský a komunitní život. Pro jednotlivce i manželské páry
(zatím pouze bez dětí).
n 3 otevřené víkendy v Tuchoměřicích:
1) 22.–23. 1. 2005 Úvod do bible
(P. Angelo Scarano),
2) 12.–13. 2. 2005 Ekumenismus
(A.– K. Graber z Francie, pastorka
menonits. církve),
3) 19.–20. 3. 2005 Úvod do židovství
(E. Panier, člen komunity z Francie), začátek v sobotu v 9:30, konec
v neděli po obědě.
n Připravujeme týdenní duchovní cvičení – „Jericho“ 30. 1.–5. 2. 2005 v Tuchoměřicích pro mládež 18–30 let (rozlišování cesty s Bohem v tichu a modlitbě, osobní duchovní doprovázení).
Kontakt: Komunita Chemin Neuf,
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel.: 220
199 441-2, email: sekretariat@cheminneuf.cz, www.chemin-neuf.cz

Komunita
Chemin
Neuf
a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10,
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
224 921 314, e-mail: michael@
misie.cz, http://www.misie.cz
ÚTERÝ
Abeceda víry
Každé úterý v 19:00 začíná v domě
Michael Abeceda víry, tj. více než jednoletý cyklus hlubšího poznávání víry
skrze studium a sdílení nad Katechismem Katolické církve. V tomto cyklu,
určeném lidem na začátku víry nebo
toužícím po prohloubení své víry, nejde jen o vyučování, ale o konkrétní
zkušenost se životem církve založeném na naslouchání Božímu slovu, tj.
modlitbě, společném lámání chleba,
což znamená společné stolování,
a službě lásky (v našem případě služba
při přípravě večeře). Všechny tyto základní prvky života církve by měly
vést k vytváření společenství bratrů
a sester sjednocených v Kristu. Do tohoto cyklu je možné se přihlásit
i v průběhu roku, ale jen po předchozí
konzultaci, a to jen na celý uzavřený
tématický celek trvající přibližně dva
až tři měsíce. Pro katechumeny, tj. ty,
kteří se připravují na křest, je účast
v celém rozsahu povinná.
Modlitební společenství
Pravidelně v úterý v 19:30 začíná v domě Michael na Apolinářské ulici
č. 10. společná modlitba chval, díků,
rozjímání Božího slova a přímluv. Toto
modlitební společenství je otevřené
všem bez rozdílu věku, vzdělání či přináležitosti k nějaké spiritualitě, hnutí
nebo komunitě. Přítomnost i toho nejmenšího a nejchudšího z nás je velmi
důležitá pro vytváření společenství, sítě modlitby, živého chrámu Božího.
STŘEDA
Mše svatá + duchovní služba
V kapli sv. Kříže v porodnici
v 16:30 každou lichou středu v měsíci.
Tvořivé skupinky
První středa v měsíci – umělecká sdílecí skupinka pro všechny, kdo se zajímají o uměleckou tvorbu jakéhokoli
žánru (hudba, výtvarné umění, literatura, fotografie, divadlo atd.).
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Druhá a čtvrtá středa – divadelní a choreografická dílna pro ty, kteří mají zájem
skrze skupinovou práci spoluvytvářet
všední i méně všední formy divadla.

Světové dny mládeže s Komunitou Chemin Neuf
VOLKENRODA
10.–15. srpna 2005. Vstaň! On tě volá!
Volkenroda se nachází v historickém
a geografickém centru Německa. Je
komunitní vesnicí postavenou kolem
cisterciáckého opatství z XII. století
s kostelem z XXI. století.
V tomto týdnu se setkají katolíci,
protestanti a pravoslavní, mladí ze
všech zemí a kultur, k vytváření jednoty ve společenství s Kristem.
Zhruba 5000 mladých ze 40. zemí
pěti kontinentů (Filipínci, Mexičané,
Číňané, Lotyši, Bulhaři, KanaQané,
Poláci, obyvatelé Mauritia, MaQaři...)
se setkají ke sdílení, modlitbě, vyučování a společnému aktivnímu odpočinku (fotbal, volejbal, turistika, hudba,
choreografie...).
Každý den: setkání, beseda, eucharistie, vyučování, sdílení, kulatý stůl,
osobní modlitba, sport a zábava, svědectví mladých z celého světa, adorace, společná modlitba.
Přednášet budou: Kardinál Walter
Kasper, prezident Pontifikální rady pro
jednotu křes=anů; Kardinál Filip Barbarin, arcibiskup lyonský; Metropolita
Galaktikon z pravoslavné bulharské
církve; P. Laurent Fabre, představený
Komunity Chemin Neuf a mnoho dalších svědků víry.
KOLÍN NAD RÝNEM
15.–21. srpna 2005. Milion mladých
při setkání se sv. Otcem! „Přišli jsme
se mu poklonit“ (Mt 2,2).
Adorace pravého Boha obsahuje
opravdové odsouzení jakékoliv formy
modlářství. V průběhu Světových dnů
mládeže (SDM) Komunita Chemin
Neuf (CCN) nabízí několik programů:
Kostel Sv. Severína – v centru města, program vedený Komunitou Chemin Neuf.
Každý den: chvály, duchovní slovo,
duchovní rozhovory, ekumenická modlitba, koncerty.
16. srpna: úvodní eucharistie.
17.–19. srpna: katecheze a Festival
mládeže (moderování, společné večery, vystoupení)

20.–21. srpna: společný večer a závěrečná mše se Svatým Otcem
Koncerty: Mezinárodní ekumenický sbor Chemin Neuf – sbor bude složen z 300 mladých zpěváků, 50 herců
a choreografů evangelizačního představení.

Staňte se členem sboru
Setkání mezinárodního sboru 4. – 21.
srpna (Volkenroda, Kolín nad Rýnem).
Jedna pracovní skupinka existuje
i u nás. Můžete se účastnit zkoušek již
během roku. Kontaktní osoba: Radek
Tichý, mail: Radek.Tichy@seznam.cz.
Cena: celková částka za pobyt a jídlo
ve Volkenrodě + Kolíně n. R. (včetně
účastnického poplatku): max. 240
EUR (je možné, že se cena sníží až
o 50 EUR). Cesta autobusem (tam
i zpět) 1.200 Kč. Informace a přihlášky: na kontaktu Misijního centra.

Katolická
Charismatická
obnova
Koordinátor obnovy: P. Pavel
Semela, Pastorační středisko,
Kolejní 4, Praha 6, 160 00,
obnovach@cbox.cz,
http://www.cho.cz

Otevřená společenství
n Praha 5 - Smíchov, úterý 20:00 –
21:30 na nové faře, která je za kostelem, Nám. 14. října, kontaktní osoba:
Hana Schmittová.
n Praha 10 - Vršovice, úterý 19:00 –
21:00, zadní vchod do kostela sv. Václava, Nám. Svat. Čecha, kontaktní osoba: Václav Novák.

Křes9anské
centrum –
Jižní město
Modletická 1401, Praha 4,
tel./fax/zázn.: 272 919 803
So
22. 1. 19:30 Modlitební
jam-session, kaple, vchod A
Akce KřesSanského sportovního klubu
(informace Ing. J. Olšanský – 603 256
411, jaroslav.olsansky@intax.cz)
So
15. 1. Jednodenní lyžování
na českých horách s možností výuky
So
29. 1. Jednodenní lyžování
na českých horách s možností výuky

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Dixie klub
n nízkoprahový klub pro děti školního věku
n otevřeno – pondělí, středa a čtvrtek
od 15:30 do 18:30
n volnočasové aktivity a zážitková
pedagogika: činnosti uplatňující a podporující různé druhy tvořivosti, zábavné učení hrou, odreagování a relaxace
formou spontánních, radostných činností (hry, soutěže, sport, práce s hlínou a keramickými dlaždicemi, malování, batikování, ping-pong, modelaření, elektronika, programování a další)
n sobotní a víkendové výlety
n vstup zdarma
Klub Na dně
Otevřený klub ve stylu čajovny s doprovodným programem. Vstup volný (není-li uvedeno jinak). Vchod E, přízemí
Pá 21. 1. 19:30 Literární večer
Út 25. 1. 20:00 Folkové duo A. Rogalewicz a J. Havelka
n Jste dobrá (možná začínající) skupina, která chce koncertovat? Vytváříte
alternativní divadlo? Chystáte zajímavou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mejlujte na číslo a adresu o.s. Kamínek!!

Římskokat.
akademická
farnost
Praha a VKH
Kostel Nejsv. Salvátora,
Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.apha.cz,
http://vkhcr.org/praha
5. 1. 19:00 Třetí část cestovatelského
cyklu Poutní místa Evropy – Putování
do Francie – s důrazem na Lurdy,
Tours, Lisieux. (Přednáší ing. J. Stěnička) – s diapozitivy
12. 1. 19:00 Třetí část cyklu Český
antiklerikalismus – Mediální obraz církve (přednáší P. Mgr. Daniel Herman,
tiskový mluvčí ČBK)
19. 1. 19:00 Literárně hudební večer –
Pohádkový večer (připravili K. Bencová a T. Jajtner)
26. 1. 19:00 Filmový klub – Metropolis (Fritz Lang, Německo, 124 minut,
němý film s anglickými mezititulky)
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3. 2.
20:00 po studentské mši sv.
liturgická přednáška P. Ing. Ladislava
Štefka ISch. – „Mše svatá, I. část – bohoslužba slova“
18. 2. 19:00 Debata na téma „přirozené právo“ – s PhDr. Petrem Dvořákem a prof. Tomášem Halíkem (pořádá
VKH ve spolupráci s ČKA)
22. 2. 21:00 po studentské mši sv.
vystoupí dámské uskupení Laventana
s jihoamerickou lidovou hudbou
25. 2. 19:00 Filmový klub – F. T.
Fridriksson: Děti Země (Island, 1991,
85 min.) pořádá VKH

Poutní místo
Svatá Hora
Římskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram - Svatá Hora
261 80 Příbram II - 591,
tel: 318 626 351, fax 318 624 744,
e-mail: basilica@svata-hora.cz,
http://www.svata-hora.cz

Pravidelné bohoslužby:
n Pondělí –sobota: 6:00, 7:00, 9:00,
17:00 hodin
n Neděle: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,
11:00, 15:30 hodin
n Neděle a slavnosti 16:15 hodin –
nešpory
Příležitost ke svátosti smíření půl
hodiny před bohoslužbou, jinak na požádání

Program
SO 1. 1. 9:00
Slavnost
Matky Boží Panny Marie (hlavní celebrant mše v 9:00 hodin Mons. Diego
Causero, apoštolský nuncius v ČR)
n SO 1. 1.
9:00
Matky Boží
Panny Marie – P. Šmolík – mešní proprium, anonym – Rok nový (SH chrámový sbor)
n NE 2. 1.
9:00
2. neděle vánoční – A. V. Michna z Otradovic:
Missa super „Již z Hvězdy slunce vzešlo“ (SH chrámový sbor, Ritornello, řídí M. Pospíšil)
n ČT 6. 1.
Slavnost Zjevení Páně (mše svaté v 6:00, 7:00, 9:00, 11:00,
17:00 hodin)
n ČT 6. 1.
15:00 Jízda tří králů na živých velbloudech (začátek
u radnice v Příbrami)
n ČT 6. 1.
17:00 Slavnost Zjevení Páně – Š. Brixi – Offertorium,
pastorely (SH chrámový sbor)
n

Římskokatolická
farnost Dobříš,
Pastorační centrum
sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš;
http://dobris.farnost.cz
Pro všechny, kteří pomáhají s přípravou
na liturgii, pro lektory, varhaníky, kostelníky, pro vedoucí skupin i zájemce:

Kurz liturgiky
Koná se od 11. ledna do 8. února 2005
(5 setkání). Kurz vedou RNDr. Josef
Musil, CSc. a Mgr. Ondřej Španěl. Setkání jsou každé úterý od 19:30 do 20:30
v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Přihlášky na tel. 318 521 265.

locvičně Ymca. Příchod svatých tří
králů, rej masek, tanec, soutěže, hry,
malá vystoupení, tombola pro všechny! Cena: 40 Kč

Opakovací taneční
Opakovací taneční pro mládež i dospělé od čtvrtka 20. 1. 2005 od 19:45 ve
Společenském sále Ymca pod vedením
Mgr. Filipa Dostála, člena Svazu učitelů tance. Výuka kompletního tanečního programu: mazurka, kvapík, waltz,
foxtrot, tango, valčík, rumba, cha-cha,
samba, jive, rock’n’roll, polka, blues,
čardáš, taneční novinky – individuální
přístup – max. 14 párů. Cena: za pár
a 4 lekce: 800 Kč mládež, 900 Kč dospělí; za pár a 10 lekcí: 1900 Kč mládež; 2200 Kč dospělí.

Tvořivé dílny
21. 1. 2005 od 14:00 do 17:00
3. 2. 2005 od 14:00 do 17:00 – po
pololetním vysvědčení
n 4. 2. 2005 od 9:30 do 12:00 – pololetní prázdniny
n korálková zvířátka a náramky,
ubrousková technika – zdobení květináče, kamínku, hrnečku, malba na hedvábí, transparentní hvězdičky do oken,
tenerify. S sebou: korálky, květináč,
hrneček, ubrousek, bavlnky... Cena:
100 Kč, děti zdarma
n

Biblická škola

n

Koná se od 15. února do 19. dubna (10
setkání). Vede Mons. ThDr. Michael
Slavík. Setkání budou každé úterý od
19:30 v Pastoračním centru sv. Tomáše
v Dobříši.

Divadlo
Miriam
Ke Strašnické 10,
Praha 10 – Strašnice,
www.volny.cz/divadlo.miriam,
rezervace vstupenek na tel.:
732 173 316 nebo na
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz
Čt 27. 1. 19:30 Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a Růžová paní.
Další pozoruhodný text francouzského
dramatika hovoří o základních otázkách lidské existence.
n Ne 30. 1. 15:00
Perutinka.
Pohádka o holčičce Perutince, které se
splnil její sen létat. Pohádka je určena
dětem od 3 let.
n

YMCA Kluby
křesSanská zájmová
činnost pro děti
a mládež,
Na Poříčí 12,
115 30 Praha 1,
tel.: 224 872 407, 224 872 163 –
zázn., e-mail: kluby@ymca.cz

Tříkrálový karneval
Tradiční dětský Tříkrálový karneval se
koná v sobotu 8. 1. 2005 od 10:15 v tě-

Lyžařský tábor
O jarních prázdninách P1– P5 tj.
12.–19. 3. 2005 se koná lyžařský tábor
pro děti od 6 do 15 let pod vedením
zkušených vedoucích v Antonínově
v Jizerských horách (sjezdovky na Špičáku, turistika a hry v zimní přírodě; večerní zábavní program, drhání náramků, kašírování, zvířátka a náramky z korálků, malba na hedvábí, muzicírování).
Cena: 2000 Kč zahrnuje jídlo 5 x denně,
pojištění, dopravu. 1000 Kč na vleky.

Unie
katolických
žen
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220 181 329
e-mail: ukz@volny.cz
středa 19. 1. 2005 – 14:30 – Itálie
– přednášející: RNDr. Ondřej Bartušek
(přednáška s diapozitivy), Farní klub
u P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám.
18, Praha 1
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Sněm UKŽ 5. 2. 2005
Srdečně zveme všechny zájemce, nejen členky Unie, na 13. sněm UKŽ,
který se bude konat v budově Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (zasedací sál, 3. patro).
Téma: List biskupům o spolupráci
mužů a žen v církvi a ve společnosti
Program:
Od 8:00 hod registrace, 9:00 zahájení, modlitba, uvítání hostů – apoštolský nuncius Diego Causero – představí
List biskupům o spolupráci mužů a žen
v církvi a ve společnosti; otec biskup
Karel Herbst – duchovní rádce UKŽ.
Další dopolední program: zpráva
o činnosti UKŽ, zprávy z poboček
13:00 oběd
Odpolední program: práce ve skupinkách – témata: * Biblické doklady
o rovnosti mužů a žen (ne soupeření,
ale spolupráce); * Jak se ženy mohou
zapojovat do života společnosti (účast
žen v politice); * Jak se ženy mohou
zapojovat do života práce (jak sladit
zaměstnání a péči o rodinu); * Jak se
ženy mohou zapojovat do života
církve (pokora neznamená pasivita); *
Reflexe kritiky Listu biskupům ze strany militantních feministek
17:00 mše sv. v kostele sv. Vojtěcha
– otec kardinál Miloslav Vlk
Registrační poplatek 200 Kč zahrnuje příspěvek na pronájem sálu a společný oběd. Přihlášky obratem na výše
uvedené adrese.

KřesSanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lékař (interna, alergologie, gynekologie), psycholog (sebepřijetí a sebehodnocení, vztahy a komunikace v rodině
i v zaměstnání), právník (civilní, církevní právo), kněz (morální problémy,
otázky svědomí, duchovní pohovor,
problematika sekt). Umožňuje také
kontakt s Poradnou pro ochranu nenarozeného života a s Poradnou domácí
hospicové péče. Volat můžete každé
úterý a čtvrtek od 10:00 do 17:00 hod.
na tel.: 220 181 329.

R R R

Hnutí
Fokoláre
Fokoláre Praha, Karmelitská 29
118 00 Praha 011, tel.: 257 534 739
fax/zázn.: 257 534 738
e-mail: ffprg@focolare.cz

Cyklus „Zlatá Praha“
Neděle 16. ledna 2005, 16:30, zasedací
síň úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15 (proti kostelu sv. Václava na
Smíchově), na téma „Církev“.
„Zlatá Praha“ je iniciativa nové
evangelizace, která vychází ze spirituality společenství. Dala k ní podnět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová při své návštěvě Prahy v květnu
2001. Probíhá již čtvrtým rokem. Vychází z křes=anských hodnot a vytváří
prostor pro setkání všech (bez ohledu
na jejich víru a náboženské přesvědčení), kdo se snaží o duchovní obnovu
svou i svého města v duchu hesla:
„Chceme-li proměnit město, ve kterém
žijeme, musíme proměnit nejprve sami
sebe.“ Pravidelná dvouhodinová každoměsíční setkání duchovně-kulturního charakteru jsou otevřena pro každého, komu záleží na duchovním ovzduší, v němž žije. Konají se obvykle každou třetí neděli v měsíci od 16:30 do
18:30 v zasedací síni Úřadu městské
části Praha 5, Štefánikova 15. Bližší
informace na adrese http://www.focolare.cz/ Chcete-li dostávat pozvánky
pravidelně e-mailem, můžete se obrátit
na adresu zlata.praha@focolare.cz

Další zprávy
Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice, spojení: metro A – Dejvická, tram 2, 20,
26 – stanice Hadovka.
Středa 12. 1. 2005 v 15:00 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná Byly to
však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal – rozhovor a modlitba
s nemocnými a za nemocné. Setkání
pokračují každou druhou středu v měsíci: 9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6.
2005.

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.:
222 246 243, e-mail: fara.pms@
centrum.cz

Klub u Panny Marie Sněžné
(Najdete ho při vstupu do Františkánské zahrady vlevo.)
So 8. 1. 13:00 –16:00 Koledy na
Jungmannově náměstí (doprovází Lutkovi)
Ne 9. 1. 10:00 –12:00 Prodej křes=anských knih
14:30 Tříkrálové setkání
františkánské rodiny v kostele sv. Jakuba (Staré Město)
Čt 13. 1. 17:30 Beseda se zastupiteli MČ Praha 1
Pá 14. 1. 16:30 Setkání výtvarníků
(sraz před farou)
Út 18. 1. 18:00 Ekumenická bohoslužba
19:19 Beseda: Prof. Erazim Kohák, PhD.
St 19. 1. 14:30 Přednáška s diapozitivy: Itálie (UKŽ)
18:30 Večery ve středu
(pro mládež pořádá ADCM)
Čt 20. 1. 19:19 Přednáška:
„Jan
Hus a krize pozdního středověku“
– P. Mgr. Petr Alkantara Houška OFM
Čt 27. 1. 19:19 Přednáška: „Martin
Luther v evropském kontextu“
– P. Mgr. Petr Alkantara Houška OFM

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel. 241
490 910, www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii
v neděli 9. 1. 2005 v 16:30. Přednášet
bude prof. Miroslav Verner: „Zachráněné památky Núbie“.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz, http://www.
boromejky.cz

Benefiční koncert Pavla Šporcla
Pro Domov sv. Karla Boromejského se
koná v neděli 6. 2. 2005 od 17:00
v Emauzském klášteře (Vyšehradská
49, 128 00 Praha 2). Vstupné: 300 Kč,
v předprodeji 250 Kč. Předprodej na
těchto místech: 1. Domov sv. Karla
Boromejského, K Šancím 50, Praha Řepy. Tel: 235 323 800; 2. Nemocnice
pod Petřínem, Vlašská 36, Praha 1.
Tel: 257 197 111; 3. Emauzský klášter,
Vyšehradská 49, Praha 2. Tel: 221 979
211.
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Centrální katolická knihovna
– knihovna KTF UK
Thákurova 3, Praha 6
CKK ve spolupráci s Uměleckou scénou Říše loutek vás zve na výstavu
Vojtěch Sucharda a Svatý Vít. Výstava
se soustřeQuje na podíl sochaře, řezbáře, restaurátora a loutkáře V. Suchardy
(1884 –1968) při dostavbě chrámu sv.
Víta v Praze. Výstava je přístupna od
5. 1. do 28. 2. 2005 denně od 9 do 17
hodin, v úterý a ve středu do 20 hodin.

Novoroční koncert
Chrámový sbor sv. Františka z Assisi
ve spolupráci s Krčsko-michelskou
farností si vás dovoluje pozvat na novoroční koncert „Již Slunce z Hvězdy
vyšlo“. Na programu je Karel V. Holan
Rovenský; Adam Václav Michna
z Otradovic a jiní. Koncert se koná 2.
ledna 2005 v kostele Narození Panny
Marie v Michli v 16:00 hodin.

Pozvánka na Průvod
Tří králů s velbloudy
Dovolujeme si vás pozvat 5. 1. 2005 na
Hradčanské náměstí, odkud v 15:30 již
podesáté vykročí průvod Tří králů na
velbloudech. Pou= je zakončena na Loretánském náměstí, kde se Tři králové
pokloní živému Jezulátku. Konec akce
bude přibližně v 17:00. Průvod je
uspořádán Mládeží idente ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Praze-Michli a Hradní stráží. Při průvodu
se Tři králové setkají také s králem Herodem, podle biblického vyprávění.
Návštěvníci mohou na Loretánské náměstí přinést dary jako hračky (ne plyšové), pastelky, barvy, obrázkové knihy, apod., které následující den (6. 1.
2005) předají Tři králové dětem Oddělení dětské neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Ekumenická modlitba v kostele sv. Apolináře
ACAT – Česká republika (hnutí křes=anů za odstranění mučení a trestu smrti)
zve u příležitosti týdne modliteb za
jednotu křes=anů na ekumenickou modlitbu za oběti mučení a za jejich mučitele v pátek 21. ledna v 18 hod. do kostela sv. Apolináře (Apolinářská ulice,
Praha 2). Součástí setkání bude i informace o mezinárodním setkání ACAT,
které se konalo v Paříži v prosinci
2004. Kontakt: ACAT Školní 1, 252 67
Tuchoměřice, acat@centrum.cz

Zvonkohra v Loretě
Tak jako každý měsíc, i v lednu budou
hrát loretánské zvonky. Stroj hraje každou celou hodinu od 9:00 do 18:00 mariánskou píseň „Tisíckrát pozdravujeme
tebe.“ Je tu však i druhá možnost, jak
rozeznít zvonky – hraní na klaviaturu.
Karionisté Mgr. Radek Rejšek
a Alena Michálková budou hrát 1. ledna v 15:00 a pak vždy v neděli ve
12:00 a v 18:00. To hrají známé i méně
známé duchovní písně a skladby. Lidé
z různých koutů světa přijíždějí poslechnout si tuto hru na 27 zvonů
a zvonků. Jste vítání i Vy, z různých
koutů Prahy. PřijQte si je poslechnout.
V čas vánoční a povánoční jsou přístupné i známé jesličky v klášterním
kostele Panny Marie Královny Andělů. Ve dnech 1. až 6. ledna od 9:30 do
17:00 a potom až do 2. února vždy
v sobotu a v neděli od 14:00 do 17:00.
Bratři kapucíni Vás srdečně zvou
na Loretu i na jesličky.

Z historického
kalendáře
4. ledna 1735 Zemřel ThDr. Jan
Florián Hammerschmidt, katolický
kněz, kanovník vyšehradský i staroboleslavský, barokní historik, farář Týnského chrámu v Praze.
5. ledna 1860 Zemřel sv. Jan Nepomuk Neumann, redemptorista, katolický biskup ve Filadelfii (USA), rodák
z Prachatic.
22. ledna 1865 Narozen ThDr. Antonín Podlaha, pražský světící biskup,
církevní historik, spisovatel, člen Akademie věd a Královské společnosti
nauk († 14. 2. 1932).
22. ledna 1920 Narozena Chiara Lubichová, zakladatelka a prezidentka
Hnutí Fokoláre, držitelka ceny
UNESCO za výchovu k míru a několika čestných doktorátů.
28. ledna 1605 Narozena ctihodná
Marie Elekta od Ježíše, karmelitka, zakladatelka pražského Karmelu († 11. 1.
1663).

ZPRAVODAJ

Oznámení
Změna kontaktů
V nově vydaném Katalogu pražské arcidiecéze byly otištěny chybné údaje,
pokud jde o telefon a e-mailovou adresu našeho Konventu minoritů. Správné
kontakty jsou: Řád minoritů (konventuálů), Konvent minoritů v Praze, Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1, tel.:
224 828 816, fax: 224 828 817, e-mail:
konventminoritu@seznam.cz

Výběrové řízení
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Dívčí
katolické školy se sídlem v Praze 1,
Platnéřská 4 s nástupem do funkce od
1. března 2005.
Požadavky: kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, znalost problematiky řízení školství a školských
předpisů, organizační a řídící schopnosti, praktikující katolík, znalost cizích jazyků vítána.
K přihlášce přiložte: podrobný životopis, přehled dosavadní praxe, ověřenou kopii o dosaženém vzdělání, výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti k výkonu dané funkce (ne
starší 2 měsíců), návrh koncepce dalšího rozvoje školy (max. rozsah 4 strany
formátu A4).
Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství pražské, odbor církevního
školství, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1 do 15. února 2005.

Výběrové řízení
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce diecézního organologa. Předpoklady:
středoškolské vzdělání, praktikující
varhaník, znalost technických systémů
varhan, schopnost zpracovat Restaurátorský záměr na opravu varhan, znalost
práce na PC, řidičský průkaz skupiny
B, znalost německého či anglického jazyka vítána. Strukturovaný životopis

zašlete společně s referencí příslušného duchovního správce nejpozději do
19. ledna 2005 na adresu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1 nebo e-mailem: bohmova@
apha.cz

Přijme se ekonom
Sdružení Česká katolická charita přijme ekonoma. Požadavky: VŠ vzdělání, tvůrčí přístup a dobré organizační
schopnosti, znalost ekonomiky včetně
účetnictví neziskového sektoru, dobrá
znalost AJ, křes=anský přístup. Nástup
možný ihned. Nabídky zasílejte na:
SČKCH, Ing. Helena Žabžová, Vladislavova 12, Praha 1, 110 00, tel.: 296
243 344, e-mail: sekretariat@charita.cz

Hromadné objednávky Katolického týdeníku
Katolický týdeník s.r.o. připravil ve
spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím s.r.o. na prosinec 2004 kampaň na podporu hromadného předplatného těchto novin. V současné době se
Katolický týdeník dostává asi do 500
farností v rámci hromadných objednávek, které vyřizuje Karmelitánské nakladatelství s.r.o. Snahou vydavatele
Katolického týdeníku i Karmelitánského nakladatelství je tento trend udržet
a zejména rozvíjet. Proto nyní přichází
s nabídkou pro nové předplatitele hromadných objednávek s BONUSEM od
Karmelitánského nakladatelství ve formě odběru knih v hodnotě 500 Kč.
Knižní dárek v hodnotě 100 Kč je
připraven také pro předplatitelé, kteří
již noviny do svých farností pravidelně
odebírají a objednávku potvrdí také na
rok 2005.

Zemřel Fernando Rielo, zakladatel Misionářů a Misionářek
Identes
Večer 6. prosince 2004, kolem 22. hodiny, zemřel v New Yorku ve věku 81
let zakladatel Misionářů a Misionářek
Identes, Fernando Rielo Pardal. Zemřel v jedné z komunit svého institutu,
kde žil od roku 1988.
Misionáři a misionářky Identes
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