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Moje vzpomínky z dětství na postní
dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem,
proč je mně (a koneckonců všem, co
chodí do kostela) najednou určováno, že
se nemáme příliš dívat na televizi, cho-
dit do kina, příliš dobře jíst, že se máme
vyvarovat všeho, co jeví jen známku pří-
jemnosti. Z některých kazatelen (v kos-
telech bez květin a se zahalenými obra-
zy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dě-
lat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh
se mi tak do podvědomí dostával jako
ten, který nám chce co nejvíce zkompli-
kovat život. A čím nám bude hůře, tím
lépe. Velmi dobře si vybavuji moment,
jak jsem se styděl, když jsem na Pope-
leční středu jako malý kluk vycházel
mezi „normální“ lidi z kostela sv. Kříže
Na Příkopech s ušpiněným čelem.

Nechápal jsem proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen,
že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té „postní době“, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně bude-
me zbaveni onoho Damoklova meče nesmyslné pochmurnosti a odříkání.

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba
a půst. (A zkoumám dodneška.) Z mého zkoumání nyní vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jed-
ním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání!
Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji.

Obrácení k Tomu, kdo mi nabízí něco většího však předpokládá, že je třeba od něčeho jiného se odvrátit. Abych mohl do
svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování ku-
dy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré.

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“
a „smíření“. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se
člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit) a to, čeho se zřekl poskytuje potřebným – což je podstatou „almuž-
ny“. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.

Požehanou postní dobu! Ignác Mucha

Farnost zůstane základní buňkou (Joseph kardinál Ratzinger)
Navzdory všem možným změnám jsem přesvědčen, že farnost zůstane základní buňkou života obce. Těžko se bu-

de ovšem moci udržet celý nynější systém far, který je spíše novějšího data. Bude nutné se učit vzájemnému sbližo-
vání, které však bude znamenat obohacení. Jako téměř vždy v dějinách budou vedle toho existovat ještě seskupení
sdružená určitým charismatem, zakladatelskou osobností. Tato sdružení půjdou specifickou duchovní cestou. Mezi
farností a „hnutím“ je nutná plodná výměna. Hnutí potřebuje spojení s farností, aby se nestalo sektou, farnost potře-
buje „hnutí“, aby neustrnula. Už dnes se vytvořily nové formy řádového života uprostřed světa. Kdo se pozorně dívá,
může dnes najít podivuhodnou mnohotvárnost křes?anských forem života, ve kterých už je církev zítřka opravdu vi-
ditelně uprostřed nás.

(Z knihy: Joseph kardinál Ratzinger – Křes�anství na přelomu  tisíciletí;
otázky kladl Peter Seewald, vydal Portál, Praha  1997)

Postní doba – nutné zlo?



Z diáře otce kardinála
do 3. 3. návštěva charitního projektu

„Adopce na dálku“, Indie,
Bombay, Shimoga

5. 3. 18:00 mše sv., udílení popelce
v katedrále svatých Víta, Václava
a Vojtěcha, Praha

7.–9. 3. příprava mezinárodního ekume-
nického setkání, Turecko, Istanbul

9.–15. 3. duchovní cvičení biskupů,
Hejnice

16.–17. 3. mše sv. a účast na sympo-
ziu pořádaném švýcarskou poboč-
kou organizace Kirche in Not,
Švýcarsko, Tessino

23. 3. 10:00 mše sv. v kostele sv. Mi-
kuláše, Jince

25.–26. 3. účast na programu plenár-
ního zasedání Papežské rady pro
sdělovací prostředky, Řím

Z diáře biskupa Malého
1. 3. Dolní Benešov – mše sv. – před-

náška
5. 3. 14:00 znovuotevření pedagogic-

ko-psychologické poradny Karlín
6. 3. 19:00 Stodůlky – přednáška –

pastorační centrum
10.–15. 3. Hejnice – exercicie

18. 3. 9:30 Vlašim – vikariátní konfe-
rence

19. 3. 8:00 komise pro veřejné záleži-
tosti

21. 3. 10:30 tisková konference k pro-
hlášení o česko-rakouském usmí-
ření

23. 3. 9:00 Benešov – mše sv.
24. 3. 16:30 Sázava – ekumenická bo-

hoslužba
27.–28. 3. zasedání COMECE – Brusel

Z diáře biskupa Herbsta
2. 3. 8:00 mše sv. v Popovicích
8. 3. 7:30 mše sv., školské sestry de

Notre Dame
9. 3. 9:30 mše sv., Uhříněves

9. 3.–15. 3. exercicie pro biskupy
v Hejnicích

16. 3. 9:30 mše sv. v Berouně
18. 3. 10:00 vikariátní konference –

Lhotka
19. 3. 17:00 mše sv. v kostele sv. Jose-

fa na Malé Straně
23. 3. 8:30 mše sv., Všetaty
30. 3. 8:15 mše sv. v Kolodějích
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Nový děkan KTF UK uveden do úřadu

Studenti a vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy
(KTF UK) v Praze zažili v pondělí 17. 2. 2003 slavnostní okamžik. Do úřadu
byl uveden nový děkan fakulty – prof.PhDr. Ludvík Armbruster.

Slavnostnímu shromáždění akademické obce v kostele sv. Vojtěcha
v Praze - Dejvicích předsedal rektor UK prof.Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Pří-
tomni byli rovněž: Velký kancléř fakulty, pražský arcibiskup kardinál Milo-
slav Vlk, apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Erwin Josef
Ender, někteří z biskupů české církevní provincie, pedagogický sbor a stu-
denti. Slavnostní shromáždění navštívili také zástupci ostatních teologických
fakult z České republiky i ze zahraničí a řada hostů.

Nový děkan byl ve své funkci potvrzen vatikánskou Kongregací pro kato-
lickou výchovu. Kongregace zaslala prof. Ludvíku Armbrusterovi k této pří-
ležitosti zvláštní blahopřejný list.

Kardinál Vlk na začátku shromáždění řekl, že pro něj dnešní den znamená
mnoho. Jedná se o završení desetiletého úsilí o to, aby KTF UK byla otevře-
nou fakultou, která bude spolupracovat s příslušnými církevními i civilními
autoritami v duchu 2. vatikánského koncilu. KTF UK má dnes své akademic-
ké orgány, všechny potřebné dokumenty a akademickým senátem řádně zvo-
leného a kongregací potvrzeného děkana. Kardinál dále poděkoval rektorovi
UK Ivanu Wilhelmovi a prof. Mikuláši Lobkowiczovi za jejich úsilí při
obnově fakulty. Vzájemnou spolupráci označil za citlivou a plnou oboustran-
ného respektu.

Rektor UK prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. vyjádřil ve svém projevu potěše-
ní nad celkovou obnovou školy, díky níž se KTF UK řadí po bok ostatních 16
fakult UK jako rovnoprávný partner. Zvláště vyzdvihl kvalitu vzájemné spo-
lupráce mezi univerzitou a církví, která se při obnově fakulty mnohokrát
prokázala. Rektor výslovně poděkoval odbornému asistentovi PhLic.
Vojtěchovi Novotnému za jeho významnou pomoc v celém procesu obnovy
školy.

Na závěr slavnosti se ujal slova nově jmenovaný děkan Ludvík Armbrus-
ter. Poděkoval za svěřenou důvěru a slíbil, že se vynasnaží očekávání naplnit.
Zamyslel se poté nad celkovou obnovou vysokého školství nejen u nás ale
i ve světě. Připomněl své vlastní zkušenosti ze studentských bouří na sklonku
60. let minulého století, které prožil na Katolické teologické fakultě v Tokiu.
Za výhodu KTF UK považuje nižší počet studentů, který umožňuje intenziv-
nější kontakty mezi vyučujícími a studenty. Za výlučnou roli fakulty označil
vzdělávání studentek a studentů, zatímco úlohou kněžského semináře je
formace a příprava adeptů na duchovní povolání.

Daniel Herman, 17. 2. 2003 
Se svolením převzato z Tiskového střediska ČBK (http://tisk.cirkev.cz)

Postní duchovní obnova v semináři
Jménem všech představených a bohoslovců Arcibiskupského semináře v Pra-

ze chceme srdečně pozvat všechny mladé muže na postní duchovní obnovu,
která se koná ve dnech 14.–16. března 2003. Je určena především pro kluky
od 15 – ti let, kteří ve svém životě chtějí poznávat Boží vůli. Jako motto post-
ního setkání jsme zvolili úryvek z Lukášova evangelia, kdy malomocný muž
vyhledá Ježíše a prosí ho silou celého svého postoje o uzdravení (Lk 5,12).

Co Vám nabízíme: poznat prostředí života nás bohoslovců, zúčastnit se naše-
ho společného programu (mše sv., křížová cesta, modlitba), setkání se zajímavým
hostem a jistě něco dalšího, co Vás bude zajímat.

Jak se k nám dostat: vaši předběžnou účast nahlaste, prosím, do 7. března na
adresu: ArcS, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 599 (404), e-mail:



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.

Udělení plnomocných
odpustků
Na žádost P. Metoděje R. Špiříka
OSBM o udělení daru odpustků v sou-
vislosti s oslavami 950. výročí blažené
smrti sv. Prokopa, odpověděla Apoš-
tolská penitenciárie v Římě reskriptem
(Prot. N. 2/03/I ze dne 15. ledna 2003),
kterým se udělují plnomocné nebo čás-
tečné odpustky věřícím, kteří splní
podmínky stanovené reskriptem. Re-
skript uvádíme v plném znění:

Apoštolská penitenciárie z pově-
ření Sv. otce ochotně uděluje všem vě-
řícím:

§ 1. Plnomocné odpustky, kterých
mohou věřící dosáhnout ve farním
kostele na Sázavě za obvyklých pod-
mínek (totiž svátost smíření, přijetí eu-
charistie a modlitba na úmysl Sv. otce),
s duší oproštěnou od náklonnosti k hří-
chu:

1) pokud budou zbožně přítomni
nějakému posvátnému úkonu, nebo se
alespoň pomodlí modlitbu Páně a Vy-
znání víry:

a) dne 25. března 2003, kdy Jeho
Em. Miloslav kard. Vlk slavnostně za-
hájí oslavy výročí uložením ostatků sv.
Prokopa do krypty farního římskokato-
lického kostela;

b) dne 4. července 2004, kdy budou
oslavy slavnostně zakončeny;

c) jednou v průběhu tohoto výše vy-
mezeného časového období, v den,
který si každý věřící může libovolně
zvolit;

d) vždy, když sem zbožní věřící ve
skupinách přijdou jako poutníci nebo
se zbožně zúčastní slavného procesí ke
cti tohoto světce na území této farnos-
ti;

2) vždy, když se zbožně účastní
vzpomínkových obřadů, kterým bude
předsedat J. Em. kardinál, metropolita
pražský, osobně, nebo místo něho jiný
biskup.
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arcs.vicerektor@arcs.cuni.cz Více informací o semináři včetně programu obnovy
najdete na www.arcs.cuni.cz.

Kdy vše začne: příjezd do semináře je v pátek 14. 3. do 18:00 hod., kdy jste
zváni na večeři. Oficiální program je zakončen po nedělním obědě.

Úkol pro Vás: přinést si sebou oblíbenou knížku, kterou byste chtěli předsta-
vit ostatním.

Čteme z internetových stránek k tématu: postní doba

POSELSTVÍ K POSTNÍ DOBĚ
Jak dojít k opravdové proměně života?

KDYŽ BOŽÍ SLOVO NEPRONIKÁ DO ŽIVOTA
Nutná povinnost

V současnosti existuje mnoho lidí, kteří jsou sice pokřtění a chodí do kostela.
K víře a výzvám evangelia se ale stavějí nevšímavě, či je dokonce odmítají. Stá-
vá se to v situacích, kdy lidé prožívají modlitbu spíše povrchně, takže Boží slovo
neproniká do jejich života. Trvalé duchovní úsilí považují za bezvýznamné a ne-
dělní bohoslužbu berou jako nutnou povinnost.

JAK DOJÍT K PROMĚNĚ ŽIVOTA?
Naslouchat tomu, co nám v nitru radí Pán

Jak máme přijmout výzvu k obrácení, se kterou se na nás obrací Kristus i v té-
to postní době? Jak dojít k opravdové proměně života?

Především musíme otevřít srdce působivému poselství Božího slova, modlitby
a liturgie. Období příprav na Velikonoce je darem Boží prozřetelnosti a cennou
příležitostí, abychom se přiblížili k Pánu tím, že budeme zpytovat své svědomí
a naslouchat tomu, co nám Pán v nitru radí.

NEPODLEHNOUT PSYCHOLOGICKÝM MECHANISMŮM
Odpuštění a usmíření jsou nezbytné

Někteří křes?ané se chtějí zbavit dosahu Ježíšových výroků, jako je například
tento: „Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí“ (Lk 6,27).
Pro tyto lidi jsou taková slova nesmírně obtížná. Jde o výzvy, které nutně vedou
k radikálnímu obrácení. Když je však člověk uražen a zraněn, je v pokušení po-
dlehnout psychologickým mechanismům sebelítosti a odplaty. A přece: každo-
denní lidská zkušenost zjevně dokazuje, že odpuštění a usmíření jsou nezbytné
pro opravdovou obnovu společnosti i jedince. To platí jak ve vztazích mezi lidmi,
tak ve vztazích mezi různými skupinami i národy.

PROPAST NENÁVISTI A NÁSILÍ
Pocity bezmoci

Mnohé konflikty vyhloubily mezi jednotlivci, různými skupinami a mezi ná-
rody propast nenávisti a násilí. Stále jsme s pocitem bezmoci svědky rozdmýchá-
vání konfliktů. Vzniká dojem, že některé skupiny lidí a národy uvízly v nezadrži-
telné spirále násilí, jejímž následkem jsou další a další oběti, aniž by se přiblížila
konkrétní perspektiva řešení. Toužebné volání po spravedlnosti a míru zůstává
nevyslyšeno, protože se nedaří činit kroky, které by vedly ke shodě.

Tento zneklidňující stav nemůže křes?any ponechat lhostejnými!

BITEVNÍ POLE
Milovat ty, kteří nám ublížili

Jedinou cestou k pokoji a k míru je odpuštění! Přijetí a udělení odpuštění
umožňuje novou kvalitu mezilidských vztahů, přerušuje spirálu nenávisti a msty
a láme okovy zla. Pro ty, kdo touží po pokojném soužití, existuje jediná cesta: od-
puštění. Jak blahodárně znějí v této souvislosti Pánova slova: „Milujte své nepřá-
tele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského
Otce, nebo? on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déš? spra-



§ 2. Částečné odpustky vždy, když
se srdcem zkroušeným se budou zbož-
ně věnovat konání skutků milosrden-
ství, pokání nebo evangelizace, které
farář navrhl a J. Em. kardinál metropo-
lita schválil, nebo když budou zbožně
recitovat modlitbu k poctě světce, kte-
rá byla řádně schválena.

Tato listina je platná. A? jí nic ne-
brání.

Změny sídel některých
farností a duchovních správ
Vzhledem k tomu, že některé farnosti
nebo duchovní správy nemají k dispo-
zici vlastní farní budovu nebo jiné
vhodné místo pro farní kancelář či kan-
celář duchovní správy, rozhodl kardi-
nál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský,
o změně jejich sídel.

� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Hředle na Žižkovo nám. 189, 269
01 Rakovník.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Kolešovice na Žižkovo nám. 189,
269 01 Rakovník.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Kounov na Žižkovo nám. 189,
269 01 Rakovník.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Lišany na Žižkovo nám. 189, 269
01 Rakovník.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Lužná na Žižkovo nám. 189, 269
01 Rakovník.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Nezabudice na 270 24 Zbečno 1.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Olešná na Žižkovo nám. 189, 269
01 Rakovník.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Panoší Újezd na 270 35 Petrovice
u Rakovníka 31.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické du-
chovní správy u kostela sv. Jiří Praha
– Hradčany na Staré proboštství 48,
119 00 Praha 1 – Hrad.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické kvazi-
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vedlivým i nespravedlivým“ (Mt 5,44-45)! Milovat ty, kdo nám ublížili, zname-
ná odzbrojit je. Tak se i bitevní pole může proměnit v místo vzájemné solidarity.

NESMYSLNÉ POKOŘENÍ
Náročná výzva k odpuštění

Náročná výzva k odpuštění se netýká jen jednotlivců, ale také společenství
a národů. Zejména se však týká rodin. Není ale snadné odpouštět a smiřovat se.
Usmíření může být problematické už tehdy, je-li vina na naší straně. Je-li pak
vina na straně toho druhého, může se usmíření zdát přímo nesmyslným pokoře-
ním. K podobnému kroku je zapotřebí projít cestou vnitřního obrácení a mít od-
vahu uposlechnout Ježíšovy výzvy. Jeho slovo nás nenechává na pochybách: ne-
jen ten, kdo vyvolá nepřátelství, ale i ten, kdo jím trpí, má usilovat o usmíření
(srov. Mt 5,23-24). Tak jednal i sám Pán. Pro křes?ana ale existuje jistota, že se
může spolehnout na pomoc Pána, který neopouští nikoho, kdo se k němu v obtí-
žích utíká.

VRCHOLNÝ PROJEV LÁSKY
„Láska zapomíná, když jí někdo ublíží“ (1 Kor 13,5)

Postní doba je vhodným obdobím k tomu, abychom se přiblížili k jednomu
z vrcholných projevů lásky – k odpuštění. Bůh nám daruje své odpuštění a vede
nás k tomu, abychom žili v lásce a nepovažovali druhé za nepřátele. Kéž by nás
toto období pokání a usmíření povzbudilo k tomu, abychom mysleli a jednali ve
znamení opravdové bratrské lásky! Takový vnitřní postoj totiž vede k tomu, aby-
chom nesli plody Ducha (srov. Gal 5,22).

PENĚŽNÍ SBÍRKY
Usmířené srdce člověka dokáže být velkomyslné

V posvátných dnech postní doby mají významnou hodnotu i peněžní sbírky
a další formy pomoci druhým. Nejde o to, aby věřící darovali něco ze svého pře-
bytku a tak si uklidnili svědomí. Jde o to, aby se solidárně starali o zmírnění bí-
dy, která je ve světě. Pomyšlení na bolestné tváře a utrpení tolika bratří a sester
nás vede k tomu, abychom se podělili alespoň o část svého majetku s těmi, kdo
jsou v tísni. Svět od křes?anů potřebuje věrohodné svědectví o společenství a so-
lidaritě. Jasně to vyjadřují slova Bible: „Jestliže má někdo majetek a vidí, že je-
ho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat Bo-
ží láska?“ (1 Jan 3,17).

KRISTUS SE NEROZČILUJE
Kristus se raduje.

Kristus nezatajuje boje a oběti, které čekají jeho učedníky a tedy také nás. Jít
jeho cestou je obtížné, avšak nikoli nemožné. Je to ale cesta k životu, na níž mů-
žeme počítat s Boží pomocí! Chci proto v této postní době všechny vyzvat k vře-
lé a důvěryplné modlitbě k Pánu, aby nám dal nově zakusit své milosrdenství.
Tento dar nám pomůže prožívat Kristovu lásku, která „se nerozčiluje, zapomíná,
když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se,
když lidé žijí podle pravdy“ (1 Kor 13,5-6).

(Zpracováno podle poselství Jana Pavla II. k postní době roku  2001, 
převzato z www.vira.cz/postnidoba)

Další odkazy k tématu Postní doba
www.vira.cz/postnidoba
www.pastorace.cz/postnidoba
www.kna.cz/postnidoba



farnosti u kostela sv. Alžběty Praha
– Kbely na Jungmannovo nám. 18, 110
00 Praha 1 – Nové Město.
� S účinností od 24. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Vojtěcha Praha – Li-
beň na Kolbenova 14, 190 00 Praha
9 – Vysočany.
� S účinností od 24. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Rocha Praha – Žiž-
kov na Čajkovského 36, 130 00 Praha
3 – Žižkov.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Rousínov na 270 35 Petrovice
u Rakovníka 31.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Senomaty na 270 35 Petrovice
u Rakovníka 31.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Skryje na 270 24 Zbečno 1.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Srbeč na Zámecká 119, 270 61
Lány.
� S účinností od 10. ledna 2003 bylo
změněno sídlo Římskokatolické far-
nosti Zvoleněves na Vinařického 16,
274 01 Slaný.

Změny, opravy, nové kore-
spondenční a e-mailové
adresy a telefonní čísla

� Arcidiecézní centrum pro mládež,
Kostelní nám. 16, Praha 4 – Kunratice,
http://www.praha.signaly.cz
� Římskokatolická farnost Trhový
Štěpánov, e-mail: farnost-stepanov
@seznam.cz
� Římskokatolická farnost Soutice, e-
mail: farnost-soutice@seznam.cz
� Řád bosých augustiniánů, zodpověd-
ný: Dr. Fr. Skřivánek, CONFRA,
U Rajské zahrady 20, Praha 3
� ČKCH – domovy, Vladislavova 12,
110 00 Praha 1

PERSONALIA

Jubileář

Výročí svěcení
Štěpán Faber, trvalý jáhen pražské ar-
cidiecéze 6. 3. 1993
P. Jan Mára O.Cr.13. 3. 1938
P. Miloslav Frank SDB25. 3. 1968

Životní jubilea
Mgr. Martin Janata, kněz pražské ar-
cidiecéze 3. 3. 1963
P. doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdi-
na JCL., OPraem. 6. 3. 1953
P. Vojtěch Suchý SI 11. 3. 1948
Martin Duchoslav, kněz pražské arci-
diecéze 13. 3. 1958
Antonín Forbelský, kněz královehra-
decké diecéze 13. 3. 1963
P. Ladislav Vik SDB 25. 3. 1923
prof. PhDr. Petr PiXha, kněz diecéze
Breda 26. 3. 1938
Mons. ThLic. Jiří Reinsberg, emeritní
farář 30. 3. 1918

Ustanovení
Daniel Herman byl se souhlasem své-
ho diecézního biskupa s účinností od 5.
února 2003 inkardinován do pražské
arcidiecéze.
P. Miroslav Chlupsa O.Cr. byl se
souhlasem svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. ledna 2003 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Františka
z Assisi Praha – Staré Město. K témuž
datu byl ustanoven nemocničním kap-
lanem pro hlavní město Prahu.
Jiří Jeřábek, kněz olomoucké arcidie-
céze, byl na vlastní žádost s účinností
od 1. února 2003 odvolán z funkce ne-
mocničního kaplana pro hlavní město
Prahu. Dosavadní ustanovení adminis-
trátorem Římskokatolické farnosti
u kostela Panny Marie pod řetězem
Praha – Malá Strana zůstává nadále
v platnosti.
Mariusz Gerard Kuzniar byl se sou-
hlasem opolského biskupa ordináře
s účinností od 3. ledna 2003 inkardino-
ván do pražské arcidiecéze.
Mariusz Gerard Kuzniar, kněz praž-
ské arcidiecéze, byl s účinností od
1. ledna 2003 uvolněn z funkce du-
chovního správce Veřejného sdružení
katolických věřících pro vybudování
společenství a jeho střediska v Nových
Butovicích, které ukončilo svoji čin-

nost. Dosavadní ustanovení farářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Jakuba Staršího Praha – Stodůlky zůs-
tává nadále v platnosti.

Úmrtí
P. Bohumil Josef Podhorný OFM
Cap., který působil v Olomouci, Pra-
ze, Brně a Fulneku, zemřel dne 30.
prosince 2002 ve věku 87 let ve Staré
Boleslavi. Rozloučení se konalo 8. led-
na 2003 v kostele Panny Marie Anděl-
ské v Praze. Pohřben byl do společné-
ho hrobu kapucínů v Praze – Břevno-
vě. Zesnulý byl členem CCC. R.I.P.
Zdeněk Vodička, osobní arciděkan
a dlouholetý farář v Budeničkách a ve
Vraném u Slaného, zemřel na následky
těžkých zranění po nezaviněné doprav-
ní nehodě dne 23. ledna 2003 ve věku
76 let. Rozloučení se konalo 1. února
2003 v kostele Narození sv. Jana Křti-
tele ve Vraném u Slaného. Pohřben byl
na místním hřbitově. R.I.P.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Kolejní 4, 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 4. 3. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Manžel-
ství a sexualita

St 5. 3. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

So 8. 3. 9:00–12:00 Kurs pro slu-
žebníky eucharistie

Ne 9. 3. 16:00 Nedělní setkávání, té-
ma: Jak ukázat lidem kolem sebe,
kde lze najít Krista

Út 11. 3. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Odpo-
vědné rodičovství

St 12. 3. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory, té-
ma: Postní doba v rodině – Mgr.
Ing. Martin Opatrný

Út 18. 3. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR, téma: Obsah
manželského slibu, Průběh svateb-
ního obřadu

St 19. 3. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
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Pá 21. 3. 20:00 Modlitba Taizé
So 22. 3. 9:00–16:00 Rekolekce pro

manželské páry, CPR, Vede P. Vla-
dimír Málek

St 26. 3. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory, té-
ma: Postní doba v chápání evange-
lické církve – prof. ThDr. Josef
Smolík

Arcidiecézní
katechetické
středisko

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 317

e-mail: adks@apha.cz

Výtvarná soutěž
31. 3. 2003 vyprší poslední ter-
mín pro účast ve Skalecké křížové ces-
tě. Nezapomeňte hlavně řádné vyplně-
ní zadní strany soutěžního díla podle
pokynů, které byly uveřejněny při vy-
hlášení soutěže.

Katolický vzdělávací a for-
mační cyklus pro dospělé –
školní rok 2003/2004

A – Roční kurz náboženského sebe-
vzdělání pro dospělé

Cílem je získání zralé představy
o katolické církvi a její víře a předpo-
kladů k hlubšímu a aktivnímu křes?an-
skému životu v církvi.

B – Roční kurz náboženské výchovy
a katecheze předškolních a mladších
školních dětí pro křesXanské rodiče,
vychovatele a pomocníky ve farnos-
tech

Cílem je absolvent s ucelenou zra-
lou představou o katolické církvi a její
víře, formovaný k hlubšímu, zralejší-
mu a aktivnímu křes?anskému životu
v církvi a rodině, připravený pomáhat
ve své farnosti zejména při náboženské
výchově mladších dětí.

C – 1. ročník dvouletého kurzu pro
katechety

Cílem 1. ročníku je aktivní zralý
křes?an, rozpoznávající své povolání
ke katechetické službě a připravující se
na tuto službu. Frekventant může na
základě výsledků zkoušek postoupit do

2. závěrečného ročníku katechetického
kurzu (teologická a katechetická for-
mace) a uzavřít ucelenou přípravu ke
katechetické službě ve farnosti.

Kurzy probíhají od září 2003 do června
2004 vždy v sobotu – obvykle
1x/14 dní v prostorách KTF UK v Pra-
ze Dejvicích. Společným obsahem
všech tří kurzů je: studium Katechismu
katolické církve (víra katolické církve
– Krédo, morálka, liturgie), život
církve – život křes?ana (společenství,
svědectví, charita, posvěcování, osob-
ní povolání, životní stav), úvod do du-
chovního života (spiritualita), studium
Písma sv. (úvod do biblistiky, četba
a studium Písma).

Kurzy B a C obsahují navíc kate-
chetický základ (úvod do pedagogiky,
katechetiky, náboženské výchovy, me-
tod a psychologie mladších dětí).

Bližší informace a přihlášky získáte
v ADKS, nebo na našem tel. čísle, pří-
padně e-mailové adrese (vše viz v zá-
hlaví). Přihlášky přijímáme do 30. 6.
2003

Centrum pro rodinu
Ing. Jiří Musil, 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
Příští společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 8. 4. 2003
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Snouben-
ci se přihlašují předem telefonicky ne-
bo mailem v Centru pro rodinu, nej-
později do pátku 4. 4. 2003. Snouben-
cům zašleme formulář přihlášky,
vstupní dotazník a informace o přípra-
vě. Závěrečný večer se uskuteční
v úterý 27. 5. 2003. Následující společ-
ná příprava bude začínat 7. 10. 2003.

O různých formách přípravy na
manželství pořádaných Centrem pro
rodinu nebo jinými subjekty se můžete
informovat telefonicky nebo na adrese
http://www.volny.cz/cpr.praha/in-
dex_snoubenci.htm. Tam naleznete
i mnohé odpovědi na otázky, které sou-
visejí s uzavřením manželství v kato-
lické církvi.

Rekolekce pro manželské
páry
Sobotní postní rekolekce na téma
„Vrátil se plný Ducha svatého“ (Lk
4,1) se bude konat 22. 3. 2003 od 9 do
16 hodin v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha v Praze. Obnovou bude
účastníky doprovázet P. Vladimír Má-
lek. Během dne bude příležitost ke
svátosti smíření a na závěr mše svatá.
Občerstvení v poledne bude zajištěno.
Na obnovu je nutné se předem přihlásit
na telefonním čísle nebo e-mailové ad-
rese Centra pro rodinu.

PouX rodin pražské arcidiecéze
V sobotu 24. května 2003 se uskuteční
diecézní pou? rodin do Jablonného
v Podještědí. Poutní mši svatou v bazi-
lice sv. Vavřince v 11 hodin bude cele-
brovat Mons. Karel Herbst. Odpoledne
budou poutníci moci navštívit další
místa spojená se životem sv. Zdislavy
(např. nedaleký Lemberk) nebo se zú-
častnit doprovodného programu od
13:30 do 15 hodin, který zajiš?uje Cen-
trum pro rodinu. V předstihu budou
přes vikáře do farností rozeslány mate-
riály, které budou nabízet jednotlivým
rodinám a společenstvím rodin podně-
ty k modlitební přípravě na tuto pou?.
K účasti na pouti jsou zvány farní i ji-
ná společenství rodin a jednotlivé rodi-
ny, a to úplné i neúplné. Vzhledem
k tomu, že dostupnost Jablonného hro-
madnou dopravou je z naší diecéze ob-
tížná, vyzýváme ke sdružování farnos-
tí do autobusů. Případná volná místa
v autobusech můžete dalším zájemcům
nabízet přes Centrum pro rodinu.
Aktuální informace o pouti naleznete
na našich internetových stránkách.

Setkání rozvedených
Srdečně zveme všechny rozvedené,
kteří uzavřeli nový sňatek, na setkání
na téma „Lze žít v církvi i po rozvodu
a druhém sňatku?“, které se uskuteční
v sobotu 8. 3. 2003 od 14:00 do 17:00
v Křes?anském centru Jižní Město,
Modletická 1401, Praha 4. Účast při-
slíbil P. Václav Chroust a psycholog
PhDr. Petr Goldmann. Bližší informa-
ce rádi poskytneme na telefonním čísle
Centra nebo je naleznete na našich in-
ternetových stránkách.
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Osamělé maminky
Příští setkání osamělých maminek

se bude konat v sobotu 1. 4. 2003
v Komunitním centru sv. Prokopa, Pra-
ha – Nové Butovice (metro B – Hůrka)
od 14:00 do cca 17:00. Srdečně zveme
rozvedené, svobodné a vdovy, které ži-
jí se svými dětmi samy bez partnera.
Na programu je modlitba, vzájemné
sdílení, informace o dalších progra-
mech a tvořivé práce – malování na
hedvábí. Hlídání dětí je možné zajistit
pouze po předchozím telefonickém
oznámení v Centru (220 181 777) mi-
nimálně týden předem.

Aktuální rychlé informace o akcích
pro osamělé maminky získáte na adre-
se www.acein.cz/19606, nebo na tele-
fonním čísle 12612, kde se ptejte na
„OSAMĚLÉ MAMINKY PRAHA“.

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, 

ww.signály.cz

KřesXanský hudební festival
TÁNÍ
se koná 1. března 2003 od 13:00 v sále
SOU-Stavebního, Praha 9, konečná
tram 1, 9, 16 – Spojovací. Vystoupí
skupiny BEZEFŠEHO, CYMBELÍN,
UČEDNÍCI, NOI, ČEMKOLI, VESE-
LÁ ZUBATÁ, ČESKEJ CHLEBA.
Festival je benefiční, výtěžek bude vě-
nován prostřednictvím České Charity
na Dětský klub v Praze 7. Srdečně Vás
zveme na tuto ojedinělou akci, která je
pořádána ve spolupráci s Vydavatel-
stvím Rosa. Kontakt: 244 910 469,
www.praha@volny.cz.,signaly.cz,
adcm-pha@volny.cz. Slyšíš? Taje. Od
folku až po rock.

Oslava 18. světového dne mlá-
deže
se letos koná 12. dubna 2003 od 9:30
v budově Arcibiskupského gymnázia,
Korunní 2, Praha 2. Chcete prožít den
společně s ostatními mladými věřícími
z celé diecéze? Neváhejte a přijebte.
Chybět nebude otec Miloslav kardinál
Vlk, biskup Karel Herbst, ani další za-
jímaví hosté stejně jako zábava i chví-
le ztišení.
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Více informací na tel. 244 910 469,
www.praha.signaly.cz, adcm-pha@
volny.cz.

Komunita
Chemin
Neuf

a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10

128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 224 921 314

e-mail: michael@misie.cz
http://www.misie.cz

21.–23. 3. Víkend u Ostravy na téma
„Tělo – nástroj nebo chrám?“ Chceme
se zamýšlet nad tím, jaké místo má naše
tělo ve světě a v Božím plánu spásy.

Velikonoce 2003 – 17.–21. 4. v klášte-
ře v Tuchoměřicích. Čas slavení nej-
větších křes?anských svátků od Posled-
ní večeře až k oslavě Kristova vzkříše-
ní, ve společenství, sdílení v duchu
chvály a slavnosti.

19.–22. 5. Evangelizace Misijního
centra při AP ve spolupráci s CHO.
Každý den večer v kostele sv. Apoliná-
ře v Praze 2. (Evangelizaci připravuje
Komunita Chemin Neuf.)

11.–19. 7. Duchovní cvičení pro man-
žele – setkání Kána v Tuchoměřicích

25.–31. 7. Festival mládeže v Tucho-
měřicích

11.–16. 8. Kurz základů víry v Barto-
šovicích v O. h. (Pro hledající a ty, kte-
ří se chtějí seznámit s křes?anstvím.)

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

6. 3. od 19 hod. se v Komunitním cen-
tru sv. Prokopa uskuteční setkání
s Mons. Václavem Malým. Téma-
tem přednášky a diskuse bude
„Křes?anství v základních doku-
mentech EU“.

9. 3. od 18 do 21 hod. se bude v Komu-
nitním centru sv. Prokopa konat ce-
lopražské setkání a školení týmů,
které vedou kurzy ALFA.

13. 3. od 18:30 do 22 hod. – Večery
pod Sluncem (večery s programem
určené pro dospívající mládež).

Kurzy ALFA (v pořadí 4. běh)
24. 3.–9. 6.
Alfa je desetitýdenní cyklus setkání
s promluvami a rozhovory nad základy
křes?anství, která dávají příležitost za-
stavit se, společně přemýšlet a získat
nové přátele. Volitelnou součástí kurzu
je společný víkend strávený v hezkém
prostředí mimo Prahu.

Alfa je určena zvláště všem hledají-
cím, nepokřtěným, nepraktikujícím
pokřtěným a nově obráceným.

Každý jednotlivý večer na Alfě za-
číná společnou večeří a zahrnuje pro-
mluvu a příležitost setkat se ve skupin-
kách k rozhovoru a studiu Bible.

Přihlásit se můžete telefonicky ne-
bo e-mailem. Je možné se přihlásit na
celý kurz nebo jen na úvodní večeři.
Kurzy se konají v prostorách Komunit-
ního centra sv. Prokopa.

Křes;anské
centrum –

Jižní město
Modletická 1401, Praha 4, 
el./fax/zázn.: 272 91 98 03

Otevřené společenství pro každého,
kdo hledá společnou modlitbu, četbu
Písma a sdílení se v KC schází každou
středu od 18:45
St 5. 3. 19:00 Modlitební setkání 

skupin CHO
So 8. 3. 18:30 Teátr Víti Marčíka: 

Robinson Crusoe
St 12. 3. 19.30 Koncert skupiny 

Ka prdagr
Ne 16. 3. 10:00 Mše pro děti

18:00 Ekumenická boho-
služba

So 22. 3. 19:30 Rocková mše
So 29. 3. 18.00 Život je krásný 

(La vita e bella; film)

Zveme děti od 8 do 13 let na týdenní
BIBLICKÝ TÁBOR. 12.–19. 7. 2003.
Lesní táboření pod stany, hry, koupá-
ní, poznávání Bible. Cena 1500 Kč.
Info a přihlášky na našem tel. čísle
nebo na www.kaminek.org/biblicak



Katolická
Charismatická
obnova
http://www.cho.cz

Koordinátor obnovy: Pavel Semela,
Pastorační středisko, Kolejní 4, Pra-
ha 6, 160 00, mail: obnovach@cbox.cz

Akce
4. 3. 19–20 hod. adorace v kostele sv.
Josefa, Josefská 4, Praha 1 - Malá Stra-
na. Adoraci vede společenství při far-
nosti sv. Tomáše.

Otevřená společenství
Praha 5 - Smíchov, úterý 20– 22 hod.,
nám 14. října, boční vchod do kostela
sv. Václava. Kontaktní osoba: Hana
Schmittová
Praha 10 - Vršovice, úterý 19–21 hod.,
zadní vchod do kostela sv. Václava,
nám. Svat. Čecha. Kontaktní osoba:
Václav Novák

Divadlo Miriam
Ke Strašnické 10, 

Praha 10 - Strašnice, 
http://www.volny.cz/

divadlo.miriam, rezervace
vstupenek St – Pá 15– 21 hod. 

tel. 732 173 316 (Lucie Vačkářová)
e-mail: divadlo.miriam@volny.cz

� Čtvrtek 6. března 19 hod. Eric-
Emmanuel Schmitt – Návštěvník –
Fiktivní setkání slavného rakouského
psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-
mým návštěvníkem.
� Čtvrtek 13. března 19 hod. –
Návštěvník.
� Neděle 16. března 15 hod. Jan Vladi-
slav – Pohádka za tři facky – Volné
zpracování italské lidové pohádky
� Čtvrtek 20. března 19 hod. Básnická
próza Jiřího Weila – žalozpěv za
77 297 obětí – Představení bylo při-
praveno k 60. výročí prvních ži-
dovských transportů do terezínského
ghetta
� Čtvrtek 27. března 19 hod. – Dámy
a pánové – Dámy a pánové, račte si
poslechnout zhudebněné verše Jiřího
Ortena a Petra Eisnera.

YMCA –
Živá rodina

občanské sdružení, 
115 30 Na Poříčí 12, 

Praha 1, tel. 224 872 421, 
e-mail: zr@ymca.cz

Tábor rodin
Chcete strávit svou dovolenou s dětmi
a přitom si od nich i trochu odpoči-
nout? Chcete se vrátit do svých táboro-
vých let? Neváhejte a přihlašte se na
LETNÍ TÁBOR RODIN v termínu:
9.–16. srpna 2003; 16.–23. srpna 2003.

Tábor se bude konat na Pavlátově
louce u Nového Města nad Metují.
Objekt nabízí sportovní halu, jídelnu
a sociální zařízení se sprchami. Dále je
možno využít hřiště na fotbal a volej-
bal i menší bazén. Stravování bude za-
jištěno čtyřikrát denně. Ubytování na-
bízíme v šestilůžkových chatkách a ve
zděném domku (pokoje se třemi a šes-
ti lůžky).

Program: Dopoledne probíhají dis-
kuse dospělých ve skupinkách, děti od
3 let mají vlastní program zajištěný pe-
čovateli, mladší mohou tábor absolvo-
vat u maminky. Odpoledne se pořádají
různé sportovní hry a soutěže, kterých
se účastní celé rodiny. Večer probíhají
besedy na různá témata, dále se může-
te těšit na táboráky a noční bojovku.
Součástí programu je i celodenní výlet,
dětská pou?, olympiáda apod. Chystá-
me také batikování a vyrábění z kůže.

Bližší podrobnosti a přihláš-
ky na adrese YMCA – Živá rodina,
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel. 224
872 421, mail zr@ymca.cz.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220 181 329

e-mail: ukz@volny.cz

5. 3. 2003 – 10:00 – Etika a životní
prostředí – přednášející: Mgr. Ondřej
Lehký, refektář Emauzského kláštera,
Vyšehradská 49, Praha 2 (ve spoluprá-
ci s ČKA)
19. 3. 2003 – 14:30 – Švýcarsko (po-
kračování) – přednášející: Dr. Jiří

Hoppe (přednáška s diapozitivy), Farní
klub u P. Marie Sněžné, Jungmannovo
nám. 18, Praha 1

KřesXanská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekologi-
e), psycholog (sebepřijetí a sebehod-
nocení, vztahy a komunikace v rodině
i v zaměstnání), právník (civilní, cír-
kevní právo), kněz (morální problémy,
otázky svědomí, duchovní pohovor,
problematika sekt). Umožňuje také
kontakt s Poradnou pro ochranu nena-
rozeného života a s Poradnou domácí
hospicové péče.

Volat můžete každé úterý a čtvrtek
od 10 do 17 hod. na tel.: 220 181 329.

Česká
křes;anská
akademie
Vyšehradská 49

klášter Emauzy 128 00, Praha 2
tel: 224 917 210

e-mail: cka@omadeg.cz
www.omadeg.cz/cka

� 5. 3. středa 10:00 Unie katolických
žen, Mgr. Ondřej Lehký: Etika a život-
ní prostředí, klášter Emauzy, Vyše-
hradská 49, Praha 2
� 7. 3. pátek 17:00 Psychoterapeutická
sekce, MUDr. Marie Opatrná: Jak pe-
čovat o duši v těžkých obdobích života,
čítárna dominikánského konventu u sv.
Jiljí v 1. patře – Praha 1, Husova 8
� 11. 3. úterý 17:30 Ekologická sekce,
Doc. RNDr. Petr Pikálek: Geneticky
modifikované organismy, klášter
Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
� 20. 3. čtvrtek 16:00 Uměnovědná
sekce, doc. PhDr. Ing. Jan Royt: Iko-
nografie emauzských maleb, křížová
chodba benediktinského kláštera
Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
� 25. 3. úterý 17:30 Ekologická sekce,
Ing. Dan Frantík: Pražské lesy, chráně-
ná území a vodní toky, klášter Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2
� 26. 3. středa 18:30 Kolegium kato-
lických lékařů, P. B. Beneš, P. J. Šplí-
chal, SDB: Postní zamyšlení, doc.
MUDr. Petr Hach: Zpráva o zasedání
Papežské akademie Pro vita, klub III.
interní kliniky lékařské fakulty UK
a VFN, U nemocnice 1, Praha 2
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� 27. 3. čtvrtek 17:00 Historická sek-
ce, Doc. ThDr. Rajmund Tretera OP:
Stát a církev v českých zemích od
osvícenství do vzniku ČSR, Klementi-
num-Národní knihovna, přednáškový
sál č. 136 v 1. patře

Centrální katolická knihovna
Výstava 35. výročí založení Pokoncil-
ní knihovny – chodba Centrální kato-
lické knihovny

Hnutí světlo život
Husova 8, 110 00 Praha 1, 
ttp://www.svetlo-život.cz, 

e-mail: mamre@svetlo-život.cz

Oáza modlitby
Víkendové duchovní cvičení pro cca
16 až 35tileté, od pátku večer do nedě-
le odpoledne, v malebném prostředí
Sedlčanska. Tentokrát se sejdeme na
začátku postní doby. Chceme se nejen
vidět s přáteli a poznat nové tváře, ale
především se setkat s Bohem. S sebou:
spacák, přezůvky, Písmo sv., dle mož-
nosti breviář. Termín: 7.–9. 3. 2003

Film Ježíš
(video, podle Lukášova evangelia)
promítá se v pondělí 10. 3. od 18:30
h v dominikánském klášteře (Huso-
va 8, 110 00 Praha 1). V případě zájmu
lze navázat několika setkáními nad
evangeliem.

Připravujeme na prázdniny:

Oáza Živé církve I
Zveme mladé lidi (17-35 let) na pat-
náctidenní duchovní cvičení. Každý
den bude nesen jedním růžencovým ta-
jemstvím a bude věnován některé zá-
kladní pravdě víry. Vhodné zejména
pro ty, kdo chtějí najít novou radost ze
života, nový vztah k sobě, k druhým
i k Bohu nebo trošku povyrůst ve víře.
Termín: 25. 7.–10. 8. 2003. Informace
a přihlášky u Hany Kláry Mrňákové, 
e-mail: hana.klara@centrum.cz, nebo
poštou: P. Jan Rajlich, OP, Husova 8,
110 00 Praha 1.

Oáza Domácí církve
Patnáctidenní duchovní cvičení pro ro-
diny (hlídání dětí zajištěno). Termín:
25. 7.–10. 8. 2003. Více informací se
dá získat na: e-mail: marketa.

spanelova@vscht.cz, nebo poštou:
P. Jan Rajlich, OP, Husova 8, 110 00
Praha 1.

Další zprávy
Farní centrum u sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 – Dejvice, spo-
jení: metro A – Dejvická, tram 2, 20,
26 – stanice Hadovka.

Čtvrtek 13. 3. 2003 v 15:30 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly to
však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti
na sebe vzal“, rozhovor a modlitba
s nemocnými a za nemocné. Setkání
pokračují každý druhý čtvrtek v měsíci
(10. 4., 15. 5. – třetí čtvrtek, 12. 6.).
Sobota 22. 3. 2003 od 9:00 do 17:00
hod. – „Velikonoční tajemství v mém
životě“. Zveme mladé lidi (od 16 do 30
let) k postnímu zamyšlení a přípravě
na Velikonoce. Přihlášky a informace
směřujte do 15. 3. k sestře Michaele,
tel.: 224 322 421.

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 nedě-
li 23. 3. v 16:00 hod. Na programu je
„Rozjímání nad lhoteckou křížovou
cestou“ v podání Prof. Petra Pi?hy.

KřesXanské akademické
fórum a Sdružení křesXan-
ských seniorů, Praha
Pozvánka na setkání bývalých členů
České ligy akademické (ČLA) a členů
KAF a SKS, které se uskuteční v sobo-
tu 15. března 2003.

Setkání bude zahájeno v 9:00 hod
mší sv., kterou bude sloužit prof.
P. Ludvík Armbruster, S.J., děkan KTF
UK v Družinské kapli (projít kostelem
sv. Ignáce vpravo do sakristie a dále
vpravo po schodech do 1. p.).

Další jednání se uskuteční v míst-
nosti č. 24 (I. p. – sál), Ječná 2; vchod
z průjezdu vpravo (nutno zvonit!).
Bude zahájeno besedou s prof. P. L.
Armbrusterem.

K disposici bude též místnost
č. 27 (III. p.), kde bude možno zajistit
pro účastníky jednoduché (nepochyb-
ně však dostatečné) občerstvení. Ko-

nec setkání se očekává přibližně
v 16:00 hod.

Zvonkohra v Loretě
Pražská Loreta je známa svou zvonko-
hrou, Loretánským pokladem a cenný-
mi varhanami v kostele. Bratři kapucí-
ni, kteří od počátku o Loretu duchovně
pečovali, zde slouží věřícím i nyní. Ve
Svaté chýši je mše svatá vždy v sobotu
v 7:30 h. V kostele Narození Páně je
mše svatá každou neděli v 17 h. (Upo-
zornění: čas nedělní mše byl změněn
o hodinu!)

Březnový program loretánské praž-
ské zvonkohry je dán především postní
dobou. Karionisté p. Radek Rej-
šek a p. Kamil Novák předvedou
zvonkohru v tomto repertoáru:
Neděle 2. 3. ve 12 h.: Improvizace na
nápěvy mešních písní
Neděle 9. 3. ve 12 h. a v 18 h.: Postní
písně Kristus příklad pokory, Dokoná-
no jest aj.
Neděle 16. 3. v 18 h.: Improvizace na
nápěvy postních písní
Středa 19. 3. ve 12 h.: Duchovní písně
Dělníku Boží, Miluj Pána Boha svého
Neděle 23. 3. ve 12 h. a v 18 h.: Post-
ní písně Duše věrné Pána vizte, Již
jsem dost pracoval
Úterý 25. 3. ve 12 h.: Hymnus Ange-
lus ad virginem
Neděle 30. 3. ve 12 h. a v 18 h.:
Improvizace na nápěvy postních písní

Studentský divadelní spolek
Lauriger
uvádí středověké divadelní hry veliko-
nočního cyklu „Historia salvationis –
Hra o pádu a vykoupení“
� 2. 3. 2003 od 10:00 v Liboci, Cen-
trum Malejov.
� 18. 3. 2003 od 19:00 v divadelním
sále pod kostelem na Spořilově
� 19. 3. 2003 od 19:00 tamtéž

(vstupné dobrovolné)

Hnutí KřesXan a práce
Vážení členové hnutí Křes?an a práce,
dovolujeme si Vás opět pozvat na set-
kání, které se koná jako obvykle
v učebně farní budovy při kostele Nep.
početí P. Marie v Praze 10 – Strašni-
cích, Ke Strašnické 10, v neděli dne
2. března 2003 ve 14:30 hod. Program:
Meditace nad Písmem svatým s kanov-
níkem B. Kolářem, promítání filmu
o Basileji ze setkání členů KaP.
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Srdečně Vás zveme a těšíme se na
účast nejen Vaši, ale i Vašich rodin-
ných příslušníků či známých.

Ing. Jiří Stejskal, předseda praž-
ské pobočky KaP

Z historického
kalendáře

10. března 1393 Generální vikář
pražského arcibiskupství Jan Nepo-
mucký schválil rychlou volbu nového
opata benediktinského kláštera v Kla-
drubech.
10. března 1998 Ve Vatikánu zve-
řejněny dva dokumenty o formaci
a službě stálých jáhnů v církvi.
18. března 1123 V Římě zahájen
První lateránský koncil za asistence
papeže Kalista II. (ukončen 6. 4.)
18. března 1553 Zemřel Václav
Hájek z Libočan, český kronikář, pro-
bošt ve Staré Boleslavi, kazatel tomáš-
ského kláštera na Malé Straně v Praze,
kanovník svatovítské kapituly. Autor
Kroniky české, jako literární a histo-
rickou odpověb na dílo Martina Kuthe-
na.
20. března 1393 Při výslechu umu-
čen generální vikář pražské arcidiecé-
ze Jan Nepomucký a jeho mrtvé tělo
shozeno z Karlova mostu do Vltavy.
24. března 1673 Zemřel v Praze Jiří
Konstanc, katolický kněz – jezuita, mi-
sionář, spirituál, autor náboženských
vzdělávacích prací. Podílel se na pře-
kladu Svatováclavské bible.
25. března 1053 Zemřel sv. Prokop,
český poustevník, zakladatel a první
opat sázavského kláštera, patron země
České.
26. března 1838 Zemřel Ondřej
Alois Ankwicz hrabě Škarbek z Posla-
vice, arcibiskup pražský (*1775).
28. března 1833 Zemřel Alois Josef
hrabě krakovský z Kolovrat, arcibis-
kup pražský (*1759).
30. března 1783 Císařským paten-
tem byly zřízeny generální semináře
pro výchovu kněží pod dozorem státu.
30. března 1993 Se souhlasem
Apoštolského stolce ustavena Česká
biskupská konference.

Arnošt Kelnar

Přečtěte si

Daniel J. Harrington: 
SACRA PAGINA
Evangelium podle Matouše
Obsáhlý komentář který svým přístu-
pem vychází vstříc všem zájemcům
o hlubší poznání biblických textů. Kni-
ha je vhodná nejen pro teology a stu-
denty. Svou strukturou může poskyt-
nou odpovědi na mnoho otázek z ob-
lastí duchovního života.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
cena: 435 Kč

Schauber Vera: 
ROK SE SVATÝMI
Reedice úspěšné encyklopedické pub-
likace o nejvýznamnějších postavách
křes?anské historie. Bohatý barevný
doprovod.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
728 stran, cena: 1350 Kč

Aleš Opatrný: 
KARDINÁL TOMÁŠEK
a pokoncilní proměna pražské
arcidiecéze
Reflexe působení kardinála Tomáška
v kontextu vnitrocírkevních a politic-
kých proměn i vyhodnocení vlivu kon-
cilu na život arcidiecéze.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
300 stran, cena: 199 Kč

Gary D. Chapman: 
PĚT JAZYKŮ LÁSKY
Chcete-li prožít harmonický vztah, pak
se potřebujete naučit hovořit jazykem
lásky svého partnera. Kniha je vhodná
(nejen) pro všechny snoubence a man-
žele.
Vydalo nakladatelství Návrat, 144 stran;
cena: 169 Kč

Inzerce
Nabídka zvýhodněného nákupu
osobních automobilů Škoda.

Nabídka zvýhodněného nákupu
všech typů automobilů Škoda, kterou
v minulých letech poskytla Arcibis-
kupství pražskému firma Přerost
& Švorc, Praha 6 – Veleslavín, platí
i nadále. Na základě této nabídky mo-

hou církevní subjekty (farnosti, řeholní
řády a kongregace, církevní školy, ne-
mocnice apod.) nakupovat osobní au-
tomobily Škoda se slevou. Podrobné
informace sdělí zástupkyně firmy paní
Vladimíra Renčová, tel. 603 456 948.

Pavel Kosmák, vedoucí provozního
odboru AP

Provincie kapucínů v ČR –
EXERCIČNÍ DŮM
přijme mladého muže na VÝKON
CIVILNÍ SLUŽBY. Přihlášky možno
posílat písemně na adresu: Štěpán Fa-
ber, diakon Exerciční dům, Loretánské
nám. 6a 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: 233 355 372, 603 503 818 e-mail:
e.dum@mbox.vol.cz

Kartografie Praha
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1,
tel.: 221 969 411, fax: 221 969 428,
e-mail: obchod@kartografie.cz
777 kostelů, klášterů, kaplí České
republiky
Výpravná encyklopedie se v tomto dí-
le podrobně, ale zároveň velice čtivě,
věnuje nejzajímavějším sakrálním pa-
mátkám, kterých je v naší vlasti zacho-
váno nespočetně. Krásu těchto pamá-
tek ilustruje 563 barevných fotografií.
Nedílnou součástí publikace je mapa
České republiky v měřítku 1:200 000.
Cena: 899 Kč

Farnost dnes a zítra
(Jaromír Neugebauer)

Proč se ještě dnes zabývat
farností ?
Označení farnost je dnes sporným poj-
mem. Ve městě, kde je farností něko-
lik, chodí lidé do kostela podle svého
uvážení a často ani nevědí, který kostel
je jejich farní. Důvody pro návštěvy
v jiné farnosti mohou být různé. Třeba
osobnost faráře, společné slavení litur-
gie se známými, zvyk z bývalého byd-
liště atd. Na venkově a v malých měs-
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Duchovní správa sv. Vojtěcha, Ko-
lejní 4, Praha 6 přijme mladého
muže na výkon civilní služby.
Informace na tel.: 220 181 705, 754
nebo e-mail:kancelar.ps@centrum.cz
u pí. Grundové.
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tech zase vzhledem k tomu, že kněz ve
farnosti často nesídlí a že věřící jsou
zvyklí na přítomnost kněze u každé ak-
ce, je farnost svým způsobem souhr-
nem všech farností, které má kněz na
starosti. Jsou zde i další důvody a pro-
to se u nás i ve světě vážně uvažovalo
o tom, má-li farnost pro budoucnost
vůbec smysl a jaká forma života věří-
cích v církvi by měla nastoupit.

Zkušenosti z diecézí celého světa
však ukazují, že v této oblasti nové ne-
ní lepší. Takto se vyjádřila řada bis-
kupských konferencí a k stejnému zá-
věru došla teoretická i z praxe odvoze-
ná zkoumání kateder pastorace na teo-
logických fakultách. Proto se zde
můžeme a musíme farností zabývat.

Farnost je prostor, kde věřící spolu
žijí a shromažbují se. Nemusí jít o uza-
vřené území, jako tomu bylo dříve,
kdy každý patřil do určité farnosti po-
dle místa svého bydliště vždy a všude,
ale bude to platit ve většině případů
i nadále. A? tak či tak by každý měl ně-
kam patřit. Věřící, který nemá žádný
okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru,
a který nemá „svůj“ kostel a „svého“
kněze, těžko bude mít živé vědomí
církve. Termín „farnost“ bude označe-
ním pro duchovní prostor, kde věřící
vytvářejí společenství svého druhu,
jsou osobou kněze zapojeni do hierar-
chické struktury církve a alespoň do
určité míry žijí společný osobní i nábo-
ženský život.

Proč má být zítra farnost
jiná než dnes
Odpověb na tuto otázku je obtížnější.
Stav, jaký je, mnoha lidem vyhovuje,
jen si stěžují na nedostatek kněží a na
to, „že je nás málo a čím dál méně“.
Ale měnit něco na tvářnosti farnosti
považují za zbytečné nebo i nezdravé.
Ale jádro nutnosti změny je právě
v tom, čeho si všimli: kněží je málo
a nás ubývá. Jenomže podoba farnosti,
jaká je, pochází z doby, kdy kněží bylo
dost a křes?ané tvořili převážnou větši-
nu národa. Odkřes?anštění společnosti
nenastalo jen v naší zemi, ale v celé
Evropě a v celém světě. Proto po celé
toto století stále přibývalo církví pod-
porovaných podnětů, které na tuto sku-
tečnost reagovaly. A všichni papežové
od Jana XXIII. vybízejí ke změně jed-
nak encyklikami, jednak vyhlášením
dokumentů koncilu. Ty obsahují větši-

nou zásady nebo teologické výpovědi.
V závěrech biskupských synod již jsou
formulovány požadavky, které se často
farností bezprostředně dotýkají
a mnohdy jsou jim přímo adresovány.
Všechna tato prohlášení mají jedno
společné: změna je nutná.

(Z předmluvy ke knize Jaromíra Neu-
gebauera: Farnost dnes a zítra, kte-

rou v roce 2000 vydalo nakladatelství
Trinitas)

10 tezí
k životu farnosti

(Aleš Opatrný)

1. Farnost je (a bude) neideální spole-
čenství neideálních lidí.

Musíme proto přemýšlet, co dobré-
ho pro tuto neideální skutečnost udě-
lat, než vymýšlet, jak konečně vytvořit
ideální farnost z ideálních farníků.

2. Zatímco hnutí a řeholní společenství
tvoří lidé v určitých důležitých rysech
stejní,

(stejně orientovaní), je farnost ze
své podstaty společenstvím lidí růz-
ných, kde „stejnost“ je nahodilá, není
předpokladem ani požadavkem života
farnosti.

Musíme proto přemýšlet, jak tuto
různost chránit tak, aby byla pro
všechny prostorem k životu, ne redu-
kovat vše na jeden model.

3. Svět nám (křes?anům) není dán ani
k tomu, aby nám sloužil, ani k tomu, aby-
chom ho celý obrátili případně zavrhli,
ale jako prostor k životu z evangelia.

Nejde o to, že bychom neměli evan-
gelizovat, ale je třeba připustit, že jsme
tu (i) kvůli světu.

4. Farnost není určena k tomu, aby na-
plnila představy faráře (biskupa), ale
aby žila z evangelia.

Opakovaně je třeba se vracet k myš-
lence, že evangelium převyšuje všech-
ny naše plány, představy a požadavky.
Jinak si budujeme jen své vlastní za-
hrádky či pomníčky.

5. Není úkolem faráře naplnit předsta-
vy farnosti (farníků) o své osobě
a o budoucí tváři farnosti, ale pomáhat
k životu z evangelia všem.

Věrnost požadavkům evangelia
a současně uplatňovaná flexibilita, re-

spektující možnosti farníků, farnosti,
společnosti, jsou úkolem – křížem,
který stále trvá.

6. Růst, stagnaci i chátrání farnosti ne-
lze považovat za jevy definitivní.

Tuto skutečnost nám ukáží pohledy
do dlouhodobé historie (více než pade-
sát let) farností. Její respektování nás
může odbřemenit od neužitečných sta-
rostí a současně disponovat k věrnému
žití přítomných okamžiků.

7. Farnost, která má cíl a smysl svého
života pouze sama v sobě se odsuzuje
k evangelizační i diakonické neplod-
nosti.

Život jakéhokoliv křes?anského
společenství se může vyčerpat jen sám
v sobě. Bude vykazovat množství čin-
ností a výsledků, ale posléze se ukáže,
že to vše prospělo Božímu království
pramálo.

8. Pro život farnosti je velmi nebezpeč-
né jak podstatné přerušení kontinuity
života, tak lpění jen na tom, „jak to
vždy bylo“.

Jinak řečeno: ani revoluce ani stag-
nace zpravidla farnosti neprospěje.
I velké změny života, pokud se stanou,
nesmějí být popřením toho, co bylo
a je v životě farnosti bezesporu evan-
gelní, tedy dobré.

9. Kdo by tvrdil, že ví přesně, jak má
farnost zítřka vypadat, nezasluhuje si
naší důvěry.

Křes?anská existence jak jednotliv-
ce tak společenství má vždy být co nej-
více odpovědí na výzvy přítomného ži-
vota z inspirace a síly evangelia. Evan-
gelium známe, ale otázky a výzvy ži-
vota nemůžeme zdaleka předvídat.

10. Kdo se domnívá, že nejlepší pro ži-
vot budoucnosti je konzervace přítom-
ného nebo dokonce návrat k minulé-
mu, zavádí na scestí.

Bezradnost a velké starosti bezděčně
mnohé nutí k hledání jistoty v minulém,
zažitém, idealizovaném. Božena Něm-
cová psala svou Babičku jako idealizací
mládí v době, kdy se jí vedlo zle. Ale ži-
vot se podle tohoto textu neubíral.

(Z přednášky P. Aleše Opatrného
Th.D. na setkání kněží na  Velehradě

v březnu 2002)

A co si myslíte o farnosti Vy, milí
čtenáři a čtenářky? Napište nám!
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Několik myšlenek z dokumentu 
CONGREGATIO 
PRO CULTU DIVINO: 
„PŘÍPRAVA NA
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
A JEJICH SLAVENÍ“,
Řím 1988

– Každoroční prožívání postní doby
je příhodný čas pro vystoupení na
posvátnou horu Velikonoc. Postní
doba připravuje katechumeny
i věřící na slavení velikonočního
tajemství... 

– Velikonoční triduum je vrchol
celého liturgického roku.

– V uvedení do křes?anského života
je postní doba využita jako doba
očisty, posvěcení a poučení. 

– V postní době se mají konat kate-
cheze pro dospělé a kající pobož-
nosti, které mají připravit ke svá-
tostnému smíření.

– Katecheze o velikonočním tajem-
ství a o svátostech a? se koná přede-
vším v homiliích o nedělích... A? se
objasňují z různých hledisek křest
a jiné svátosti, zvláště pak milosr-
denství Boží.

– Věřící se mají častěji zúčastňovat
mše svaté i ve všední dny, a? jsou
vybídnuti aspoň k četbě mešních
perikop v rodinách nebo soukromě. 

– Postní doba má svůj kající chara-
kter. Je třeba ukázat na následky
hříchu, zdůraznit povahu pokání
a vzbudit odpor k hříchu, protože je
urážkou Boha. Z obrácení srdce má
vyplývat vnější praxe pokání... 

– Veškerá postní příprava a? směřuje
k tomu, aby byl podporován a po-
staven do jasnějšího světla život
místní církve. 

– Není dovoleno zdobit oltář květi-
nami, vynechává se aleluja, a? se
konají křížové cesty... 

– Popelcem se naznačuje stav hříš-
ného člověka. 

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Praze, Březen2003
26. 2.–2. 3. u sv. Ignáce na Karlově nám.: 8:00–17:00

3. 3.–6. 3. u Panny Marie Pomocné v Nerudově ul.: 14:00–18:00
7. 3.–10. 3. Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech: 8:45–17:30

15. 3.–18. 3. Narození Panny Marie v Michli: So–8:00–17:00
Ne–9:00–17:30

19.3.–22.3. u sv. Josefa na Náměstí Republiky: 7:30–18:00
23.3.–26.3. u Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích:

7:00–18:00

STÁLÝ VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ:
u sv. Josefa na Malé Straně:    denně        mimo So 10:00–16:15 hod. 

Ne 14:00–16:15 hod.
u sv. Bartoloměje, v Bartolomějské ulici na St. Městě: 

Po–Pá, mimo 1. Pá 12:00–17:30 
u sv. Ludmily na Královských Vinohradech: vždy 1. Pá 12:00–17:30 
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (v chórové kapli): vždy Pá 8:00–18:00 

Z  B Ř E Z N O V É  N A B Í D K Y N A K L A D AT E L S T V Í  V Y Š E H R A D

KARDINÁL TOMÁŠEK
Generál bez vojska...?
Druhé, rozšířené vydání
Vyšehrad, váz., 224 s., 248 Kč

Kardinál František Tomášek se stal
v posledních letech komunistického
režimu jedním z jeho nejpřednějších
kritiků. Přestože byl komunistickými
funkcionáři nazýván „Generál bez
vojska“, těšil se naopak všeobecné
oblibě a úctě. Naše publikace se sna-
ží postihnout složitou cestu, po které
k tomuto výjimečnému postavení
historického významu dospěl. Na-
cházíme tu vyprávění filosofa Jana
Sokola, teologa Tomáše Halíka, pub-

licistů Bohumila Svobody a Václava Vaško, ale též proslulého vrátného
v Arcibiskupském paláci Josefa Bláhy, lékaře Pavla Bambase a mnoha dal-
ších. Ze všech příspěvků jasně vystupuje Tomáškova laskavost vůči okolí
i tvrdošíjnost, s níž dokázal hájit své přesvědčení.
Na pozadí těchto textů, zvláště těch, jež zachycují dobu jeho působení
na pražském stolci, však zároveň rozpoznáváme bezpečně rysy doby. Sezna-
mujeme se s důvody kardinálových postojů k různým vážným předlistopado-
vým i polistopadovým problémům, s jeho vztahy k význačným představite-
lům církevním i politickým, s jeho podílem na řadě závažných událostí jak
náboženských (např. II. vatikánského koncilu), tak společenských.


