ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Na každém záleží …
Začátkem září začne škola i pro žáky a studenty našich, tedy církevních škol. Ve
srovnání se školami státními našich
škol není mnoho: tři desítky – a to od
mateřinek až po vyšší odborné. A to
si ještě pražská arcidiecéze ve
srovnání s jinými stojí velmi dobře. Co se ale zájmu o studium
na těchto školách týče, nejsou
rozhodně žádným outsiderem. Vždy1 zájem o přijetí
na některé z nich třeba
i dvojnásobně převyšuje stávající možnosti.
Není to trochu nevyužitá příležitost?
Slučují se farnosti, protože kněží a vlastně i věřících
ubylo. Nákladně se opravují či udržují kostely – a někdy třeba jen pro pár lidí. Hledají se nové a nové způsoby, jak proniknout do dnešní sekularizované společnosti – a je to veliká námaha s často hubeným výsledkem. Přicházejí rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě bylo
vzděláváno v katolické škole – a my je odmítneme,
protože nemáme místo.

č. 7, září 2008

… na každém z vás
nám záleží
Propad v počtu dětí se před několika lety
již zastavil a nyní má opět vzestupnou
tendenci. Obce na to musí reagovat rychle – zřizují nové mateřské školky,
připravují rozšíření kapacity základního školství. A co my – křes1ané?
Nerozpoznáme v tom náhodou
„znamení času“? Příležitost
k tomu, aby se trochu zvýšilo
povědomí o křes1anství? Někde už začali – třeba
v Kladně rozšiřují školu
o „chaloupku na kuří
nožce“ (viz www.
czskladno.info).
Co tedy popřát
církevním školám a všem, kteří je tvoří, do nového
školního roku? Aby neztratili svou nezastupitelnou roli
a křes1anskou identitu a aby naplnili slogan uvedený
v nadpisu. Učitelé vůči dětem především tu druhou část
a všichni – děti i dospělí – tu část první.

Jáhenské svěcení

Svatá babička českého národa

V sobotu 13. září 2008 přijme v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z rukou kardinála Miloslava Vlka jáhenské
svěcení MUDr. Jiří Korda. K účasti na
slavení mše svaté jste zváni od 10:00.
Za vaše modlitby za budoucího jáhna
upřímně děkujeme.

Nejen babičky, matky, křes1anští vychovatelé, vinaři a obyvatelé českých zemí
– tedy ti, jejichž výslovnou patronkou je
svatá Ludmila, ale vy všichni jste zváni
ke společné oslavě památky české prvomučednice a první české světice, babičky svatého Václava. 16. září 2008 se od
17:00 můžete v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě připojit k liturgické modlitbě nešpor, od 18:00 (tamtéž) se pak
účastnit slavení mše svaté, které bude
předsedat kanovník Bohumil Kolář. Při
mši zazní Missa in honorem Sti Alexii
Otto Alberta Tichého v podání Pražského katedrálního sboru pod vedením
sbormistra Josefa Kšici.

Svatováclavská pou
Staroboleslavská Národní svatováclavská pou1, jedna z hlavních událostí duchovního života v Čechách a hlavní
akce státního svátku – Dne české státnosti, už po šest let poutníkům nabízí
také rozsáhlý kulturní program, který
začíná v předvečer hlavní poutní bohoslužby a končí až v pozdních večerních
hodinách svátečního dne.
(pokračování na str. 2)

P. Pavel Budský, školní kaplan

Zářijový kalendářík
8. 9. svátek Narození Panny Marie
Mezinárodní den gramotnosti
13. 9. jáhenské svěcení (katedrála, 10:00)
14. 9. svátek Povýšení svatého kříže
15. 9. památka Panny Marie Bolestné
16. 9. památka sv. Ludmily, mučednice
Den církevních škol
21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
Mezinárodní den míru
26. 9. Mezinárodní den neslyšících
28. 9. slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
Den české státnosti, státní svátek
svatováclavská sbírka na církevní
školství
29. 9. svátek sv. archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela

K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze.

tury poutníkům připravuje výjimečný zážitek – provedení
Verdiho Requiem na otevřené letní scéně v lázeňském parku
Houštka. Stodvacetičlenné obsazení orchestru a sboru Pražských madrigalistů spolu se sólisty Národního divadla a pod
taktovkou dirigenta Národního divadla Jana Chalupeckého
bude zárukou neopakovatelné atmosféry, a to i v odpoledních
hodinách – přáním pořadatelů je dát možnost účasti všem
poutníkům, bez rozdílu věku, i těm, jejichž autobusy se už
v podvečer musí navracet domů. Letní scéna Houštka pak ve
večerních hodinách bude patřit mladším divákům při koncertu skupin Anny K., Takin’Off a populárního Kryštofa.
Přímý televizní a rozhlasový přenos přiblíží divákům
a posluchačům sváteční chvíle koncelebrované poutní bohoslužby a v krátkém filmovém dokumentu i měsíce a dny příprav velké poutní slavnosti – ale kamery už nezachytí mnoho
z další bohaté nabídky duchovních, kulturních a zábavních
programů, z níž budou moci vybírat všichni, kdo do Staré
Boleslavi opravdu doputují.
PhDr. Milan Novák,
organizátor Národní svatováclavské pouti

Ze života arcidiecéze
Svatováclavská pou

(pokračování ze str. 1)
I letos přivítá v bazilice sv. Václava svatováclavskou relikvii,
jež bude v pátek navečer vezena z Pražského hradu prezidentským vozem v doprovodu čestné jednotky motocyklů
Hradní stráže, gregoriánský chorál, tentokrát v provedení
souboru Schola Tiburtina, a čtení o sv. Václavu v podání herce Josefa Somra. V sobotu, v den poutní slavnosti, vystoupí
v chrámovém koncertu Hudba Hradní stráže a Policie ČR,
vedle atrakcí na historickém tržišti a divadla pro nejmenší
poutníky se představí také brněnští divadelníci se slavnou inscenací Bolka Polívky Don Quijote de la Ancha a průvod knížete Václava s pochodněmi večer zavede tisícovku návštěvníků města k ohňostroji a k atrakcím nočního lunaparku.
Program letošního ročníku Národní svatováclavské pouti
ve Staré Boleslavi však bude bohatší o kulturní aktivity,
zvláš1 věnované Svatováclavskému roku 2008. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav za podpory ministerstva kul-

l V kryptě baziliky sv. Václava budou k uctění vystaveny
svatováclavské relikvie.
l Chrámy budou otevřeny k prohlídkám v doprovodu průvodců mimo časy bohoslužeb do 18:00.
l Možnost přijetí sv. smíření v bazilice sv. Václava dopoledne a v bazilice Nanebevzetí P. Marie během celého dne.

Program Národní svatováclavské pouti 2008
S TA R Á B O L E S L AV
Pátek 26. 9. 2008
Bazilika sv. Václava
9:00, 18:00 mše svatá ke cti sv. Kosmy a Damiána
20:00 slavnostní svatováclavský koncert a nešpory, gregoriánský chorál a svatováclavská čtení
Sobota 27. 9. 2008
Bazilika sv. Václava
6:30 modlitba se čtením
7:00 latinská mše sv. v kryptě
7:45 ranní chvály
8:00, 9:00 mše sv. v kryptě
14:30 prohlídka baziliky s výkladem
16:30 mše sv. v kryptě
Mariánské náměstí
10:00 slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba (přímý
přenos ČT), předsedá kardinál Miloslav Vlk
12:00 hudební a divadelní programy na koncertních pódiích
20:00 ohňový průvod sv. Václava
Bazilika Panny Marie
12:00 duchovní program s uctíváním Palladia
17:00 chrámový koncert Hudby Hradní stráže
Letní scéna Houštka
14:00 Koncert – G. Verdi: Requiem (orchestr a sbor Pražských
madrigalistů, sólisté ND a dirigent Jan Chalupecký)
20:00 zahájení večerního programu
21:00 ohňostroj (jako obvykle na louce v lesoparku)
22:00 Kryštof
23:00 Takin’Off & Tereza Černochová

Neděle 28. 9. 2008
18:00 mše sv. v bazilice sv. Václava
PRAHA
Pátek 26. 9.
Václavské nám. pod sochou sv. Václava
17:00 Svatováclavské duchovní zastavení

8:00
9:30
11:00
17:00
18:00

Neděle 28. 9.
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
mše svatá
slavnostní koncelebrovaná mše sv., předsedá kardinál
Miloslav Vlk
mše svatá
české zpívané nešpory ke slavnosti sv. Václava
slavnostní koncert Pražského katedrálního sboru a orchestru

Řeckokatolická církev
oslaví svatého Václava takto:
Sobota 27. 9. – účast na společném slavení ve Staré Boleslavi
Neděle 28. 9. – v 10:00 liturgie sv. Jana Zlatoústého v nejstarším chrámě zasvěceném sv. Václavovi, Praha-Prosek

Eucharistický výstav v Praze
DATUM
1.–3. 9.
6.–7. 9.
8.– 9. 9.
11.–12. 9.
14. 9.
17.–19. 9.
22.–24. 9.

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

KOSTEL (ULICE)
sv. Benedikta (Karmel)

ČÁST OBCE
Hradčany

sv. Markéty (Markétská)

Břevnov

sv. Prokopa (Sladkovského nám.)
sv. Matěje (U Matěje)
Nejsvětější Trojice (U Trojice)
Sv. Václava (Štefánikova)

Žižkov
Dejvice
Košíře
Smíchov
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(Mt 23,10)

vědnosti. Jak se to daří? Z dopisů našich bývalých studentek
víme, že naše volba byla dobrá a v současnosti nese těmto
mladým ženám plody.

Církevní školy pražské arcidiecéze

¸ Podmínky přijetí jsou lapidární: „chtít u nás bydlet“. Vyža-

V tomto čísle Zpravodaje, které vám, vážení čtenáři, přichází
do rukou ještě dříve, než se školní rok rozběhne na plné obrátky a než se spolu vydáme do dalších církevních škol, chceme
vám představit tři školská zařízení, která nejsou přímo školami, avšak stejně jako ony jsou zde pro žáky a studenty a významnou měrou je podporují, pomáhají jim, někdy přímo
umožňují, aby mohli studiem dobře projít a řádně je ukončit…
Seznamte se se dvěma katolickými domovy pro studující mládež a s Křes1anskou pedagogicko-psychologickou poradnou.

¹ Ve většinovém prostředí nevěřících studentek je klíčovým

Váš Učitel je jeden, Kristus

duje to osobní rozhodnutí a akceptování pravidel chodu zařízení. Víra je dar, my slovem „katolický“ domov vyjadřujeme
univerzalitu, které se jako domov otevíráme ve vzájemné toleranci a respektu. Věřících studentek je u nás cca 10 %. Asi
polovina je z různých křes1anských denominací. Z „posvátného zbytku Izraele“ – katolíků je jich ještě dobrá polovina,
která prožívá první možnost vystoupit ze stínu tradiční víry
své rodiny. Poctivé osobní svobodné hledání mladých ctíme
jako důležitý moment pro růst jejich zdravé a dospělé víry.
bodem vlastní svědectví křes1anského života v lásce, naději,
odpuštění. Ve volnočasové nabídce jsou přirozeně i duchovní
programy a zkušenost ukazuje, že jsou více reflektovány spíše nevěřícími.

¶ Představte nám váš Domov. Proč by si rodiče pro své dítě/studenti měli vybrat právě vaše zařízení? Čím je specifické?
· Jaké aktivity (volnočasové, doplňující, zpestřující) Domov
nabízí?
¸ Musí mít studentka zajímající se o přijetí do KD nějaké
zvláštní předpoklady (například být křes<anka, věřící)? Jaké
jsou podmínky přijetí?
¹ Je v programu KD nějak zohledňována výuka náboženství
či jiná prezentace křes<anského (katolického) učení? Nabízí
KD nějaké další duchovní podněty a aktivity? Jak je tato nabídka studentkami přijímána a využívána?
º Podílí se KD nějakým způsobem na životě církve, je zapojen do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá působení Domova i širší okolí než jen vaše studenky a jejich rodiny?
» Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky?

º Vzhledem k množství věřících studentek jsme domem spíše s misijní půdou, než abychom se citelně mohly zapojit do
života farnosti. Pozváním pro veřejnost jsou hudební a divadelní programy, které vzniknou tvořivostí děvčat (pravidelné
jsou Adventní akademie a Letní zpívánky s divadlem).

» Asi každý, kdo svěřenou službu bere zodpovědně a více
než jako práci ji prožívá jako své osobní poslání, má vždy
starost, aby vše běželo, jak má. Proto bych se s vámi podělila
i o bolesti, které je třeba nést. Děvčata jsou z rozbitých rodinných poměrů… křes1anská civilizační praxe se jich ještě nikde nedotkla… podpora a zájem rodičů při výchovné práci
jsou mizivé, spíše naopak se nestydí vyhrožovat a své osobní
prohry vtělit do smyšlených nespravedlností, které jim jsou
ze strany školského zařízení („jeptišek“) činěny. Bolestí je
i nastavení společnosti na výkon – tedy škola vzdělává, udílí
známky. Citelná je současná tendence vytvářet „školní komunity“, tedy klást správný důraz i na výchovu a prostředí ve
škole, což je chvályhodné. Samostatný domov mládeže, který podporuje přípravu do školy, je v mnoha případech „mimo
soutěž“, protože to není škola (ad přehlídka CŠ v Odrách).
Nabízená katolicita pojímaná v našem prostředí jako všeobecnost, univerzalita vzdělávacích směrů, vyznání, trávení
volného času je spíše handicapem, který se v dnešním specializovaném světě nehodí.
Největší radostí je vidět rozzářené oči, které z pod tváře
mladé dámy ještě dětsky čistě jásají nad složenou maturitou,
řidičákem, zvládnutím obávaného zkoušení, radost z povedené akce nebo z usmíření s rodiči…
Velkou radost nám činí svědectví těch, které už odešly
před lety. Z několika osobních dopisů za poslední rok:

Katolický domov studujících – domov mládeže
a školní jídelna
¶ Černá ulice č. p. 14 na Praze 1, činnost sester „v bílém hábitu“ a 83 středoškolských studentek tvoří pestré společenství
školského zařízení s názvem Katolický domov studujících –
domov mládeže a školní jídelna. Česká kongregace sester dominikánek oficiálně zřídila toto školské ubytovací zařízení
pro studující děvčata na slavnost Všech svatých roku 1991.
Před 101 lety sestry přišly do tohoto domu a staraly se zde
o sirotky (nejznámějším asi je bratr dominikán Silvestr Braito OP). V 50. letech byl v našem domě státem krátce a nuceně zřízen internát pro děti s vadami řeči, mezitím ale už byly
sestry vyvezeny na nucené práce. V 60. letech byl v domě internát pro chlapce, středoškoláky (krátce v domě pracoval jako vychovatel i Jaroslav Foglar), v 70. letech to byl internát
smíšený a od 80. let už jenom pro děvčata. Naše sestry se vrátily do svého domu v začátku 90. let a ponechaly si činnost,
která předcházela – ubytování pro studentky pražských středních škol jako domov mládeže se školní jídelnou.
Rodiče volí naše zařízení většinou z důvodu umístění
v centru města, příjemné cenové kalkulace a s vědomím, že
na jejich ratolesti někdo opravdu dohlédne…

„Vím, že jsem se dlouho neozývala, ale snad mi to odpustíte :o)
Včera jsem se dostala na KDS web stránky a mile mě překvapily…
Hezky jsem si zavzpomínala a odreagovala jsem se po celodenním
učení. Mám teB totiž zkouškový. Doufám, že se máte všichni dobře,
snad se u vás v příštím semestru ukážu. A taky ještě jednou moooc
děkuji za ta krásná léta, člověk si to všechno uvědomí o to více,
když už u vás není. I přes všechny strasti, kterých rozhodně nebylo tolik jako těch slastí, tak to byly jedny z nejhezčích let v mém životě. :o) Děkuji a přeji krásné prázdniny. Theresa Meindl“
„…Bydlím v opravdu maličkém bytě hned na náměstí. Bydlím
tu se svým manželem a půlroční dcerkou Evičkou. Asi bych se
měla nyní omluvit, nebo< jsem v Praze už několikrát byla, ale ni-

· Tvrdíme, že optimální přípravou na dobré studium, které
je důvodem k ubytování, je kvalitně prožívaná rekreace.
Aktivní, tvořivý přístup studentek ke svému volnému času
vzhledem ke svému životnímu stavu středoškolského studenta. To je metoda, kterou chceme vést k růstu v osobní zodpo3

kdy jsem neměla dost odvahy dojít až k Vám. Možná jsem se sama
za sebe styděla a možná jsem se také trochu bála, že tam nebude
nikdo, kdo by mě viděl rád. TeB ale vím, že jste stále takové, jaká já
nikdy asi nebudu – prostě úžasné, a tak, jak se dostanu do Prahy,
určitě přijdu. Krásný den, Dana.“
„Zdravím, sestřičky mé drahé, jakpak se Vám daří? Já mám
konečně doma internet, tak jsem se dostala na Vaše stránky a nestačila jsem zírat, jaký kus práce jste odvedly. Já to říkala pořád,
že jste začaly se vším, až já odešla :-) … Chybí mi ty hovězí léta,
vzpomínky se často vynořují a mně je občas pěkně smutno – přeci
jen to byly ty nejvýznamnější chvíle. Jednou dole, jednou nahoře.
Jo, byla to fakt paráda a v té době, kdy mě tak všechno a všichni
sejřili :-) A já si šla tou svou, ani bych neřekla, jak ráda bych to
vrátila. Neznamená to, že nejsem š<astná, to jsem a moc, ale bylo
to všechno tak bezprostřední a opravdu s malou dávkou odpovědnosti, že se to nedá zahladit. Můžu být hrdá na to, že až budu mít
děti a budou dospívat, budu jim mít stále co vyprávět a po mém boku bude stát ta nejlepší přítelkyně, kterou jsem poznala jen díky
KDS … Když jsem si otevřela pusu v práci, povídám, že je to všude stejný a zlatej “intr„ – tam jsem oponovala a někdo mě vyslechl, tady ani náhodou. Všichni si stěžují na systém a chování,
a když mají něco říct, mlčí. Nechápu, tak a< o tom nemluví, pokud
s tím pak nehodlají nic dělat a stát si za svým. … tím, jak jsem Vás
dlouho neviděla, se mně ta pusa rozjela, ale copak já Vám vůbec
vysvětluji! Vím, že víte … a speciální pozdrav pro slečnu vychovatelku Hanku a její trpělivost se mnou. S láskou Vaše Pája“

munismu sloužily obě budovy škole. Po roce 1989 je v budově gymnázia umístěno Arcibiskupské gymnázium a v našem
domě internát pro 130 dívek, které navštěvují více než čtyřicet různých škol v Praze.

· Protože jsou u nás ubytované dívky, které mají mnoho kulturních zájmů, máme u nás jiný režim než v ostatních internátech. Penzionové pojetí pedagogické práce umožňuje dívkám
naučit se organizovat si čas, chodit do divadel a na koncerty
nebo navštěvovat večerní jazykové kurzy nebo kurzy taneční
či sportovní. Pedagogové volného času nabízejí dívkám různé
aktivity, které jim pomáhají využít čas po škole jak k obnovení sil, tak k pěstování různých koníčků. Máme u nás kroužek
keramiky, výtvarné dílny, jazykové kroužky, vychovatelky navštěvují s děvčaty divadla, koncerty a další kulturní akce. Pořádáme diskotéku, na kterou zveme kluky z internátu Na Třebešíně, nebo koncert, na kterém dívky samy sestaví a předvedou celý program od koncertních čísel na různé nástroje přes
zpěv a balet až po break dance. Mnohé dívky mají různá školní vystoupení i v sobotu či v neděli. Proto pro ně rezervujeme
20 lůžek ve druhém patře, kde mohou být o víkendu.
¸ K ubytování na našem internátě přijímáme všechny dívky,
které navštěvují některou střední školu zařazenou do sítě škol
a které nejsou z Prahy. O ubytování je velký zájem, a proto
dáváme přednost dívkám, které bydlí daleko a nebo jsou
mladší. Ale naději má každá, během roku dívky odcházejí,
a proto můžeme přijmout i ty, na které se hned nedostalo. Provoz domova je dotován státem, a tak je cena za ubytování velmi výhodná (900 Kč měsíčně + stravné). Nabízíme také celodenní stravování od pondělí do pátku. Dívky si mohou dopředu přihlásit nebo odhlásit kterékoli jídlo. K obědu si mohou
vybrat ze dvou jídel.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce
S.M. Ing. Rafaele V. Slavíkové OP. (kh)
Kontakt: Černá 14, 110 00 Praha 1, tel.: 224 934 496; mail: kdsop@
tiscali.cz; http://kds.op.cz

Křesanský domov mládeže a školní jídelna
u sv. Ludmily, s.r.o.
¶ Křes1anský domov mládeže u sv. Ludmily má velmi vý-

¹ Jsme Křes1anský domov, a proto také usilujeme o vytvoře-

hodnou polohu, nachází se téměř v centru Prahy, přímo u stanice metra trasy A. O ubytování u nás mají zájem dívky z celé republiky, které přicházejí studovat do Prahy některou SŠ
nebo VOŠ, právě pro naši výhodnou polohu. Máme u nás
ubytované jak baletky, tak různé muzikantky a zpěvačky, studentky konzervatoře, a to často již od 11 či 12 let po celou dobu studia. Po osmi letech na internátě se některým dívkám
těžko odchází. Dále jsou u nás ubytované žákyně grafických
škol, sportovkyně, které navštěvují některé gymnázium nebo
obchodní školu, žákyně průmyslových škol či odborných učiliš1. Mezi 130 u nás ubytovanými děvčaty jsou i dívky s různým postižením (špatně slyší, vidí, chodí, jsou ze špatných
sociálních poměrů a nebo nemají studijní předpoklady). Navštěvují běžné nebo speciální školy a navazují přátelství s ostatními děvčaty. Pro dívky s tělesným postižením to u nás
není jednoduché, protože máme dům starý více než 100 let.
Všude jsou schody a jediný výtah v domě je pořád obsazený
i přesto, že zdravá děvčata musí chodit až do pátého patra
pěšky. Odměnou je jim krásný výhled z naší budovy na Hradčany a Petřín a také možnost za hezkého počasí se na jaře a na
podzim učit na terase, která vede kolem jejich pokojů po obvodu celé budovy. Domov patří kongregaci Školských sester
sv. Františka, které dům zakoupily již v roce 1910 jako v pořadí třetí budovu Dívčího reálného gymnázia na Královských
Vinohradech. V roce 1937 byly dvě vedlejší budovy v Korunní ulici strženy a místo nich postavena moderní budova gymnázia, která byla propojena i s naší budovou. V našem domě
bydlely především sestry, někteří profesoři a v nejvyšším patře studentky gymnázia a obchodní školy sester. I v době ko-

ní křes1anského společenství v domě. Není to jednoduché,
protože většina dívek o křes1anství mnoho neví. Především
usilujeme o dobré vztahy mezi vychovatelkami a děvčaty
a mezi děvčaty samotnými a nabízíme jim různé podněty
k zamyšlení. V domě žije komunita sester, která se za děvčata modlí a zve je ke společné modlitbě a slavení mše svaté.
Také vzniká malé křes1anské společenství a těšíme se, že
v příštím školním roce navážeme užší spolupráci s Misijním
centrem u sv. Apolináře. Členové komunity Chemin Neuf,
kteří mají centrum na starosti, by chtěli u nás v kavárně realizovat každý měsíc evangelizační program. Nejlepší evangelizací však je navázání dobrých přátelských kontaktů, pak je
v osobním rozhovoru možné otevřít i otázky, které někdy sami máme strach vyslovit nahlas.
º Domov mládeže se do vlastního života farnosti nezapojuje, protože většina dívek na víkendy jezdí domů. Ve všední
dny je však každé odpoledne otevřena v naší jídelně Kavárna
u sv. Ludmily, která nabízí příležitost k různým setkáním.
Dívky kavárnu využívají jako návštěvní místnost. Protože
státní dotace nestačí na pokrytí celého provozu a už vůbec ne
na údržbu a obnovu budovy a zařízení, provozujeme o víkendech a v době školních prázdnin doplňkovou obchodní činnost – ubytování a stravování. Přijíždí k nám nejrůznější turistické, ale i poutní zájezdy. Mnohé z nich využívají naši kapli ke společné modlitbě nebo ke slavení mše svaté. Do naší
jídelny chodí studenti arcibiskupského gymnázia na oběd
a také řada lidí zaměstnaných v okolí. I mnozí starší lidé jsou
rádi, že si nemusí sami vařit a že se dostanou do společnosti.
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» Moje největší radost je milý úsměv na tváři děvčat, když se

Celou řadu služeb nabízíme také pedagogům. Na vybrané
kurzy pro pedagogy získala naše poradna akreditaci MŠMT.
Jsme k dispozici i katechetům a kněžím, kteří se chtějí poradit o přístupu k dětem a mládeži.
l Kdo se může stát vaším klientem?
Naše pracoviště poskytuje služby dětem z církevních škol
v Praze a okolí. Dále poskytujeme služby dětem z dalších
pražských škol – mateřských, základních, středních i vyšších,
se kterými KPPP uzavřela dohodu o spolupráci. Klientem poradny se však může stát kterékoli dítě, či dospívající z celé
ČR, pokud jeho zákonný zástupce o služby KPPP požádá.
l Zabývá se vaše poradna také aktuálními problémy mládeže?
KPPP realizuje dlouhodobý projekt zaměřený na prevenci
společensky nežádoucích jevů, jako je šikana, závislosti, nevhodné sexuální chování, rasismus apod. Projekt je určen žákům druhého stupně ZŠ a studentům nižších ročníků gymnázií. Cílem projektu je posílit a upevnit pozitivní životní hodnoty, jako jsou zdravé sebevědomí, dobré vztahy v kolektivu
a zdravý životní styl. Programy probíhají ve třídních kolektivech přímo na školách pod vedením školených lektorů. Do
programu se aktivně zapojují také pedagogové. Rodičům dětí
jsou nabízeny besedy na téma „Úskalí dospívání“. Do projektu je zapojeno cca 3000 dětí z více než dvaceti škol.
l Jaké jsou největší radosti a starosti ředitelky KPPP?
Opravdu velkou radost mám z našeho dobrého pracovního týmu. Všichni táhneme za jeden provaz, jsme i lidsky dobrými
přáteli. Radost mám také ze zvyšujícího se zájmu klientů.
Části našich nových klientů doporučil návštěvu u nás známý,
část našla kontakt na internetu.
Těší mě také hezké prostředí či interiér poradny.
Největší radost prožívám z Božího doprovázení a požehnání pro naši práci.
Největší starostí jsou kapacitně nedostatečné prostory.
Odborníci jsou nuceni se ve svých pracovnách střídat, což
komplikuje práci s klienty. Rozšíření pracoviště je hlavní prioritou v plánech do budoucna. Nyní se zdá, že i v této oblasti
se blýská na lepší časy.
Další podstatnou starostí ředitelky jsou i dostatečné finanční zdroje. Přestože je to každoročním oříškem, jsou naše
služby pro klienty zdarma.
Stálou výzvou je naše snaha opravdu pomáhat.
Za rozhovor děkujeme paní ředitelce
PhDr. Ivaně Bernardové. (kh)

jim ve škole daří a v domově najdou dobré kamarádky. A starost? Abychom všichni byli otevřeni vanutí Ducha svatého
a pro každého, kdo k nám přijde, měli srdce otevřené. Protože domov, to je přece přijetí, odpočinek a radost ze společenství.
Za rozhovor děkujeme paní ředitelce
S.M. RNDr. Dolores Z. Richtrové OSF. (kh)
Kontakt: Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2, tel.: 224 900 681; mail:
dm@kdm.cz; www.kdm.cz

Křesanská pedagogicko-psychologická poradna
l Představte nám svou poradnu.
Křes1anská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP) je
jedinou poradnou zřízenou katolickou církví v České republice. Vznikla v roce 1994 a od 1. 1. 1995 byla zařazena do sítě
škol a školských zařízení MŠMT. Jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.
l Proč má vaše poradna v názvu „křes<anská“, v čem je specifická?
Pokoušíme se zapojovat křes1anské výchovné zásady přímo
do poradenské praxe. Řada rodičů se na naši poradnu obrací,
protože se chce poradit o výchovných otázkách. Pokud jsou
tito rodiče křes1any, dotýkají se často výchovné otázky i jejich náboženského přesvědčení a praxe. V KPPP otevírají toto téma snadněji, protože vědí, že se setkávají s odborníky,
pro které je víra také vysokou hodnotou. Na druhé straně pracovníci poradny nezjiš1ují náboženské přesvědčení rodičů,
pokud oni sami toto téma neotevřou.
Za své klienty se také modlíme.
Dalším naším specifikem je téměř rodinné prostředí, které
se dlouhodobě pokoušíme vytvářet. Preferujeme přátelské setkání odborníka a rodiče nad problémem dítěte před úředním
prostředím a přístupem.
l Co klientům nabízíte?
Našimi klienty jsou děti a mládež od tří let do maturity resp.
do ukončení studia na VOŠ. Pokoušíme se pomáhat s řešením
výchovných a výukových potíží těchto dětí i dospívajících.
U malých dětí jde nejčastěji o posuzování školní zralosti, ale
i o adaptační problémy v MŠ, o výchovné problémy týkající
se vztekání, plačtivosti, sourozeneckých konfliktů, o pomočování apod. U školáků jde nejčastěji o diagnostiku poruch
učení, hyperaktivity, míry nadání. Ověřujeme předpoklady
pro studium na výběrových školách. Žákům, kteří ukončují
ZŠ, pomáháme s jejich profesní orientací.

Kontakt: Pernerova 8, 186 00 Praha 8, tel.: 222 322 624; mail: poradna@
kppp.cz, www.kppp.cz

Bohoslužby v rozhlase
14. 9.
21. 9.
28. 9.

Katolické mše v září 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:
S VÁTEK P OVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE : katedrála sv. Ducha, Hradec Králové (Mons. František Hladký)
25. NEDĚLE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ : bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora
S LAVNOST SV. V ÁCLAVA : Mariánské náměstí, Stará Boleslav (kardinál Miloslav Vlk)

Bohoslužby v televizi NOE
6. 9.

MŠE SV. PŘI OSLAVÁCH

700. VÝROČÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE (10:00): katedrála sv. Ducha, Hradec Králové (kard. Karl Lehmann, biskup mohučský)
13. 9. „Z NOJEMSKÉ VINOBRANÍ “ – děkovná bohoslužba za úrodu (12:00): kostel sv. Mikuláše, Znojmo (P. J. Bartoš)
14. 9. S VÁTEK P OVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE (14:00): svěcení nového kostela v Šumné, okr. Znojmo (Mons. Vojtěch Cikrle)
21. 9. 25. NEDĚLE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
28. 9. S LAVNOST SV. V ÁCLAVA (10:00): katedrála sv. Václava, Olomouc (Mons. Jan Graubner)
Od 12. do 15. 9. můžete sledovat přenosy z apoštolské cesty papeže Benedikta XVI. v Lurdech a Paříži.
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Z biskupských diářů

Z diáře biskupa Herbsta

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

7. 9. 11:00 Kostomlaty nad Labem – mše sv.
14. 9. 15:00 Kokešov – mše sv.
15. – 17. 9. Svatý Hostýn – účast na III. vědecké katechetické konferenci
21. 9. 9:00 Tachlovice – mše sv. s biřmováním
27. 9. 10:00 Stará Boleslav – Národní svatováclavská pou1
17:00 Stochov – mše sv.
28. 9. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., slavnost sv. Václava
15:00 Vranov u Benešova, kostel sv.
Václava – mše sv., slavnost sv. Václava

Z diáře pana kardinála
5. 9. 17:30 Sál kardinála Berana, AP –
konference s Jérômem Vignonem,
prezidentem Francouzských sociálních týdnů
9. 9. 17:00 Karolinum – správní rada Univerzity Karlovy
10. 9. 18:00 Passau – pódiová diskuse, zahájení cyklu setkání Menschen in Europa
12. 9. 15:00 Slaný, náměstí – požehnání pamětní desky na piaristické koleji
Slaný, kostel sv. Gotharda – mše sv.,
350. výročí příchodu piaristů
13. 9. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., jáhenské svěcení
14. 9. 10:00 K. Vary, kostel sv. Máří Magdalény – mše sv., oslavy 650 let města
15. – 23. 9. Libanon – Ekumenické setkání
biskupů
27. 9. 10:00 Stará Boleslav – Národní svatováclavská pou1
28. 9. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., slavnost sv. Václava
16:00 III. hradní nádvoří před katedrálou – kulturně-duchovní svatováclavský program
17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
svatováclavské nešpory a koncert
20:00 Senát – 10. jubilejní svatováclavský večer
29. 9. 11:00 Čerčany – posvěcení budovy
a slavnostní zahájení činnosti hospice
Dobrého pastýře

Z diáře biskupa Malého
7. 9. 8:30 Poříčí nad Sázavou – mše sv.
9. 9. Mnichovice – vizitace
18:00 mše sv. tamtéž
14. 9. Bystřice u Benešova – mše sv. (750.
výročí)
17. 9. 10:00 Vinoř – mše sv.
17:00 Praha-Lužiny, mateřská škola
Srdíčko – setkání s rodiči
20. 9. 10:00 Tetín – vikariátní pou1
21. 9. 8:30 Trhový Štěpánov – mše sv.
s biřmováním
23. 9. 9:00 Praha-Holešovice, mateřská
škola – vizitace
27. 9. 10:00 Stará Boleslav – Národní svatováclavská pou1
28. 9. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., slavnost sv. Václava
17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
nešpory

Z Act 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

Dekret ohledně pokusu
o svátostné svěcení ženy
Dne 30. 5. 2008 byl v L’Osservatore
Romano publikován následující dekret
Kongregace pro nauku víry:
Všeobecný dekret o přestupku, který se
týká pokusu o svátostné svěcení ženy
Kongregace pro nauku víry v zájmu
obrany podstaty a platnosti kněžského
svěcení na základě zvláštní pravomoci
udělené nejvyšší církevní autoritou
(srov. kán. 30 CIC) na řádném zasedání
dne 19. prosince 2007 ustanovila:
Při zachování ustanovení kán. 1378
CIC podléhá exkomunikaci latæ sententiæ, vyhrazené Apoštolskému stolci (realizované bez rozhodnutí představeného), jak ten, kdo by se pokusil udělit
svěcení ženě, tak dotyčná žena, která by
se pokusila svěcení přijmout.
Pokud ten, kdo by se pokusil udělit
svěcení ženě, nebo žena, která by se pokusila přijmout svěcení, je věřícím Kodexu kanonického práva východních
církví, pak při zachování ustanovení
kán. 1443 tohoto Kodexu bude potrestán vyšší exkomunikací, jejíž odnětí je
vyhrazeno Apoštolskému stolci (srov.
kán. 1423 CCEO).
Tento dekret vstupuje v platnost
dnem jeho vydání v L’Osservatore Romano. William kardinál Levada, prefekt

Svatováclavská sbírka
na církevní školství
Při bohoslužbách v neděli 28. září 2008

6

proběhne Svatováclavská sbírka na církevní školství.
V loňském roce bylo vybráno 561
765,50 Kč a prostředky byly rozděleny
církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi. Celkem
byla školám zaslána částka 1 309 016
Kč jako příspěvek na úhradu jejich provozních nákladů a na nákup učebních
pomůcek a vybavení (z toho bylo 22
810 Kč odesláno ČBK jako příspěvek
do fondu církevních škol). Dále 119 437
Kč bylo použito na školení (vzdělávání)
pracovníků škol a jako příspěvek na
úhradu nákupů tiskovin škol a úhrady
jejich pojistného. Protože výdaje přesahovaly příjmy ze sbírky, byly pokryty
i příspěvkem Arcibiskupství pražského.

PERSONALIA

Složení farářských zkoušek
Dne 17. 6. 2008 v souladu s příslušnými
ustanoveními, před komisí řádně jmenovanou místním ordinářem úspěšně
složili farářskou zkoušku Mgr. Jan Balík, Mgr. Jan Böhm, RNDr. Mgr. Vladimír Kalík, Mgr. Ing. Michal Němeček,
Mgr. Josef Ptáček a Mgr. Tomáš Roule,
kněží pražské arcidiecéze.

Dosažení vědecko-pedagogické
hodnosti vyučujících na
KTF UK v Praze
Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., vedoucí katedry biblických věd KTF UK v Praze,
byl ke dni 1. 7. 2008 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci jmenován docentem pro obor biblických věd. K dosažení vědecko-pedagogické hodnosti
srdečně blahopřejeme.

Změny řeholních představených
l Dne 28. 6. 2008 byla S.M. Pavla Marie Hadrabová AF zvolena generální
představenou Sester Apoštolátu sv.
Františka a S.M. Thoma Marie Píšová
AF byla jmenována místní představenou domu Sester Apoštolátu sv. Františka v Proboštské 3, Praha-Dejvice.
l Dne 20. 6. 2008 ukončila výkon
funkce provinciální představená Českomoravské provincie Římské unie řádu
sv. Voršily Ing. Klára Jana Ptáčková
OSU a od 21. 6. 2008 zahájila výkon
téže funkce Mgr. Anežka Alice Macková OSU.

Jmenování čestných prelátů
Titulem prelát Jeho Svatosti byli oceněni Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík,
Th.D., farář ŘK akademické farnosti

Praha, Mons. ThLic. Bohumil Kolář, sídelní kanovník Metropolitní kapituly
v Praze, Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík,
kancléř Metropolitní kapituly v Praze
a externí učitel KTF UK v Praze,
a Mons. Miroslav Vágner, kanovník penitenciář Metropolitní kapituly v Praze
a notář kurie. Rozhodnutí Svatého otce
o udělení titulů, která byla podepsána
v Římě 19. 5. 2008, slavnostně předal
novým prelátům v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze 21. 6. 2008
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Srdečně blahopřejeme.

Kněžské svěcení
Dne 21. 6. 2008 přijali v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kněžské svěcení jáhni pražské arcidiecéze
Piotr Henryk Adamczyk, Mgr. Martin
Vlček a Mgr. Stefan Michal Wojdy≥a.
Světitelem byl kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pražský.

Ustanovení
ThLic. Prokop Brož byl na základě žádosti prof. Ludvíka Armbrustera SJ, děkana
KTF UK v Praze, s účinností od 1. 9. 2008
jmenován a ustanoven kaplanem KTF UK
v Praze. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
P. Josef Čunek SJ byl s účinností od 1. 7.
2008 uvolněn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnosti u kostela sv. Štěpána,
Praha-Nové Město, a ŘK duchovní správy
u kostela sv. Ignáce, Praha-Nové Město.
Martin Duchoslav byl s účinností od 1. 7.
2008 jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním ŘK farností Sázava-Černé Budy, Úžice u Kutné Hory a Rataje nad Sázavou. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Dr. Vojtěch Eliáš byl s účinností od 1. 7.
2008 jmenován a ustanoven rektorem klášterního kostela Panny Marie Bolestné
(U Alžbětinek), Praha-Nové Město.
P. Stanisław Gryń OFMConv. byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 7. 2008 jmenován a ustanoven
rektorem klášterního kostela sv. Jakuba
Staršího, Praha-Staré Město, a kaple sv.
Anny, Praha-Staré Město.
P. Mgr. Jeroným Filip Hofmann O.Præm.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. 7. 2008 uvolněn
z funkce administrátora ŘK farnosti u kostela sv. Norberta, Praha-Střešovice.
P. Wolfgang Karel Horák O.Præm. byl
na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 7. 2008 jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti u kostela sv. Norberta, Praha-Střešovice.
Pavel Jančík, kněz litoměřické diecéze,
byl s účinností od 1. 7. 2008 uvolněn
z funkce administrátora in spiritualibus ŘK

farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže, Praha-Vinoř, a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven administrátorem
tamtéž a pověřen duchovní službou ve formačním centru Díla Mariina, Praha-Vinoř.
Ing. Mgr. Michal Kimák byl s účinností
od 1. 7. 2008 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farností Zlonice,
Budeničky, Klobuky v Čechách, Kmetiněves, Panenský Týnec, Peruc, Radonice nad
Ohří, Slavětín nad Ohří, Smolnice, Hobšovice, Vraný u Slaného a Vrbno nad Lesy.
Tímto ustanovením se nemění ani neruší
ostatní ustanovení.
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. byl s účinností od 1. 7. 2008 jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním ŘK farnosti Český Brod. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Karel Kočí byl s účinností od 1. 7.
2008 jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním ŘK farnosti Roudnice nad Labem. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
P. ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD byl
na základě žádosti prof. Ludvíka Armbrustera SJ, děkana KTF UK v Praze, s účinností od 1. 9. 2008 uvolněn z funkce kaplana KTF UK v Praze.
P. Pavel Koudelka SJ byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. 7. 2008 uvolněn z funkce farního vikáře
ŘK farnosti u kostela sv. Štěpána, PrahaNové Město.
P. Mgr. Petr Koutecký SJ byl s účinností
od 1. 7. 2008 jmenován na dobu 3 let okrskovým vikářem II. pražského vikariátu.
Tímto ustanovením se nemění ani neruší
ostatní ustanovení.
Cyril Kubánek byl s účinností od 1. 9.
2008 jmenován a ustanoven kaplanem ZŠ
Maltézských rytířů v Kladně. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Ing. Pavel Lepařík SDB byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností
od 1. 7. 2008 uvolněn z funkce výpomocného duchovního ŘK duchovní správy
u kostela sv. Kříže, Praha-Nové Město.
P. Mgr. Josef Mendel SDB byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností
od 1. 7. 2008 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘK farnosti u kostela
sv. Petra a Pavla, Praha-Bohnice.
Mgr. Jaroslav Miškovský byl s účinností
od 1. 7. 2008 uvolněn z funkce rektora klášterního kostela Panny Marie Bolestné
(U Alžbětinek), Praha-Nové Město, a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK farnosti u kostela sv.
Prokopa, Praha-Žižkov. Ustanovení nemocničním kaplanem zůstává nadále v platnosti.
Ing. Mgr. Marek Miškovský byl s účinností od 1. 7. 2008 jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním ŘK farností Sedlčany, Dublovice, Chlum u Sedlčan, Jesenice u Sedlčan, Kosova Hora a Počepice.
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Tímto ustanovením se nemění ani neruší
ostatní ustanovení.
MVDr. Jiří Nastuneak byl s účinností od
1. 7. 2008 uvolněn z funkce administrátora
in materialibus ŘK farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže, Praha-Vinoř.
Mgr. Ondřej Pávek byl s účinností od 1. 7.
2008 uvolněn z funkce výpomocného duchovního ŘK farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, Praha-Chodov, a s účinností od
téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem ŘK farnosti u katedrály sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany.
P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv. byl
na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 7. 2008 uvolněn z funkce
rektora klášterního kostela sv. Jakuba Staršího, Praha-Staré Město, a kaple sv. Anny,
Praha-Staré Město, a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven výpomocným duchovním tamtéž.
Jiří Rozmajzl byl na základě vlastní rezignace s účinností od 1. 7. 2008 uvolněn
z funkce faráře ŘK farnosti u kostela sv.
Vojtěcha, Příbram VI-Březové Hory,
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem tamtéž.
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak MIC
byl s účinností od 1. 7. 2008 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního ŘK
farnosti Hrádek. Ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. Mgr. Marek Sklenář SDB byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností
od 1. 7. 2008 uvolněn z funkce farního vikáře ŘK farnosti u kostela sv. Petra a Pavla,
Praha-Bohnice.
RNDr. Mgr. Ladislav Souček byl s účinností od 1. 7. 2008 jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním ŘK farnosti Pečky. Tímto ustanovením se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
Mons. Miroslav Vágner byl na základě
vlastní rezignace s účinností od 1. 7. 2008
uvolněn z funkce faráře ŘK farnosti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, PrahaHradčany, a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven výpomocným duchovním tamtéž.
P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha
O.Præm. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. 7. 2008
uvolněn z jáhenské služby v ŘK farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie, PrahaStrahov, a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním vikářem tamtéž.
Vladimír Valenta byl na základě vlastní
rezignace s účinností od 1. 7. 2008 uvolněn
z funkce faráře a z funkce výpomocného
duchovního ŘK farnosti Pečky.
Mgr. Martin Vlček byl s účinností od 1. 7.
2008 uvolněn z jáhenské služby v ŘK farnosti Řevnice a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven farním vikářem ŘK
farnosti u kostela sv. Antonína, Praha-Holešovice, a farním vikářem excurrendo ŘK farnosti u kostela sv. Gotharda, Praha-Bubeneč.

Mgr. Stefan Michal Wojdyła byl s účinností od 1. 7. 2008 uvolněn z jáhenské služby v ŘK farnosti Kolín a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven farním
vikářem ŘK farnosti u kostela Panny Marie
Královny Míru, Praha-Lhotka.
Mgr. Jiří Čepl, kněz brněnské diecéze,
Mgr. Marie Chalupecká, P. doc. JUDr.
Jiří Kašný, Th.D., SDB, ThLic. JUDr.
Marie Kolářová, Mgr. Lucie Moravcová,
Mgr. Petr Obdržálek, Mgr. Jaromír
Odrobiňák, PhDr. Maria Mlada Ondrášová, Mgr. Jakub Polívka, kněz královéhradecké diecéze, Mgr. Pavel Reumann,
trvalý jáhen pražské arcidiecéze, Roman
Staněk, Mgr. Pavel Trefný, Mgr. Richard Urfus, Mgr. Dipl.techn. Petr Váňa, trvalý jáhen pražské arcidiecéze, JUDr.
Ivan Vávra, Mgr. Martina Vintrová,
JUDr. Milan Závurka a Mgr. Marie
Zettlová byli s účinností od 16. 7. 2008 do
16. 7. 2013 jmenováni advokáty Interdiecézního církevního soudu České provincie.

Výročí svěcení
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek SJ, na odpočinku v Praze
12. 9. 1946 (62 let)
Angelo Jason Scarano, Th.D., S.S.L., farní
vikář v Praze-Stodůlkách a odborný asistent KTF UK.
21. 9. 2003 (5 let)
P. Mgr. Bogus≥aw Stanis≥aw Surma
O.Præm., farní vikář u sv. Ludmily v Praze
na Vinohradech
28. 9. 2003 (5 let)

Životní jubilea
Mgr. Michal Procházka, okrskový vikář
3. 9. 1973 (35 let)
Václav Barták, emeritní farář
9. 9. 1925 (83 let)
Rafa≥ Marcin Sulwestrzak, administrátor
v Praze-Chvalech
10. 9. 1973 (35 let)
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, tit. biskup
litomyšlský
14. 9. 1924 (84 let)
Bořivoj Mošna, osobní děkan, kaplan Charitního domova Mukařov
19. 9. 1925 (83 let)
František Benda, farář v Ořechu
22. 9. 1928 (80 let)
ThDr. Vladimír Benda, kněz pražské arcidiecéze ve výslužbě 30. 9. 1927 (81 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

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;
http://ps.apha.cz
6. 9.
9:00
Formační den a požehnání katechetům
19. 9. 20:00 Modlitba Taizé

3.–5. 10. Setkání pastoračních asistentů na Svaté Hoře*, P. Mgr. Vladimír
Málek, PS
* jen pro přihlášené

Čteme v listech apoštola Pavla
V rámci Roku svatého Pavla připravilo
Pastorační středisko cyklus setkání tematicky zaměřených na osobnost apoštola Pavla. Jednotlivých přednášek se
ujali Mons. Aleš Opatrný, Kateřina
Lachmanová a P. Angelo Scarano. Setkání se budou konat vždy ve středu – 8.,
15., 22. a 29. 10.; 5. a 12. 11. 2008, a to
od 19:30. Pro účast na semináři není
předchozí přihlášení nutné. První přednášku na téma Svatý Pavel jako člověk pronese Ph.Lic Kateřina Lachmanová, Th.D. ve středu 8. října.

Rekolekce
s P. Józefem Augustynem SJ
Karmelitánské nakladatelství spolu
s Pastoračním střediskem pořádá ve
dnech 14.–16. 11. 2008 již tradiční rekolekce P. Józefa Augustyna SJ na téma: Život člověka je zápas. Některá důležitější témata, kterých se dotkneme
během rekolekce: krása i zranitelnost
lidského života; lidský život máme bránit; i kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla; boj Abraháma a dalších velikých postav SZ; vítězný Ježíšův zápas; Neposkvrněná Panna – znamení
definitivního vítězství; náš každodenní
zápas a naděje na vítězství; rozjímání
Božího slova – pomoc a ochrana v našem zápolení. V rekolekci se kromě
přednášek nabízí možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí. Účastníci mohou klást písemné dotazy nebo využít nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem.
Program bude zahájen v pátek
v 17:30 registrací a v 18:00 slavením
eucharistie. Po zaslání přihlášky dotyčnému pošleme podrobnější informace
se složenkou k uhrazení nákladů na rekolekci – 150 Kč.
Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně nejpozději do 7. listopadu 2008 na adrese Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, nebo
na http//:ps.apha.cz

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

Přípravy na manželství
Termíny osmidílných Společných příprav na život v manželství v školním ro-
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ce 2008/2009 jsou 7. 10. – 2. 12. 2008,
20. 1. – 10. 3. 2009 a 7. 4. – 26. 5. 2009
vždy od 19:30. Místo konání: pražské
Pastorační středisko (Kolejní 4). Přihlášky a bližší informace naleznete na
adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/

Osamělé maminky
Pravidelná sekání osamělých maminek
(rozvedených, vdov, svobodných) budou po prázdninách probíhat formou
duchovní obnovy vždy v sobotu 6. 9., 4.
10. a 8. 11. 2008 od 14 do cca 17 hodin,
tentokrát v pražské rezidenci jesuitů,
Ječná 2, Praha 2. Obnovu společenství
maminek povede P. Josef Čunek SJ. Na
setkání srdečně zveme všechny maminky žijící v obtížné situaci jejich manželství, i ty, které se setkání osamělých dosud nezúčastnily. Viz též http://cpr.apha.cz/osamele/

Křesanská psychol. poradna
Po prázdninovém omezeném provozu
poradna opět rozšiřuje termíny bezplatných konzultací. Poradna je určena pro
klienty s osobními i vztahovými problémy, kteří se přihlašují předem telefonicky v Centru. Věnují se jim věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci.
Více o různých možnostech křes1ansky
orientovaného poradenství na adrese
http://cpr.apha.cz/poradenstvi/

Poradna přirozeného
plánování rodičovství
sídlí v Mateřském centru Domeček v Praze 4 a nabízí pomoc při orientaci ve vaší
plodnosti, bezpečnou a přirozenou metodu vyhnutí se těhotenství, pomoc při odhalování příčin neplodnosti, pomoc při
orientaci v různých formách antikoncepce a časné rozpoznání těhotenství.
Poradna je určena jak ženám, tak
i snoubeneckým či manželským párům.
Samozřejmostí je individuální přístup,
respekt a úcta ke každému zájemci. Těžištěm práce je symptotermální metoda
přirozeného plánování rodičovství
(PPR). Poradenství je zdarma.
Do poradny je třeba se objednat předem telefonicky na čísle 777 200 431
nebo e-mailem na adrese ppr.por@o2
active.cz. I k této poradně naleznete informace na adrese http://cpr.apha.cz/
poradenstvi/

Sobota pro manželky
Letošní druhé celodenní setkání žen žijících v manželství se uskuteční v sobotu 25. 10. od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6), tentokrát s P. Vojtěchem Kodetem OCarm.

Součástí programu bude sdílení ve skupinkách. Polední občerstvení bude zajištěno, odpoledne bude příležitost ke
svátosti smíření a na závěr programu
mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo jejich rodinu. Zájemkyně se mohou hlásit již nyní
telefonicky nebo mailem v Centru anebo na http://cpr.apha.cz/manzelky/, kde
naleznou bližší informace a ohlasy
z minulých sobot.

běhne příprava na biřmování, která vyžaduje pravidelnou účast na všech setkáních semináře.

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
– lektorský kurz

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
l Zveme všechny mladé ve věku
12–16 let na první víkendovku do Nazareta! Tentokrát pod názvem „Jak být
drsnej chlap a hustá žena“ – O módě,
gentlemanství, etiketě a vnitřní kráse.
Termín: 19.–21. 9. Začínáme v pátek
večeří a končíme nedělním obědem.
Účast, prosíme, ohlaste telefonicky nebo mailem. S sebou spacák, buchtu
a 250 Kč. Kontakt: 244 910 469 nebo
nazaret@apha.cz. Více informací najdeš na www.praha.signaly.cz.
l Byl/a jsi na setkání ActIv8 nebo
v Sydney? A chceš se zase potkat s přáteli, které jsi tam poznal/a? Tak přijef
na Nazaretské setkání AFTER ACTIV8
& WYD v termínu 3.– 4. 10.! Fotky,
vzpomínky, svědectví a dobrá parta zajištěny! Začínáme v pátek v 19 hodin
společnou večeří, končíme v sobotu večer. Je možné se zdržet do neděle a zúčastnit se farní mše svaté, pobýt u nás,
projít se Prahou. Prosíme o přihlášení
na tel. 244 910 469 nebo emailem na
adcm-pha@volny.cz. Více informací už
brzy na www.praha.signaly.cz.
l I v letošním roce rozjíždíme nový
ročník Školy partnerství – tentokrát
v novém kabátě! Takže pokud je ti
17–30 let a jsi svobodný(á), neváhej
a přihlas se! Partner není podmínkou -.
Přihlášku se jménem, věkem, adresou
a mobilním číslem posílej na adresu
mladez@apha.cz. Více na www.praha.signaly.cz nebo na tel. 244 910 469,
příp. na výše uvedeném emailu.
l Animátorský kurz se už brzy také
dočká své „reformy“. Pokud se ti nechce čekat do příštího roku a je ti mezi 16
a 30 lety, přihlas se do „Nul1áku“ – nultého ročníku kurzu, na který v příštím
školním roce navážou zcela noví animátoři. I v „Nul1áku“ se můžeš těšit na
přednášky a diskuse na různá témata
(pedagogika, psychologie, teologie…),
hry (především z oboru zážitkové peda-

Program efektivního rodičovství je určen především rodičům předškolních
dětí, kterým nabízí podněty, jak z domova vytvořit pro děti zázemí podpory,
porozumění a lásky, jak rozumět chování svých dětí, jak ho ovlivňovat, jak vést
děti k zodpovědnosti, samostatnosti,
spolupráci, zvládání těžkostí … prostě
jak zkvalitnit vlastní rodičovskou roli.
Vzhledem k velkému zájmu o tento
program otvíráme kurz pro lektory Programu efektivního rodičovství. Kurz je
akreditovaný ministerstvem školství
a povedou ho zkušení lektoři z Centra
pro rodinu a sociální péči Brno.
Kurz má celkem 5 sobotních setkání
od 9:30 do 16:30. První dvě budou 6. 12.
a 13. 12. 2008, další tři v lednu a únoru
2009, termíny upřesníme.
Pro zájemce během kurzu zajistíme
hlídání dětí. Místo konání v Praze bude
upřesněno. Účastnický poplatek je
3000 Kč, pro zájemce, kteří mají trvalé
bydliště v Praze (díky grantu Magistrátu), a zájemce, kteří do budoucna vážně
uvažují stát se lektory Centra pro rodinu
v Programu efektivního rodičovství, je
stanoven účastnický poplatek na pouhých 1200 Kč. Aktuální informace naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-rodicovstvi/ Zájemci
se přihlašují telefonicky či mailem
v Centru.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10,
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
l Modlitební setkání – každé úterý
v 19:30, první setkání bude až 30. 9.
l Seminář „Jak žít s Duchem svatým“
– celoroční otevřený program, seminář
CHO pro mladé do 30 let vždy ve
čtvrtek od 19:30 v Misijním centru AP,
začneme od října, v rámci semináře pro-

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež
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gogiky), animaci liturgie a určitě skvělou partu! Více na www.praha.signaly.
cz, tel. 244 910 469 nebo na emailu
adcm-pha@volny.cz (kam taky můžeš
poslat přihlášku do kurzu) První setkání
„Nul1áku“ bude 17.–19. října.
l První Večery ve středu budou 15. 10.
na obvyklém místě v Klubu u P. M.
Sněžné na Jungmannově nám. Začínáme opět v 18:30, tentokrát na téma „Komunita Taizé“ – ve stylu Taizé bude
i adorace.

Komunita
Chemin
Neuf
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice,
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz
l Modlitební setkání – každé úterý
v 19:30, první setkání bude až 30. 9.
l Škola jazyků v Anglii nebo ve Francii od 1. 10. do 15. 12.
l Cyklus A (ve Francii; teologická
a duchovní formace, život ve společenství) od října do prosince.
l Služba – pobyt spojený se službou,
sdílení každodenního života v Komunitě, formace skrze bratrský život a službu
ve Francii nebo v Čechách.

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
2. 9. 19:30 přednáška P. ThLic. Jana
Houkala: „Vím komu jsem uvěřil?“
aneb o cestách k víře v běhu staletí.

Křesanský kulturní festival
Dobříšské záření
l

12. 9. 18:00 vernisáž výstavy
,,Spolčo-salon“: skupina mladých ve
věku 16 až 19 let vystavuje své výtvarné práce.
l
14. 9. 18:00 koncert folkrockové skupiny Repete.
20. 9.
18:00 koncert vokálního
souboru Gontrassek v katolickém kostele. Jubilate Deo – hudba na českých
kůrech kolem r. 1600.
l
21. 9. 14:00 dětské odpoledne:
u kostela Českobratrské církve evange-

lické Nafukovací hrad, soutěže, „Jiří
Smrž a Caine“ – folkoví písničkáři. Pohádka divadelního souboru Studna.
l
25. 9. 18:00 večer s hostem: religionista doc. Pavel Hošek, Th.D. – na
evangelické faře. Dokumentární film
Most přes Wadi a beseda o spolužití židů, muslimů a křes1anů.
l
28. 9. 19:00 Swing band Dobříš
– velký koncert v zrcadlovém sále zámku. Swingová hudba od 20. let 20. století.

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

Spiritual Fest již pošesté
Svátek spirituálů, takto festival nazývá
„otec zakladatel“ Marek Šlechta z vokálního souboru Geshem. Kromě tohoto
hudebního tělesa se můžete těšit na černošské spirituály v nejrůznějších stylech v provedení těchto interpretů: Cantuta, Danielis, Rolnička, Columbella,
Myšáci, YMCA Jakoubek, Acant, Bon
Bon, DNA, Grandis, Hradecké komorní
tucteto, Svá1a Karásek, Besharmonie,
Mošny, Geshem, Lee A. Davison
(USA) a VocKap. Sobota 20. 9. 2008 od
14:00 do 22:00 v Komunitním centru
sv. Prokopa, vstupné dobrovolné, více
informací na www.festival.spiritualy.cz

Třináctého na třináctce
Letošní třetí pokračování koncertů z cyklu Třináctého na třináctce, do kterého
si Slávek Klecandr zve rozličné hudební hosty, nebude úplně obvyklé. Jeho
hostem bude Oboroh, šestičlenná hudební skupina, kterou tento východočeský písničkář před 20 lety založil. Koncert se koná v sobotu 13. září 2008 od
19 hodin v kapli Komunitního centra sv.
Prokopa, vstupné je dobrovolné. Místa
je možné si rezervovat do 12. 9. na mailové adrese 13na13@centrum.cz

Kurzy Alfa
ŘK farnost sv. Jakuba St. pořádá v Komunitním centru sv. Prokopa seminář
pro dospělé, jehož cílem je představení
základů křes1anství. 24. září – 8. prosince 2008; každou středu od 9:45 do
12:00. Tento program pořádáme pravidelně od roku 2001 pod „pracovním názvem“ kurzy ALFA. V rámci deseti po

sobě jdoucích setkání, která zahrnují
přednášky, diskusi nad danými tématy,
občerstvení i možnost si popovídat, se
postupně otvírá prostor pro nový pohled
na důležité otázky, které se nás všech
bytostně dotýkají: Jak naložit s přítomným utrpením a bolestí, s pocitem osamělosti a prázdnoty, viny a nedostatečnosti? Je možné zbavit se břemene neodpuštění? Jaké odpovědi a řešení přináší evangelium Ježíše Krista? Je tato
radostná zvěst také pro mě a může nyní
prakticky zasáhnout do mého života?
Na Alfě se nikdo k ničemu nezavazuje. Pokud se hostům setkání líbí, přicházejí i příště. Alfa je zdarma, přispívá
se pouze na občerstvení dobrovolným
příspěvkem. Alfa je určena pro dospělé
– mladé i seniory. Maminky mohou přijít i s kočárky, nabízíme hlídání dětí.
Alfu zajiš1uje tým spolupracovníků.
Je možné se přijít podívat na jakékoli jednotlivé dopoledne. Na Alfu je
vhodné se z organizačních důvodů (připravované občerstvení) předem přihlásit, ale není to nezbytně nutné. Kontakty: M. Průchová 251 613 969; e-mail:
knihovna@centrumbutovice.cz nebo
kancelář Komunitního centra: 251 610
850; e-mail: mail@centrumbutovice.cz

Ale jak? Když někdo ví jak a má dobrou zkušenost, je to moc dobře. Pokud
někdo neví a důvěřuje zkušenosti druhých, máme pro něj jednu z možností,
jak to přirozeně a nenásilně zkusit.
Milí čtenáři, znáte-li někoho takového, jste spolu s ním srdečně zváni na večerní kurz Alfa (praktický úvod do křes1anské víry). Začne 25. 9. v 19:00 a pokračuje každý čtvrtek od 2. 10. do 11.
12. 2008 vždy od 19:00 do 21:30 na adrese Kobyliské náměstí 1, Praha-Kobylisy (stanice metra C – Kobylisy, výstup
směr Salesiánské centrum, kostel sv.
Terezie).
Podrobný program kurzu Alfa i přihlášku naleznete na: www.terezicka.org/caste-dotazy Přihlásit se můžete
u Tomáše Redlicha, tel. 777 05 33 94,
283 029 141 nebo na e-mailu: farnost.
kobylisy@sdb.cz. Budete-li chtít přijít
mezi nás, prosíme, rezervujte si místo,
abychom s vámi počítali a mohli vše dobře připravit. Více na: www.kurzyalfa.cz
Za tým kurzu Alfa Tomáš Redlich

ŘK farnost
u kostela
sv. Terezie
od Dítěte Ježíše

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591,
tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934,
e-mail: basilica@svata-hora.cz,
http:// www.svata-hora.cz
6. 9. 9:00 Pou1 bývalých svatohorských ministrantů
13. 9. 15:00 Prohlídka Svaté Hory
s koncertem
20. 9. 15:00 Prohlídka Svaté Hory
s koncertem
21. 9. 9:00 Mše svatá, přenáší Radio
Proglas.
29. 9. – 3. 10. „Panna Maria v dějinách
Svaté Hory a našeho života“, exercicie
vede P. Zdeněk Šilhánek, CSsR

Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8 –
Kobylisy, tel./fax: 283 029 141, 356 /
283 029 113, e-mail: farnost.kobylisy@
sdb.cz. www.terezicka.org

Zval by sv. Pavel na Alfu?
Je jistě mnoho cest, kterými si Bůh k sobě volá lidi na mnoha místech a v různých dobách. Někoho obdaří i mimořádně silnou zkušeností, která naráz promění celý život tak, jako se to stalo sv. Pavlovi, jiný přichází k hluboké proměně
pozvolna, skoro jako by to ani nebylo
vidět… Věřím, že i dnes Bůh takto působí a oslovuje nás všechny. Osobní
zkušenost ze setkání s Kristem při modlitbě, ve slovech Písma, při liturgii, ve
druhém člověku nebo ve společenství
dává příležitost k proměně. Sv. Pavel
zval druhé blíže ke Kristu a učí tomu
i nás. Zkusme otevřít oči i srdce a rozhlédnout se okolo sebe. Je zde někdo, koho bych mohl blíže ke Kristu pozvat já?
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Svatá Hora
– poutní
místo

Provincie
kapucínů v ČR,
Loreta
Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1,
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz

Zvonkohra
Zářijové dny s sebou přinesou možnost
poslechnout si zvonkohru na pražské

Loretě. U kláves se budou střídat karionisté Radek Rejšek, Alena Michálková
a Vít Janata. Duchovní skladby zahrají
vždy v neděli ve 12 a v 19 hodin, dále
v pondělí 8., 15. a 29. 9. a ve čtvrtek 25.
9. vždy v 16:45. Stroj zvonkohry hraje
ovšem i automaticky každou celou hodinu od 9:00 do 18:00 píseň Tisíckráte
pozdravujem tebe. Další nabídka hudebního zážitku je vždy v sobotu od
15:00 do 15:15 a od 15:30 do 15:45,
kdy je možno v kostele Narození Páně
(součást loretánského komplexu) vyslechnout varhanní minikoncerty pražských varhaníků.
K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
a varhan zvou bratři kapucíni

Divadlo
Miriam
Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice
http://divadlomiriam.cz
24. 9. 19:00 Marwan Al Solaiman,
František Kostlán. Hudebně-poetický
večer v rámci nového cyklu „Sladíme?“
Rezervace vstupenek: denně 16–21
hod. na tel.: 604 322 969, 274 818 525 nebo na e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz

Další zprávy
Jaká je role křesanství
v dnešní evropské společnosti?
Na tuto a jiné otázky se v pátek 5. září
2008 od 17:30 v pražském Arcibiskupském paláci (Hradčanské náměstí 16,
Praha 1) pokusí odpovědět Jérôme Vignon ve své přednášce na téma „Naléhavost křes1anského sociálního myšlení
v dnešní Evropě“. Přednášku i následnou debatu, kterou bude moderovat
prof. Tomáš Halík, pořádá Arcibiskupství pražské.
Jérôme Vignon od roku 2002 předsedá Křes1anským konferencím o globalizaci a je prezidentem Francouzských
sociálních týdnů. V jejich rámci se již
od roku 1904 setkávají vědci a veřejně
činné osobnosti a společně se zamýšlejí
nad rozličnými sociálními tématy.
Organizátoři letošního 83. setkání v Lyonu zvolili za téma otázku, zda je náboženství pro naši společnost spíše hrozbou nebo nadějí.
Bližší informace lze získat na telefonu 724 882 842 nebo e-mailu: pistora@apha.cz, kde také prosím potvrfte
svou účast. Překlad přednášky i debaty
do češtiny bude zajištěn.

Krátká sdělení
l Knihkupectví U sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha-Dejvice, vás srdečně zve na
výstavu barevných fotografií Hany Čermákové. Výstava potrvá do konce září,
otevřena je v prodejní době knihkupectví: po–pá, od 8:00 do 18:00.
l Občanské sdružení a církevní MŠ
Studánka srdečně zvou na již tradiční
Sportovní odpoledne pro nejmenší (ale
nejen pro ně) v neděli 5. 10. 2008 od
14:00 na zahradě Mateřské školky Studánka, Ke Kamýku 686 (bus 189, 215
z Kačerova). Program – odpoledne:
sportovní zápolení pro děti připravené
a organizované našimi tatínky; večer:
ohnivý táborák. Vstup volný. Akce je
otevřená i pro veřejnost. Koná se s laskavým přispěním Městské části Praha 12
a hlavního města Prahy. Přijfte všichni,
malí i velcí! Malí závodí, velcí fandí!
Příchozí tatínkové mohou pískat a soudcovat! Občerstvení zajištěno. Koná se
za každého počasí!
l Od 15. 9. do 5. 10. 2008 potrvá v Galerii Sedmi pod Katedrálním chrámem
sv. Cyrila a Metoděje (Resslova ul.
9a, Praha 2) výstava Grafika Jaroslava Šerých. Otevřena bude denně kromě
pondělí, vždy od 10 do 17 hodin. Ke
zhlédnutí prací výjimečného umělce
jste srdečně zváni.

Oznámení
Kapesní diář na rok 2009 s liturgickým kalendářem pro vás i letos připravilo Nakladatelství Paulínky. K dostání
je obvyklý diář (80 Kč) v barvě modré,
zelené či bordó a rovněž velký diář formátu A5 (200 Kč). V Roce sv. Pavla
oba diáře přinášejí výběr myšlenek
z listů tohoto velkého apoštola.
Kromě uvedených diářů nabízí Paulínky ještě novinku – celobarevný kapesní plánovací kalendář s reprodukcemi obrazů sv. Pavla od slavných umělců
(35 Kč).
Kontakt: Nakladatelství a knihkupectví Paulínky, Petrská 9, 110 00 Praha 1, tel./fax 222 311 206, 224 818 757;
e-mail: paulinky@paulinky.cz, www.
paulinky.cz

Z jiných diecézí
Středisko Eljon
Krkonošské horské středisko Eljon nabízí možnost účastnit se těchto programů:
l 5.–7. 9. MIŠKA – Misijní škola ani-
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mátorů (P. Jiří Šlégr), pro ty, kdo
se chtějí zapojit do pomoci misijím.
l 15.–18. 9. Setkání zdravotníků (MUDr.
Marie Svatošová) – pro zaměstnance
hospiců a všech dlouhodobě pečujících
o nemocné a umírající. l 18.–21. 9. Duchovní obnova pro manželské páry
(P. Jiří Šlégr) l 26.–28. 9. Krakonošovo
druhé tajemství (Mgr. Anna J. Erlebachová) – víkend s programem pro rodiče
s dětmi 4–6 let. Info na: Středisko Eljon,
Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel+fax:
499 523 852, 732 580 154, info@eljon.cz,
www.eljon.cz

Co nového v knižním světě
Silná jako smrt je láska
(Mons. Josef Hrdlička)
Většina z nás četla dojímavé příběhy
zamilovaných dvojic, jako jsou Romeo
a Julie, Tristan a Isolda, Hamlet a Ofélie, Radúz a Mahulena. Jejich životní
osudy jsou smyšlené, přesto tajemně rezonují v srdci čtenářů. Oč více by nás
měly zaujmout biblické příběhy dvojic,
které jsou pravdivé a pro naši orientaci
důležité. Nejde v nich ani tak o hloubku
citových vztahů, ale spíše o pohled na
muže a ženu v Božím plánu a o cesty, po
nichž je Bůh vede k naplnění daru lásky.
Brož., 71 str., 79 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Vášeň pro církev
Jak se do ní zamilovat
(Joshua Harris)
Konzumní přístup k životu, touha po
nezávislosti, kritický postoj k okolí – to
vše vede k tomu, že církev sice navštěvujeme, ale nehodláme se nikde vázat
a zapojit. S církví chceme tak maximálně chodit. Ale chce to tak i Bůh? Autor
připomíná, že cesta víry nebyla nikdy
zamýšlena jako samotářská záležitost.
Církev je místem, kde nás Bůh povzbuzuje, pomáhá nám růst a kde z nás může
vytáhnout to nejlepší, co do nás vložil.
Brož., 96 str., 129 Kč
Samuel, www.samuelcz.com

Malé rozhovory svatých
(Luigi Padovese)
Při pohledu na sochy svatých z mramoru může leckoho napadnout: Mají tyto
postavy ještě něco společného s námi,
obyčejnými smrtelníky? Autor této půvabné knížky je pevně přesvědčen
o tom, že ano. Propůjčuje proto hlas
světcům a světicím z Berniniho koloná-

dy na Svatopetrském náměstí v Římě,
aby si před našima očima vyměnili názory na problémy aktuální ve své i v naší době. Využito je úryvků z vlastních
spisů svatých nebo vyprávění o jejich
životě.
Brož., 167 str., 179 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Pekařský učedník ze Znojma
Román o životě svatého Klementa
Marie Hofbauera
(Wilhelm Hünermann)
Životopisný román o svatém Klementu
Marii Hofbauerovi, chudém chlapci
z moravských Tasovic, který bývá nazýván také apoštolem Varšavy a který se
stal duchovní oporou Vídně obsazené
Napoleonem. Hünermannovo neopakovatelné vypravěčské charisma je zárukou, že knihu přečtete jedním dechem.
Váz., 206 str., 249 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Lurdy
Pramen milosti
(Elizabeth Ficocelliová)
Tato publikace představuje informačně
bohaté, duchovně inspirující a současně
čtivé pojednání o jednom z nejznámějších poutních míst v Evropě.
Brož., 159 str., 199 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Liturgický slovník
(Rupert Berger)
Slovník obsahuje přes 700 hesel a informuje o zdrojích i historickém vývoji
křes1anské bohoslužby.
Váz., 592 str., vyjde koncem září,
cca 498 Kč
Nakl. Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Z historického kalendáře
1. září 1993 v kostele sv. Ludmily na
Vinohradech biskup Jaroslav Škarvada
posvětil nový zvon pro tento chrám.
3. září 1673 pražský arcibiskup Sobek z Bilenberku položil základní kámen k dostavbě metropolitního chrámu
sv. Víta na Pražském hradě za účasti císaře Leopolda I.
3. září 1998 v Olomouci zahájen mezinárodní kongres Lidský život a jeho

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 16. 9. 2008

důstojnost pod záštitou kardinála
Alfonsa Trujilly, předsedy Papežské
rady pro rodinu, a kardinála Miloslava
Vlka (skončil 6. 9.).
4. září 1993 přivítání mariánské sochy Panny Marie, vracející se z exilu,
v Praze ve Strahovském klášteře při
slavnostní bohoslužbě.
5. září 1723 Karel VI. byl v chrámě
sv. Víta na Pražském hradě korunován
na českého krále.
6. září 1673 položen základní kámen
ke stavbě chrámu sv. Mikuláše na Malé
Straně v Praze.
6. září 1988 pražský pravoslavný biskup Gorazd (1876 –1942) pravoslavnou
církví kanonizován jako biskup mučedník.
8. září 1928 církevně schválena Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje,
která se zaměřuje na výchovu dívek ve
víře a křes1anských mravech a také
v oblasti ekumenismu.
9. září 1553 zemřel Jan Dubravius
(Jan Skála z Doubravky), katolický kněz,
doktor církevního práva, spisovatel, diplomat, dějepisec. Napsal 33-dílné „Dějiny Království českého“ (* roku 1486).
12. září 1998 poprvé od vzniku České
republiky vykonali všichni čeští a moravští biskupové kanonickou návštěvu
„Ad limina apostolorum“ ve Vatikánu.
14. září 1998 papež Jan Pavel II. vydal encykliku Fides et ratio (Víra a rozum, o otázkách minulosti, současnosti
i s výhledem do budoucnosti).
15. září 1968 zemřel Josef Kentenich,
německý katolický kněz, zakladatel
Schönstattského díla. Jeho cílem je nábožensko-mravní obnova světa a prohloubení křes1anského života (* 11. 11.
1885).
16. září 1838 slavnostně vysvěceny
kapličky Křížové cesty v Praze na Petříně.
16. září 1928 narozen Vladimír Boublík, katolický kněz a teolog, pedagog.
Roku 1972 profesorem fundamentální
teologie a děkanem TF Papežské Lateránské univerzity v Římě, kde také pro
české čtenáře napsal knihu „Setkání
s Ježíšem“ a komentář ke konstituci
II. vatikánského koncilu a církvi „Boží
lid“ († 24. 9. 1974).

17. září 1873 narozen Max Švabinský, malíř a grafik, v letech 1924 –1926
rektor AVU v Praze, člen České akademie. Vrcholem monumentální tvorby
jsou návrhy barevných oken a mozaik
v katedrále sv. Víta († 10. 2. 1962).
18. září 1378 papež Urban VI. jmenoval pražského arcibiskupa Jana Očka
z Vlašimi prvním českým kardinálem.
20. září 1738 narozen Václav Norbert
Brixi, katolický kněz-cisterciák, varhaník a regenschori řádového kostela, hudební skladatel († 15. 4. 1803).
21. září 1348 bula papeže Klementa
VI. potvrdila zakládací akt kláštera slovanských benediktinů na Novém Městě
pražském, který provedl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.
23. září 1968 zemřel Pater Pio, italský katolický kněz, stigmatizovaný kapucínský mnich (* 25. 5. 1887).
28. září 1873 proběhly velké oslavy
900. jubilea založení pražského biskupství.
29. září 1363 na pozvání císaře Karla
IV. a pražského arcibiskupa Arnošta
z Pardubic přišel do Prahy řeholní kanovník augustinián Konrád Waldhauser,
kázal v kostele u sv. Havla a potom
v Týnském chrámu v Praze.
29. září 1953 zemřel Jaroslav Ovečka, katolický kněz-jezuita, autor teologických pojednání, profesor na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči.
Překladatel španělské katolické literatury (* 26. 12. 1882).
Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný
Aby křes1ané obhajovali práva těch,
kteří museli opustit domovy kvůli válce nebo pronásledování.
Úmysl misijní
Aby každá křes1anská rodina rozvíjela
hodnoty lásky a společenství a evangelizovala s citlivostí a otevřeností
k potřebám bližních.
Úmysl národní
Aby ve studijních programech škol
a v péči rodičů měla náboženská výchova své nezastupitelné místo.
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