ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Nahlédnout za obzor
Přiznám se, že když jsem v pátek odpoledne
měl učit děti náboženství, bylo mi jich líto.
Jednak jsem sám na náboženství nikdy nechodil, jednak se do nich celý týden nalévaly
spousty informací ze všech možných předmětů
a te', když už chudinky byly rády, že je pátek,
měly ještě poslouchat něco o Pánu Bohu. Ne,
nijak nechci zlehčovat důležitost náboženské
výuky. Jen se zamýšlím nad tím, jak dětem podat poselství evangelia a nezanechat v nich přitom hořkou vzpomínku na nudná páteční odpoledne s ještě nudnějším katechetou.
Dnešní doba je příznačná inflací informace.
Ze všech stran a všemi otvory se do nás tlačí: přečtěte si, poznejte, poslechněte si, zahrajte si, kupte si,
navštivte, zhlédněte, ochutnejte, zkuste… A většina toho, co takto do sebe přijímáme, nejsou zrovna informace
nejužitečnější. Spíše, než by nám nějak pomohly, jen zahlcují naše nitro a působí v nás hluk, shon, spěch, neurózu.
Opravdu bych rád věděl, jak na to, jak v dětech v hodinách
náboženství vytvořit ticho, tak nutné k naslouchání Bohu,
a ne jen do nich tlačit další a další data, která stejně zase brzy
a rády zapomenou. Anebo má u dětí jít skutečně jen a jen o ty

č. 7, září 2006
informace s nadějí, že na duchovno dojde později…?
Při výuce náboženství by asi
na prvním místě nemělo jít jen
o učivo. Důležitější je prožitek
společenství s těmi, s nimiž patříme do jedné církve. Důležitější je
nadechnutí se jiného vzduchu,
než jaký dýcháme celý týden
v prostředí školy, kroužků, kursů,
oddílů. Když svatému faráři
z Arsu nějaká řeholnice řekla, že
jej lidé považují za nevzdělaného, odpověděl jí: „Mají pravdu,
ale vždy budu schopen vás naučit
víc, než budete schopna pochopit.“ Naučit svým vlastním postojem
k Bohu, životu, hodnotám, lidem, tvorům,
věcem. To všechno člověka formuje mnohem
více, než když se naučí, kolik měl Jákob synů.
Dává to totiž nahlédnout za obzor, ucítit vůni Absolutna a probouzí touhu stát se Kristovými přáteli.
P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.
Autor je novoknězem a působí ve farnosti
u kostela sv. Antonína v Praze - Holešovicích

Proměny Centrální katolické knihovny – Rozhovor s Mgr. Jiřím Kelblem
V únoru 2005 byl završen proces sloučení dvou do té doby na sobě naprosto nezávislých knihoven, které ovšem sídlily v jedné budově – Centrální katolické knihovny (CKK) a fakultní knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF
UK). Na to, jak sloučení probíhalo a jaké služby nyní knihovna čtenářům nabízí, jsme se zeptali vedoucího nově vzniklé knihovny Mgr. Jiřího Kelbla.

Pozvánka na Národní pou do Staré Boleslavi

Kurz pro pomocníky v pastoraci

Jak se stalo dobrou tradicí, i letos bude Národní svatováclavská pou9 ve Staré Boleslavi. Hlavním dnem oslav bude Slavnost svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona českého
národa, 28. září, a vrcholem tohoto dne mše svatá v 10:00 na
Mariánském náměstí s českými a moravskými biskupy, které
bude předsedat pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
(Pokračování na str. 2)

Od října 2006 bude opět probíhat kurz pro muže a ženy, kteří
mají zájem pomáhat v pastorační práci. Náplní kurzu, který
pořádá Pastorační středisko, jsou základní prvky věrouky,
morálky, liturgiky a práce s Písmem. Kurz je také kvalifikačním předpokladem pro pověření laiků různými pastoračními
službami.
(Pokračování na str. 8)

Kurz pro vedoucí farních skupin seniorů
Jáhenské svěcení
Michal Kimák, od 1. července 2006 pastorační asistent
v Řevnicích, a Martin Vlček, od 1. července 2006 pastorační
asistent v Kolíně, přijmou v sobotu 9. září 2006 v 10:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze z rukou kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, jáhenské svěcení.
Srdečně zveme kněze, jáhny i laiky k účasti.

Bezplatný cyklus seminářů sloužící ke specifické formaci
a výměně zkušeností pro stávající i budoucí vedoucí, organizátory a pomocníky nejrůznějších farních aktivit zaměřených
převážně na seniory pořádá Katechetické středisko. Kurz
proběhne v devíti podvečerních setkáních vždy v pondělí obvykle jednou za měsíc během školního roku 2006/2007. Zahájení je plánováno na říjen a ukončení na červen 2007.
(Pokračování na str. 9)

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www. apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj

vodní fakultní knihovny (a právě CKK KTF UK se budou týkat všechny mé odpovědi). Z úředního hlediska (registrace na
MK, v Národní knihovně apod.) se dá říct, že původní CKK
již neexistuje.
Te' přímo k otázce – nejpočetnější a pro nás nejdůležitější skupinou našich čtenářů (vzhledem k výše uvedenému zcela pochopitelně) jsou studenti a pedagogové KTF potažmo
celé Karlovy univerzity. Ovšem jako příjemné dědictví dob
CKK máme celou řadu „externích“ čtenářů, kteří nemají s fakultou nic společného. Jsou to lidé z nejrůznějšího prostředí,
od středního věku po důchodový, kteří si zvykli v minulosti
chodit do CKK za kvalitní literaturou. Myslím, že řada těchto čtenářů ještě ani neví, že jsou již rok a půl uživateli fakultní knihovny.
n Jak se lze stát vaším čtenářem? Stejným způsobem jako u ostatních knihoven, tedy pouze se zaregistrovat, nebo je pro získání čtenářského průkazu potřeba něco zvláštního?
Ne, není třeba žádných zvláštních procedur. Jako čtenářský
průkaz slouží studentský či zaměstnanecký průkaz UK, pokud tento máte, není potřeba žádná jiná legitimace, pouze je
nutné při první návštěvě vyplnit základní registrační údaje.
Ostatní čtenáři dostávají při registraci naši průkazku.
n Jakým inventářem knihovna disponuje? Kolik máte svazků
a o jaké knihy se jedná především?
Jádro fondu tvoří knihy teologické, dále práce z oblasti filosofie, historie, religionistiky a vůbec celé společenskovědní
oblasti. Nesmím také zapomenout na literaturu týkající se dějin umění, která má díky existenci Ústavu dějin křes9anského
umění na KTF v našem fondu stále silnější a významnější pozici. Jsme zaměřeni na vědeckou a odbornou literaturu, tu
u nás naleznete především. Jsou zde zastoupeny i „lehčí“ typy literatury včetně beletrie, ovšem pouze menšinově.
Co se týká počtu svazků – v elektronickém katalogu máme
nyní necelých 93 tisíc záznamů. Ovšem dále nesmíme zapomenout na starší část fondu, která je zaznamenána pouze v klasickém lístkovém katalogu a kterou usilovně retrokatalogizujeme, počet těchto zatím nezpracovaných svazků můžu pouze
odhadovat, tipoval bych ale minimálně dalších 25–30 tisíc.
n V minulosti jste velkou část svého inventáře získali díky
darům. Jak doplňujete knihy dnes? Jsou nějaká kritéria výběru nových knih?
Máte pravdu, že akvizice CKK stála takřka výhradně na darech, prostředky na nákup knih byly zejména v některých letech skutečně minimální. To se ovšem zcela zásadně změnilo
přechodem pod KTF, nyní je situace opačná, hlavním zdrojem nové literatury jsou nákupy, přestože dary mají stále svoje důležité místo. Snažíme se získávat v co nejplnější míře
odbornou literaturu v češtině, která se týká oblastí zmíněných
v předchozí otázce. Zahraniční knihy jsou nakupovány zpravidla z nejrůznějších grantů a dotací, které se podaří získat
bu' přímo knihovně nebo (a to je většinový případ) některému z pracovníků či vědeckých týmů na KTF.
n Vlastní vaše knihovna nějakou „vzácnost“?
Zde musím zmínit vzácné faksimile a kritické vydání textu
1. a 2. Petrova listu ze 3. století. Jde o fototypické faksimile
části papyrového kodexu Bodmer VIII, které CKK v roce 2003
věnoval kardinál Miloslav Vlk.
n V loňském roce se tedy CKK spojila s knihovnou KTF UK,
jaké z toho plynou výhody, popř. nevýhody? PociEují je čtenáři?
Ohlédnu-li se na ten rok a půl, který funguje fakultní knihovna CKK KTF UK, musím konstatovat, že vidím prakticky sa-

Ze života arcidiecéze
Pozvánka na Národní pou do Staré Boleslavi
(pokračování ze str. 1)
Pou9 bude – což se také stalo tradicí – přenášena Českou televizí, aby tuto slavnost mohli spoluprožít i ti, kteří do Staré Boleslavi přijet nemohou – nemocní nebo ti, kteří náhodou zapnou televizi. Rozhodně to pro nás, kteří do Boleslavi dojet
nebo dojít můžeme, není záminka k tomu, abychom zůstali
doma! Nejde přece jen o atmosféru, jde o něco mnohem podstatnějšího, o bytí na pouti, o společnou modlitbu a slavení eucharistie s církví. To televize nikdy nemůže plně nahradit…
Pou9, stejně jako minulé roky, je doprovázena řadou akcí
a bohatým programem, na němž se podílí jak církev, tak město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Místo výčtu akcí raději na konci této pozvánky uvádím kompletní program.
Poutní místo Stará Boleslav je pokladem naší národní křes9anské identity. Je místem, kde zemřel dědic české země, svatý Václav, je i místem, kde se uchovává a je ctěn obraz Panny
Marie, ochránkyně naší země – Palladium země české. Často,
a právem, naříkáme a pláčeme nad ztracenou vírou Čechů.
Využijme tedy této pozvánky, nezůstaňme doma a přij'me na
pou9 v slavný den mučednické smrti svatého Václava, abychom udělali něco pro sebe, ale i pro národ, který milujeme.
P. Stanislav Přibyl, CSsR
Program Národní svatováclavské pouti
n Středa 27. 9. – Bazilika sv. Václava
18:00 vigilie v kryptě
20:00 slavnostní svatováclavský koncert a nešpory
n Čtvrtek 28. 9. – Bazilika sv. Václava
6:30 modlitba se čtením
7:00 mše svatá v kryptě
7:45 ranní chvály
8:00 latinská mše svatá v kryptě
15:00 prohlídka baziliky s výkladem
n Čtvrtek 28. 9. – Mariánské náměstí
10:00 mše svatá (hlavní celebrant kardinál Miloslav Vlk)
12:00 hudební a divad. programy na koncertních pódiích
20:00 ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj
n Čtvrtek 28. 9. – Bazilika Panny Marie
12:00 duchovní program s uctíváním Palladia
16:00 chrámový koncert Hudby hradní stráže a Pražského smíšeného sboru
Pro další informace sledujte stránky http://www.staraboleslav.
com/ a http://www.apha.cz. V rámci oslav svátku sv. Václava
bude dne 27. 9. v 17:00 na dolní části Václavského náměstí slavena bohoslužba slova ke cti svatého Václava, kterou povede
staroboleslavský kanovník a vikář Mgr. Vladimír Kelnar.

Proměny Centrální katolické knihovny
(rozhovor ze str. 1)
n Od roku 1996, kdy měla vaše knihovna 200 stálých čtenářů, jejich počet vzrostl více než 10krát. Kdo jsou vaši čtenáři?
Především cítím, že je nutné trochu objasnit současné postavení knihovny a dotknout se nedávné historie. Slučování se
připravovalo poměrně intenzivně již od léta 2004 (úvahy
a první kroky k němu směřující jsou pochopitelně ještě staršího data). V únoru 2005 tedy vzniká nová knihovna, která
nese název CKK KTF UK a je vlastně pokračovatelem pů-
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má pozitiva. Již jsem v jedné z předchozích otázek zmiňoval,
že knihovna jakožto součást fakulty má daleko větší možnosti dosáhnout na finance pro akvizici knih, což je samozřejmě
velice podstatný přínos, ovšem rozhodně ne jediný. Jde
i o stabilnější pozici celé knihovny, už nemusíme neustále řešit různé provozní zádrhele jako spolehlivou správu počítačové sítě nebo prkotiny typu řadu let přesluhující kopírky.
Důležité je, že vedení fakulty dává jasně najevo svůj zájem o kvalitně fungující knihovnu a hlavně tento svůj zájem
vyjadřuje konkrétním rozhodováním. Díky tomu bylo např.
umožněno rozšířit počet pracovníků na počet, který je vzhledem k velikosti naší knihovny a objemu služeb, který chceme
poskytovat, prakticky ideální. Tím se podařilo odstranit jednu z velkých bolestí fakultní knihovny, totiž nízký počet hodin, kdy byla k dispozici čtenářům. Dalším velkým mínusem
(a to jak CKK, tak fakultní knihovny) byla neexistence kvalitní studovny, což je především pro vysokoškolskou knihovnu záležitost skutečně klíčová. CKK studovnu vybavenou
počítači neměla vůbec, fakultní knihovna sice ano, ale z mnoha důvodů značně problematickou a nevyhovující. I v tomto
směru vedení fakulty zapracovalo a v současné době se buduje nová studovna, která již bude tohoto označení hodna. Pokud vše dobře dopadne, budeme ji otevírat na začátku října.
To bude také hlavním pozitivem, které by měli čtenáři pocítit. V současné době snad musejí být spokojeni s otvírací dobou, podařilo se prodloužit i sobotní provoz, takže i studenti
kombinovaného studia tak mají více času na vyřízení svých
záležitostí v knihovně než dříve. Některé výhody také čtenářům plynou už jen z toho, že jsou uživateli fakultní knihovny
– mohou využívat celouniverzitně zakoupené elektronické
informační zdroje, studenti UK mají vše zdarma apod.
Pokouším-li se najít nějaká negativa přechodu pod KTF,
abych tak dostál otázce, příliš se mi to nedaří. Neřekl bych, že
je v něčem situace horší než před touto změnou. Samozřejmě
něco je odlišné – CKK byla dříve „samostatnou jednotkou“
a její povinnosti byly trochu jiné než v případě fakultní knihovny, která je součástí větší organizační struktury. Ovšem to
se dá jen těžko považovat za zápor a za sebe mohu říct, že
jsem velice rád, že ke sjednocení CKK a knihovny KTF došlo.
n Jaká jsou pravidla vaší knihovny?
V našem výpůjčním řádu bych nějaké neobvyklosti nehledal,
snad jen to, že půjčujeme absenčně (ven z knihovny) i periodika, není úplně běžné. Standardní výpůjční doba většiny dokumentů je jeden měsíc.
n Jaké služby CKK poskytuje?
Standardní knihovnické služby, zprostředkování přístupu ke
klasickým tištěným i elektronickým informačním zdrojům
(včetně meziknihovní výpůjční služby i ze zahraničí), rešeršní služby, zhotovování xerokopií… Vědeckým pracovníkům fakulty zajiš9ujeme (pokud mají zájem) akvizici odborné literatury, kupované v rámci výzkumu.
Máme také jednu poměrně mladou službu, tou je fond oddělení pro nevidomé a zdravotně postižené, tuto službu provozujeme ve spolupráci s fakultním centrem pro pomoc handicapovným. Jde o výpůjčky zvukových dokumentů, realizovaných slepeckou poštou.
Pak jsou zde také aktivity zaměřené dovnitř knihovnického světa – přispíváme svými bibliografickými záznamy monografií do Souborného katalogu ČR a také se podílíme na
tvorbě báze národních jmenných autorit, kterou provozuje
Národní knihovna.

Jaké akce pod CKK spadají?
CKK vždycky dobře reprezentovaly výstavy, realizované
v jejích prostorách, i v současné době zde jednu máme, týká
se především korespondence Josefa Floriana a Leóna Bloye.
n Liší se katolická knihovna od ostatních knihoven i něčím
jiným než jen inventářem?
Neřekl bych, jde o standardní vysokoškolskou knihovnu.
Mezi těmi samozřejmě existují rozdíly, dané jejich oborovým
zaměřením. U nás přece jen pracujeme s jiným typem uživatele než kolegové v knihovnách technických či lékařských fakult. V naší knihovně zatím trvá důraz na tištěné dokumenty,
charakter služeb, které naši čtenáři požadují, je zkrátka takový. To je ovšem dáno rozdíly mezi humanitními a technickými obory a rozdílem v rychlosti zastarávání informací v těchto oblastech, nějaký vliv toho, že jde o katolickou fakultu,
bych zde neviděl.
n Z čeho máte největší radost a co se vám naopak nedaří?
Budu se věnovat zase trošku obecně situaci celé knihovny.
Radost mám z toho, že se podařilo úspěšně projít fází „sžívání se“ CKK s fakultou (a bylo by příliš naivní si myslet, že
vše proběhlo bezbolestně a bez zádrhelů), že se nám postupně podařilo plnit dílčí cíle a úkoly (automatizace výpůjček ve
fakultní knihovně, přechod na nový knihovnický systém
ALEPH), že se podařilo rozšířit počet pracovníků v knihovně,
a z toho, že snad i naši uživatelé cítí nějaký posun k lepšímu.
Nedaří se, aby měli všichni jasno v tom, jak to s knihovnou nyní je. Stále se spousta lidí v celé situaci příliš neorientuje. To je dáno tím, že trvá prostorová oddělenost dvou původních knihoven, a tato situace, která je již docela dlouho trvajícím provizoriem, není ideální, jsme sice jedna knihovna,
ovšem dva provozy. Naštěstí se řešení postupně blíží, prvním
krokem bude otevření zmiňované studovny ve třetím patře
(nad původní fakultní knihovnou), kam bude přesunuta většina našich služeb, a věřím, že další kroky budou následovat.
Děkujeme za rozhovor (kh)
n

Poutní bohoslužba v bazilice sv. Jiří na Hradě
Na svátek sv. Ludmily, v sobotu 16. září 2006 v 18:00, bude
biskup Karel Herbst předsedat slavnostní bohoslužbě v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Koncelebrovat budou kanovníci Metropolitní kapituly u sv. Víta. V 17:00 začnou zpívané
nešpory ke svátku sv. Ludmily v podání sborů Schola Benedicta a St. Ann Choir (USA). Při mši svaté zazní „Ordinárium
pro scholu a lid s doprovodem varhan“ P. Chaloupského v podání Pražského katedrálního sboru.
Mše sv. jsou v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slaveny
dvakrát ročně, a to na svátek sv. Ludmily (16. 9.), jejíž hrob se
v bazilice nachází, a na svátek patrona kostela sv. Jiří (24. 4.).

Výstava Vlastimila Bláhy: Přijdu jistě brzy
V úterý 15. srpna 2006 byla zahájena výstava malíře Vlastimila Bláhy s názvem „Přijdu jistě brzy“ v galerii Provincie
bratří františkánů v Praze. „Když jsem prvně slyšel o nápadu
uspořádat výstavu celoživotního mistrova díla, zdálo se mi to
jako sen. A jak je dnes vidět, i sny se mohou splnit,“ přivítal
přítomné na vernisáži generální vikář pražské arcidiecéze
Mons. ThDr. Michael Slavík. „Tyto obrazy se rodily z meditace a přeji všem, kdo si je budou prohlížet, aby je k meditaci opět vedly. Proto této výstavě přeji nejen úspěch, ale také
aby se stala požehnáním pro všechny návštěvníky,“ řekl dále
vikář Slavík.
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První výstava Vlastimila Bláhy se vzhledem k totalitnímu
režimu v bývalém Československu konala až v šedesáti letech
malířova věku v roce 1990 v Klatovech. Další výstavy následovaly v tomto pořadí: v Praze, Českých Budějovicích, Dobříši, Prachaticích, holandském Mierlo a v Českém Krumlově. V roce 1993 bylo dílo prezentováno na společné výstavě
„České duchovní umění 1950 –1989“ v pařížském Versailles.
Výstava obrazů Vlastimila Bláhy je pro návštěvníky otevřena do 28. září 2006 denně od 10:00 do 18:00 v galerii Provincie bratří františkánů v Praze (Jungmannovo náměstí 18).

Poté se slova ujal autor obrazů Vlastimil Bláha. „Mně je
Kristus vším a ve všem, je to Logos, který všechno proniká,“
vyjádřil své osobní vyznání. Mistr také poděkoval kardinálovi Miloslavu Vlkovi, který převzal nad výstavou záštitu, přítomnému generálnímu vikáři Michaelu Slavíkovi a Arcibiskupství pražskému. Slavnostní otevření výstavy hudebně doprovodil houslista Ondřej Lébr.
Hlavní inspirací maleb Vlastimila Bláhy (nar. 12. 9. 1930)
je osoba Ježíše Krista. Podstatu své umělecké i životní cesty
nachází u křes9anských mystiků jako je např. Jan od Kříže,
Kateřina Sienská, Terezie z Ávily nebo Kateřina Emmerichová. Bláhovy obrazy oslovují dnešního člověka svou aktuálností a současně hlubokou spiritualitou.

Eucharistický výstav v Praze – září
DATUM
3.–4. 9.
6.–9. 9.
14.–17. 9.
18.–21. 9.
22.–25. 9.
30. 9. – 3. 10.

ČAS
15:30–18:00
7:00–18:00
16:30–17:30
12:00–16:00
8:45–11:00 15:00–18:00
8:00–17:30

KOSTEL (ULICE)
sv. Prokopa (Sladkovského nám.)
sv. Markéty (Markétská)
Nejsvětější Trojice (U Trojice)
Svaté Rodiny (K Šancím)
Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad)
sv. Antonína (Strossmayerovo nám.)

ČÁST OBCE
Žižkov
Břevnov
Košíře
Řepy
Vinohrady
Holešovice

Z biskupských diářů

Z diáře biskupa Malého

Z Act Curiae

Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity
biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost
mohou setkat. Rozhodně se zdaleka nejedná
o výčet celé náplně jejich práce.
Jde o dlouhodobě plánované akce,
mohou se tedy příležitostně změnit.

27. 8.– 9. 9. Írán – návštěva křes9anů – Iustitia et Pax
15. 9. 10:00 konference o školství – Pastorační středisko, Praha
17. 9. 9:30 mše sv. s biřm. – Vlašim
19. 9. 9:00 Zbraslav – vikariátní konference
22.–24. 9.
Belfast – celoevropská konference Iustitia et Pax
28. 9. 10:00 St. Boleslav – celonárodní pou9
29. 9.
Senát – přednáška
30. 9. 10:30 Budeč – mše sv.

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

Z diáře otce kardinála
2. 9. 17:00 mše sv., kaple Jména Panny
Marie, Lomec
3. 9. 11:00 mše sv., žehnání zvonů, kostel
Nanebevzetí Panny Marie, Počaply
u Berouna
5. 9. 9:30 mše sv., konference vikariátu
Podřipsko, Neratovice
9. 9. 10:00 mše sv., jáhenské a kněžské
svěcení, katedrála Praha
9.–12. 9.
papežská návštěva v Bavorsku
14. 9. 17:00 glajcha, Komunitní centrum
Matky Terezy, Jižní Město
16. 9. 10:00 mše sv., Den křes9anských
škol, kostel sv. Jana Nepomuckého,
Tetín
19.–27. 9.
ekumenické setkání biskupů,
Castel Gandolfo
27. 9. 20:00 1. nešpory ze slavnosti sv. Václava, bazilika sv. Václava, Stará Boleslav
28. 9. 10:00 mše sv. ze slavnosti sv. Václava, Stará Boleslav, Mariánské náměstí, účast na programu Národní svatováclavské pouti, Stará Boleslav
29. 9. 18:00 mše sv., 250 let posvěcení kostela sv. Václava, Mníšek pod Brdy

Z diáře biskupa Herbsta
1. 9. 16:30 mše sv. za povolání, kostel sv.
Ludmily, Praha - Vinohrady
2. 9. 18:00 mše sv., Hluboké Mašůvky
3. 9. 9:00 mše sv., uvedení dobrovolníků, Roudnice nad Labem
15:30 jáhenské svěcení, Příbram Svatá Hora
13. 9. 19:00 poutní mše sv., Žarošice
16. 9. 18:00 mše sv., svátek sv. Ludmily,
bazilika sv. Jiří, Praha - Hrad
17. 9. 10:00 mše sv., 650 let založení města
Fryšták
19. 9. 9:00 mše sv., vikariátní konference,
Čechtice
23. 9. 11:00 posvěcení základního kamene
kaple, Kamenné Žehrovice
24. 9. 10:30 mše sv. s věčnými sliby, Tuchoměřice
27. 9. kanonická vizitace farnosti Tuchoměřice
28. 9. 10:00 mše sv., Národní svatováclavská pou9, Stará Boleslav
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Z Act curiae 6/2006
Ustanovení možnosti získání
plnomocných odpustků
Na základě dekretu Domus ecclesiæ ze
dne 9. 11. 1989, vydaného Kongregací
pro bohoslužbu a svátosti (čl. 2828),
stanovil pražský arcibiskup kardinál
Miloslav Vlk svým rozhodnutím ze dne
16. 5. 2006 příležitost, kdy je možné získat v menší bazilice na Svaté Hoře
v Příbrami plnomocné odpustky za obvyklých podmínek daných odpustkovým řádem, na Slavnost výročí korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské, tedy na 3. neděli po Slavnosti
Seslání Ducha svatého.
Plnomocné odpustky lze za obvyklých podmínek získat na Svaté Hoře
též 21. ledna (výroční den povýšení na
baziliku), 29. června (Slavnost svatých
apoštolů Petra a Pavla), 27. srpna (výročí posvěcení baziliky) a jeden den
v roce, který si věřící sám stanoví.

Návštěva papeže v Bavorsku
Biskupský ordinariát diecéze Regensburg
srdečně zve věřící z našich zemí k účasti
na bohoslužbě s papežem Benediktem
XVI., která se bude konat v úterý 12. září
2006 na Islinger Feld v Regensburgu.
Podrobné pokyny (též v češtině) pro
účastníky najdete na internetové adrese
http://www.benedikt-in-bayern.de

Rozhodnutí o vymezení
III. pražského vikariátu
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, stanovil s účinností od 1. května
2006, že do III. pražského vikariátu je
organizačně začleněna též Římskokatolická farnost Jirny.

Statut kostela sv. Josefa
v Obořišti
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, vyhlásil s účinností od 1. června
2006 statut kostela sv. Josefa v Obořišti
v Římskokatolické farnosti Svaté Pole
jako klášterní kostel sv. Josefa, jehož
rektor bude rektorem klášterního kostela
ve smyslu kán. 557 § 2 CIC a bude konat
svou službu pod autoritou diecézního biskupa ve smyslu kán. 678 § 1 CIC ve
spolupráci s farářem, resp. administrátorem Římskokatolické farnosti Svaté Pole ve smyslu kán. 680 CIC.

Zrušení farnosti Karlštejn - hrad
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 zrušil arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, ke dni 1. července 2006 Římskokatolickou farnost Karlštejn - hrad,
se sídlem: Karlštejn 172, PSČ: 267 18,
IČ: 26520575. Tímto sloučením zaniká
evidovaná právnická osoba bez likvidace a veškerý její majetek – věci, pohledávky a jiná práva, nároky, penězi ocenitelné jiné hodnoty a závazky – přechází na nástupnickou evidovanou
právnickou osobu, kterou je Kolegiátní
kapitula Nanebevzetí Panny Marie na
hradě Karlštejně, se sídlem: Karlštejn
172, PSČ: 267 18, IČ: 47559721.

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, dle ust. kán. 121 CIC ke dni
1. července 2006 tyto farnosti:
n Římskokatolické farnosti Hudlice,

Králův Dvůr, Loděnice u Berouna, Nižbor, Svatý Jan pod Skalou, Tetín a Železná s Římskokatolickou farností Beroun,
se sídlem: Seydlovo nám. 24/5, Beroun,
Beroun - Centrum, PSČ: 266 01, IČ:
43762590. Kostel sv. Jakuba Staršího
v Berouně zůstává nadále farním kostelem Římskokatolické farnosti Beroun
a kostely sv. Václava (Jarov), Panny Marie Sedmibolestné, sv. Kříže a Zvěstování Páně v Berouně zůstávají nadále filiálními kostely Římskokatolické farnosti
Beroun. S účinností od 1. července 2006
se farní kostely sv. Tomáše v Hudlicích,
Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech,
sv. Václava v Loděnicích, Povýšení sv.
Kříže v Nižboru, Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou, sv. Ludmily na Tetíně a Nanebevzetí Panny Marie v Železné a filiální kostely Narození
Panny Marie v Hýskově, sv. Prokopa
v Chyňavě, sv. Václava v Podkozí, sv.
Liboria v Stradonicích, sv. Kříže ve Svatém Janu pod Skalou, sv. Maxmiliána ve
Svatém Janu pod Skalou, sv. Jana Nepomuckého na Tetíně, sv. Kateřiny Alexandrijské na Tetíně a sv. Bartoloměje ve
Vráži stávají filiálními kostely Římskokatolické farnosti Beroun.
n Římskokatolické farnosti Bezdědice
u Hořovic, Hostomice pod Brdy, Lochovice, Mrtník a Praskolesy s Římskokatolickou farností Hořovice, se sídlem:
Praskolesy 33, PSČ: 267 54, IČ:
69057087. Kostel sv. Jiljí v Hořovicích
zůstává nadále farním kostelem Římskokatolické farnosti Hořovice a kostely Nejsvětější Trojice a Panny Marie
Loretánské v Hořovicích zůstávají nadále filiálními kostely Římskokatolické
farnosti Hořovice. S účinností od 1. července 2006 se farní kostely Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích, Stolce
sv. Petra v Hostomicích, Narození Panny Marie v Mrtníku, sv. Ondřeje v Lochovicích a sv. Mikuláše v Praskolesích
a filiální kostely sv. Václava v Kotopekách, sv. Anny ve Lhotce, Navštívení
Panny Marie v Lochovicích, Panny Marie v Lochovicích, sv. Jana Nepomuckého v Otmíčích a sv. Prokopa v Praskolesích stávají filiálními kostely Římskokatolické farnosti Hořovice.
n Římskokatolické farnosti Dobřichovice - Karlík, Karlštejn, Liteň, Osov, Všenory, Všeradice s Římskokatolickou farností Řevnice se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20, Řevnice, PSČ: 252
30, IČ: 47005653. Kostel sv. Mořice
v Řevnicích zůstává nadále farním kostelem Římskokatolické farnosti Řevnice
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a kostel sv. Jana Nepomuckého v Zadní
Třebani zůstává nadále filiálním kostelem Římskokatolické farnosti Řevnice.
S účinností od 1. července 2006 se farní
kostely sv. Prokopa a sv. Martina v Karlíku, sv. Palmácia v Karlštejně, sv. Petra
a Pavla v Liteni, Narození sv. Jana Křtitele v Osově, sv. Václava ve Všenorech
a sv. Bartoloměje ve Všeradicích a filiální kostely sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích, sv. Josefa v Liteni, sv. Stanislava
v Mořině, sv. Šimona a Judy v Skřipeli,
sv. Jana Nepomuckého v Hatích, sv. Václava ve Svinařích, sv. Václava ve Vonoklasech a sv. Jana Křtitele ve Všenorech
stávají filiálními kostely Římskokatolické farnosti Řevnice.
n Římskokatolické farnost Borek, Cerhovice, Neumětely, Tmaň, Velíz - Kublov, Zdice s Římskokatolickou farností
Žebrák se sídlem: Náměstí 91, Žebrák,
PSČ: 267 53, IČ: 68999135. Kostel sv.
Vavřince v Žebráku zůstává nadále farním kostelem Římskokatolické farnosti
Žebrák a kostely sv. Bartoloměje v Točníku, sv. Martina (nemocniční kaple)
v Žebráku a sv. Rocha v Žebráku zůstávají nadále filiálními kostely Římskokatolické farnosti Žebrák. S účinností od 1.
července 2006 se farní kostely sv. Martina v Cerhovicích, Narození sv. Jana
Křtitele v Kublově (Velíz), sv. Petra
a Pavla v Neumětelích, sv. Mikuláše
v Borku, sv. Jiří v Tmani a Narození Pany Marie ve Zdicích a filiální kostely
Panny Marie v Suchomastech, Panny
Marie v Tmani a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Újezdě stávají filiálními kostely Římskokatolické farnosti Žebrák.

Statut farní expozitury
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, vyhlásil svým rozhodnutím ze dne
31. května 2006 Statut farní expozitury.
Smyslem tohoto zřízení je tam, kde jsou
pro to vhodné podmínky, zpravidla ve
slučovaných farnostech, podpořit existenci životaschopných společenství, která sice nesplňují podmínky k tomu, aby
mohla být (nadále) farností, ale projevují vlastní angažovanost a vědomí odpovědnosti za Boží dílo v dané lokalitě.
Statut farní expozitury má těmto společenstvím poskytnout užitečnou míru autonomie v rámci farního společenství.

PERSONALIA
Ustanovení
P. Josef Čupr SJ byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. června 2006 uvolněn z funkce farního

/

vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Štěpána Praha - Nové Město.
P. Marek František Drábek OPræm.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. června 2006
jmenován a ustanoven rektorem filiálního kostela sv. Karla Boromejského
Praha - Malá Strana.
Stanislaw Góra byl s účinností od 1. 6.
2006 jmenován na dobu 5 let okrskovým vikářem vikariátu Příbram. Ostatní
ustanovení se tímto nemění ani neruší.
Pavel Grimmig, jehož funkce administrátora excurrendo Římskokatolické
farnosti Karlštejn - hrad zanikla s účinností od 1. července 2006 vzhledem ke
zrušení této farnosti, zůstává nadále sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě
Karlštejně a obhájcem manželského
svazku a promotorem iustitiae Interdiecézního církevního soudu v Praze.
Ing. Mgr. Robert Hanačík, jehož
funkce administrátora excurrendo a výpomocného duchovního farností Dobřichovice - Karlík, Karlštejn, Liteň a Všenory zanikla s účinností od 1. července
2006 v souvislosti se sloučením farností, zůstává nadále administrátorem a výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti Řevnice.
P. Petr Havlíček SJ byl na žádost svého řeholního představeného s účinností
od 1. června 2006 jmenován a ustanoven farním vikářem Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Štěpána Praha Nové Město.
František Hochman, jehož funkce výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Železná zanikla s účinností od 1. července 2006 v souvislosti
se sloučením farností, je s účinností od
téhož data ve výslužbě.
P. Cyril John SJ byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. 6. 2006 jmenován a ustanoven farním
vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Štěpána Praha - N. Město.
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný byl
s účinností od 1. června 2006 jmenován
na dobu 5 let okrskovým vikářem vikariátu Vlašim. Ostatní ustanovení se tímto nemění ani neruší.
P. Mgr. Gorazd František Krušina
OPræm. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. června
2006 uvolněn z funkce rektora filiálního kostela sv. Karla Boromejského Praha - Malá Strana.
P. ThLic. Piotr Krysztofiak OP byl na
žádost svého řeholního představeného

s účinností od 1. července 2006 uvolněn z funkce faráře Polské římskokatolické farnosti a farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí Praha - Staré Město.
Cyril Kubánek, jehož funkce administrátora excurrendo Římskokatolické farnosti Nižbor a farního vikáře excurrendo farností Loděnice u Berouna, Železná a Tetín zanikla s účinností od 1. července 2006 v souvislosti se sloučením
farností, zůstává nadále farním vikářem
Římskokatolické farnosti Beroun.
Jaroslav Kučera byl s účinností od 1.
6. 2006 jmenován na dobu 5 let okrskovým vikářem vikariátu Kladno a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava Kladno - Rozdělov a farností
Buštěhrad, Dřetovice a Libušín. Ostatní
ustanovení se tímto nemění ani neruší.
Ing. Mgr. Marek Miškovský byl
s účinností od 1. července 2006 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo
a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Budyně nad Ohří. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
Mgr. Jiří Neliba byl s účinností od 1.
června 2006 uvolněn z funkce okrskového vikáře vikariátu Kladno. Ostatní
ustanovení se tímto nemění ani neruší.
Mgr. Ing. Michal Němeček, jehož
funkce administrátora excurrendo a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Svatý Jan pod Skalou
a farního vikáře excurrendo farností Loděnice u Berouna, Železná, Tetín a Nižbor zanikla s účinností od 1. července
2006 v souvislosti se sloučením farností, zůstává nadále farním vikářem Římskokatolické farnosti Beroun a spirituálem Svatojánské koleje – vyšší odborné
školy pedagogické.
P. Klaudiusz Krzysztof Parol OP byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2006
uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí
Praha - Staré Město a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farářem Polské římskokatolické farnosti.
Mgr. Josef Pecinovský, jehož funkce
administrátora excurrendo a výpomocného duchovního farností Železná, Loděnice u Berouna a Tetín zanikla s účinností od 1. července 2006 v souvislosti
se sloučením farností, zůstává nadále
děkanem a sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly Nanebevzetí
Panny Marie na hradě Karlštejně, okrs-
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kovým vikářem vikariátu Beroun a farářem a výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti Beroun.
ThMgr. Zbigniew Ponichtera, jehož
funkce faráře a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Zdice
a administrátora excurrendo a výpomocného duchovního farností Velíz Kublov a Cerhovice zanikla s účinností
od 1. července 2006 v souvislosti se
sloučením farností, zůstává nadále výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti Žebrák. Jeho dosavadní
ustanovení administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Žebrák se
mění na sídelní ustanovení s tím, že
s účinností od 1. července 2006 byl
jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti Žebrák.
P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, dosavadní rektor filiálního kostela sv. Josefa
v Obořišti, se vzhledem ke změně statutu
tohoto kostela od 1. 6. 2006 stal s účinností od téhož data rektorem klášterního
kostela sv. Josefa v Obořišti. Ostatní
ustanovení se tímto nemění ani neruší.
P. Maksymilian Jan Putyra CCG, jehož funkce administrátora a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Praskolesy a administrátora excurrendo a výpomocného duchovního farností Bezdědice u Hořovic, Hostomice
pod Brdy, Lochovice a Mrtník zanikla
s účinností od 1. července 2006 v souvislosti se sloučením farností, zůstává
nadále výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti Hořovice. Jeho
dosavadní ustanovení administrátorem
excurrendo Římskokatolické farnosti
Hořovice se mění na sídelní ustanovení.
Mgr. Pavel Stajner, jehož funkce administrátora a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti Králův
Dvůr a administrátora excurrendo a výpomocného duchovního farností Hudlice, Tmaň, Borek, Neumětely, Všeradice a Osov zanikla s účinností od 1. 7.
2006 v souvislosti se sloučením farností, byl s účinností od téhož data jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Budyně nad Ohří.
P. Mgr. Irenej Robert Šiklar OP byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. května 2006 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy
a Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Vavřince Praha - Jinonice. Ostatní ustanovení se tímto nemění ani neruší.
Mgr. Josef Šastný, kněz diecéze pl-

zeňské, byl s účinností od 15. června
2006 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady.

Z Act curiae 7– 8/2006
Svatováclavská sbírka
na církevní školství
Při bohoslužbách v neděli 24. září 2006
se uskuteční v kostelích pražské arcidiecéze Svatováclavská sbírka na církevní
školství. V loňském roce bylo vybráno
494 520 Kč a prostředky byly rozděleny
(v poměru k počtu žáků) církevním školám a školským zařízením působícím
v arcidiecézi jako příspěvek na úhradu
provozních nákladů a na nákup učebních pomůcek a vybavení. Menší část
(24 000 Kč) byla zaslána ČBK do svépomocného fondu církevních škol, za
15 902 Kč byly nakoupeny odborné publikace pro potřeby ředitelů škol a za
3645 Kč byl uspořádán odborný seminář a rekolekce pro ředitele škol.

Exkardinace
Mgr. Zdeněk Liščák byl na základě příslibu Mons. Františka Radkovského,
biskupa plzeňského, na jeho inkardinaci do diecéze plzeňské, exkardinován
z arcidiecéze pražské. Exkardinace nabude účinnosti dnem jeho inkardinace
do diecéze plzeňské.

PERSONALIA

Jubileář
Výročí svěcení
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpočinku v Praze
12. 9. 1946 (60 let)
P. Jiří Jiljí Přibyl OFM, administrátor
exc. v Praze - Kbelích
14. 9. 1991 (15 let)
P. Břetislav Vaněk CSsR, farní vikář na
Svaté Hoře u Příbrami
15. 9. 1951 (55 let)
Mgr. František Martinek, trvalý jáhen
ve službě v Praze 21. 9. 1996 (10 let)
Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D., spirituál Arcibiskupského semináře v Praze
30. 9. 1996 (10 let)

Nový rada Apošt. nunciatury

Životní jubilea

Mons. Jude Thaddeus Okolo, rada Apoštolské nunciatury v Praze, ukončil svoji misi v České republice a dne 22. července 2006 odešel do australské Canberry na nové působiště na Apoštolské
nunciatuře. Novým radou Apoštolské
nunciatury je Mons. Marek Solczyński,
který v Praze nastupuje poté, co ukončil
svoji misi v Ankaře v Turecku.

P. ThLic. Jiří Lukáš Šebák OFMCap.,
provinciál
3. 9. 1966 (40 let)
Václav Barták, emeritní farář, na odpočinku v Praze
9. 9. 1925 (81 let)
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, tit. biskup litomyšlský 14. 9. 1924 (82 let)
Bořivoj Mošna, osobní děkan, kaplan
Charitního domova v Mukařově
19. 9. 1925 (81 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Kněžské a jáhenské svěcení
n Benedikt Hudema, jáhen pražské arcidiecéze, obdržel dne 24. 6. 2006 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze z rukou kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, kněžské svěcení.
n RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., jáhen
pražské arcidiecéze, obdržel dne 24.
června 2006 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze z rukou kardinála
Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského,
kněžské svěcení.
n Petr Augustin Beneš CSsR obdržel
dne 24. června 2006 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze z rukou
kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa
pražského, kněžské svěcení.
n Mgr. Vladimír Hudousek obdržel dne
28. června 2006 ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie
v Praze - Strašnicích z rukou Mons. Václava Malého, pomocného biskupa
pražského, jáhenské svěcení.

Ustanovení
P. Václav Altrichter SDB byl se souhlasem svého řeholního představeného
s účinností od 1. července 2006 jmenován a ustanoven kaplanem Domova sv.
Karla Boromejského, Praha 6 - Řepy.
P. Petr Augustin Beneš CSsR byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. července 2006 uvolněn
z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Příbram - Svatá Hora a v klášterním kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci (U kajetánů, Praha - Malá Strana),
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram - Svatá Hora.
Zbigniew Bukowski byl s účinností od
1. srpna 2006 uvolněn z funkce administrátora Římskokatolické farnosti Tý-
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nec nad Sázavou a administrátora excurrendo farností Václavice u Benešova
a Pyšely.
P. Gorazd Pavel Cetkovský OCarm.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2006
jmenován a ustanoven farářem a výpomocným duchovním Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Praha - Liboc a rektorem filiálního
kostela sv. Havla Praha - Staré Město.
Mgr. Krzysztof Drzazga byl s účinností od 1. srpna 2006 jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou a administrátorem excurrendo farností Václavice u Benešova a Pyšely.
P. Doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdina
DrSc. OPræm. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1.
7. 2006 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Strahov. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
Benedikt Hudema byl s účinností od
1. července 2006 uvolněn z jáhenské
služby ve farnostech Řevnice, Karlštejn, Dobřichovice - Karlík, Všenory
a Liteň a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Františka z Assisi Praha - Chodov.
Mgr. Vladimír Hudousek, trvalý jáhen, byl s účinností od 1. července 2006
ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické duchovní správě u kostela sv.
Jana Nepomuckého Praha - Hradčany.
Mgr. Vladimír Kelnar byl s účinností
od 1. července 2006 jmenován na dobu
5 let okrskovým vikářem I. pražského
vikariátu. Ostatní ustanovení se tímto
nemění ani neruší.
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. byl
s účinností od 1. července 2006 uvolněn z jáhenské služby v Římskokatolické farnosti Kolín a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven farním
vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Antonína Praha - Holešovice a farním vikářem excurrendo Římskokatolické farnosti u kostela sv. Gotharda Praha - Bubeneč.
P. Mgr. Bruno Miloš Křivánek
OFMCap. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 3. července 2006 uvolněn z funkce rektora
kostela Narození Páně (Loreta) Praha Hradčany a rektora klášterního kostela
Panny Marie Královny Andělů Praha Hradčany.

Karel Kunzl byl s účinností od 1. července 2006 uvolněn z funkce administrátora excurrendo in spiritualibus Římskokatolické farnosti Stochov a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem excurrendo Římskokatolické farnosti Stochov.
Jan Kutáč byl na základě žádosti svého ordináře Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, s účinností od
1. července 2006 uvolněn z funkce administrátora a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti u kostela
Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř a z duchovní služby ve formačním centru díla
Mariina v Praze - Vinoři.
P. Vicente Montiel Romero CMF byl
s účinností od 1. září 2006 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskokatolické akademické farnosti Praha.
MVDr. Jiří Nastuneak byl s účinností
od 1. července 2006 jmenován a ustanoven administrátorem in materialibus
Římskokatolické farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř.
P. Mgr. Piotr Józef Nowicki CSsR byl
na žádost svého řeholního představeného s účinností od 15. července 2006
uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora.
Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný byl na základě své žádosti s účinností od 1. července 2006 uvolněn z funkce administrátora in materialibus Římskokatolické
farnosti Stochov a z jáhenské služby
ve farnostech Smečno, Pchery, Pozdeň,
Tuchlovice a Stochov.
Mgr. Michal Procházka byl s účinností od 1. července 2006 jmenován na dobu 5 let okrskovým vikářem vikariátu
Stará Boleslav. Spolu s tímto ustanovením zaniká jeho jmenování sekretářem
vikariátu Stará Boleslav, ostatní ustanovení se nemění ani neruší.
Mgr. Piotr Grzegorz Przechocki byl
s účinností od 15. srpna 2006 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně Praha - Vinohrady.
P. Antonín Marek Příkaský OCarm.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2006
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Fabiána a Šebestiána Praha - Liboc
a výpomocným duchovním filiálního
kostela sv. Havla Praha - Staré Město.
P. Mgr. Serafim Jan Smejkal OCarm.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2006

uvolněn z funkce faráře a výpomocného duchovního Římskokatolické farnosti u kostela sv. Fabiána a Šebestiána
Praha - Liboc.
P. RNDr. Mgr. Ladislav Souček byl
s účinností od 1. července 2006 jmenován a ustanoven administrátorem in
spiritualibus Římskokatolické farnosti
u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř. Ostatní ustanovení se tímto nemění
ani neruší.
Mgr. Pavel Stajner byl s účinností od
1. července 2006 jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním Římskokatolické farnosti Budyně nad Ohří. Ostatní
ustanovení se tímto nemění ani neruší.
P. Karel Šubrt byl s účinností od 1.
července 2006 uvolněn z funkce kaplana Domova sv. Karla Boromejského,
Praha - Řepy, a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním IV. pražského vikariátu.
P. Mgr. Hugo Jiří Zikmund OPræm.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. července 2006
uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Strahov
a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Praha - Strahov.

Úmrtí
Gustav Novák, kanovník Kolegiátní
kapituly Nanebevzetí Panny Marie na
hradě Karlštejně, zemřel dne 4. července 2006 ve věku 87 let, v 64. roce svého
kněžství. Poslední rozloučení se konalo
13. července 2006 v kostele sv. Jakuba
v Berouně, pohřben byl na místním hřbitově. R. I. P.
Pavel Grimmig, kanovník Královské
kolegiátní kapituly na hradě Karlštejn
a člen Interdiecézního církevního soudu, zemřel v pondělí 31. července 2006
ve věku 83 let a v 59. roce kněžské
služby. Poslední rozloučení se konalo
11. srpna 2006 v 9:30 hodin v klášterním kostele sv. Jakuba Staršího v Praze
na Starém Městě, pohřben byl na hřbitově v Praze - Malvazinkách. R. I. P.
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Programy středisek
Arcibiskupství pražského

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,
tel.: 220 181 754(705), fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz;
www.vira.cz; www.pastorace.cz

Kurz pro pomocníky v pastoraci
(pokračování ze str. 1)
Půjde o 6 setkání vždy v sobotu od 9:00
do 13:30 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Termíny setkání: 7. 10.;
11. 11.; 13. 1.; 24. 2.; 24. 3.; 21. 4. Testy uzavírající první ročník proběhnou
19. 5. 2007 od 9:00 do 11:00. Přihlášky
spolu s doporučením duchovního správce farnosti posílejte na uvedenou adresu
nejpozději do 6. 10. 2006. Formulář přihlášek je možné si vyžádat v Pastoračním středisku, najdete jej i na adrese
www.apha.cz pod odkazem Formuláře.

Pozvánka na biblické hodiny
Pastorační středisko nabízí možnost
účastnit se semináře biblických hodin
vedeného Angelem Scaranem, Th.D.
S.S.L. (A. Scarano je farním vikářem
v Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Jakuba Staršího v Praze - Stodůlkách
a působí jako odborný asistent na Katedře biblických věd KTF UK.) Jednotlivá setkání proběhnou vždy ve středu od
20:15 v těchto termínech: 4., 11., 18.
a 25. 10.; 8., 15., 22. a 29. 11. 2006.
Součástí semináře je práce s Písmem, je
proto vhodné vzít si Bibli s sebou.

Akademie nejen pro seniory
V průběhu minulého akademického roku jsme v rámci Akademie nejen pro
seniory pokračovali v seznamování se
se spiritualitami řádů a kongregací žijících a působících v České republice.
Přednášející nám přiblížili spiritualitu
a činnost sester sv. Cyrila a Metoděje,
Společnosti katolického apoštolátu (pallotinů), Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou a Kongregace kněží mariánů. Kazety s nahrávkami některých z uvedených přednášek jsou k dostání v Pastoračním středisku. V prosinci jsme měli možnost zúčastnit se půldenní adventní duchovní obnovy
vedené P. Josefem Čunkem SJ. V letním semestru nám byl představen Arcibiskupský seminář a jednotlivé katedry
Katolické teologické fakulty Univerzity

Karlovy v Praze. V březnu jsme na pozvání velmistra Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou P. Jiřího Kopejska navštívili křižovnický klášter na
Starém Městě pražském a přilehlý kostel sv. Františka z Assisi. Při této příležitosti jsme si Prahu prohlédli také
z vodní hladiny při okružní jízdě po
Vltavě. Akademii jsme ukončili v červnu poutním výletem do Hrádku u Vlaši/
/
/
mi, kde nás uvítal P. Wladyslaw
Ciaglo
z Kongregace kněží mariánů, kteří
místní farnost spravují. Po slavení mše
sv. jsme byli podrobně seznámeni s historií tohoto mariánského poutního místa i se stavbou kostela Panny Marie,
v němž je uchovávána vzácná soška
Matky Boží ze 14. století. Prohlédli
jsme si okolí a navštívili kapličku nad
lesní studánkou, která je rovněž vyhledávaným cílem mnoha poutníků.
Program Akademie nejen pro seniory
začíná opět v říjnu. Letos nahlédneme
do světa křes9ansky zaměřených médií
– tisku, vydavatelství, rozhlasu, televize,
internetových projektů. Setkání budou
pokračovat v tradičních termínech, tedy
vždy 1. a 3. středu v měsíci od 9:30
v Pastoračním středisku. První setkání
s tématem Práce tiskového střediska
České biskupské konference se uskuteční
4. 10. 2006. Další termíny jsou: 18. 10.;
1. a 15. 11. Tradiční adventní duchovní
obnova je plánována na 6. 12.

Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
tel.: 220 181317, e-mail: adks@apha.cz

Návštěvní hodiny Kat. střediska
Od září máme pro klienty otevřeno:
středa 16:00 –18:00; Čt 10:00–12:00.
Návštěvy v jinou dobu je třeba předem
domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Služby Katechetického střediska
pedagogické, psychologické, teologické a metodické konzultace k výuce
náboženství, náboženské výchově a ke
katechezím všech věkových skupin
(včetně příprav celoročních tématických plánů i jednotlivých témat)
n konzultace a pomoc při řešení organizačních, personálních a dalších problémů s výukou náboženství a katechetickou službou
n hospitace a inspekce výuky náboženství a katechezí
n půjčovna diapozitivů, videokazet
a pedagogicko-psychologické, teologické a náboženské literatury
n

n inspirativní

archiv pomůcek a nápadů
Katechetický Věstník (KV) – celostátní metodický měsíčník
n Arcidiecézní Informace Katechetům
(AIK) – pražský měsíční informační
bulletin
n

Kanonické mise
ke katechetické službě
Toto pověření biskupa musí mít každý
laik, kterého duchovní správce vybere,
aby jménem církve soustavně a organizovaně vykonával katechetickou službu, tzn.: vyučoval náboženství (náboženskou výchovu, křes9anskou etiku či
obdobný předmět týkající se náboženství) na všech stupních a typech škol;
vedl skupinové přípravy – katecheze
k přijetí svátostí (křest, svátost smíření,
svaté přijímání, biřmování, manželství,
svátost nemocných) všech věkových
skupin; individuálně katechizoval – připravoval katechumena k přijetí křtu nebo dospělé křes9any k udělení jiných
svátostí; vedl systematické farní katecheze (katechetickou výuku) dětí
a mládeže; vedl jiné typy soustavných
skupinových katechezí různého zaměření: např. katecheze mládeže, rodičů,
seniorů…, biblické hodiny, hovory
o víře, studium Katechismu, atp.
Katechetickou službou může být pověřen pouze křes9an dobrých mravů
a pověsti, žijící v plném společenství
s katolickou církví včetně svátostí, zralý ve víře – tzn., kromě jiného, že již
přijal všechny iniciační svátosti (křest,
biřmování a eucharistii). Musí mít dostatečné katechetické, teologické i pedagogické znalosti a schopnosti ke své
službě. Má mít příslušnou katechetickou (teologickou) formaci.
O kanonickou misi pro katechetu žádá duchovní správce místa (společenství), kde katechetická činnost probíhá.
Tento duchovní správce si katechetu
vybírá, řídí, kontroluje a podporuje jeho další formaci. Kanonické mise vyřizuje Katechetické středisko Arcibiskupství pražského a jménem arcibiskupa je uděluje pověřený biskupský vikář
Mons. Aleš Opatrný.

Kurz pro vedoucí,
organizátory a pomocníky
farních skupin seniorů
(pokračování ze str. 1)
Kurz nenahrazuje teologické vzdělání
a katechetickou formaci, ale může je
žádoucím způsobem doplnit a rozvíjet.
Hlavní cíle: seznámení se základními
pedagogicko-psychologickými a pasto-

9

račními zásadami pro práci se seniory;
získání přehledu o nejrůznějších pastoračních aktivitách pro seniory, pochopení jejich metod a cílů; prohloubení
orientace v různých aspektech života
církve. Pokud kurzanti splní všechny
průběžně zadané úkoly a dodrží minimální stanovenou docházku, obdrží na
závěr osvědčení o absolvování. Účastníci: praktikující, zralí křes9ané s doporučením duchovního správce. Přihlášky: závazný formulář přihlášky získáte
od svého duchovního správce nebo přímo od Katechetického střediska. Vyplněné přihlášky přijímá Katechetické
středisko do 14. 9. 2006.

Požehnání katechetům
do nového školního roku
Na tuto oblíbenou tradiční akci letos katechety zveme v sobotu odpoledne 9. 9.
2006 do jezuitského kostela a rezidence
sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí.
V programu bude pobožnost s požehnáním vedená Mons. Alešem Opatrným,
beseda s P. Petrem Havlíčkem SJ o českých jezuitech dnes a neformální setkání katechetů s pracovníky katechetického střediska a biskupským vikářem.

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

O prázdninách proběhlo
n V červenci proběhla čtyřdenní duchovní obnova pro mladé manžele
v Koclířově u Svitav. Obnovu vedl
P. Josef Čunek SJ, k praktickým konzultacím o partnerských vztazích byl
přítomen zkušený manželský pár.
n Dále se Centrum organizačně i finančně spolupodílelo na týdenním pobytu
pro osamělé maminky s dětmi v kroměřížském Arcibiskupském gymnáziu.
n Pro manželské páry „v produktivním
věku“ (po mateřské, ale ještě před důchodem) organizovalo v Králíkách ve
dnech 5. 8. až 13. 8. 2006 exercicie,
které vedl P. Jiří Šindelář CSsR se spolupracovníky z týmu pro lidové misie.
Fotografie z akcí možno zhlédnout
na adrese http://cpr.apha.cz/fotogalerie

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava
na manželství se uskuteční v termínu 10.
10. až 28. 11. 2006 opět v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají
vždy v úterý od 19:30 do 21:30 a mají
informační a zážitkovou část. Na přípra-

vě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými
páry, psychologem, jáhnem a knězem.
Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je omezena! Následující termíny příprav jsou 23. 1. –
13. 3. 2007 a 10. 4. – 29. 5. 2007.
Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod vedením manželského páru, který má k této činnosti pověření biskupského vikáře
pro pastoraci. O různých formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými subjekty se
můžete informovat telefonicky nebo na
adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/.
Tam naleznete i mnohé odpovědi na
otázky, které souvisejí s uzavřením
manželství v katolické církvi.

Osamělé maminky
Příští sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) se uskuteční v sobotu 9. září od 14:00 do 17:00
opět v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze - Butovicích. Během setkání budou promítnuty fotografie z prázdninových akcí pro rodiny osamělých maminek. V sobotu 7. října od 14:00 tamtéž
bude setkání s psychologem Mgr. Jiřím
Černým na téma „Životní těžkosti osamělého rodiče“. Listopadové setkání se
uskuteční v sobotu 4. 11. taktéž od
14:00 do 17:00 v Komunitním centru.
Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná.

Psychologická poradna
V září opět rozšiřuje po prázdninovém
omezeném provozu svoje hodiny bezplatná služba Psychologické poradny
Centra pro rodinu. Klienti s osobními
i vztahovými problémy se přihlašují telefonicky v Centru. Věnují se jim věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci.

Sobota pro manželky
Celodenní setkání žen žijících v manželství se uskuteční v sobotu 14. října od
9:00 do 17:00 v Pastoračním středisku,
Kolejní 4, Praha 6, tentokrát na téma
„Pohostinnost srdce“. Na programu budou přednášky Dr. Kateřiny Lachmanové a následné sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení bude zajištěno, odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření
a na závěr programu bude mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení
a sdílení mimo svou rodinu. Zájemkyně
se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo
mailem v Centru anebo na http://cpr.
apha.cz/manky/, kde naleznou bližší informace a ohlasy z minulých sobot.

Programy farností
a dalších organizací

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.praha.signaly.cz

Kurz pro animátory 2006–2008
Jedná se o kurzy především pro mladé,
kteří jsou nebo plánují být aktivní
v církvi, v práci s mládeží, s vrstevníky… Na těchto kurzech (1 víkend za
dva měsíce) se animátoři zúčastňují
přednášek na aktuální témata z teologické, psychologické i praktické oblasti,
podílejí se na tvorbě vlastního programu, diskutují, baví se, společně se modlí a učí se víru žít. Kurzy se konají v Nazaretě – centru života mládeže v Praze Kunraticích. Termíny: 6.–8. 10.; 8.–10.
12.; 2.–4. 3. 2007; 20. – 22. 4. a 15.–17.
6. Více informací na našich kontaktech.

Škola partnerství 2006 –2007
Kurz je určen pro svobodné mladé lidi
od 16 let, a to nejen pro ty, kteří už s někým chodí, ale také pro ty, kdo hledají,
jaké je jejich životní povolání. Přednášejícími jsou především manželské páry, ale potkáte zde i lidi žijící v zasvěceném životě nebo odborníky z řad psychologů. Jedná se o pět víkendů
(27.–29. 10.; 24.–26. 11.; 26.–28. 1.
2007; 23.–25. 3. a 13.–15. 4.). Více informací na našich kontaktech.

II. pokolínská pou do Boleslavi
Chceš si ještě po roce připomenout, co
jsi zažil na SDM v Kolíně a připravit se
na setkání v Táboře - Klokotech? Tak
neváhej a přije' na faru v Praze - Vinoři. Sejdeme se 27. 9. mezi 18. a 19. hod.
Je možné také přijet do 17:00 do Nazareta a vyrazit společně s námi. Čeká nás
táborák, vzpomínání na to, co se stalo
v Kolíně i od té doby, a informace o přípravě Celostátního setkání mládeže, …
a následující den pou9 do Staré Boleslavi. Případné dotazy zodpovíme na našich kontaktech.

Víkendovka v Nazaretě
Na téma Jak (pře)žít v církvi? Od 29.
9.–1. 10. 2006. Víkendové tematické
setkání je určeno pro mládež ve věku
12–16 let. Je zde čas na zábavu, hry
a popovídání, ale také na společnou
modlitbu nebo na originální přípravu
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mše svaté. Tentokrát si budeme povídat
o tom, jaké to je být součástí církve a co
to konkrétně pro nás znamená. Přihlásit
se můžeš telefonicky nebo písemně na
našich kontaktech.

Komunitní
centrum
sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400,
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz
V září opět začínají v Komunitním centru
sv. Prokopa kurzy Alfa – dopolední i večerní. Chcete-li se společně zamýšlet nad
smyslem života z pohledu křes9anství
a poznat nové přátele, pak jste srdečně
zváni. V rámci obou kurzů je nabídka
společně strávené soboty. Nezávazně se
můžete přijít podívat na úvodní nebo i jakékoliv další setkání. Kurzy Alfa jsou
zdarma, podle svého uvážení můžete přispět na občerstvení, které je součástí každého dopoledne i večera. Více o kurzech
se můžete dovědět na výše uvedených telefonech nebo na stránkách www.centrumbutovice.cz, www.kurzyalfa.cz
n Dopolední kurz Alfa probíhá každou
středu od 20. září do 6. prosince 2006
v čase od 9:45 do 12:00. Je určen především pro maminky s dětmi (na kurzu je
zajištěno pro větší děti hlídání a menší
děti i s kočárky mohou být s maminkami v sále) a také pro seniory. Na dopolední kurz se můžete přihlásit na našich
kontaktech.
n Večerní kurz Alfa probíhá každé pondělí od 25. září do 11. prosince 2006
v čase od 19:00 do 21:00. Přihlásit se
můžete přímo v komunitním centru nebo u P. Angela Scarana, Th.D. (tel.: 777
739 612; e-mail: scarano@atlas.cz)

Třináctého na třináctce
pokračuje
Po šesti úspěšných dílech bude mít tento
nepravidelný seriál letos ještě dvě pokračování. Jako pokaždé v nich písničkář
Slávek Klecandr představí své hudební
přátele. V září jeho pozvání přijal zpěvák
a multiinstrumentalista Ivo Viktorin,
který nedávno vydal své první sólové album a je mnohým jistě známý zejména
svým působením v dnes již legendární
skupině AG Flek. Koncert se uskuteční
v Komunitním centru sv. Prokopa 13. 9.
v 19:00 a vstupné je dobrovolné.

Spiritual Fest již počtvrté
Svátek spirituálů, takto festival nazývá
„otec zakladatel“ Marek Šlechta z vokálního souboru Geshem. Kromě tohoto vokálního tělesa se můžete těšit na černošské spirituály v nejrůznějších stylech,
v provedení např. těchto interpretů: Voxtet, Myšáci, Svá9a Karásek, Sponte Sua,
The Drinking Gourd, Českolipský dětský sbor, Cantarina či Lee Andrew Davison (USA). Sobota 16. září od 14:00 do
22:00, vstupné dobrovolné, více informací na www.festival.spiritualy.cz

„Prokopská zastavení“
Srdečně Vás zveme na další pokračování přednáškového cyklu „Prokopská zastavení“, které se bude konat v Komunitním centru sv. Prokopa v úterý 26.
září 2006 od 18:30. Přednášet bude Ing.
Marcel Grün, ředitel Hvězdárny a planetária hl. města Prahy na téma: Na
skok do vesmíru. Přednáška bude doprovázena promítáním.

Křes1anské
centrum –
Jižní Město
Modletická 1401, Praha 11,
tel.: 774 171 556 e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz
1. 9.
16:30 První poprázdninové
setkání Anonymních alkoholiků – pro
každého, kdo chce abstinovat, informace na tel.: 732 280 567 (klubovna)
3. 9.
10:00 První poprázdninová
mše svatá (kaple, vchod A)
8. 9.
16:00 Gárden párky na zahájení školního roku (Ymkárium)
11. 9. 16:00 Kláštery a řeholní řády,
přednáška Mgr. Pavla Urbana, Sdružení
křes9anských seniorů (Klub Na Dně)
17. 9. 15:00 Velká zahradní slavnost na zahájení školního roku – přij'te
poznat sousedy a setkat se se starými
známými, slavnostní otevření zahrady
zrekonstruované v rámci grantu Nadace
VIA, hry pro děti a dospělé, opékání
buřtů, večerní fire-show (zahrada)
22. 9. – 23. 9. Vodácký
víkend,
Křes9anský sportovní klub, informace
a přihlášky na tel.: 603 256 411
28. 9. 10:00–18:00
Den vodních
sportů, celodenní prezentace vodních
sportů, zejména kanoistiky, Křes9anský
sportovní klub, informace a přihlášky
na tel.: 603 256 411 (loděnice SK Lokomotiva Braník)

Svatá Hora –
poutní
místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí P.Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591,
tel.: 318 429 930, fax: 318 624 744,
e-mail: basilica@svata-hora.cz, http://
www.svata-hora.cz, http://wap.svhora.cz
Svatohorské poutní muzeum a průvodcovskou službu zajiš9uje firma Sacromontana, s.r.o. Odpovědná osoba: Alena Heverová, tel.: 318 429 943 nebo
mobil 731 619 800, e-mail: prohlidka@
svata-hora.cz. Stálá expozice a sezónní
výstavy, prodejna knih a poutního zboží.
2. 9. 9:00 Pou9 bývalých svatohorských ministrantů
3. 9. 15:30 Jáhenské svěcení (světitelem biskup Karel Herbst)
4. 9. – 8. 9.
Exercicie pro ženy (vede P. Zdeněk Šilhánek, CSsR)
10. 9. 17:00 VI. koncert z cyklu duchovních koncertů. Program v jednání.

Pastorační
centrum
sv. Tomáše
Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677,
e-mail: pcstomas@volny.cz;
http://dobris.farnost.cz
n Srdečně zveme na charitativní kulturní festival Dobříšské záření, pořádaný
ve spolupráci se sborem Českobratrské
církve evangelické v Dobříši. Program
festivalu:
– 3. 9. v 16:00 Slávek Klecandr a Eva
Henychová. Kostel sboru církve Českobratrské evangelické, vstupné 50 Kč.
– 8. 9. v 18:00 Koncert renesanční polyfonie v podání pražského pěveckého
souboru Ovum Cuculi pod vedením Jana Bati – pětihlasá mše z pera vlámského skladatele Philippe de Monte a moteta českého pána Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic. Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši, vstupné 50 Kč.
– 10. 9. v 9:00 Mše svatá v rytmu černošské hudby v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, po ní v 10:30 koncert černošské kapely Nsango Malamu v Pastoračním centru sv. Tomáše. Odpoledne
v 14:30 pohádka pro děti Syndibád
a žonglérské kejklování v provedení divadla Studna na zahradě Pastoračního
centra sv. Tomáše. Vstupné dobrovolné.
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– 15. 9. v 18:00 Monika Absolonová
a její muzikáloví kolegové – písně
z muzikálu Dracula, Kleopatra, Rebelové, Tři mušketýři. Zámek Dobříš, zrcadlový sál, vstupné 80 Kč.
– 17. 9. v 19:00 divadlo jednoho herce
– Miroslav Gabriel Částek: Cesta k pokoji /Tomáš Kempenský – Následování
Krista/. Pastorační centrum sv. Tomáše,
vstupné 80 Kč.
– 24. 9. v 16:00 Lukáš Vendl – pokračování v díle J. S. Bacha: Jan Sirinek
– housle, L. Vendl – varhany. Kostel
sboru církve Českobratrské evangelické. Vstupné dobrovolné.
n 21. 9. v 19:30 přednáškové setkání
s P. Janem Houkalem na téma Svatí
a jejich místo v našem životě.
n 24. 9. v 9:00 Slavnostní zahájení pastoračního roku 2006/07 mše svatá
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
za účasti převora benediktinského opatství v Praze - Břevnově P. Prokopa Siostrzonka OSB, hudební doprovod
– soubor Codex Temporis. Po mši svaté
agapé a beseda s P. Siostrzonkem.

YMCA – Živá rodina
občanské sdružení, Na Poříčí 12,
115 30 Praha 1, tel.: 224 872 421,
e-mail: zr@ymca.cz

Zimní Tábor pro celé rodiny
YMCA – Živá rodina si Vám dovoluje
nabídnout pozvání na Adventně-lyžařský pobyt rodin, a to v termínu 9.–16.
12. 2006. Tábor se koná v Domě Setkání v Albeřicích. Objekt se nachází ve
východní části Krkonoš, asi 3,5 km severovýchodně od Horního Maršova. Pro
děti budou k dispozici lyžařští instruktoři. Večer budou mít děti program s pečovateli, což umožní rodičům v klidu sdílet své prožitky a zkušenosti v diskusních skupinkách i prožívat společně adventní dobu. Podrobné informace podá
Vojta Novák – 602 302 237.

Provincie
kapucínů v ČR,
Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1,
tel: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
V minulém měsíci začala 312. sezóna
loretánské zvonkohry. Také na září připravili karionisté Mgr. Radek Rejšek,
Alena Michálková a Vít Janata program hry na tento unikátní nástroj:

3. 9.
12:00 a 19:00 Improvizace na
české duchovní písně
8. 9.
12:00 Ch. Gounod: Ave Maria a české mariánské písně
10. 9. 12:00 a 19:00 Improvizace na
české duchovní písně
14. 9. 12:00 Petr Eben: Popojdi
k nám a zdvihni kříž
17. 9. 12:00 a 19:00 Improvizace na
duchovní písně
24. 9. 12:00 A. Michna z Otradovic. Výběr z Loutny české
19:00 Hymnus „Ave maris stella“
28. 9. 12:00 Improvizace na Svatováclavský chorál
Mimo uvedený program hraje původní
hrací stroj od 9 do 18 h. každou celou hodinu píseň „Tisíckráte pozdravujem tebe“.
Každou sobotu od 15:00 do 15:15
a od 15:30 do 15:45 je možno poslechnout si barokní varhany v kostele Narození Páně.
Pravidelné bohoslužby v Loretě jsou
v sobotu v 7:30 ve Svaté chýši a v neděli v 18:00 v kostele Narození Páně.
Všechny srdečně zvou bratři kapucíni

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
Domov Vás zve na benefiční koncert.
V neděli 10. září 2006 od 16:30 v klášterní zahradě vystoupí u příležitosti
10. narozenin Domova Marie Rottrová
a Ivan Hlas. Výtěžek koncertu bude věnován na nákup polohovacích postelí.
Předprodej vstupenek bude zahájen
28. 8. v Domově sv. Karla Boromejského, po–pá: 8:00–18:00, a na recepci
Nemocnice pod Petřínem (Vlašská 36,
Praha 1, tel: 257 197 319).

Krátká sdělení
Místní společenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky
v Praze 4 - Spořilově (Hlavní ul., zastávka 118 – Roztylské nám.), vás srdečně zve na přednášku českého velvyslance u Svatého stolce Ing. Pavla Jajtnera
v úterý 5. září 2006 v 18:45 na téma Benedikt XVI – první rok pontifikátu.
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Přednáška se bude konat ve společenském sále kostela sv. Anežky po mši sv.,
která je v 18:00.
n Česká provincie Společnosti sester Ježíšových pořádá pro svobodné dívky ve
věku 18–25 let duchovní cvičení v exercičním domě v Českém Těšíně v termínu 27. 9. – 1. 10. 2006. Tyto exercicie
jsou zaměřeny na povolání k Bohu zasvěcenému životu. Chtějí věřícím dívkám zprostředkovat setkání s Bohem
a pomoci v hledání jejich životní cesty.
Provází jimi P. Robert Kunert SJ. Zájemkyně se mohou přihlásit do 20. 9.
2006 na adresách: Společnost sester Ježíšových, Zeyerova 5, 772 00, Olomouc,
tel.: 585 229 613, nebo Exerciční dům,
Masarykovy sady 24, 737 01, Český Těšín, tel.: 558 761 429.

Oznámení
Hledáme pracovníka na úklid
Pastorační středisko přijme pracovníka
na úklidové práce s nástupem ihned.
Jedná se přibližně o 15 hodin týdně,
mzda dohodou. Přihlášky zasílejte na
adresu Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nebo e-mailem:
kancelar.ps@vira.cz
Nabídka Karmelitánského naklad.
Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu rozhovorů s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech
1948–1989. Vydání této knihy bylo motivováno snahou snáze zpřístupnit zajímavá životní svědectví těch, kteří se pro církev v uplynulých desetiletích obětovali,
jejich následovníkům. V knize „Kříž
jsem hlásal, kříž jsem snášel“ jsou rozhovory s těmito osobnostmi: F. Adamec,
J. Cukr, V. Dvořák, M. Frank, R. Hložánka, A. Huvar, S. Lekavý, F. Lízna, O. Mádr, F. Pevný, K. Pilík, J. Valerián, J. Veselý, M. F. Vích, J. Zemánek. Kniha je k dostání ve všech prodejnách s křes9anskou
literaturou nebo na adrese zásilkové služby: Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice nebo na www.ikarmel.cz

Z historického kalendáře
5. září 1561 Jmenovací bula papeže
Pia IV. pro pražského arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice.
7. září 1911 Papežem Piem X. schválena kongregace Dcer P. Marie Pomocni-

ce křes9anů – salesiánky Dona Boska.
11. září 1316 Petr N. (Žitavský) zvolen opatem zbraslavského kláštera, spoluautor latinské Zbraslavské kroniky.
14. září 1981 Papež Jan Pavel II. zveřejnil encykliku Laborem exercens
o lidské a křes9anské hodnotě práce.
15. září 921 Zemřela sv. Ludmila, česká kněžna z kmene Pšovanů, manželka
Bořivoje I., mučednice.
18. září 1881 Položen zákl. kámen ke
kostelu sv. Václava v Praze na Smíchově.
22. září 1871 Narodil se Karel DostálLutinov, básník a publicista, organizátor
katolické moderny († 29. 11. 1923).
22. září 1901 Vysvěcen pseudorománský kostel sv. Prokopa v Praze - Braníku.
26. září 1986 Funkce se ujal nový generální vikář pražské arcidiecéze Jan Lebeda.
27. září 1366 Dokončena kaple sv. Václava v kostele na Pražském hradě nákladem císaře Karla IV.
27. září 1696 Narozen sv. Alfons Maria di Liguori, italský katolický biskup,
učitel církve, zakladatel řádu redemptoristů († 1. 8. 1787).
28. září 1411 Zemřel Zbyněk Zajíc
z Hazmburka, pražský arcibiskup (* asi
r. 1376).
Arnošt Kelner

Omluva
V červnovém vydání Zpravodaje byla
v rubrice Z historického kalendáře uveřejněna dvě chybná data, jejichž opravu
nyní uvádíme: barokní architekt a stavitel František Maxmilián Kaňka se narodil 9. 8. 1674 a datum úmrtí vynálezce
bleskosvodu Prokopa Diviše je 21. 12.
1765. Za chybu vzniklou při elektronické úpravě textu se čtenářům i autorovi
historického kalendáře omlouváme.

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný
Aby lidstvo využívalo sdělovacích prostředků zodpovědně a podle hlasu svědomí.
Úmysl misijní
Aby Boží lid v misijních oblastech považoval za svůj zásadní úkol neustálý
další duchovní růst.
Úmysl národní
Aby státní instituce našly pozitivní přístup k dialogu s církvemi a uznaly jejich přínos v životě společnosti.
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