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Naším úkolem není být Matkou Terezou

V polovině října proběhne blahořečení
Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost, která nemá ob-

doby. Starala se o ty, kteří byli odsunuti na okraj společnosti, těm nejposlednějším dokázala zajistit důstojný zbytek života. Její věhlas i dílo se rychle
rozšířilo po celém světě. Mnoho lidí ji
po zásluze obdivuje. Z mnoha kazatelen je dávána za vzor a příklad hodný
následování. Jak ji ale následovat? Máme se všichni vrhnout na sociální činnost? To asi nebude to pravé.
S Matkou Terezou jsem se setkal
osobně jen jednou, když v listopadu
1984 navštívila pražský kostel sv. Ignáce, kde jsem byl ministrantem. Z jejích
slov a z jejího celého vystupování vyzařoval pokoj a radost, možná i přijetí.
S jejími sestrami jsem se pak setkal ně-

kolikrát – v Praze, v Římě ale i v dalekém sibiřském Tomsku. Vždy jsem se
setkal s tím samým: s pokojem, radostí
a přijetím. Moc jsem nechápal důvody
jejich vytrvalého optimismu a nasazení. A až na Sibiři jsem se od sester dozvěděl, že prvotním posláním řádu není
dobročinná činnost, ale kontemplativní
modlitba. A zde je myslím podstata věci. Kontemplace je totiž způsob modlitby, ve kterém člověk nazírá a prožívá
Boží lásku. V síle prožité Boží lásky
pak sestry tuto lásku předávají dále
a jako „vedlejší produkt“ konají skutky,
nad kterými mnozí lidé kroutí hlavou.
(Pokračování na straně 2)

politických stran zavést v zemi pro všechny zavazující praDalší dopis vojenského kaplana z Iráku,
tentokráte o ekumenismu
Irák, Basra 2. 9. 2003 vidla vyplývající z muslimských tradic.
(Pokračování naleznete na straně 2)
Přiznám se, že jsem rád usedl k PC, abych se pokusil
o další pokračování v tématu „Jak jde život v Iráku“. Slíbil
jsem, že trochu blíže popíšu situaci o ekumenických vztazích tady v jižním Iráku a zvláště v Basře. Bohužel, díky
zhoršení bezpečnostní situace jsme se už několik neděl neodhodlali vyjet ze základny na bohoslužbu.
Vyjíždějí zatím jen ta nejnutnější auta pro zabezpečení života a chodu na základně. To asi víte i z našich sdělovacích
prostředků. Situace se někdy zklidní a za několik dní je zase
napjatější a tak se to stále mění. I když jsem se ven nedostal,
tak přesto určitý kontakt tady s místními křes@any máme. Jeden z nich pracuje u nás na základně a je stále o čem povídat.
Za Saddámova režimu byli křes@ané v Iráku celkem v pohodě. Možná to zní divně, ale bylo to tak. Nikdo jim nedělal
nějaké obtíže jaké známe u nás z dob komunismu. Křes@ané
měli své kluby, kde se mohli scházet k seminářům, k nějakému setkání s duchovním tématem a také i k zábavě. Hůře na
tom jsou křes@ané-cizinci. Ti to mají horší právě proto, že
jsou cizinci. Byl tady běžně tolerován rozdíl v odívání mezi
muslimy a křes@any. Muslimové, zvláště ženy, chodily zahalené, kdežto křes@ané se oblékali evropsky. Ženy křes@anky
se vůbec nezahalovaly. Někteří lidé z křes@anské komunity
měli licenci na prodej alkoholických nápojů. Mohli se svobodně setkávat nejen před kostelem, ale i jinde. Nikdo je neperzekuoval. Oproti tomu dnes jsou nuceny se zahalovat
i křes@anky, a to je náznak ambicí některých muslimských

Pozvánka k televizní obrazovce
Komediant Boží Ví@a Marčík, neděle 5. 10. 2003, 14:00, ČT1
Zkusit to může každý aneb odkaz Matky Terezy, neděle
19. 10. 2003, 14:01, ČT1 (Více na str 2)

Další číslo časopisu Rodinný život
(s hlavním tématem Rodina a média)
V září vyšlo další číslo časopisu Rodinný život, které se více zaměřuje na vztah rodiny a médií. K tomuto tématu nabízí názory odborníků (psychologa, kněze, producentky) i pohled do běžných rodin, jak se jednotliví členové (rodiče, dospívající) vyrovnávají s televizí, počítačem, internetem či rádiem. (Pokračování naleznete na str. 3)

Misijní kalendář 2004 – Jamajka očima,
Jamajka srdcem
Na Arcidiecézním katechetickém středisku (adresa a kontakt v rubrice ADKS na str. 7) můžete získat krásný pohlednicový Misijní kalendář Papežského misijního díla. Pro rok
2004 je tematicky věnován Jamajce. Koupí kalendáře přispějete na misie.

Soutěž pro děti a mládež o biskupské službě
Arcidiecézní katechetické středisko pořádá soutěž „Biskup
v naší církvi“. (Více na str. 7 v rubrice ADKS)

Naším úkolem není být Matkou Terezou

(Dokončení ze strany 1)
Odkaz Matky Terezy tedy není jen v její sociální činnosti. Její odkaz tkví
v tom, že v síle prožívané Boží lásky nalezla (až ve svých čtyřiceti letech!) své životní i každodenní poslání a sama sebe. Tím, že svou tvář vystavovala Božímu láskyplnému pohledu mohla její tvář tuto lásku zrcadlit. Naším úkolem není být
Matkou Terezou v tom smyslu, že bychom kopírovali její skutky. Naším úkolem
je být tím, čím máme být my sami! Následovat Matku Terezu ale můžeme v odvaze a ve způsobu, jakým své poslání realizovala ona.
Je právě nedělní odpoledne, když píšu tento úvodník. Sedím u svého počítače,
z inhalátoru nadechuji Vincentku a vyháním ze sebe chřipku. V místnosti můj syn
na videu pozoruje dětský animovaný film „Doba ledová“, ve kterém pravěký mamut a lenochod zachraňují pravěké miminko, které chce lstí získat šavlozubý tygr. Je to film o zradě a lásce. O lásce, která dokáže naplnit, nasměrovat a proměnit toho, kdo ji zakusí (v této pohádce šavlozubého tygra). A o tom je myslím i celý život a život s Bohem. Ten, kdo se vydá cestou zakoušení Jeho lásky, ji může
předávat dál. A to tím jedinečným způsobem určeným právě a jen každému
zvláš@!
– Ignác Mucha –

Další dopis vojenského kaplana z Iráku,
tentokráte o ekumenismu

(Dokončení ze strany 1)
Do války s Kuwajtem v roce 1991, byl zdejší život na velmi dobré úrovni, ale
jak válka skončila, díky mezinárodnímu embargu začala bída. Lidé rozprodávali
co mohli, aby měli na nejnutnější životní potřeby – jídlo a vodu. Ostatní si mohli
dovolit jen sporadicky. I přes tuto situaci se nic nezměnilo na svobodě, kterou
křes@ané požívali i tady v Basře.
Právě v této době se ukázala mocná myšlenka : „Kostel neboli církev je matkou“. Matka, která má otevřenou náruč pro potřebné, tedy pro kohokoliv. Místní
duchovní spolu s lidmi zajiš@ovali z různých zdrojů základní potřeby pro chudé.
Ne všichni měli možnost pracovat a bez rozdílu, jestli to byl křes@an nebo muslim, dostal, co potřeboval. Pamatuji se, že nám biskup vyprávěl jak přišli pro jídlo i lupiči (tady se jim obecně říká „alibaba“). Měli hlad a neměli co jíst. Dostali jako každý jiný. Když lidé během poslední války neměli kde spát, nebo měli
strach spát v domě ve městě, tak přijali provizorní ubytování v biskupském domě
a v tamějším kostele.
Křes@ané tady nedělají moc velké rozdíly kdo je kdo. Když chce přijít na akci
katolíků někdo jiný, tak je vítaný jako každý jiný. Sami jsme to zažili na vlastní
kůži a je to něco báječného. Samozřejmě, že tu mají problémy, ale není tady zakořeněná vyhraněnost oproti jinému „druhu“ křes@ana. Asi nejobtížněji se údajně
komunikuje s arménskými křes@any. Jinak s ostatními se běžně navštěvují a účastní akcí jiných církví. Jak jsem popisoval výše (bohoslužby, semináře, přednášky,
zábavy apod.). Když to tady vidím a slyším o tom, jak spolu normálně žijí a komunikují, tak mi připadá jako bychom u nás hledali teologické důvody, proč být
spolu než hledat způsoby, jak být spolu. Vzpomínám na některá ekumenická setkání a bohoslužby, kde jsem sám cítil napětí, jak to dopadne. Jestli to nebude vypadat blbě, jestli to „oni“ pochopí atd.
Na závěr jen poznámku. Bývalý diktátor byl bohužel pravým diktátorem, ale
někdy rozporuplným. Asi si nedovolil nic vážného proti jakékoliv náboženské
skupině, ale že to byl šílený kru@as je bezesporu pravda. To píšu proto, aby nevznikl dojem, že to tu bylo jako v pohádce. Lidé tu posledních dvanáct let velmi
trpěli a Saddám si užíval jak jen mohl, bohužel. Všichni jsou tady rádi, že jeho režim padl. Bývalí vládní činitelé už tolik rádi ale nejsou.
Tak to je prozatím vše a ještě jednou se pokusím ozvat na téma „Jak jsme putovali do Uru“. Bůh Vám žehnej! Děkuji Vám za modlitby za nás za vojáky a modlíme se za naši zem a za naše blízké.
Vojenský kaplan npor. Ivan Havlíček

Pozvánka k televizní obrazovce

(Pokračování ze strany 1)
Komediant Boží (neděle 5. 10. 2003, 14:00, ČT1)
Jsou lidé, kteří umějí velké věci říkat obyčejným způsobem, jsou herci, kteří
velké a strhující umění realizují na cestě po vlastech českých s pár kulisami a ně2

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře
zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Z diáře otce kardinála
1. 10. 18:00 mše sv. (v rámci vizitace farnosti) v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, Praha, Strahov
5. 10. 10:30 mše sv., biřmování a oslava 100. výročí založení farnosti
v kostele sv. Václava, Praha, Nusle
6.–8. 10.
studijní a plenární zasedání ČBK, Hradec Králové
9.–10. 10.
účast na kongresu katolických laiků z východní Evropy pořádaném Papežskou radou pro
laiky, Ukrajina, Kyjev
11. 10. 11:00 mše sv., pou@ italských regionů ke sv. Vítu v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, Praha
12. 10. 10:00 mše sv. v rámci oslav
1100. výročí narození sv. Václava
v kostele sv. Václava, Stochov
15.–19. 10.
účast na oslavách XXV.
výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II., Řím
20. 10. 17:00 mše sv. u příležitosti výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II.
v katedrále svatých Víta, Václava
a Vojtěcha, Praha
25.–26. 10.
účast na německo-českém
sympoziu věnovaném patronům
Evropy, SRN, Rohr
31. 10.–1. 11. účast na setkání a školení
zaměstnanců Arcibiskupství pražského, Raspenava

Z diáře biskupa Malého
1. 10. 18:00 Břevnov – setkání s mládeží
3. 10. 8:30 škola Don Bosco Bohnice
– vizitace
16:30 sv. Ludmila – mše sv. za
povolání
5. 10. 9:30 Beroun – mše sv. – výročí
mateřské školky
6.–8. 10.
zasedání ČBK – Hradec
Králové
12. 10. 8:30 Petrovice u Rakovníka
mše sv. – kandidatura trvalého jáhenství
15.10. 13:00 návštěva synodní rady
CČE
19:00 farnost u Panny Marie
před Týnem – přednáška
16.10. 9:00 Štěchovice – vikariátní
konference

21.10. 9:30 Plzeň – kněžský den –
přednáška
25.–27. 10.
Ženeva – zasedání Iustitia
et Pax
30.–31. 10.
Brusel
–
zasedání
COMECE

Z diáře biskupa Herbsta
1. 10. 18:30 mše sv. v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha – Kobylisy
5. 10. 10:00 mše sv. v Kostelci nad
Černými lesy
6. 10.–8. 10
zasedání ČBK, Hradec
Králové
12. 10. 11:15 mše sv. v Kolovratech
17:00 Lomec – ukončení roku
růžence
14. 10. 15:00 návštěva u sester Matky
Terezy
9:30 mše sv. v Loděnicích
21. 10. 9:00 vikariátní konference vlašimského vikariátu v Divišově
26. 10. 11:30 mše sv. ve Viticích

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

Z akt kurie č. 6/2003 ze dne
16. 6. 2003
Nabídka společenství pro
nové vysokoškoláky v Praze
Jestliže z Vaší farnosti odcházejí lidé
studovat do Prahy a mají zájem o společenství, mohou přijít do Misijního
centra u kostela sv. Apolináře. Každý
čtvrtek v 19:30 je zde otevřené společenství mladých (kam můžete přijít,
i když nikoho neznáte) a v úterý
v 19:30 modlitební setkání. Volat můžete kdykoliv. Misijní centrum (Dům
Michael) je v Apolinářské ulici
č. 10, 128 00 Praha 2. Program Misijního centra je k dispozici na stránkách
www.misie.cz, v Arcidiecézním zpravodaji a ve zpravodaji Misijního centra
„Apeek“.
Rádi poskytneme informace na tel.:
224 921 314, 224 920 598, 603 548 956
nebo e-mail: michael@misie.cz.

kolika loutkami.To je případ potulného komedianta Víti Marčíka. Kam vstoupí,
tam je o trochu více chuti žít a riskovat nepochopenou podanou ruku. Portrét netradičního věřícího člověka připravili Michael Otřísal a Jan Brichcín. Vysílání
v rámci pořadu „Cesty víry“: premiéra: 5. 10. 2003, 14:00, ČT1; reprízy: 8. 10.
2003, 5:00 a 14:55, ČT2.
Zkusit to může každý aneb odkaz Matky Terezy
(neděle 19. 10. 2003, 14:01,ČT1)
Jméno Matky Terezy a její dílo zná dnes na světě přinejmenším každý druhý.
Tato malá velká žena psala dějiny milosrdenství výrazným rukopisem tiché služby těm nejposlednějším. Málokdo však zná odpověX na otázku, co bude s touto
službou po její smrti. Nezůstala osiřelá, nevytrácí se její duch po smrti charismatické osobnosti? OdpověX na tyto otázky hledá dokument Wiliama Poltikoviče,
který vypráví příběh několika lidí od nás i z ciziny, kteří pokračují v odkazu nenápadné ženy, jejíž blahořečení proběhne v Římě 19. října 2003. Vysílání v rámci pořadu „Cesty víry“: premiéra: 19. 10. 2003, 14:01, ČT1; reprízy: 22. 10. 2003,
5:00 a 14:55, ČT2.
(Několik článků a úvah o Matce Tereze naleznete na internetu na stránce
www.vira.cz/matka-tereza )

Další číslo časopisu Rodinný život
(dokončení ze str. 1)
O manipulaci v partnerských vztazích se čtenář více dozví v článku Hovory s manipulátorem jsou k zbláznění. Sta@ Návrat po mateřské dovolené přináší praktické
návrhy, jak si může žena tuto životní změnu usnadnit. Období prvních šesti let dítěte rekapituluje Dvacátý pátý dopis rodičům.
Pokračující seriál o metodách práce s Písmem svatým ve společenství rozebírá metodu Bludesch. Příspěvek katechetky nabízí nápady, jak je možné skrze
podzimní zážitky rozvíjet víru dětí. V cyklu Z rodinného života svatých je zaměřena pozornost na rodinu sv. Terezie z Lisieux.
Ani v tomto čísle nechybí humorné perličky, upozornění na akce pro rodiny
a nabídky kvalitních knih, tentokrát se školní tematikou.
Rodinný život je časopis určený křes@anským rodinám – manželům, rodičům,
ale také vychovatelům, prarodičům, snoubencům, učitelům a vůbec všem, kteří se
dostávají s rodinami do kontaktu. Vychází 5x ročně a celoroční předplatné (včetně poštovného) činí 150,- Kč. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na
adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587
405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz

Ze života arcidiecéze
Katecheté zahájili školní rok
V sobotu 6. září jsme se sešli spolu s dvaceti pěti katechetkami a katechety naší
arcidiecéze v kostele Panny Marie Vítězné u Pražského Jezulátka. Při mariánské
pobožnosti jsme se modlili za své kolegyně a kolegy, svou činnost a své svěřence. Na závěr pobožnosti nám biskupský vikář pro katechezi Mons. Aleš Opatrný
požehnal do nového školního roku.
V doprovodném programu nás karmelitáni provedli muzeem Pražského Jezulátka, ukázali nám architektonicky vzácné podkroví kostela a obdarovali nás misijními dárky. Potom jsme v refektáři nedalekého augustiniánského kláštera u sv.
Tomáše měli možnost chvíli posedět a popovídat si u kávy s biskupským vikářem
a pracovníky Arcidiecézního katechetického střediska. Doufáme, že se z této užitečné a milé akce stane tradice.
Dan Pikálek

Dopis národního ředitele Papežského misijního díla
k Misijní neděli
Drazí přátelé, na úvod chci nechat promluvit tu, která celý svůj život zasvětila
misiím a jejíž beatifikaci slavíme o letošní Misijní neděli, Matku Terezu: „Stalo
se, že jsme neměly v našem dětském útulku cukr pro děti. Jeden čtyřletý chlapec
zaslechl, že “Matka Tereza nemá cukr pro děti„. Šel domů a řekl rodičům: “Ne3

budu jíst 3 dny cukr, protože chci dát svůj cukr Matce Tereze.„ Po třech dnech ho
k nám rodiče přivedli. Byl tak malý, že sotva uměl vyslovit moje jméno, a přece
mě naučil, co to znamená milovat velikou láskou.“
Jak tedy i Matka Tereza zažila, smyslem misijní činnosti vůbec je předávání té
obrovské Boží lásky, která živí naši víru a dodává životu pravý smysl a radost.
Víra, která se nepředává dál, umírá! Svatý otec Jan Pavel II., jehož 25. výročí
pontifikátu si při této příležitosti také připomínáme, říká, že každý věřící je povolán ke svatosti a k misiím. Toto pochopila i svatá Terezie z Lisieux. Ona začala již
ve svých 7 letech aktivně pomáhat misionářům v rámci Misijního díla dětí, které
slaví letos 160 let od svého založení.
Právě dnes bych chtěl ze srdce poděkovat vám všem, kteří se o svoji lásku dělíte s ostatními. Vaše modlitby, obětované utrpení a štědré finanční dary jsou velice potřebným stavebním materiálem. Mám radost, že při loňské Misijní neděli
jsme v naší vlasti vybrali necelých 14,5 milionů Kč a pomohli tak mnoha potřebným. Kromě toho se řada z vás rozhodla podporovat bohoslovce v misijních oblastech a přispívat na děti v bídě. Během loňského roku se tak navíc sešly ještě téměř 2 miliony Kč. Rok růžence též využilo mnoho jednotlivců i celých společenství a přihlásili se do denní modlitby 1 desátku za misie – Misijní růže.
Nemusím dlouze vysvětlovat, že situace v mnoha misijních oblastech je velice náročná. Každý den totiž umírá na světě 19 tisíc lidí na AIDS, tuberkulózu,
malárii a spavou nemoc. Ročně pak v zemích třetího světa zemře na nakažlivé nemoci 14 milionů chudých. Léčení by jim mohlo zachránit život.
Na závěr si vás i letos opět dovoluji požádat o velkorysost. Prožijme Misijní
neděli v modlitbě spolu se všemi věřícími světa. Přispějme k šíření radosti evangelia, k záchraně aspoň některých z bídy. Dokažme, že naše víra je živá. Inspirací
k tomu nám mohou být i slova P. Josefa Zemana, dlouholetého misionáře v Číně:
„Nedávejme po troškách, ale cele své srdce.“
P. Jiří Šlégr

Stručný životopis Matky Terezy
– 1910, 27. srpna: Narodila se ve Skopje, v albánské oblasti Kosovo, která o několik let později přechází do rukou Jugoslávie. Narodila se v katolické, š@astné a bohaté rodině schopného obchodníka a doktora farmacie. Při křtu dostala
jméno Agnese. Doma jí ale říkali „Gonxha“, to znamená „Poupátko“.
– 1928, 25. září: V irském Dublinu vstupuje k sestrám Naší Paní Loretánské. Po
dvou měsících odjíždí do Indie, kde vyučuje na vyšší škole.
– 1946, 24. květen: Při cestě vlakem na duchovní cvičení ji zasahuje bída chudých. Cítí povolání zcela se věnovat službě chudým a opustit kongregaci Naší
Paní Loretánské. Poté se snaží tuto svou touhu realizovat, ale setkává se s nepřátelstvím a nedůvěřivostí.
– 1950, 7. říjen: Po dlouhém zkoumání přichází odpověX z Vatikánu schvalující
novou kongregaci sester Matky Terezy. Budou se jmenovat „Misionářky
lásky“.
– 1979, 17. říjen: Přijímá v Oslo Nobelovu cenu míru.
– 1984, listopad: návštěva komunistického Československa
– 1997, 7. července: Navštěvuje papeže, vrací se do Kalkaty, kde 5. září umírá.
– 2003, 19. říjen: „beatifikace“ – „blahořečení“

Boží plán vidíme ve zpětném zrcátku
Ty dělej, co můžeš, a mysli si, že ostatní jednají podle Božího plánu, jak nejlépe mohou. Možná, že chybují, ale co je ti do toho? Ty jdi po cestě, kterou pro tebe vybral On, a dovol mu, aby ji vybíral také pro druhé. (Matka Tereza)
Někdy se nám zdá těžké věřit, že milující Bůh má s každým z nás své vlastní
plány. Naše životní cesta se kroutí neznámou krajinou a Boží plán se nám odhaluje spíše až ve zpětném zrcátku. Na cestě kupředu jsme nerozhodní, snažíme se
obejít nejobtížnější úseky, najít nějakou zkratku.
Čím méně se Boha v tichosti srdce dotazujeme na jeho vůli a čím méně mu dovolujeme, aby řídil naše kroky, tím více toužíme druhým mluvit do života, předepisovat jim, co mají dělat, a vydávat to dokonce za Boží vůli!
(Podle knížky: Matka Tereza s Danou Němcovou, Karmelitánské nakladatelství)
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25. výročí pontifikátu
Svatého otce
U příležitosti 25. výročí pontifikátu
Svatého otce Jana Pavla II. bude
v pondělí 20. října 2003 v 17.00 hodin
sloužena slavnostní mše svatá v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Apoštolský nuncius, Mons. Erwin
Josef Ender, zve srdečně všechny věřící ke společné oslavě tohoto významného výročí.
Kněží jsou zváni ke koncelebraci.
Za tím účelem nech@ si vezmou vlastní
albu a štolu bílé barvy.

Rozhodnutí arcibiskupa
olomouckého o skupině
Jana Vymětala
Na olomoucku, ale i na jiných místech
české a moravské církevní provincie
již delší čas působí náboženská skupina shromážděná kolem Jana Vymětala.
Tato skupina projevuje velkou zbožnost, koná dobré skutky a odvolává se
na Boží slovo. Ukázalo se však, že
vůdce této skupiny zbavuje členy svobody a činí je plně závislými na sobě,
svévolně zakládá „řeholní společenství“ a považuje se za Krista; nerespektuje církevní autoritu a stále více
rozšiřuje skupinu lidí, které „duchovně
vede“ tímto způsobem. Protože dialog
s panem Vymětalem nepřinášel žádný
užitek, vydal olomoucký arcibiskup
dekret, v němž konstatuje, že jednání
pana Vymětala a členů jeho skupiny
není v jednotě s Římskokatolickou
církví.
Proto panu Janu Vymětalovi i všem,
které přijímá do společenství neschválené řehole, i těm, kteří se drží jeho
nauky, pozastavil olomoucký arcibiskup právo přijímat svátosti v Římskokatolické církvi, pokud se nezřeknou
svého pomýlení a nepodřídí se církevní autoritě.
Upozorňujeme tedy věřící na velmi
vážné nebezpečí, které vzchází ze styku se členy této skupiny a z toho plynoucí nebezpečí upadnutí do církevních trestů.

Exercicie v Českém Těšíně
5. 10.–11. 10. 2003 III. týden duchovních cvičení – vede P. F. Lízna SJ
23. 10.–26. 10. 2003 Víkendová duchovní cvičení pro všechny – vede
P. M. Glaser SJ
4. 12.–7. 12. 2003 Víkendová

duchovní cvičení pro všechny – vede
P. J. Čupr SJ
11. 12.–14. 12. 2003 Víkendová
duchovní cvičení pro všechny – vede
P. A. Holas SJ
18. 12.–21. 12. 2003 Víkendová
duchovní cvičení pro všechny – vede
P. M. Glaser SJ
Kromě zde uvedených termínů je možné po předchozí domluvě vést individuální duchovní cvičení.
Bližší informace zájemci obdrží na
adrese Exerciční dům Český Těšín,
Masarykovy sady 24, 737 01 Český
Těšín, tel.: 558 761 429, 558 761 423,
737 930 713,
nebo e-mail: ex.dum.tesin@ jesuit.cz

Dokončení fary na Smíchově
Po letech složitých jednání a hledání
investora se podařilo úspěšně dokončit
rozsáhlou opravu a rekonstrukci farní
budovy u kostela sv. Václava na Smíchově v Praze. V rámci rozsáhlé stavební činnosti, jejímž výsledkem je
kromě farního domu i celkové architektonické zhodnocení dané lokality,
byly pro potřeby farnosti připraveny
klubovny, farní sál, kanceláře a bytové
jednotky. Farní prostory o celkové ploše cca 600 m2 jsou umístěny ve třech
podlažích původní budovy. Akci lze
hodnotit jako úspěch. Arcibiskupství
pražské v současnosti participuje na
dalších obdobných projektech, které
posilují pastorační přítomnost církve.

dat Arcibiskupství pražské o povolení
koncertů v kostelích.

Varování před kontakty
s firmou Harlekin-Antik
Všechny duchovní správce a řeholní
komunity varujeme před kontakty
s firmou Harlekin-Antik se sídlem Siemenstrasse 3, STEYR v Rakousku.
V uplynulých týdnech rozesílala na
jednotlivé fary, poutní místa, kláštery
i biskupství leták s nabídkou odkoupení tzv. nepotřebných věcí starožitného
charakteru. Je důvodné podezření, že
některé starožitnosti, které firma ze země vyváží, nemusí pocházet z legálně
nabytých zdrojů. Důrazně vás žádáme
abyste s firmou do kontaktu nevstupovali a samozřejmě jí nic neprodávali.
Ušetříte si tak mnohé starosti. Případný prodej předmětů z vlastnictví farnosti se může uskutečnit v souladu
s platnými zákony teprve po souhlasu
generálního vikáře na základě doporučení diecézního konzervátora. Duchovní správce je opravdu v roli správce, nikoli vlastníka svěřených věcí.
Neberte, prosím, naše varování na
lehkou váhu a naopak informujte své
přátele a známé. Pokud jste již s firmou Harlekin-Antik do kontaktu
vstoupili, můžeme Vám být nápomocni, jestliže nám podáte zprávu (Diecézní konzervátorské centrum, tel.: 224
222 228).

Nabídka levného nábytku
Koncerty v kostelích
Na přímý dotaz Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, zda řeholníci musí nebo nemusí žádat diecézního
biskupa o schválení koncertů pořádaných v kostelích, které spravují, a@
vlastních, řádových nebo diecézních,
odpověděla Kongregace pro bohoslužbu a svátosti svým dopisem ze dne 24.
března 2003. Z odpovědi vyjímáme:
„…Rektoři oněch kostelů musí žádat diecézního biskupa o schválení
k provedení koncertů. … Žádný řeholník není vyjmut z biskupovy autority
ve vnějších aktivitách institutu (zasvěceného života). Exempce se opravdu
vztahuje primárně na vnitřní správu institutu.“ (Plné znění odpovědi Kongregace je k dispozici na AP.)
Z toho plyne, že všichni faráři, administrátoři a rektoři kostelů jak diecézních, tak řeholních jsou povinni žá-

V budově Arcibiskupského semináře
– Thákurova 3, Praha 6 – je možné odkoupit za přijatelnou cenu nábytek pro
dovybavení farních místností a bytů.
V případě zájmu je možnost výběru po
domluvě na tel.: 220 181 595 (nejlépe
v době od 7 do 8 hod.). Je nutné si zajistit vlastní odvoz.

Zrušení duchovní správy
u sv. Jiří a u Všech svatých
na Hradě pražském
Arcibiskup pražský, kard. Miloslav
Vlk zrušil svými dekrety dosavadní
Římskokatolickou duchovní správu
u kostela sv. Jiří Praha – Hradčany
a Římskokatolickou duchovní správu u kostela Všech svatých Praha –
Hradčany, protože potřeba věřících
nevyžaduje existenci těchto samostatných subjektů. Oba kostely se stávají
kostely filiálními na území Římskoka5

tolické farnosti u katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha Praha – Hradčany,
kostel Všech svatých nadále zůstává
i kostelem Kolegiátní kapituly Všech
svatých na Hradě Pražském.

Publikace o Arcibiskupském
paláci
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím právě vydalo uměleckou publikaci „Arcibiskupský palác v Praze“. Kniha
s odbornými texty Jiřího Kropáčka
a s fotografiemi Antonína Bíny se zabývá historií Arcibiskupského paláce
a představuje ho v dnešní podobě. Knihu si můžete zakoupit v prodejnách
Karmelitánského nakladatelství nebo
na www.kna.cz

Kontaktní adresy advokátů ICS
Aby bylo pro duchovní i ostatní věřící
snazší získat právní radu a pomoc
v případných kauzách, s nimiž by se
eventuálně obraceli na Interdiecézní
církevní soud v Praze, dali někteří
z nově jmenovaných advokátů ICS
k dispozici své poštovní a e-mailové
adresy a telefonní čísla:
P. Mgr. Jiří Čepl 335 44 Kasejovice
čp. 1; jiri.cepl@seznam.cz; tel.: 777
305 372
Mgr. Vilém Horák Arcibiskupství
pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02
Praha 1; tel.: 220 392 136
Mgr. Marie Chalupecká chalupecka@seznam.cz; tel.: 604 828 977
Mgr. Ing. Marie Kolářová Pacovská
27, 140 00 Praha 4; majka.k@volny.cz; tel.: 603 145 504
Mgr. Lucie Moravcová Na Petynce
68/604, 169 00 Praha 6; mora@email.cz; tel.: 224 317 697 (domů), 267
072 461 (práce)
Petr Obdržálek Dobřejovská 367,
252 43 Průhonice; pobdrzalek@seznam.cz; tel.: 267 750 972
Mgr. Jaromír Odrobiňák Chelčického 39, 130 00 Praha 3 – Žižkov; tel.:
222 586 768, odrobinak@seznam.cz
PhDr. Mária M. Ondrášová tel.: 723
243 305, mmondr@seznam.cz
P. Mgr. Ondřej Pávek Nám. 14. října
17, 150 00 Praha 5 – Smíchov; ondrej.pavek@t-email.cz; tel.: 257 317
652, 603 235 606
Mgr. Jakub Polívka Nad Úslavou
31, 312 00 Plzeň; Jakub.Polivka@tiscali.cz; tel.: 604 614 344

Mgr. Pavel Reumann Nad Primaskou 1a/2468, 100 00 Praha 10 – Strašnice; pavel.reumann@post.cz; tel.:
274 819 888, 605 292 901
Mgr. Pavel Trefný Nad záložnou 5,
182 00 Praha 8; p.trefny@volny.cz;
tel.:/fax 284 683 467, tel.: 603 234 893
JUDr. Ivan Vávra Rodopská 3156/10,
143 00 Praha 4 – Modřany; tel.: 224
443 552-3, 777 550 196
Mgr. Martina Vintrová Biskupství
plzeňské, Nám. Republiky 35, 301 14
Plzeň; vintrova@biskplz.top.cz; tel.:
377 225 576
Mgr. Marie Zettlová tel.: 605 303 903

Deklarace exkomunikace
Mgr. Ivo RYNDA, posledně ustanovený farním vikářem v Kolíně, opustil
kněžskou službu a vystoupil z Římskokatolické církve. Tím naplnil podstatu
trestného činu ve smyslu kán.1364
CIC a vztahují se na něho ustanovení
kán. 1331 CIC. S naléhavostí se obracíme na církevní společenství s prosbou o modlitbu za tohoto kněze.
PERSONALIA

Výročí svěcení
P. Tomáš Pavlů SI
3. 10. 1998
prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík, rektor
u Nejsv. Salvátora Praha – Staré Město
21. 10. 1978

Životní jubilea
P. Mgr. Pacifik Miroslav Matějka OFMCap.
3. 10. 1963
František Blažek, administrátor ve
Veltrubách
7. 10. 1943
Mgr. Jan Baxant, generální vikář diecéze českobudějovické
8. 10. 1948
P. Mgr. Edward Eugeniusz Tomczyk
MIC
15. 10. 1953
P. Šimon Batory OFMCap.
19. 10. 1963
Jan Svoboda, okrskový vikář vikariátu
Podřipsko
20. 10. 1953
Mgr. Dipl.tech. Bohuslav Vašíček, trvalý jáhen
23. 10. 1928
Ing. Pavel Karel Mráček, trvalý jáhen
27. 10. 1943
Mgr. Karel František Podhola, trvalý
jáhen
28. 10. 1933
Jubilantům srdečně blahopřejeme
a vyprošujeme hojnost Božího
požehnání.

Ustanovení
P. Šimon Batory OFMCap. byl na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2003 ustanoven
rektorem Římskokatolické duchovní
správy u kostela sv. Josefa Praha – Nové Město.
P. Rafael Zdeněk Budil OFMCap.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2003
ustanoven farním vikářem Římskokatolické duchovní správy u kostela sv.
Josefa Praha – Nové Město a výpomocným duchovním filiálního kostela
Panny Marie Královny Andělů Praha
– Hradčany.
P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2003
uvolněn z funkce výpomocného duchovního filiálního kostela Panny Marie Královny Andělů Praha – Hradčany.
P. Tomasz Jońca CSsR byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2003 uvolněn z funkce
farního vikáře Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora.
P. Bruno Miloš Křivánek OFMCap.
byl na žádost svého řeholního představeného s účinností od 1. září 2003
uvolněn z funkce rektora Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Josefa Praha – Nové Město.
P. Kamil Novák CCN byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností od 1. srpna 2003 ustanoven farním vikářem Římskokatolické farnosti
Tuchoměřice a farním vikářem excurrendo Římskokatolické farnosti u kostela sv. Apolináře Praha – Nové Město.
P. Josef Tichý SI byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
2. září 2003 ustanoven výpomocným
duchovním u filiálního kostela Nejsvětější Trojice Kolín.

Úmrtí
Vojtěch Bareš, který naposledy působil jako výpomocný duchovní v Hřimeždicích, zemřel dne 1. září 2003 ve
věku 87 let, v 64. roce své kněžské
služby. Rozloučení se konalo 9. září
2003 ve farním kostele sv. Anny v Hřimeždicích. Pohřben byl do rodinné
hrobky v Třemblatech – Zvánovicích.
Zesnulý byl členem CCC. R.I.P.
P. Václav Bernard Klener OSB zemřel dne 2. srpna 2003 ve věku 77 let.
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Rozloučení se konalo 8. srpna 2003
v chrámu emauzského opatství v Praze. Pohřben byl do emauzské hrobky
na Vyšehradě. R.I.P.

Opravy adres
Správná adresa Římskokatolické farnosti Sluhy a Římskokatolické farnosti
Svémyslice je: F. X. Procházky 24,
250 01 Brandýs nad Labem.
Za nepřesnost uvedenou v ACAP 78/2003 se omlouváme.

Upřesnění adres sídel
některých farností:
Římskokatolická farnost Kamberk,
J. Žižky čp.15, 257 06 Louňovice pod
Blaníkem
Římskokatolická farnost Louňovice
pod Blaníkem, J. Žižky čp.15, 257 06
Louňovice pod Blaníkem
Římskokatolická farnost Nová Ves I,
Za jezerem čp. 149, 280 02 Veltruby
Římskokatolická farnost Ondřejov
u Prahy, Nám. 9. května čp. 7, 251 65
Ondřejov
Římskokatolická farnost Stříbrná
Skalice, Nám. 9. května čp. 7, 251 65
Ondřejov
Římskokatolická farnost Veltruby, Za
jezerem čp. 149, 280 02 Veltruby

Změna adresy farnosti
Římskokatolická farnost u kostela sv.
Antonína Praha – Holešovice má novou adresu: Dukelských hrdinů 54,
170 00 Praha 7. V sídle farnosti zatím
není telefon; lze použít tyto kontakty:
sakristie tel.: 220 879 127, byt faráře
220 879 940, mobil faráře 602 939
251, e-mail: kansky@volny.cz

Nové kontakty:
Pavel Semela, administrátor Římskokatolické farnosti Neratovice – tel.:
315 683 336
Papežské misijní dílo (starou adresu
již nelze použít): info@misijnidila.cz

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 777, 220 181 613
e-mail:cpr@iol.cz
http://www.volny.cz/cpr.praha

Příprava na manželství
Nejbližší společná příprava na život
v manželství začíná již v úterý 7. 10.
2003 v 19:30 v Pastoračním středisku

sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci z řad snoubenců se mohou přihlásit ještě v prvním říjnovém týdnu na
telefonním čísle 220 181 777 nebo na
mailové adrese cpr@iol.cz. Přípravu
tvoří osm večerů zaměřených na konkrétní oblasti života v křes@anském
manželství. Během přípravy snoubence čeká práce ve skupinách, přednášky
i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují
manželské páry, psycholog, jáhen
a kněz. Podzimní příprava končí
v úterý 2. 12. 2003. Termíny dalších
společných příprav jsou 20. 1. – 9. 3.
a 13. 4.–1. 6. 2004.
Kromě těchto společných příprav
nabízíme přípravy na manželství, které
probíhají v rodinném prostředí pod vedením manželů pro skupinky tří až šesti párů snoubenců. Bližší informace
o různých formách přípravy na manželství můžete získat telefonicky
v Centru nebo na našich internetových
stránkách v rubrice „Programy pro
snoubence“.

Psychologická poradna
S osobními či partnerskými problémy
se můžete obracet na psychologickou
poradnu při Centru pro rodinu. V naší
poradně se klientům zdarma věnují externí věřící psychologové a psychoterapeuti. Ke konzultacím je třeba se
předem objednat na telefonním čísle
220 181 777.

Osamělé maminky
Pravidelná setkání osamělých maminek pokračují v Komunitním centru sv.
Prokopa, Praha – Nové Butovice (metro B – Hůrka).
Nejbližší termíny jsou 4. 10. 2003
od 14:00 do 17:00 a 15. 11. 2003 od
15:00 do 17:00.
Program tvoří modlitba, vzájemné
sdílení a informace o dalších programech („Mikulášská“, společné výlety,
jarní víkendová duchovní obnova, …).
Hlídání dětí je možné zajistit po
předchozím telefonickém oznámení
v Centru na telefonním čísle 220 181
777 minimálně týden předem. Srdečně
zveme všechny rozvedené, vdovy
a svobodné maminky!

Rekolekce pro manžele
Adventní rekolekce pro manželské páry pod vedením P. Josefa Pecinovského se uskuteční v sobotu 29. 11. 2003

v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice (metro B – Hůrka)
od 9 do 15 hodin. Zájemci o tuto obnovu se mohou již nyní přihlašovat na telefonním čísle Centra pro rodinu.

Dvě konference v Brně
Občanské sdružení CENAP – Centrum
naděje a pomoci, Trnitá 8, 602 00
Brno, pořádá v Brně dvě zajímavé
konference. První z cyklu „Možnosti
a hranice přirozeného plánování rodičovství“ na téma „Léčba neplodnosti“
se uskuteční 10. října, druhá z cyklu
„Zdravé rodičovství“ na téma „Faktory
ovlivňující zdravý vývoj dítěte“ 21.
listopadu. Přihlášky a bližší informace
možno získat na telefonním čísle sdružení 543 254 891 nebo na internetových stránkách Centra pro rodinu
v sekci „Připravuje se“.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705
fax: 224 31 42 58
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz
Út 7. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Jak katolická církev chápe manželství
St 8. 10. 9:30 Teologicko-filosofická akademie nejen pro seniory, téma:
O činnosti Společnosti pro duchovní
hudbu – MUDr. Jaroslav Eliáš
So 11. 10. 9:00 Kurs „Pomoc v pastoraci“ – 1. setkání
Út 14. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Psychologie
partnerského vztahu
St 15. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi
Pá 17. 10. 20:00 Modlitba Taizé
So 18. 10. 9:00 Nástavbový kurs pro
absolventy kursů PS, 1. setkání
Út 21. 10. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Vztahy k rodičům, přátelům a okolnímu světu
St 22. 10. 9:30 Teologicko-filosofická akademie nejen pro seniory, téma:
O svaté Terezii z Avily – P. ThLic. Vojtěch Kohut OCD
Út 28. 10. 17:00 Zahajovací koncert
10. ročníku Mezinárodního festivalu
studentských orchestrů
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Připomínáme všem zájemcům o rekolekce s P. J. Augustynem SJ, že
podrobnou informaci jsme uveřejnili v zářijovém čísle Zpravodaje a závazné přihlášky přijímáme do 31.
října na adrese Pastorační střediska.

Prohlubovací kurz pro laiky
Pro absolventy kurzů Pastoračního
střediska pro laiky (Kurz pro pomocníky v duchovní správě, kurzy „Lektor“ a „Akolyta“, kurzy pro pomáhající v pastoraci) z minulých let – muže i ženy – připravilo Pastorační středisko kurz k prohloubení znalostí
i osobního duchovního života, který
bude probíhat od podzimu 2003 do
léta 2004. Kurz sestává z pěti tématických setkání, věnovaných svátostem:
18. října – křest a katechumenát;
6. prosince – biřmování a metodika
přípravy;
14. února – eucharistie biblicky a spirituálně;
27. března – pomazání nemocných
a kontakt s nimi;
29. května – svátost pokání jako
osobní prohloubení víry.
Setkání jsou vždy v sobotu od 9 do
14 hod. v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Náplní jednotlivých
setkání budou jednak přednášky, jednak diskuse k prohloubení látky
a sdělení zkušeností.
Přihlášku s uvedením jména, data
narození, adresy bydliště a farnosti
zašlou zájemci obratem na výše uvedenou adresu Pastoračního střediska.
Prosíme duchovní správce, aby
k účasti na kurzu povzbudili zejména
ty absolventy kurzů, kteří jim ve farnostech pomáhají a osvědčili se.

Arcidiecézní
katechetické
středisko
Thákurova 3, 160 00
Praha 6 - Dejvice,
tel: 220 181 317,
email: adks@apha.cz

Nabízíme tyto služby
n Pedagogické, psychologické, teologické a metodické konzultace k výuce
náboženství a ke katechezím všech vě-

kových skupin (včetně příprav celoročních tématických plánů i jednotlivých témat).
n Konzultace a pomoc při řešení organizačních, personálních a dalších problémů s výukou náboženství a katechezí.
n Hospitace a inspekce výuky náboženství a katechezí.
n Půjčovna diapozitivů, audio a video
kazet a pedagogicko-psychologické,
teologické a náboženské literatury.
n Inspirativní Archiv pomůcek a nápadů.
n Občasná nabídka drobných pomůcek, učebních textů, atp.
n Příležitostná formační setkání
a kurzy.
n Katolický vzdělávací a formační
cyklus pro dospělé (KVFC).
n Periodikum Katechetický Věstník
(KV) s Arcidiecézními Informacemi
Katechetům (AIK).

Soutěž – Biskup v naší církvi
Ve školním roce 2003/2004 vyhlašujeme pro děti a mládež Arcidiecéze pražské týmovou soutěž „Biskup v naší
církvi“. Účastnit se mohou soutěžní
týmy o třech až pěti členech (od 6 do
17 let – i věkově smíšené), zaštítěné
dospělou kontaktní osobou. Soutěž
proběhne v tomto školním roce ve
třech kolech s různými úkoly. Přihlášky týmů přijímáme nejpozději do 25.
10. 2003. Přesné informace a pravidla
mají k dispozici duchovní správcové
farností nebo si je můžete vyžádat přímo na ADKS.

Materiály Papežského
misijního díla
V našem středisku si můžete vyzvednout Misijní kalendáře 2004. Ke křes@anské výchově dětí nabízíme misijní
program MOST a misijní číslo časopisu DUHA.

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,
www.praha.signaly.cz

Kurz pro animátory 2003–2005
Dvouletý kurz je určen všem věřícím

lidem mezi 16 až 24 lety (výjimky
možné po domluvě), kteří se chtějí aktivně podílet na životě církve např. při
vedení společenství atd. V rámci kurzu
lze získat osvědčení umožňující vedení
táborů pro děti a mládež. Na závěr kurzu dostanou všichni absolventi osvědčení a budou mít zvýhodněné finanční
podmínky pro účast na XX. světovém
setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem
(15.–21. srpna 2005)
Součástí kurzu jsou tematické semináře a cvičení z oblastí teologie, pedagogiky, psychologie a praktické ukázky her, animace liturgie atd.
Termíny pro 1. rok: 18.–19. 10. 2003,
6.–7. 12. 2003, 7.– 8. 2. 2004, 17.–18.
4. 2004, 19.–20. 6. 2004
Začátek je vždy v sobotu v 10:00
v domě Nazaret s možností přijet již
v pátek, zakončení v neděli v 17:00.
V rámci kurzu pro animátory připravujeme seminář pro vedoucí táborů:
19.–21. března 2004 a letní soustředění na Slovensku: 16.–21. srpna 2004
(tyto dvě akce nejsou povinné).

PožTárské putování II. aneb
co nám ve ŽTáru uteklo
V sobotu 11. října 2003 se sejdeme
v 9:10 (buXte, prosíme, přesní jinak
nám ujede vlak) na pražském Masarykově nádraží u pokladny č. 1 anebo
v 10:00 hod. na vlakovém nádraží v Českém Brodě, kde začne naše pěší putování do okolí Kozojed. Bude to náročná, strasti- a překvapeníplná cesta! :o)
Čeká nás mše svatá a v cíli oblíbená
„megasváča“ (opékané prasátko). Přihlášky do úterý 7. října 2003. Příspěvek na „megasváču“ je 60 Kč.

Večery ve středu
Jedná se o nabídku, jak si jednou v měsíci během školního roku zpříjemnit
večer a pobýt s přáteli.
Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program,
diskuse se zajímavými hosty, posezení
s občerstvením v klubu, možnost svátosti smíření a osobního rozhovoru
s knězem.
„Večery ve středu“ se konají každou
druhou středu v měsíci v areálu františkánského kláštera při kostele Panny
Marie Sněžné na Jungmanově náměstí
ve středu Prahy (stanice metra „Můstek“). Je možné se zúčastnit farní mše
svaté v 18 hodin.
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DIecézní Volontariát
neboli DIV = zázrak dobrovolné služby mladých lidí v katolické církvi.
„Mladí, církev vás potřebuje!“ To je
výzva, s níž se obracejí biskupové
Čech a Moravy na vás, na mladé lidi.
Roční příprava zájemců začíná v říjnu 2003 (17.–19. 10.) a je vždy jeden
víkend v měsíci. O prázdninách 2004
bude zakončena asi měsíčním soustředěním v jednom z diecézních center života mládeže a poté budou dobrovolníci vyslání na dobu jednoho roku do farností, kde jim bude hrazeno soc.
a zdrav. pojištění, ubytování a strava
a budou dostávat malé kapesné.
Každý, kdo chce nabídnout rok svého života službě v církvi, získá podrobné informace na www.volontariat.signaly.cz, nebo se může informovat
a přihlásit přímo na sekci pro mládež
ČBK, tel.: 220 181 739, 220 181 753,
e-mail: mladez@cirkev.cz

Víkendovka v Nazaretě
Po stopách svatých 2 – Kdo je svatý
a kdo byli svatí? Co nám může říct například sv. Zdislava nebo sv. Maxmilián Kolbe? Co je to svatost? Víkendové
setkání je připravované pro 16 a víceleté ve dnech 31. 10.–2. 11. 2003 (od
pátku 18:00 do nedělního oběda a do
Nazareta se dostaneš trasou metra C na
stanici „Kačerov“, a pak autobusem
č. 114 na zastávku „Kunratice“. Nazaret stojí hned vedle kostela).

Komunita
Chemin
Neuf
a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10
128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 224 921 314
e-mail: michael@misie.cz
http://www.misie.cz
Program Misijního centra :
Neděle
Každou neděli i přes zimní období se
bude mše svatá konat v kostele sv.
Apolináře vždy v 18:00 hod.
Pondělí
V pondělí bychom rádi otevřeli dveře
kostela, aby se kdokoli mohl při své
cestě kolem zastavit a modlil se v něm
nebo si prohlédl nově zrestaurovaný

interiér a přitom mohl meditovat stálou
expozici výtvarného umění, fotografie
či poezie a prózy. Vystavovatelem může být každý z nás, kdo by rád představil svá díla, a skrze ně se podělil se
svým pohledem na svět. Pokud máte
kolem sebe někoho, kdo tvoří, oslovte
a kontaktujte jej s námi, konkrétně se
mnou. Kamil Novák, mobilní kontakt: 603548956.
Úterý
Abeceda víry
V 18:30 začíná v domě Michael Abeceda víry, tj. více než jednoletý cyklus
hlubšího poznávání víry skrze studium
a sdílení nad Katechismem katolické
církve.
Modlitební společenství
Pravidelně v 19:30 hod. začíná v kapli
sv. Kříže v porodnici v Apolinářské
ulici společná modlitba chval, díků,
rozjímání Božího slova a přímluv. Toto
modlitební společenství je otevřené
všem bez rozdílu věku, vzdělání, či
přináležitosti k nějaké spiritualitě,
hnutí nebo komunitě.
Středa
Mše svatá, adorace
Na středu v 17:30 hod. se přesunuje
adorace a v 18:00 hod. mše svatá, konající se v kapli sv. Kříže v porodnici.
Čtvrtek
Modlitba za jednotu křes@anů
Od 19:00 hod. v kostele sv. Apolináře.
Modlitba zahrnuje zpěv žalmů, biblické
čtení a rozjímání spjaté s tématem jednoty v prvé řadě mezi křes@any, ale také
mezi náboženstvími a lidmi obecně.

Společenství mládeže
První a třetí čtvrtek v měsíci:
17:30-18:00 rychlá, společná večeře
formou švédského stolu
18:15-18:45 dílny (hudba, zpěv, tanec,
dramatická tvořivost, formulace svědectví, příprava programu pro evangelizaci)
19:00 modlitba za jednotu křes@anů
19:30-22:00 setkání nad filmem, současně pokračování dílen
Druhý čtvrtek v měsíci:
19:00 modlitba za jednotu křes@anů
19:30-22:00 Sdílení nad určitým tématem
Čtvrtý čtvrtek v měsíci:
19:30-22:00 Sdílení nad určitým tématem. Současně setkání členů Mezinárodní Ekumenické Fraternity (MEF),
skládající se ze shlédnutí vzdělávací

a informační videokazety s následnou
modlitbou a sdílením souvisejícím
s tématem videokazety. Součástí MEF
je též společná misie, služba Evangeliu a církvi.
Pátý čtvrtek v měsíci:
Různorodý program závisející na náladě společenství (čajovna, společenské
hry, neformální setkání, návštěva kulturního programu v Praze atd.)
Program pro mládež:
18.–19. říjen Tuchoměřice
téma: „Na počátku bylo Slovo“ (Jn 1,1).
Bible, živé Slovo Boží.
Cílem víkendu bude vstoupit hlouběji do poznání Biblického světa, zakusit přítomnost živého Božího Slova,
které není pouhou literou, ale slovem,
kterým Bůh nepřestává komunikovat
s člověkem. Proto bude součástí tohoto
víkendu téma modlitby s Písmem svatým. Cena: 300 Kč.

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

Akce
n Úterý 7. 10. 19 –20:00 Adorace
v kostele sv. Josefa, Josefská 4, Praha
1 – Malá Strana; adoraci vede společenství při farnosti sv. Tomáše.
n Úterý 14. 10. 19 –21:00 „Učednictví“ – večer s Tomem Edwardsem,
laickým misionářem z USA (Renewal
Ministries) a jeho týmem; v kostele
sv. Apolináře, Apolinářská, Praha 2.

Celopražské setkání KCHO
Koná se v sobotu 18. 10. 14 –18:00
v kostele sv. Apolináře, Apolinářská,
Praha 2.

Otevřená společenství
n

Praha 5 – Smíchov, úterý
20:00 –22:00, boční vchod do kostela
sv. Václava, Nám. 14. října, kontaktní
osoba: Hana Schmittová.
n Praha 10 – Vršovice, úterý
19:00 –21:00, zadní vchod do kostela
sv. Václava, Nám. Svat. Čecha, kontaktní osoba: Václav Novák.
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Komunitní
centrum
sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8,
158 00 Praha 5 – Nové Butovice,
tel. 251 610 850, 251 627 400,
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
www.centrumbutovice.cz
n 11. října v 11:00 hodin vyvrcholí
oslavy 100. výročí posvěcení stodůleckého kostela slavnou mší sv. za přítomnosti Mons. ThDr. Jaroslava Škarvady.
n V sobotu 18. října 2003 od 14:00 do
22:00 se bude v Komunitním centru sv.
Prokopa konat první ročník festivalu
spirituálů „Spiritual fest“. Na festivalu
vystoupí následující skupiny a soubory: Bbharmonie, Bezefšeho, Dej Nám
Akord (DNA), Geshem, Grandis, Iuventus Svitavy, Mirka Jíchová @ No
Band, Myšáci, Pětník, Touch of Gospel Plzeň, YMCA Jakoubek. Doporučené vstupné: 50 Kč. Výtěžek bude použit ve prospěch rozvoje Komunitního
centra sv. Prokopa.

KřesHanské
centrum –
Jižní město
Modletická 1401, Praha 4,
tel./fax/zázn.: 272 919 803
St
1. 10. 19:00 Modlitební setkání – „Velká středa“
Pá
3. 10. 17:00 Vernisáž mozaikového projektu „Hra Barev“
Po
6. 10. 18:00 Cesta k sebepoznání – 2.
Út
7. 10. 19:00 Alfa kurzy – 2.
St
8. 10. 19:30 Koncert skupiny „Narcis“ /styl folk/
Pá
10. 10. 19:30 Koncert skupin „Goro“ a „Projevy radosti“ (styl
rock’n’roll)
Út
14. 10. 19:00 Alfa kurzy – 3.
Ne
19. 10. 18:00 Ekumenická
bohoslužba
Po
20. 10. 18:00 Cesta k sebepoznání – 3.
Út
21. 10. 19:00 Alfa kurzy – 4.

Kurz „Cesta k sebepoznání“
Náplní kurzu je pomocí psychoterapeutických technik (arteterapie, imagi-

nace, her, nonverbalních technik) co
nejvíce poznat sám sebe – své silné
i slabé stránky. Témata – kdo jsem Já?,
komunikace, sociální skupina, konflikt
apod. Kurz je určen pro mládež od 15ti let. Setkání je 2x měsíčně v pondělí
v Klubu Na dně. Vedoucí kurzu: Mgr.
Kristýna Porazilová.

Alfa kurzy
Kurzy Alfa jsou cyklem deseti neformálních setkání s křes@any a křes@anskou vírou začínajících vždy společnou večeří následovanou tematickou
promluvou a završenou diskuzí ve skupinách. Setkání jsou určena všem, kdo
mají zájem o poznání základů křes@anské víry a života křes@anského společenství. Jsou příležitostí zastavit se,
společně přemýšlet, získat nové
přátele.
Bližší
informace
na
www.kcjm.duch.cz, na vývěsce Křes@anského centra v Modletické ulici a na
vývěsce kostela sv. Františka Na Sádce. Prosíme ty, kteří se rozhodnou přijmout naše pozvání, o potvrzení účasti
na telefon: 606 545 584 nebo e-mail:
mperoutkova@mediatrust.cz

Klub Na dně – o.s. KAMÍNEK
Otevřený klub ve stylu čajovny s doprovodným programem. Středa – pátek: 18 –21:30
UŽ TEĎ jste dobrá (možná začínající)
skupina, která chce koncertovat?
UŽ TEĎ vytváříte alternativní divadlo?
UŽ TEĎ chystáte akci na příští školní
rok?
Nabízíme vám prostory v klubu Na
dně! Volejte, mailujte na číslo a adresu
o.s. Kamínek!! (Viz hlavička Křes@anského centra.)

Arcidiecézní Charita
Londýnská 44, Praha 2,
pí. Glendová, tel.: 224 246 519 (73),
Mgr. Pavel Šimek: 603 516 899,
http: www.charita-adopce.cz,
e-mail: praha@charita-adopce.cz

Informace o povodňových
stavbách Arcidiecézní charity
Praha
V pondělí 22. 9. bylo na Obecním úřadě ve Vraném nad Vltavou oficiálně
předáno do užívání 6 nových bytů určených rodinám, které byly postiženy
povodněmi. S nájemníky nových bytů

zde byly podepsány nájemní smlouvy
a poté jim byty byly protokolárně předány k užívání. Celková hodnota investic hrazených Arcidiecézní charitou
Praha na tyto byty je 8 mil. Kč.
V rámci popovodňové pomoci jsou
na území pražské arcidiecéze ještě rozestaveny domy v Libiši, Brandýse
nad Labem, Kralupech a Praze 9 – Třeboradicích. Celkové náklady na opravy a výstavby jsou cca 64 mil. Kč.

Pozvánka na Charitní den
pořádaný Arcidiecézní charitou Praha.
Koná se ve čtvrtek 23. října 2003 od
10:00 v sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském (Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 16). Vstup
volný.
Program:
n Duchovní slovo – P. Ing. Miloslav
Fiala, prezident Arcidiecézní charity
Praha.
n Informace o projektech ADCH Praha – současných a připravovaných –
pracovníci ADCH Praha.
n Zprávy z Farních charit a farností.
n Charitní práce v sekularizovaném světě – přednáška, MUDr. Max Kašparů.
n Beseda, otázky a odpovědi.
Během polední pauzy je pro všechny
účastníky připraven oběd v místě konání.
Předpokládaný konec programu je
v 16 hodin.

Česká
křesHanská
akademie
Vyšehradská 49
klášter Emauzy 128 00, Praha 2
tel: 224 917 210
e-mail: cka@omadeg.cz
www.omadeg.cz/cka
čt 2. 10.
17:00 Odpovědnost za
ztrátu víry? Setkání historiků a odborníků na sociální učení církve. Moderuje prof. Lubomír Mlčoch, Klementinum – Národní knihovna, přednáškový sál č. 136 v 1. patře
so 4. 10. 10.00 Unie katolických
žen, kulatý stůl – Ženy a Evropská unie, tiskové středisko ČBK, Thákurova 3,
Praha 6
út 14. 10. 17.30 ekologická sekce,
PhDr. Ivan Rynda: Johannesburg a Národní strategie udržitelného rozvoje,
10

klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Pha 2
st 22. 10. 18.30 Kolegium katolických lékařů, MUDr. Felix Irmiš: Spiritualita a zdraví klub III. Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a FNV, Praha 2, U nemocnice 1 v 1. patře
čt 23. 10. 17.00 politologicko-ekonomická sekce, diskusní seminář
v rámci cyklu „Jak pracovat pro pokoj
a dobro v naší zemi“. Současný stav
společenské diskuse o významu a podpoře rodiny /Prospívá dialog křes@anů
a liberální společnosti oběma stranám?/ Garantem semináře je PhDr. Josef Zeman, ředitel Národního centra
pro rodinu, klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
st 29. 10. 18.00 právní sekce, Aktuální otázky české legislativy – panelová diskuse, čítárna dominikánského
konventu u sv. Jiljí v 1. patře – Praha 1, Husova 8
čt 30. 10. 17.00 historická sekce,
prof. dr. Miroslav Hroch: České národní obrozeni v evropském kontextu,
Klementinum – Národní knihovna,
přednáškový sál č. 136 v 1. patře
pá 31. 10. 17.00 psychoterapeutická
sekce, Doc. MUDr. Jana Hamanová:
Jak předcházet rizikovým stavům
v dospívání, čítárna dominikánského
konventu u sv. Jiljí v 1. patře – Praha
1, Husova 8

Divadlo
Miriam
Ke Strašnické 10,
Praha 10 – Strašnice,
www.volny.cz/divadlo.miriam,
rezervace vstupenek na tel.:
732 173 316 (Lucie Vačkářová)
st–pá 15 –21 hod. nebo na
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz,
Dopravní spojení: trasa metra
A Strašnická, tram. č. 4, 22 a 26,
bus. č. 101, 188, 224 a 234,
zastávka Nádraží Strašnice
Premiéra:
Ve čtvrtek 9. října v 19:30 hodin
F. M. Dostojevskij: Bílé Noci. Jedna
z nejslavnějších novel ruské literatury
líčí křehký, lyrický příběh nenaplněné
lásky, odehrávající se v poetické atmosféře petrohradských letních nocí.
Pro dospělé
V úterý 21. října v 19:30 hodin Eric-

Emmanuel Schmitt: Návštěvník. Nejúspěšnější hra současného francouzského spisovatele odměněná prestižní
Moliérovou cenou. Námětem je fiktivní
setkání slavného rakouského psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým
návštěvníkem.

Studentský kostel
Nejsvětějšího
Salvátora
Křižovnické nám. 2 Praha 1,
tel.: 222 221 339, e-mail:
nejsvetejsi.salvator@
volny.cz http://salvator.apha.cz

Nový kurz Základy víry
Kurz přípravy na svátosti začne po
prázdninách v úterý 7. října v 19:00 zahajovací mší sv. a bude pokračovat
každé úterý po studentské bohoslužbě
v sakristii kostela. Zájemci o přípravu
ke křtu, k biřmování a k 1. sv. přijímání se mohou hlásit celý měsíc. Termín
křtu je stanoven na Velikonoce 2005.
Na programu jsou přednášky strukturované podle Katechismu katolické
církve, přednášky věnované spiritualitě a jednou měsíčně diskusní večer na
aktuální téma. Součástí kurzu jsou též
4 víkendová duchovní cvičení a dva
nepovinné letní pobyty.
Bližší informace viz výše.

Další program
n

úterý 7. 10. 19:00 Bohoslužba na zahájení akademického roku, poté „kafe
po mši“ v sakristii, jež doprovodí lidovou hudbou skupina Marcipán
n středa 8. 10. 19:00 Vítání občánků
(míněno akademické obce) v sakristii,
kde se představí tým kostela, zástupci
4 studentských cechů a nabídka aktivit
VKH. Zúčastnit se může kdokoliv, koho zajímá život studentů-křes@anů. Následovat bude i prohlídka zákoutí kostela.
n úterý 14. 10. 19:00 Studentská bohoslužba, po níž proběhne v kostele interaktivní přednáška o historii kostela a celé Klementinské koleje se
vstupy ze současnosti (PhDr. Petra Nevímová)
n středa 15. 10. 19:00 Cestopis s promítáním dia nebo s fotografiemi (sakristie)
n středa 22. 10. 19:00 Filmový klub
n středa 29. 10. 19:00 Literárně hudební večer – madrigaly
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH Praha – známé svým klubem Betánie)
n přesídlilo na adresu kostela Nejsv. Salvátora (viz výše uvedená adresa) a podílí se významnou měrou na programu.
Veškerý program probíhá v sakristii
(včetně ranních mší), kam se dostanete
z nádvoří Klementina za věží kostela.

Bohoslužby
n

neděle 14:00
neděle 20:00 (nejen pro studenty)
n úterý 19:00 (nejen pro studenty)
n čtvrtek 20:00 – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
n 1. středu v měsíci v 7:30 ranní mše se
snídaní v sakristii.

Unie
katolických
žen

n

Ostatní
n

Kurz Základy víry – každé úterý cca
ve 20:00 v sakristii
n 1. neděli v měsíci – „kafe po mši“
(ve 14 i ve 20:00)
n Každou středu – program VKH (Vysokoškol. katol. hnutí) v sakristii.
Přednášky, filmový klub, cestopisy, literární a hudební večery.
n 1. čtvrtky v měsíci 14:00 –19:00
– velký úklid kostela s duchovní hudbou.

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220 181 329
e-mail: ukz@volny.cz
n

sobota 4. 10. 2003–10:00 – kulatý
stůl s diskusí na téma Ženy a Evropská
unie, hostem bude socioložka Jiřina Šiklová, tiskové středisko ČBK v budově Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (proti vrátnici)
n středa 15. 10. 2003–14:30 – Anglie
– 1. díl – přednášející: RNDr. Ondřej
Bartůšek (přednáška s diapozitivy),
Farní klub u P. Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Křes[anská poradna pro ženy
Nabízí kontakt s těmito odborníky: lé11

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

Farní centrum
u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 – Dejvice,
spojení: metro A – Dejvická,
tram 2, 20, 26 – stanice Hadovka.
n Čtvrtek 9. 10. 2003 v 15:30. MUDr.
Mgr. Marie Opatrná „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal“, rozhovor a modlitba s nemocnými a za nemocné. Setkání pokračují každý druhý čtvrtek v měsíci
(13. 11., 11. 12.).
n Středa 22. 10. v 16:30. Teátr Víti
Marčíka Princ Bajaja – zveme děti
i dospělé.

Domov sv. Karla
Boromejského v Řepích
K Šancím 50, Praha 6 – Řepy,
163 00 – konečná tramvaje 7, 9,
10; autobus 164 zastávka
„Škola Žalanského“;
tel.: 235 323 248
nV

říjnu 2003 společná výstava. Akvarely paní Jany Haasové „Krajiny
zrozené ohněm“ a fotografie Torstena
Mayera „Fotografie české krajiny“.
Výstava bude zahájena vernisáží ve
středu dne 1. 10. 2003 v 18:00 v kryptě kostela Sv. Rodiny a bude otevřena
do pátku 24. 10. 2003. Otevřeno vždy
pátek – neděle od 15 –18 hodin, jinak
dle dohody s pí. Hanušovou a v „Den
otevřených dveří“ ve čtvrtek 30. 10.
2003 od 15:00 do 20:00. Vstupné 20,Kč, děti zdarma.
n Den otevřených dveří. Ve čtvrtek
dne 30. 10. 2003 pořádá Domov den
otevřených dveří „Jeden druhému darem“ za účasti Ing. Ludmily Müllerové
náměstkyně ministra Ministerstva prá-

ce a sociálních věcí ČR a PhDr. Václava Vlčka z odboru vzdělávání a vědy
Ministerstva zdravotnictví ČR. Program: 15:00 –18:00 možnost prohlídky
Domova; 18:00 koncert dětského souboru „RADOST “v kostele Sv. Rodiny;
19:00 občerstvení a beseda se zaměstnanci a hosty v refektáři Domova.
Možnost prohlídky denního stacionáře
Domova a výstavy akvarelů paní Jany
Haasové a fotografií Torstena Mayera
v kryptě kostela. Finanční příspěvek
bude na potřeby Domova a je dobrovolný.
n V listopadu 2003 prodejní výstava.
Ludmila Svozilová (keramika) a Martina Šimčíková (fotografie). Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 1. listopadu 2003 v 15 hodin v kryptě kostela
Sv. Rodiny a bude trvat do neděle 23.
11. 2003. Otevřena bude v pátek a neděli od 15:00 do 18:00, jinak dle dohody s pí. Hanušovou kdykoli. Vstupné
20 Kč, děti zdarma.

Farnost
Panny Marie
Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel: 222 246 243, e-mail:
fara.pms@centrum.cz
V sobotu 4. října 2003 od 10:00 do
20:00 se v Klubu u Panny Marie Sněžné (při vstupu do Františkánské zahrady vlevo) uskuteční první Františkánská burza dětského i dospělého oblečení, hraček a ostatních věcí. Děkujeme
Vám všem, kdo si přijdete vybrat a za
symbolickou cenu si něco koupíte. Výtěžek bude věnován sociálně slabším
rodinám.

Centrální
katolická knihovna
Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice
n CKK si vás dovoluje pozvat na výsta-

vu „Ženské řehole za komunismu

ZPRAVODAJ

(1948 –1989)“. Koná se od 8. října do
2. listopadu 2003 v předsálí Centrální
katolické knihovny (viz výše). Bude
přístupna denně od 9 do 17 hodin,
v úterý a ve středu do 20 hodin.
n Oddělení duchovní hudby vás srdečně zve na druhou přednášku z cyklu
Duchovní hudba v proměnách staletí:
„Středověký duchovní vícehlas“. Přednáší: Lenka Mráčková. Přednáška se
koná 21. října 2003 ve studovně Oddělení duchovní hudby CKK (adresa viz
hlavička, přízemí vlevo, dveře
č. 21) od 18:30. Přednáškový cyklus se
uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Vstup volný.

Kostel Panny
Marie Královny
v Praze 4 - Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4,
tel. 241 771 640,
www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii v neděli 19. 10. v 16:30. MUDr. Pavel
Mareš: „Prevence onkologických onemocnění“

Další zprávy
„sTEC“
„sTEC“ je intenzivní víkendový program dotýkající se základů křes@anství,
který svou strukturou pomáhá lidem
poznat mnohé z jejich osobnosti. Jde
o mix povídání, svědectví, zamyšlení,
modlitby, kreativních aktivit a zábavy.
Více informací najdete na stránkách
http://web.katolik.cz/tec/
Termín: 10.-12.10.2003 Praha – Vinoř
V případě zájmu kontaktujte Pavlu
Fabiánovou na tel. 311678319, e-mail:
p.f.2000@seznam.cz.

Misie u Mělníka
Začalo to všechno jako legrace a nakonec jsme se přestěhovali z Prahy do Cítova. Tam jsme nyní na misiích. Jsme

manželé se dvěma dětmi, máme oba civilní zaměstnání a bydlíme na faře. Rádi bychom se setkali s každým, koho
zajímají misie v Čechách. Ozvěte se
a přijeXte na docela obyčejnou návštěvu. Zatím ahoj Pavel a Pavla Coufalovi, Cítov 2, 277 04, tel.: 604 134 644
nebo 315 692 103

Výstava fotografií „O smrti“
Jindřich Štreit Občanské sdružení Cesta domů si Vás dovoluje pozvat na
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, která se
koná v rámci celosvětové akce Voices
for Hospices na podporu hospicové péče. Na malé vernisáži v úterý 23. září
v 16.30 hodin zahraje Eva Mokrejšová
na příčnou flétnu a Martin Škampa na
violoncello.Výstava bude otevřena do
12. října denně kromě pondělí od 10 do
18 hodin v prostorách Cesty domů
v Praze 7, Bubenská 3 (vchod z ulice
Antonínské), půl minuty chůze od metra Vltavská. Těšíme se na vás i na setkání s tichostí i veselostí obrazů našeho
života na zemi. Zkusíte k nám najít cestu?Občanské sdružení Cesta domů

KONCERT for Hospices
Občanské sdružení Cesta domů Vás
zve na KONCERT, který je součástí
velké světové benefiční akce Voices for
Hospices 2003 Sobota 4. října 2003
v 19.30 v kostele svatých Šimona
a Judy v Dušní ulici v Praze I na Starém Městě. Český komorní orchestr
Chlapecký sbor Pueri gaudentes;
Akiho Kishi – klarinet; Vladimír Roubal – varhanní improvizace; Ondřej
Holub – soprán. Výtěžek bude použit
na pomoc rodinám, které pečují doma
o své umírající blízké.
Občanské sdružení Cesta domů
www.cesta domu.cz

Arciopatství Břevnov
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty zve v pondělí 6. října od
19:00 na koncert souboru Spirituál
kvintet. (Předprodej vstupenek od 14.
září).
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