
pražské arcidiecéze č. 3, březen 2004
Jsme v postní době, a tak mnohý
z nás opět řeší otázku, co si odří-

ci. Jak prožít půst tak, abychom ho nepropásli a věděli, že jsme se opravdu nějak postili? A jak
to udělat, abychom konečně jednou ve svých předsevzetích vytrvali? Honí se nám tedy hla-
vou myšlenky: „Já si odřeknu“. „Já se budu snažit.“ „Já vydržím (nebo nevydržím), co jsem

si předsevzal.“ „Já si dám na to všechno pozor!“ „Já ale nemám čas
a sílu na to všechno myslet.“ Já, já a zase já. Tady je velké nebezpečí,
že se budeme v postním snažení vlastně točit sámi kolem sebe. Že mé
spokojené nebo nespokojené já bude kralovat, obklopeno velmi zbož-
nými tématy. To ovšem cílem a smyslem postní doby není. Přemýšlej-
me proto nejen o odříkání, ale hlavně o obnově. Obnovujme svou víru,
naše zakotvení v Bohu, lásku k bližnímu, schopnost odpouštět. To vše-

chno jsou věci, které se nás sice týkají, ale netýkají se pouze nás samotných. Snahy o ob-
novu víry nás spojují s Bohem. Obnova a prohloubení lásky a schopnosti odpouštět nás
spojují s Bohem i bližními. Pokud se rozhodneme jít opravdově cestou obnovy, přijde
vlastně potřeba odříkání sama. Nebude ale samoúčelná, protože bude vyvolána obnovou
našich vztahů k Bohu a bližním. P. Aleš Opatrný

Informace o projektu obnovy farností
(Miloslav kardinál Vlk)

Drazí bratři a sestry! V minulém roce jsem se k vám obrá-
til svým listem, v němž jsem vás seznámil s realitou kněž-
ských povolání v naší arcidiecézi, s personální situací kněží,
s obsazením farností… a vyzval jsem vás povzbuzen Ježíšo-
vým slovem – „proste Pána žní“ (Mt 9,38) – k zintenzivnění
modliteb za nová kněžská povolání. Ze srdce děkuji všem,
kteří tuto výzvu vzali za svou, nebo@ podle Petrova slova –
„hoAte všechnu svou starost na Pána“ (srov. 1 Petr 5,7) – je
to naše první povinnost. Nemůžeme však zanedbat ani další
Ježíšova slova o „znamení časů“ (Mt 16,3), která na nás na-
léhají, abychom ve světle Ducha sv. zvažovali, čím k nám
naše doba promlouvá a co od nás náš Bůh v těchto okolnos-
tech očekává. Prostě: Co Duch praví Boží církvi dnes.

(Pokračování na straně 4)

Informace pro adepty kněžství
Ten, který poznává povolání ke kněžství, podává přihláš-

ku do kněžského semináře prostřednictvím duchovního
správce své farnosti. Formulář přihlášky je k dispozici na fa-
ře, v semináři nebo na arcibiskupství v sekretariátu o. bisku-
pa Václava Malého. (Pokračování na straně 3)

Katolíci, nevhazujte do oken petardy!
aneb List dětí ze čtvrtého ročníku náboženství všem ve

farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze Stodůlkách
„Povídali jsme si na nábožku o sv. Pavlu, jak píše z věz-

nice listy. Zkusili jsme to také a napsali Vám.“
(Pokračování na straně 2)

Než nastartujete auto, tak se obra te…
Loňského roku zahynulo na našich silnicích 1 319 lidí,

což je o jednu třetinu více než evropský průměr. Ve Francii
se snížila nehodovost o 30%, v Polsku o 10%, ale my jsme
stále na stejné úrovni. Je možné, že bychom právě my usilo-
vali o toto smutné evropské prvenství? A přitom jsme si i my
na Popeleční středu nechali sypat popel na hlavu a kněz nás
vybízel: „Obra@te se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přece ne-
můžeme dopustit, aby to bylo jen prázdné formální gesto bez
obsahu. (Pokračování na straně 2)

Malá kapka dobra, 
aneb preevangelizace na sídlišti

Pod okny našeho paneláku je dřevěný přístřešek. Scháze-
jí se nám tu mladíci a dívky ve věku asi tak od 13 let. Obje-
vují se kolem druhé odpoledne a v létě tu někteří sedají do
nočních hodin. Míjím je, když jdu nakoupit, něco vyřídit ne-
bo do kostela. Téměř nikdo z nich by nemohl být hrdinou
z Rychlých šípů. (Pokračování na straně 3)

Napište nám do redakce, 
aneb dobro je nápadité a sdílné!

Pořádáte ve vaší farnosti nějakou zajímavou aktivitu?
Máte zajímavé články ve vašem farním časopise? Nechcete
si dobré nápady a myšlenky nechávat jen pro sebe? Chcete,
aby přinášely „stonásobný užitek“? Chcete inspirovat a mo-
tivovat i další? Napište nám do redakce! Postaráme se o šíře-
ní vašich dobrých nápadů a článků v tomto Zpravodaji a na
internetu.

(Pokračování na straně 5)

Co dělat v postní době?



Z diáře otce kardinála
1. – 6. 3. duchovní cvičení bisku-

pů, Rakousko, Mariazell
7. 3. 9:00 mše sv. v kostele sv. Barto-

loměje, Rakovník
12. – 14. 3. účast na kongresu s té-

matem „The Spirit for the Euro-
pe“, Polsko, Hnězdno

21. 3. 10:00 mše sv. u příležitosti 200.
výročí založení duchovní správy
v kostele Povýšení sv. kříže, Kolo-
děje

24. 3. 9:30 zasedání Kněžské rady, Ar-
cibiskupství pražské

28. 3. 9:30 mše sv. v kostele Navštíve-
ní Panny Marie, Petrovice u Ra-
kovníka

30. 3. 9:30 setkání biskupů s vikáři
Arcidiecéze pražské, Praha

Z diáře biskupa Malého
1. – 6. 3. exercicie
7. – 14. 3. dovolená

16. 3. 9:00 Zbraslav – vikariátní kon-
ference

19. – 21. 3. Berlin – přednáška
24. 3. 16:00 zasedání komise Iustitia et

Pax
25. 3. 14:00 setkání s kněžími ze škol
27. 3. 12:30 KTF – přednáška
30. 3. 9:30 setkání s vikáři

Z diáře biskupa Herbsta
1. – 6. 3. exercicie v Mariazell

7. 3. 10:30 mše sv. v Maršovicích
8. 3. 18:00 mše sv. v Pardubicích

13. 3. Duchovní obnova na Svaté hoře
14. 3. 8:00 mše sv. v Přerově nad La-

bem
10:00 mše sv. v Kounicích

21. 3. 8:00 mše sv. v Uhlířských Jano-
vicích

22. 3. výjezdní den s Charitou
23. 3. 14:30 jednání komise č. 5 plenár-

ního sněmu
24. 3. 9:30 kněžská rada
28. 3. 8:30 mše sv. v Mnichovicích
30. 3. 9:30 setkání s vikáři

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

WWWybíráme z internetu k tématu postní doba
� Základní a přehledné uvedení do postní doby: www.vira.cz/postnidoba
� Obsáhlá databáze textů: www.pastorace.cz/postnidoba
� Soubor textů a zamyšlení: www.kna.cz/postnidoba/
� Kvíz – Co je to postní doba?: http://www.cho.cz/www/kviz.php?kviz=17
� Pohodlně si sedněte a na chvilku odložte své starosti: 

http://www.biskupstvi.cz/protebe/postnidoba.html
� O postní době v časopisu AMEN: 

http://krystal.op.cz/amen/1997/AMEN2-97/B6.HTM
� Katolický týdeník č. 10/2003 – Postní doba: 

http://www.katyd.cz/archiv.php?r=2003&id_cislo=10

Než nastartujeme auto… (Dokončení ze strany 1)
Vždy@ s touto výzvou se na nás obrací sám Kristus. Promítněme si to praktic-

ky do života i tenkrát, když sedíme za volantem. Chodci či ostatní řidiči na stejné
silnici nejsou nepřátelé nebo jen někdo, kdo mi překáží a zdržuje v rychlé jízdě.
Jsou to bratři. Obra@me se, věřme evangeliu. Zastavme se a nechme se těmito slo-
vy vyburcovat, než nastartujeme. Po pár kilometrech sami začneme žasnout, ko-
lika lidem jsme udělali radost, kolik vděčných překvapených pohledů jsme skli-
dili u starých, ale i u mladých. A což potom maminky s dětmi.

Dejme druhým pocítit, že nám nejsou lhostejní, že být ohleduplný, nedělat
druhým, co sami nechceme zakoušet, nejsou ani dnes prázdné pojmy. Zodpověd-
nost, nevystavování sebe a druhých riziku ohrožení, dodržování dopravních před-
pisů by mělo být pro křes@ana samozřejmostí. I v tom zpytujme své svědomí. Ani
chodci nemohou v této souvislosti zůstat stranou, pro ně platí totéž. Nade všemi
zákony a předpisy je však ještě láska. I tady můžeme zjistit, jak zázračnou sílu má
Kristovo slovo, aplikované v této oblasti života.

Může to být dobrý start do svatopostní doby, dobrá příprava na Velikonoce.
K tomu, aby každý z vás v tomto smyslu přispěl svým dílem k rozšíření civiliza-
ce lásky, vám žehnají vaši čeští a moravští biskupové

Milí katolíci, nevhazujte do oken petardy! (Dokončení ze strany 1)
Milí katolíci, udržujte farnost v bezpečí a bez odpadků. Nevhazujte do oken

petardy. Udržujte se v křes@anství a víře. Snažte se žít jako apoštolové a lidé z Bi-
ble. Vytápějte v kostelích, ale ne aby tam byl hic! Chovejte se slušně ke starým li-
dem. Nedbejte na děti, které při mši křičí! Nezpívejte si v kostele jiné písně, než
jsou dány. Nedělejte si legraci z Boha a Božích lidí. Neničte kostel a nenechte si
krást z farnosti. Dejte hlídat světla, která osvětlují sv. Jakuba, alarmem. Kněží,
mluvte o Bohu srozumitelně, někdy máte v kázání moc myšlenek a je to zdlouha-
vé. Dávejte nám, dětem otázky, abychom se naučili myslet o Bohu.

Ačkoliv nemáte tolik peněz, snažíte se tu udělat příjemné prostředí a máte hez-
ké organizace. Děkujeme Vám, že jste ochotni nám udělat i naše dětské mše.

Byli bychom rádi, ale nemusíte, když nám odepíšete na adresu: danielahartlo-
va@seznam.cz. Všichni, kdo odepíšou, dostanou od nás bonbón.

Pac a pusu Vaši čtvr@áci: Simona, Ráchel, Filip, Vojta, Michal a Michael.
Přečtěte to v neděli v kostele a pokračujte v cestě za Bohem.
(se svolením převzato z časpisu „Zprávy od Jakuba“, resp. z www.centrumbu-

tovice.cz)
Poznámka katechetky k listu dětí: v tomto školním roce jsme se s naší skupin-

kou náboženství věnovali tři měsíce Skutkům apoštolským. Uzavírajícím téma-
tem byly apoštolské listy. Protože se jedná o děti malé, na žádná velká teologická
moudra nedošlo. Jen jsme si vysvětlili, kdo byl autorem a že adresáty byli křes@a-
né z církevních obcí, jejichž názvy už teA děti znají. Pro názornější představu by-
ly děti vyzvány, aby si představily, že se samy nacházejí mimo svoji církevní obec
(tj. v dnešních podmínkách farnost), a pokusily se vžít do role pisatelů. Nech@
sdělí křes@anům naší farnosti vše podstatné, co jim leží na srdci. Dětské formula-
ce jsme záměrně neupravovali. Skupina tedy sepsala společně výše uvedený text.

(T. K.)
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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.

Zahájení postní doby
v katedrále
Na Popeleční středu 25. února 2004 bu-
de v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha slavit večerní mši sv. v 18:00, spo-
jenou s udělováním popelce, kardinál
Miloslav Vlk.

XIX. světový den mládeže
Srdečně zveme všechny mladé a jejich
pastýře na Oslavu XIX. světového dne
mládeže, která se koná v sobotu 3.
dubna 2004 od 9:30 v Salesiánském
středisku mládeže, Kobyliské nám. 1,
Praha 8 – Kobylisy.
Více informací můžete obdržet a svou
pomoc můžete nabídnout na tel.: 244
910 469, http://www.praha.signaly.cz,
e-mail: adcm-pha@volny.cz

P. Jaroslav Krajl, ředitel Arcidiecéz-
ního centra pro mládež

Duchovní obnova pro kate-
chety a učitele náboženství
Duchovní obnova vedená P. Vojtěchem
Kohutem OCD pro katechety a učitele
náboženství k postní době se uskuteční
v sobotu 13. března 2004 od 9:00 do
cca 13:00 hod. v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích.

Tříkrálová sbírka 2004 v praž-
ské arcidiecézi – výsledky
Sbírky se zúčastnilo asi 1500 kolední-
ků v 500 skupinkách. Podařilo se vy-
brat o 400 000 Kč více než minulý rok.
ADCH Praha nyní čeká na informace
o darech zaslaných přímo na centrální
tříkrálové konto.

Po definitivním uzavření příjmů le-
tošní Tříkrálové sbírky bude komise na
ADCH Praha posuzovat záměry far-
ností, které si požádaly o část peněz
z letošní sbírky na financování sociál-
ních projektů. Rozhodnutí komise bu-
dou publikována.

ADCH Praha má v úmyslu zbývají-
cí prostředky využít na částečné finan-

Malá kapka dobra, aneb preevangelizace na sídlišti
(Dokončení ze strany 1)

Někdy mi to nedá, to hlavně když vidím patnáctileté slečny kouřit, a ptám se
jich: „Promiňte, chtěla byste mít někdy v budoucnu děti?“ Trochu jim to nejde na
rozum, ale řeknou, že ano. Opáčím pak neutrálním tónem: „Tak prosím Vás ne-
kuřte, to škodíte velice sobě i svým budoucím dětem.“ A jdu pryč. Manžel se ně-
kdy diví, že se mi ještě nic nestalo.

Dělám to již vlastně od té doby, co sama mám děti. Když byly malé, byly vlast-
ně mou zárukou. A@ je mládež jaká chce, na matky s malými dětmi přece jen ne-
útočí a dost možná, že takové věty od nich mohou vyznít nejpravdivěji.

Docela nedávno jsem ráno šla sídlištěm do práce. Zase jsem natrefila na jednu,
tentokrát osamocenou, dívenku, asi dvanáctiletou. Venčila psa a kouřila. Prošla
jsem kolem a v duchu zvažovala, mám jí to říct, nebo ne? Po dvaceti metrech
jsem se otočila a vrátila. Ještě seděla na lavičce a kouřila. „Ty mi možná řekneš,
že mi do toho nic není,“ začala jsem opatrně, „možná máš velké trápení,“ pokra-
čovala jsem, „ale neměla bys kouřit. Škodí ti to a možná by sis na to zvykla tak,
že i kdybys chtěla, nemohla bys už přestat.“ Nebránila se a hned to ze sebe vyklo-
pila: „Já vím. Ale naši se rozvádějí.“

V New Yorku se jednomu starostovi podařilo podstatně snížit kriminalitu.
A dosáhl toho tím, že policisté neúnavně pokutovali drobné přestupky – špatné
parkování, sprejerství, rozbíjení oken atd. Vytvořili tím atmosféru bdělosti: není
jedno, co tady kdo dělá.

Tato zpráva mi lépe pomohla formulovat jednu mou soukromou teorii – odbor-
níci prominou, oni to jistě již vědí dávno, ale ke mně se nedostala, a tak jsem si na
ni musela přijít sama. Myslím, že kouření mladých, ničení věcí (včetně nerozváž-
ného „užívání“ dětských houpaček, až se jejich trubky ohýbají a nedají se pak pro
děti použít) je jen jejich volání o pomoc: „Všimněte si mě.“ Neudělali bychom
pro evangelium více, kdybychom jim prostě řekli: „Nedělej to…, škodí ti to…,
taky nebudeš rád, až budeš mít děti a přijdeš na hřiště a ony budou plakat, že se
chtějí svézt na kolotoči, a ten bude rozbitý…“

Eva Šiprová (se svolením převzato z časopisu „Zprávy od Jakuba“, resp.
z www.centrumbutovice.cz)

Cyklus středečních přednášek pro veřejnost na Katolické teo-
logické fakultě Univerzity Karlovy

přednášky se konají pravidelně ve středu od 18:15 (od 17:30 je možné zúčast-
nit se mše sv. v kostele sv. Vojtěcha)

Střídají se tři cykly: teologie, dějiny umění a přednášky s filmem.
3. 3. 2004 Mgr. Čemus: Kult svatého Václava ve středověkém umění

10. 3. 2004 film Michael Collins: otázka násilí a svobody
17. 3. 2004 Kam směřuje ekumenismus a mezináboženský dialog po koncilu?
24. 3. 2004 film Mechanický pomeranč: otázka svobody jako možnosti konat zlo
31. 3. 2004 Mgr. Scholz: Interdisciplinární výzkum zaniklých farních center stře-

dověkých měst
28. 4. 2004 Má omyl právo na život? Čili o náboženské svobodě.

5. 5. 2004 film Rabín, Kněz a Krásná Blondýna: vztah soukromého a veřejného
života

12. 5. 2004 Mgr. Kubík a host: Zajímavosti katedrály sv. Víta, sv. Václava a sv.
Vojtěcha

19. 5. 2004 film Smysl života: co to je?
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 (metro A – Dejvická), kontakt: elias@ktf.cuni.cz

Informace pro adepty kněžství (Dokončení ze strany 1)
Je možné si jej vyzvednout osobně nebo o něj požádat písemně na adrese:

Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 nebo telefonicky na
tel.: 220 392 108.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně všech potřebných dokladů (rodný
list, potvrzení o křtu, o biřmování, o církevním sňatku rodičů, životopis žadatele
s fotografií formátu na OP, maturitní vysvědčení, lékařské vysvědčení) pro školní
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cování následujících projektů: provoz
sociální jídelny Azylového domu
v Praze – Karlíně, vybavení nového
střediska domácí péče v Příbrami a re-
konstrukce budovy domova pro senio-
ry v Praze – Třebotově.

Sbírka na Arcidiecézní charitu
Při bohoslužbách v neděli 21. března
2004 proběhne sbírku na Arcidiecézní
charitu. V roce 2003 bylo celkem
vybráno 492 086 Kč. Tyto finanční
prostředky byly použity na pomoc
uprchlíkům a migrantům (250 000
Kč), na asistenční služby pro tělesně
postižené (150 000 Kč) a na pečovatel-
skou službu Praha (92 086 Kč). Pře-
dem děkujeme všem, kteří Arcidiecéz-
ní charitu podpoříte i letos.

Nabídka ke studiu na teolo-
gické fakultě v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci se
sídlem: Univerzitní 22, 771 11 Olo-
mouc, nabízí pro akademický rok
2004/2005 studium v těchto bakalář-
ských studijních programech: Teologie
– obor Teologie a spiritualita zasvěce-
ného života a Sociální politika a soci-
ální práce – obor Charitativní a sociál-
ní práce a obor Sociální a humanitární
práce. Tyto obory jsou realizovány ve
spolupráci s CARITAS – Vyšší odbor-
nou školou sociální v Olomouci
(www.caritas-vos.cz).

Fakulta dále nabízí studium v těch-
to magisterských studijních progra-
mech: Teologie – obor Katolická teo-
logie a obor Křes@anská výchova
a Učitelství pro základní školy – obor
Učitelství křes@anské výchovy a české-
ho jazyka pro 2. stupeň základních
škol a obor Učitelství křes@anské vý-
chovy a německého jazyka pro 2. stu-
peň základních škol.

Podrobné informace získáte na stu-
dijním oddělení fakulty (pí. Jana Zaja-
cová, tel.: 585 637 010, 
e-mail: zajacova@cmtfnw.upol.cz)
a také na www.upol.cz.

Katolický týdeník s rodinnou
přílohou
Počínaje číslem 15 (s datem 11. 4.
2004) bude Katolický týdeník vychá-
zet v rozšířené šestnáctistránkové po-
době. Od tohoto čísla se bude pravidel-
ně střídat příloha Perspektivy s novou
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rok 2004/2005 je třeba odevzdat do konce dubna 2004 na arcibiskupství u o. bis-
kupa Václava Malého prostřednictvím duchovního správce, který připojí své tes-
timonium o uchazeči. Je žádoucí, aby duchovní správce při předávání přihlášky
na arcibiskupství představil uchazeče. Je potřeba zavčas domluvit termín.

V květnu se plánují psychotesty a rozhovor s psychologem. Jedná se o posou-
zení lidské a psychické připravenosti kandidáta k budoucí kněžské službě.

Přijímací řízení probíhá po zpracování testů. Předsedá mu sám arcibiskup za
účasti rektora Arcibiskupského semináře v Praze, rektora Teologického konviktu
v Olomouci a dalších členů určených arcibiskupem.

O přijetí kandidáta rozhodne arcibiskup. Podle usnesení ČBK, v souladu s po-
žadavkem „Pastores dabo vobis“ (čl. 62) i po získaných zkušenostech mají kan-
didáti nejdříve absolvovat přípravný ročník v Teologickém konviktu v Olomouci,
kde má dozrát jejich rozhodnutí.

Informace o projektu obnovy farností
kardinál Miloslav Vlk (Dokončení ze strany 1)

Ptáme se tedy před Bohem, co máme dělat, když je v arcidiecézi málo kněží:
z 355 farností je jich 239 bez kněze! Povolání, za která nyní prosíme, budou nám da-
rována – dá-li Bůh – za pět, deset let. Není pochyb, že nelze uprázdněné farnosti jed-
noduše donekonečna přidávat nejbližšímu knězi. Chápeme také, že reorganizací
a pouhou změnou struktur situaci nevyřešíme.

Proto jsem s biskupskou radou arcidiecéze, tzn. s pomocnými biskupy, s generál-
ním vikářem a biskupským vikářem, po projednání v kněžské radě zahájil „proces
obnovy farností“; je to především proces proměny naší mentality, změny smýšlení,
jak vás o tom jistě vaši duchovní správci informovali. Právě v postní době, která je
přede dveřmi, nás k tomu Pán znovu intenzivněji vybízí. Změna smýšlení je ostatně
Ježíšův základní programový bod, se kterým vystoupil při svém prvním kázání.

Náš proces obnovy farností se bude týkat všech věřících křes@anů, kteří patří do
našich farností – laiků, jáhnů a kněží. Měl by se dotknout ale i lidí mimo církev. Je
to dlouhodobý proces a bude trvat řadu let. Zvažovali jsme zatím perspektivu do ro-
ku 2015. Jak víte, po prvním zasedání Plenárního sněmu katolické církve na Vele-
hradě v červenci loňského roku intenzivně pokračují práce v osmi komisích, které
pravidelně zasedají, rozvíjejí usnesení prvního zasedání a připravují návrh programu
obnovy církve v našich diecézích pro druhé zasedání sněmu. Náš proces obnovy far-
ností tedy probíhá paralelně s pracemi sněmu.

V adventu minulého roku jsme v biskupské radě udělali inventuru současných
pastoračních, evangelizačních a formačních činností v arcidiecézi a všimli jsme si,
že toho není málo, co se děje. To nás povzbudilo, ale samozřejmě nás to nemohlo
zcela uspokojit. Proto jsme v procesu obnovy našich farností stanovili pro nejbližší
desetiletí několik cílů:

Hlavním naším cílem je utvářet farnost jako soběstačnou (duchovně i hmotně),
životaschopnou komunitu (společenství), která naplňuje čtyři základní funkce
církve, jimiž jsou:

– vydávání svědectví – to je úkol trvalý a společný všem farníkům, je to také tr-
valý úkol jednoho každého pokřtěného jednotlivce;

– slavení liturgie – je to činnost výchozí i vrcholná této malé buňky církve, jíž far-
nost je;

– služba prokazovaná nemocným, potřebným a jakkoli slabým, a to i mimo okruh
věřících;

– vytváření společenství, takže farnost se stává čím dál víc místem, kde se lidé vě-
domě shromažAují kolem vzkříšeného Krista a vzájemně se obdarovávají sdílením
jeho darů; to je základní charakteristika církve na všech úrovních.

Dalším úkolem je obroda života vikariátů a podpora jejich vedení, aby byly účin-
nou pomocí v úkolech, které přesahují síly a možnosti jedné farnosti: nabízení for-
mačních programů pro věřící, společné akce, pouti, péče o mládež, katecheze atd.
Kromě toho jde i o zřetelnější zakotvení farnosti ve společnosti a o spolupráci far-
nosti a místní samosprávy.

Tyto úkoly bude nutné ještě konkrétně rozpracovat a stanovit cesty k jejich dosa-
žení – jako je program přípravy kněží a jáhnů i pastoračních asistentů a dobrovolní-
ků z řad pomáhajících věřících. Brzy vypracujeme pro vikariátní konference přísluš-



rodinnou přílohou. Ta bude obsahovat
rozhovory, reportáže, rodinného rádce,
horkou linku pro řešení obtížných situ-
ací v osobním životě, dále pak rubriku
životního stylu, křížovku a pro děti
soutěže, hádanky a vtipy.

Perspektivy budou nově vycházet
dvakrát měsíčně na čtyřech stránkách,
tím bude zachován jejich dosavadní
rozsah stran.

Rozšířený týdeník bude vycházet za
nezměněnou cenu 9,50 Kč. Redakce
prosí všechny, kdo mají Katolický tý-
deník rádi, zda by o této novince mohli
ve svých farnostech informovat. Je žá-
doucí doporučit katolický týdeník po-
zornosti všech farníků, aby jeho odebí-
ráním tuto katolickou tiskovinu podpo-
řili.

Změny adres a kontaktů
Římskokatolická farnost u kostela sv.

Antonína Praha-Holešovice má adre-
su: Dukelských hrdinů 616/54, 170 00
Praha 7 – Holešovice.

Římskokatolická farnost u kostela
sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha-Ko-
bylisy má tel.: 283 029 141 a 283 029
356, e-mail: farnost@sdb.cz.

Římskokatolická farnost Mníšek
pod Brdy má nové internetové stránky:
http://www.faramnisek.webz.cz/.

Jáhenské svěcení
Mikuláš Uličný, kandidát kněžství,
byl dne 17. ledna 2004 ve farním kos-
tele sv. Mořice v Řevnicích vysvěcen
na jáhna arcidiecéze pražské. Jáhenské
svěcení obdržel z rukou pražského po-
mocného biskupa Mons. Václava Ma-
lého.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, eme-
ritní biskup (výročí kněžského svěcení)
12. 3. 1949

Životní jubilea
Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., bis-
kupský vikář 3. 3. 1944
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv.,
osobní děkan 5. 3. 1909
P. Stefano Pasquero FSCB, farní vikář
u sv. Matěje v Praze – Dejvicích

6. 3. 1969
Jan Píška, farní vikář v Kladně

9. 3. 1949
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ný materiál. Pro formaci kněží bude nabízet program celoživotního vzdělávání Ka-
tolická teologická fakulta UK v Praze. Ukazuje se rovněž, že je nutné postupně vy-
tvářet pastorační plány farností i celé diecéze a připravit další materiály a směrnice.
Důležitým krokem k realizaci našich cílů bude i řádné uspořádání spolupráce s řeho-
lemi.

Takto rozsáhlý program bude provázen i některými organizačními změnami, jako je
slučování farností, jak už to bylo uskutečněno v rakovnickém vikariátu, nebo rušení
některých duchovních správ, zvláště v Praze, ale i posilování pastorace určitých sku-
pin, zřizování personálních farností či rekonstrukce hranic vikariátů a další změny.

Abychom tento program zvládli, není možné, aby proces obnovy farností byl dí-
lem jednotlivce, ale musí na něm pracovat tým.

Co očekáváme od vás, věřících farníků? Abyste se především za tento proces ob-
novy našich farností pravidelně modlili, abyste byli otevření pro podněty a informa-
ce, které vám duchovní správce přináší, a ochotně a aktivně se do procesu zapojili
podle míry svých darů. Očekávám, že s důvěrou ponesete i obtíže, které proces mů-
že přinášet. Věřím, že pochopíte a vezmete za svůj veliký úkol, že skrze vás i v těch
obcích a vesnicích, kde již nebude „sídlit farní úřad“, bude církev i nadále žít. Důle-
žitější než „úřad“ je vaše přítomnost v obci a vaše úsilí o pravidelné setkávání se při
bohoslužbách slova, při četbě Písma, při společné modlitbě, aby kostel zůstal trva-
lým místem pravidelného setkávání věřících křes@anů v místě, a to i tam, kde se už
neslaví pravidelně nedělní mše svatá. V tomto úkolu vás nenecháme osamocené,
a proto je důležité udržovat pravidelné spojení s vaším knězem a informovat ho
o všech událostech. Naše společné úsilí musí směřovat k obnově víry, že vzkříšený
Ježíš je mezi námi přítomen skutečně tolikerým způsobem, abychom se častým set-
káváním připravovali na vzácný okamžik slavení eucharistie ve farnosti.

Uskutečňování tohoto plánu znamená kladně odpovídat na Ježíšovu výzvu:
Změňte své smýšlení. Prosím, abyste postní dobu prožívali v tomto duchu: Netrvej-
me na tom, na co jsme byli zvyklí od mládí, nelpěme na svém vlastním myšlení
a představách. Ale na výzvu Kristovu změnit své smýšlení odpovězte v duchu, jak
vám to biskup konkretizuje. Nežádám slepou poslušnost, ale vědomou a aktivní
tvůrčí spolupráci na společném díle. To bude první krok k naplňování důležitého cí-
le: Stávat se, být společenstvím, které má jedno srdce a jednu duši (srov. Sk 4,32).
K tomu vám žehná váš kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

Napište nám do redakce, aneb dobro je nápadité a sdílné!
(Dokončení ze strany 1)

Z konkrétních zkušeností víme, že mnozí se ostýchají podělit se o své dobré
nápady a články s tím, že nejsou „zase až tak dobré“. Mnohdy je ale opak prav-
dou. A pro uklidnění: redakce texty samozřejmě musí vybírat a event. upravovat.

Pokud tedy máte osvědčené nápady a dobré články, pošlete nám je buA poštou
do redakce Zpravodaje (Pastorační středisko – adresa je v tiráži na konci časopi-
su), anebo mailem na adresu: arcizpravodaj@seznam.cz, nebo mucha@vira.cz

S přáním všeho dobrého Ignác Mucha – odpovědný redaktor

Arcibiskupství pražské – výběrové řízení
vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Církevní speciální školy Don Bos-
co se sídlem v Praze 8 – Bohnicích, Dolákova 555 s nástupem do funkce od 1.
srpna 2004. Škola sdružuje Speciální mateřskou školu pro děti s vadami řeči,
Církevní speciální základní školu pro žáky s vadami řeči, Školní družinu
a Internát. Požadavky: VŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku –
logopedii, minimálně 4 roky praxe, znalost problematiky řízení školství a škol-
ských předpisů, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhon-
nost, praktikující katolík, znalost cizích jazyků vítána. K přihlášce přiložte po-
drobný životopis, přehled dosavadní praxe, ověřenou kopii o dosaženém vzdě-
lání, výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdra-
votní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců) a návrh koncepce
dalšího rozvoje školy (max. rozsah 4 strany formátu A4).

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství pražské, odbor církevního
školství, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 do 17. března 2004.



Mgr. Jaroslav Schrötter, trvalý jáhen
18. 3. 1949

Gustav Novák, kanovník 20. 3. 1919
Mgr. Jan Böhm, farní vikář ve Vlaši-
mi. 22. 3. 1974
Mgr. František Martinek, trvalý jáhen

26. 3. 1934
MUDr. Jiří Slabý, kanovník, osobní
děkan, farář u Nejsv. Srdce Páně v Pra-
ze – Vinohradech 26. 3. 1934

Ustanovení
P. Vojtěch Jiří Engelhart OSB, admi-
nistrátor a převor Benediktinského
opatství Panny Marie a sv. Jeronýma
(Opatství Emauzy), byl na vlastní žá-
dost s účinností od 20. ledna 2004
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov.
P. Jiří Kopejsko O.Cr., velmistr Ry-
tířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou, byl na žádost řeholního před-
staveného s účinností od 12. ledna
2004 uvolněn z funkce administrátora
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Františka z Assisi Praha-Staré Město.
P. Ing. Mgr. Radomír Antonín Ku-
chař SDB, administrátor Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Petra a Pa-
vla Praha-Bohnice, byl s účinností od
1. února 2004 jmenován a ustanoven
farářem téže farnosti.
P. Mgr. Martin Pastrňák O.Cr. byl
na žádost řeholního představeného
s účinností od 12. ledna 2004 jmeno-
ván a ustanoven do funkce administrá-
tora Římskokatolické farnosti u koste-
la sv. Františka z Assisi Praha-Staré
Město.

Úmrtí
Mons. Prof. ThDr. Jaroslav V. Polc,
řádný profesor církevních dějin a pat-
rologie na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, bývalý ře-
ditel knihovny Lateránské univerzity
v Římě a děkan KTF UK v Praze, pos-
tulátor beatifikační kauzy kard. Berana
a kněz diecéze Green Bay (USA), ze-
mřel dne 15. ledna 2004 ve věku nedo-
žitých 75 let, v 48. roce svého kněžské-
ho života. Poslední rozloučení se kona-
lo v pátek 23. ledna 2004 v bazilice sv.
Markéty v Praze-Břevnově, 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 2. 3. 19:00 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Odpovědné rodičovství.
St 3. 3. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
Út 9. 3. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Obsah manželského slibu, průběh
svatebního obřadu.
St 10. 3. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory. Té-
ma: Kapitoly z české eklesiologie do-
by totality – ThLic. Vojtěch Novotný.
So 13. 3. 8:00 – 14:00 D u c h o v n í
obnova pro katechety a učitele nábo-
ženství Pražské arcidiecéze.
St 17. 3. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi.
So 20. 3. 9:00 – 16:00 D u c h o v n í
obnova pro manžele, pořádá Centrum
pro rodinu, obnova je jen pro přihláše-
né (přihlášky u pořadatele) – obnovou
provází P. Metoděj Kočí OP.
St 24. 3. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory. Té-
ma: O úctě k Pražskému Jezulátku
dnes – P. ThLic Vojtěch Kohut, OCD

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Učební texty
k výuce náboženství
V březnu a dubnu budeme přijímat ob-
jednávky farností na učební texty k vý-
uce náboženství dětí školního věku pro
příští školní rok. Jde o novou řadu (tzv.
ostravsko-opavskou) pracovních listů
a metodik pro 1., 2., 4., 5., a 6. ročník
ZŠ plně nahrazující stávající učebnice.
Formuláře objednávek budou v Kate-
chetickém věstníku a Acta Curiae.

Katechetické úterý 2. 3. 2004
Třetí pravidelné otevřené setkání kate-
chetů naší arcidiecéze bude opět od
17:00 do 19:00 v ADKS. Tématem bu-
de tentokrát chápání a prožívání veli-
konoční doby.

Biskup v naší církvi
Soutěž vstupuje do posledního kola se
100 týmy, v kterých zůstává 402 soutě-
žících. Většina odpovědí z druhého ko-
la, které se týkaly biskupů Dětmara, sv.
Vojtěcha a arcibiskupa Josefa kardiná-
la Berana, si zaslouží pochvalu. Soutě-
žící většinou čerpali, což hodnotitelé
uvítali, z odborné literatury, případně
z internetu.

Postní rekolekce
pro katechety 13. 3. 2004
Katechety bude duchovně doprovázet
P. ThLic. Vojtěch Kohut OCarm od
9:00 do 14:00 v kostele sv. Vojtěcha
v Praze Dejvicích.

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

Časová osa rodiny
O víkendu 23. – 25. 1. 2004 na Vrano-
vě u Brna se konal výcvikový se-
bevzdělávací seminář „Časová osa ro-
diny“, vedený MUDr. Vladislavem
Chválou a PhDr. Ludmilou Trapko-
vou. Byl určen pro ty, kteří pracují
s rodinami. Oba přednášející seznámili
zhruba třicetičlennou skupinu se zku-
šenostmi z rodinné terapie, zaměřené
na vývojové fáze rodiny a jednotlivých
členů. Obsah bude zachycen v nově
vycházející knize „Sociální děloha“ od
těchto autorů. O mnohé vědecké po-
znatky a zkušenosti je možno se opřít
i v rodinné pastoraci. (LP)

Příprava na manželství
Příští společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 12. 4. 2004
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Vzhle-
dem k předpokládanému zájmu je tře-
ba, aby se snoubenci přihlašovali pře-
dem, a to telefonicky na čísle 220 181
777 nebo na mailové adrese cpr@ap-
ha.cz, nejpozději do konce března!
Snoubencům zašleme formulář při-
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hlášky, vstupní dotazník a informace
o přípravě. Přípravu tvoří osm večerů
zaměřených na konkrétní oblasti živo-
ta v křes@anském manželství. Během
přípravy snoubence čeká práce ve sku-
pinách, přednášky i sdílení v páru. Na
kurzu spolupracují manželské páry,
psycholog, jáhen a kněz. Jarní příprava
končí závěrečným večerem, který se
uskuteční v úterý 1. 6. 2004. Podzimní
společná příprava je naplánována
v termínu 12. 10. až 30. 11.

O různých formách přípravy na
manželství (pořádaných Centrem pro
rodinu nebo jinými subjekty přípravy
v rodinném prostředí, přípravy formou
víkendů) se můžete informovat telefo-
nicky nebo na adrese http://cpr.ap-
ha.cz/snoubenci/. Tam naleznete
i mnohé odpovědi na otázky, které sou-
visejí s uzavřením manželství v kato-
lické církvi.

Škola partnerství
11. února se v pardubickém Salesián-
ském středisku mládeže uskutečnil ce-
lostátní seminář, který se zabýval pro-
gramem pro bližší přípravu na manžel-
ství (dle Familiaris consortio 66), tedy
přípravou pro ty, kteří neuvažují bez-
prostředně o sňatku. Škola partnerství
je tvořena pěti víkendy a je zaměřena
na seznámení mladých lidí se vztaho-
vou problematikou. Program je veden
v křes@anském duchu. Mladým lidem
chce ukázat, že na mezilidských vzta-
zích a zvláště na vztahu v manželství je
třeba neustále pracovat. Škola partner-
ství se snaží současně odbourat dnes –
i mezi věřícími – rozšířený strach
z manželství.

Programu se po několik let úspěšně
věnují moravská diecézní centra pro
rodinu a pro mládež. V naší diecézi se
vytvořila neformální skupina tvořená
pracovníky Centra pro rodinu, Diecéz-
ního centra pro mládež a Misijního
centra, která chce pracovat na zavede-
ní Školy partnerství v naší diecézi.

Rekolekce pro manželské páry
Sobotní postní rekolekce pro manžel-
ské páry se bude konat 20. 3. 2004 od
9 do 16 hodin v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha v Praze. Obnovou bude
účastníky doprovázet P. Metoděj Kočí
OP. Během dne bude příležitost ke svá-
tosti smíření a na závěr mše svatá. Ob-
čerstvení v poledne bude zajištěno. Na

obnovu je nutné se předem přihlásit na
telefonním čísle nebo e-mailové adrese
Centra pro rodinu.

Osamělé maminky
V sobotu 20. března od 14 do 17 hodin
pořádáme v Komunitním centru sv.
Prokopa, Praha – Nové Butovice (me-
tro B – Hůrka) setkání maminek s dět-
mi s paní profesorkou Rákosníkovou
na téma „Předávání tradice v rodině“.
Tak jako v loňském roce bude setkání
vyplněno praktickými ukázkami práce
s dětmi. Je možné i v dnešní době smy-
sluplně využívat tradice našich předků
ve výchově dětí a životě rodiny? PřijAte
se přesvědčit! Srdečně zveme všechny
maminky s dětmi od 3 do 18 let, ty, kte-
ré žijí v manželství, i ty, které z různých
důvodů vychovávají děti samy.

Tradiční víkendová duchovní obno-
va pro osamělé maminky se uskuteční
v Exercičním domě při kapucínském
klášteře v Praze 1, Loretánské nám.
6a od páteční večeře 23. 4. do nedělní-
ho oběda 25. 4. 2004. Obnovu povede
P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem.
ze Svatého Kopečku u Olomouce.
Účast dětí není možná. Přihlásit se mů-
žete již nyní telefonicky nebo mailem
v Centru. Na základě vašeho zájmu
vám pošleme bližší informace.

Nové elektronické kontakty
na Centrum pro rodinu
E-mail: cpr@apha.cz, 
http://cpr.apha.cz

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

Oslava XIX. světového dne
mládeže

Světový den mládeže (SDM) slaví
mladí lidé každým rokem na Květnou
neděli ve všech diecézích se svými bi-
skupy a Svatý otec společně s nimi ve
stejný den v Římě. V pražské arcidie-
cézi budeme tento XIX. SDM slavit
v sobotu před Květnou nedělí, tedy 3.
dubna 2004 od 9:30 hod. v Salesián-
ském středisku mládeže Praha 8 – Ko-
bylisy.

Téma, které zvolil Svatý otec a kte-
ré nás bude provázet v tomto roce, tedy
i při Oslavě XIX. SDM, je: „Chceme
vidět Krista“ (Jan 12,21).

Z programu: katecheze otce biskupa
Karla Herbsta, dopolední skupinky
(např. Sekty; O vztazích; Jsem jediný
křes@an ve třídě; Jak prožívat svou se-
xualitu atd.), odpoledne (scate, hokej-
bal, horolezecká stěna, ping-pong, kal-
čo, fotbal – !fotbalisté musí mít boty
bez špuntů!…) + keramika, tance…,
přátelské fotbalové utkání: kněží – lai-
ci, v 16:30 hod. mše svatá – celebruje
otec kardinál Miloslav Vlk, večer kon-
cert skupiny Bezobaf.

Během celého odpoledne bude
možnost adorace v kostele a svátosti
smíření. Oběd a malé občerstvení bě-
hem dne je zajištěno. Více informací
na tel.: 244 910 469, e-mail: adcm-
pha@volny.cz

Pou národů v Mariazell
21. – 23. května 2004
Středoevropské katolické dny je roční
projekt osmi zemí Evropy. Smyslem
celého dění je ukázat sobě i druhým, že
Kristus je zdrojem naděje pro Evropu.
Vyvrcholením všech aktivit je pou@ ná-
rodů do rakouského Mariazell. Tato
pou@ umožní setkání různých národů
a generací. Kromě společných částí
programu – především sobotní mše
svaté od 11:00 – se pro mladé lidi při-
pravuje modlitební setkání v pátek ve-
čer (od 20:00), různé možnosti progra-
mu v sobotu odpoledne (od 16:00), ve-
černí sobotní představení národů
(19:00) a nedělní dopolední mše svatá
(10:00). Nejedná se však o setkání
mládeže, jde o pou@ všech generací.

Je několik možností, jak do Maria-
zell putovat. Podrobné informace:
www.signaly.cz a ADCM Praha, tel.
244 910 469. Přihlásit se můžeš do 15.
března 2004.

Večery ve středu – 17. března
Jedná se o nabídku, jak si jednou v mě-
síci 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 svá-
tosti smíření a osobního rozhovoru
s knězem.

„Večery ve středu“ se konají každou
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třetí středu v měsíci v areálu františkán-
ského kláštera při kostele Panny Marie
Sněžné na Jungmannově náměstí ve
středu Prahy (stanice metra „Můstek“).

(Je možné se zúčastnit farní mše
svaté v 18:00 hod.)

Víkendovky v Nazaretě
„Poslední večeře.“ – Nejde o to, osla-
vit Velikonoce dva týdny předem, ale
připravit se na největší svátky církev-
ního roku. Víkendové setkání je při-
pravované pro 16 a víceleté ve dnech
26. – 28. 3. 2004.
„The best of books.“ – Vztah. Už jste
ji četli? Asi trochu ano. Jak ale vznika-
la Bible, v jaké době a za jakých okol-
ností? Jak porozumět válkám ve Sta-
rém zákoně. Víkendové setkání je při-
pravované pro 12 – 15leté ve dnech 23.
– 25. 4. 2004.

(Víkendovky začínají vždy v pátek
v 18:00 hod. a končí nedělním obědem
a do Nazareta se dostaneš trasou metra
C na stanici „Kačerov“ a pak autobu-
sem č. 114 na zastávku „Kunratice“.
Nazaret stojí hned vedle kostela.)

Společenství v Nazaretě
� Pro 12 – 16leté v pondělí od 18:00
hod.
� „Aa“ především pro středoškoláky
v úterý od 18:00 hod.
� Pro 19 a víceleté v úterý od 19:30
hod.
� Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od
18:00 adorace pro mládež.

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

13. – 14. 3. Víkend věnovaný
svobodě – „Nepřijali jste přece ducha
otroctví“ Svoboda Božích dětí (Řím
8,15). Co je to pravá lidská svoboda, co
znamená být opravdu svobodným člo-
věkem v dnešní společnosti? Jak se ak-
tivně postavit k realizaci základního lid-
ského povolání, svobodě Božího dítěte?
Koná se v Ostravě, chata Orlí hnízdo.
29. 3. – 1. 4. Evangelizace. Během

těchto čtyř dnů budeme v odpoledních
hodinách zvát lidi v ulicích Prahy for-
mou hudby, tance, divadla, svědectví
na večerní setkání v kostele sv. Apoli-
náře. V rámci večerních programů za-
měřených na přiblížení Boha a křes-
@anství hledajícím se bude konat i kon-
cert moderní hudby. V neděli 21. 3.
v 19:00 proběhne pro zájemce v Domě
Michael (Apolinářská 10, P2) příprav-
né setkání, na kterém budeme mluvit
o konkrétní podobě evangelizace a kde
si rozdělíme služby. Můžete přijít již
v 18:00 na mši svatou do sv. Apoliná-
ře, kde se bude podávat po skončení
mše tzv. Apolínek pro zahřátí. K tomu,
aby evangelizace splnila své poslání,
potřebujeme každého, kdo má chu@ se
zapojit. Je spousta možností, jak po-
moci. Služba nespočívá jen v samotné
evangelizaci, ale v celé materiální pří-
pravě, přímluvné modlitbě, výrobě
pozvánek, přípravě občerstvení, atd.
Samozřejmě, že potřebujeme také po-
moci s hudbou, zpěvem, tancem, svě-
dectvími, osobním rozdáváním pozvá-
nek a s navazováním osobního kontak-
tu s procházejícími lidmi.

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

Večer uctívání a chval
Každé první úterý v měsíci od 17 do 19
hod.

Biblické hodiny
Konají se v liché úterky v měsíci od
19:00 na faře u kostela sv. Jakuba St.
ve Stodůlkách (Kovářova 21). Provází
jimi P. Angelo Scarano.

Škola modlitby
Máš problémy s modlitbou? Nevíš, jak
se modlit? Modlitba tě přestala bavit?
Chtěl(a) bys prohloubit svoji modlit-
bu? Pak jsi srdečně zván na školu mo-
dlitby. Ukážeme si různé způsoby mo-
dlitby (modlitba s Písmem, adorace,
růženec). Scházíme se v sudé úterky
od 19:00 na faře u kostela sv. Jakuba
St. ve Stodůlkách.

Hledáte odpovědi?
Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoli,
aby během deseti inspirativních, po
týdnu následujících setkání prozkou-
mal nenátlakovým uvolněným způso-
bem křes@anskou víru.

Není to náročné, je to přátelské
a zábavné. Kurzy mají podporu všech
hlavních křes@anských církví.

Přes 5 milionů lidí po celém světě,
kteří kurzy Alfa absolvovali v koste-
lech, na školách, v obývacích poko-
jích, na vysokých školách a ve vězni-
cích, se shodují v tom, že jde o zkuše-
nost, která stojí za to.

Zveme vás, abyste se k nám na této
naší objevitelské výpravě připo-
jil(a). Kurzy Alfa (dopolední a večer-
ní) budou probíhat v Komunitním cen-
tru sv. Prokopa.

Večerní Alfa: pondělí 19:00 – 21:45
od 15. 3. do 31. 5. 2004

Dopolední Alfa: středy 9:45 – 12:00
od 17. 5. do 26. 5. 2004

/Na dopoledním kurzu je zajištěno
hlídání dětí a je určen zvláště pro ma-
minky na mateřské dovolené/.

Katolická
Charismatická
obnova

Koordinátor obnovy: P. Pavel 
Semela, Pastorační středisko, 

Kolejní 4, Praha 6, 160 00, 
obnovach@cbox.cz, 
http://www.cho.cz

Akce
� Sobota 20. 3. Celopražské setkání
KCHO, Komunitní centrum sv. Proko-
pa, Praha 5 – Nové Butovice, čas zatím
není určen. Více informací na shora
uvedených kontaktech.
� Každé 1. úterý v měsíci, 19:00 –
20:00, adorace v kostele sv. Josefa, Jo-
sefská 4, Praha 1 – Malá Strana; adora-
ci vede společenství při farnosti sv. To-
máše.

Otevřená společenství
Praha 5 – Smíchov, úterý 20:00 –
21:30, boční vchod do kostela sv. Vác-
lava, Nám. 14. října, kontaktní osoba:
Hana Schmittová.
Praha 10 – Vršovice, úterý 19:00 –
21:00, zadní vchod do kostela sv. Vác-
lava, Nám. Svat. Čecha, kontaktní oso-
ba: Václav Novák.

8



Křes;anské
centrum –

Jižní město
Modletická 1401, Praha 4, 
tel./fax/zázn.: 272 919 803

St 3. 3. 19:00 Modlitební setkání
„Velká středa“ host: P. Vladimír Kalík,
téma: Růst v modlitbě.
Po 8. 3. 19:00 Beseda s ak. soch.
Janem Bradnou, předsedou společnos-
ti pro obnovu Mariánského sloupu
v Praze, o historii a perspektivách ob-
novy významné historické památky.
Út 9. 3. 19:00 předvečer ALFA
kurzů.
Čt 18. 3. 19:00 Vězení, jak ho ne-
znáte – beseda s manž. Carbolovými.
Ne 21. 3. 18:00 Ekumenická boho-
služba.
Út 23. 3. 19:00 ALFA kurzy.
Po 29. 3. 17:00 Velikonoční koncert
žáků SUŠ Altera Pars I.
Po 29. 3. 19:00 Velikonoční koncert
žáků SUŠ Altera Pars II.
Út 30. 3. 19:00 ALFA kurzy.

„Vězení – jak ho neznáte“
Farní Charita Chodov a o.s. PRAK sr-
dečně zvou na besedu s manžely Car-
bolovými „Vězení – jak ho neznáte“ ve
čtvrtek 18:3. od 19 h v klubu Na dně
(Křes@anské centrum, vchod E) – stav
současného vězeňství * vliv pobytu ve
vězení na psychiku člověka * šance
člověka po propuštění * v čem spočívá
pomoc vězněným * proč nebýt lhostej-
ný k problematice vězeňství * preven-
ce je účinnější a levnější. Osobní svě-
dectví propuštěného vězně.

Klub Na dně
Otevřený klub ve stylu čajovny s do-
provodným programem. Vstup volný
(není-li uvedeno jinak). Vchod E, pří-
zemí.
Po 1. 3. 18:00 Psycho kurz pro
mládež „Cesta k sebepoznání“
Čt 11. 3. 19:30 Literární večery III.
– host: Tensing
Po 15. 3. 18:00 Psycho kurz pro
mládež „Cesta k sebepoznání“
St 17. 3. 19:00 Literárně-hudební
pásmo „Cesta s motýlkem“ Výběr po-
vídek a scének ze stejnojmenné knihy
Ilji Hurníka s průvodem klavíru.
Čt 18. 3. 19:00 Vězení, jak ho ne-
znáte – beseda s manž. Carbolovými

klub Na dně (vchod E)
Jste dobrá (možná začínající) skupi-

na, která chce koncertovat? Vytváříte
alternativní divadlo? Chystáte zajíma-
vou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mai-
lujte na číslo a adresu o.s. Kamínek

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Cena Dixie Klubu
ve sjezdovém lyžování
o.s. KAMÍNEK pořádá v sobotu 13. 3.
2004 pro děti a mládež závody ve sjez-
dovém lyžování v Jánských Lázních.
Je možné přihlásit jednotlivé účastníky
od 8 do 26 let nebo i celé skupiny. Jed-
notlivci se zúčastní závodu a mimo to
si zalyžují na sjezdovce pod vedením
našich cvičitelů lyžování. Přihlášené
skupiny budou moci kromě závodů
pod vedením svých vedoucích lyžovat
na sjezdovce. Máme ještě několik vol-
ných míst pro bafuňáře, kteří budou
střídavě pomáhat s organizací závodu
a využívat volné permanentky.

Cena dopravy: zdarma, startovné:
50 Kč, permanentka na vleky: 300 Kč,
jídlo, pití: individuální, připojištění:
individuální.

U účastníků se předpokládá: schop-
nost jízdy z kopce, schopnost zastavit
a jízda na vleku.

U vítěze se předpokládá: že výše
uvedené bude umět nejlépe.

Odjezd autobusem v 6:30 od stanice
metra Háje (v místě zastávky MHD
Modrá škola)

Akci grantem podpořila MČ Praha
11. Přihlášky: kaminek@kaminek.org

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

www.volny.cz/divadlo.miriam, 
rezervace vstupenek na tel.: 

604 541 680, 224 216 705 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz 

Čt 11. 3. 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Návštěvník. Fiktivní setkání
slavného rakouského psychiatra Sig-
munda Freuda s neznámým návštěvní-
kem.
St 17. 3. 19:30 F. M. Dostojevskij:
Bílé noci. Jedna z nejslavnějších novel
ruské klasické literatury.

Ne 21. 3. 15:00 Jan Vladislav: Po-
hádka za tři facky. Volné zpracování
italské lidové pohádky pro děti od 5 let.
Čt 25. 3. 19:30 Po nás a@ přijde po-
topa! Recitál z písní Petra Traxlera,
Růženy Sršňové a Jana Vrkoče na ver-
še „ze století dvou nesmrtelných veli-
čin: vynálezů a jazzu“.

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

2. 3. 17:00 Politologicko-eko-
nomická sekce – Ochota k práci pro
společné dobro anebo „starej se každý
sám o sebe“? (Prof. L. Mlčoch, Dr.
J. Plocek, Ing. L. Rychetník, PhDr.
J. Zeman). Klementinum – Národní
knihovna, přednáškový sál č. 136
v 1. patře.
3. 3. 19:00 Vysokoškolské ka-
tolické hnutí – Diskusní večer o otáz-
kách bioetiky. V sakristii kostela
Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnic-
kém nám. Praha 2.
4. 3. 17:00 Uměnovědná sekce
– Mgr. Sylva Dobalová: Pašijový cy-
klus Karla Škréty – v kontextu evrop-
ského malířství. Klementinum – Ná-
rodní knihovna, přednáškový sál
č. 136 v 1. patře.
9. 3. 17:30 Ekologická sekce –
Doc. RNDr. Petr Pikálek: Geneticky
modifikované organismy. Klášter
Emauzy, Praha 2 – Vyšehradská 49.
11. 3. 17:30 Pedagogická (soci-
ální a výchovná) sekce – Dr. Olga Vi-
límková: Život peruánských dětí. Zku-
šenosti z pedagogického působení me-
zi peruánskými indiány. Klášter
Emauzy, Praha 2 – Vyšehradská 49.
15. 3. 15:00 Uměnovědná sekce
– Pamě@ krajiny. Setkání přátel drob-
ných sakrálních památek. Arcibiskup-
ský seminář, Thákurova 3, Praha 6.
16. 3. 17:30 Přírodovědná a tech-
nická sekce – Doc. MUDr. Petr Hach:
Reprodukční medicína a její etická ri-
zika. Klášter Emauzy, Praha 2 – Vyše-
hradská 49.
24. 3. 18:30 Kolegium katolic-
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kých lékařů – Dr. Josef Šplíchal, SDB:
Postní zamyšlení, výroční schůze
KKL. Klub III. Interní kliniky 1. lékař-
ské fakulty UK a FN, Praha 2, U ne-
mocnice 1 v 1. patře.
25. 3. 17:00 Historická sekce –
Dr. Jiří Hanuš: Kněz v epoše romantis-
mu (příklad Františka Sušila). Klemen-
tinum – Národní knihovna, přednáško-
vý sál č. 136 v 1. patře.
31. 3. 18:00 Právní sekce – Pre-
zentace nové knihy Právo a nábožen-
ství ve střední a východní Evropě, Sva-
zek druhý – Česká republika. Knihu
uspořádali Doc. JUDr. J. R. Tretera
a Dr. W. Wieshaider. Rakouské kultur-
ní fórum, Jungmannovo nám. 18, Pra-
ha 1.
27. 3 10:00 Unie katolických
žen ve spolupráci s ČKA – Ženy a ro-
dinná politika. Tiskové středisko ČBK,
Thákurova 3, Praha 6.

YMCA Kluby
křes anská zájmová
činnost pro děti
a mládež, 

Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, 

tel.: 224 872 407, 224 872 163 – 
zázn., e-mail: kluby@ymca.cz

Výuka na hudební nástroje –
volná místa
– kytara – pondělí 15:00 – 15:30, od
16:45, čtvrtek 16: 00 – 16:30
– el. kytara – úterý od 15:15.
– flétna – pondělí 13:30 – 14:15, pátek
odpoledne
– klavír – úterý od 16:15., pátek odpo-
ledne

Jak na to? – aneb výtvarně-
řemeslné dílny
Láká vás udělat si a vytisknout origi-
nální velikonoční přání nebo obrázek
pro radost či ozdobit vajíčko netradiční
technikou (drátování, ubrousková
technika, modelářské barvy…)?

Středa 10. 3. a 17. 3. 2004 od 16:00
do 17:30 linorytová dílna pro všechny
zájemce od 9 let. Materiál i rydla máme.

Středa 17. 3. v 15:00 a 16:15 – drá-
tování kamínků, vajíček

Středa 24. 3. v 15:00 a 16:15 –
ubrousková technika, zdobení nejen
vajec

Středa 31. 3 v 15:00 a 16:15 – zdo-
bení vajec modelářskými barvami aj.

Cena: dospělí 50,-, děti zdarma; va-
jíčka je třeba přinést

Velikonoční výstava s ukázka-
mi řemesel a výrobou dárků
31. 3 – 1. 4. 10:00 – 17:00

Taneční kurzy Ymca – sezóna
2004/2005
budou probíhat opět ve čtvrtek: začá-
tečníci 18:15–20:00; pokročilí (o 15
minut delší) 20:15–22:15 pod vede-
ním tanečního mistra Mgr. Filipa Do-
stála. Začínáme 30. 9. 2004, ale hlásit
se můžete již nyní. Cena: za pár
a 10 lekcí: 1800 mládež; 2200 dospělí.

Letní tvořivý tábor v Oldři-
chově u Liberce (penzion)
7. 8 – 15. 8. 2004. Korálková zvířátka,
náramky a přívěsky, drhané šňůry, ruč-
ní papír, kašírování, malba na hedvábí
aj. Celotáborová hra, výlety, koupání.
Cena: 2300,- Kč zahrnuje ubytování
s PP, dopravu, pojištění, výuku.

YMCA – Živá rodina
občanské sdružení, 

115 30 Na Poříčí 12, Praha 1,
tel. 224 872 421, 

e-mail: zr@ymca.cz

Letní tábor rodin
Koná se v termínech 7. – 14. srpna
2004 a 14. – 21. srpna 2004. Bude se
konat na Pavlátově louce u Nového
Města nad Metují. Objekt nabízí spor-
tovní halu, jídelnu a sociální zařízení
se sprchami. Dále je možno využít
hřiště na fotbal a volejbal i menší ba-
zén. Stravování bude zajištěno čtyři-
krát denně. Ubytování nabízíme v šes-
tilůžkových chatkách a ve zděném
domku (pokoje se třemi a šesti 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 přihlášky na
shora uvedených kontaktech.

Studentský kostel 
Nejsvětějšího 

Salvátora 
a Vysokoškolské 
katolické hnutí 
Praha (VKH) – 

Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339

e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.apha.cz

Pravidelný program kostela
� Neděle 14:00 mše sv.
� Neděle 20:00 studentská mše sv.
� Úterky 19:00 mše sv. studentských
cechů, poté kurs Základy víry (přípra-
va na křest a biřmování)
� Čtvrtky 20:00 adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru

Tisková zpráva
U příležitosti druhého Evropského dne
univerzitního studentstva, jehož motto
je: „Kristus – naděje Evropy“, se v so-
botu 13. března 2004 od 17:30 usku-
teční setkání papeže Jana Pavla II.
s vysokoškoláky v aule Pavla VI. ve
Vatikánu. Sv. Otec bude ale zároveň
prostřednictvím telemostu (oboustran-
ný televizní přenos) spojen se studenty
shromážděnými v deseti hlavních měs-
tech přistupujících zemí EU. Z České
republiky se bude přenos konat ze stu-
dentského kostela Nejsv. Salvátora
v Praze. V programu setkání bude spo-
lečná modlitba růžence s papežem,
vstupy z jednotlivých zemí, průvod
s křížem (po Římě), svědectví.

Akci připravuje Vysokoškolské ka-
tolické hnutí Praha. Bližší informace
na http://salvator.apha.cz

3. 3. 7:30 Ranní mše (se snída-
ní) v sakristii

19:00 P. Albert Petr
Rethmann – Bioetika (přednáška s dis-
kusí ve spolupráci s ČKA)

10. 3. 19:00 Literárně hudební
večer – Lidská komedie aneb Ararat
v srdci Kalifornie, večer povídek ar-
ménsko-amerického spisovatele
W. Saroyana, připravili Vojtěch Mašek
a Michal Reiser

13. 3. Den univerzitního
studentstva

10



11

17:30 – 19:40 Sv. otec a VŠ
studenti deseti přistupujících zemí EU
ve spojení prostřednictvím telemostu

17. 3. 19:00 Literárně hudební
večer – Ke klavíru s umytýma rukama,
více o Iljovi Hurníkovi, v Křes@anském
centru Opatov. (Připravili Tomáš Chu-
dý a Michal Reiser)

20. 3. Pou@ studentských
cechů do Sv. Jana pod Skalou

24. 3. 19:00 Valná hromada Vy-
sokoškolského katolického hnutí

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

UKŽ zve všechny zájemce na březno-
vá setkání:
středa 17. 3. 2004 – 14:30 – Španělsko
– přednášející: RNDr. Ondřej Bartušek
(přednáška s diapozitivy), Farní klub
u P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám.
18, Praha 1
sobota 27. 3. 2004 – 10:00 – kulatý
stůl s diskusí na téma Ženy a rodinná
politika, hostem bude poslankyně Ing.
Michaela Šojdrová, tiskové středisko
ČBK v budově Arcibiskupského semi-
náře, Thákurova 3, Praha 6 (proti vrát-
nici)

Postní duchovní obnova
pro ženy
Srdečně zveme všechny ženy, členky
i nečlenky UKŽ, na Postní duchovní
obnovu pro ženy v sobotu 20. března
2004 od 9:00 ve Farním klubu u Panny
Marie Sněžné, Jungmannovo nám.,
Praha 1 (vchod z Františkánské zahra-
dy). Obnovu povede P. Petr Rybář, SJ.
Na programu budou tři přednášky
s rozjímáním, příležitost ke svátosti
smíření, společná modlitba, na závěr
mše sv. Konec cca v 16 hod. Udělejte
si v postní době čas na zklidnění a zti-
šení a přijAte naslouchat Pánu. Těšíme
se na vás. Unie katolických žen

Křes anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekolo-
gie), 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 10:00 do 17:00 hod. na tel.: 220 181
329.

Další zprávy
Klub u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám., Praha 1,
tel.: 222 246 243, 
e-mail: fara.pms@centrum.cz,
(při vstupu do Františkánské zahrady
vlevo)
Po 1. 3., 19:19 Zpívání s kytarou, do-
provází Markéta a Petr Lutkovi
Út 2. 3., 19:19 Beseda o filmu „Ježíš“
St 17. 3., 14:30 Přednáška s diapoziti-
vy: Anglie

18:30 Večery ve středu (pro-
gram pro mládež pořádá ADCM)

Kostel Panny Marie Královny
Míru v Praze 4 – Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 490 910, 
www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii v nedě-
li 14. 3. v 16:00. Přednáší Prof. Tomáš
Halík: „Katolická církev a duchovní
situace české společnosti“ – odpověd-
nost církve (za celek společnosti) a od-
povědnost (křes@anů) za církev; – číst
znamení doby – prorocké poslání
církve; – proměny církve v měnícím se
kontextu doby; – česká spiritualita,
zbožnost a bezbožnost; – lidé na „peri-
ferii“ církve a církev na periferii spo-
lečnosti.

Farnost sv. Tomáše
Josefská 8, 118 01 Praha 1, 
tel.: 257 532 676, 
e-mail: osaprag@augustiniani.cz,
http://www.augustiniani.cz
Chcete se dozvědět více o smyslu živo-
ta a o křes@anském pohledu na dnešní
svět…? Kam směřuje naše společnost?
Potřebuje nějaké změny? Zveme vás
na diskusní setkání. Koná se v gymná-
ziu v Josefské ulici č. 5 vždy v 18:30
– setkání je určeno i pro věřící.
15. března Mons. Václav Malý – světí-

cí biskup Pražský, KřesRan a politika
13. dubna ThDr. JCDr Jiří Svoboda,
Nerozlučnost manželství: jak překoná-
vat krize.
10. května PhDr. Karel Šebesta,
„Umíme (opravdu) číst?“

Arciopatství Břevnov
V sobotu 6. března 2004 se v břevnov-
ském klášteře v Praze 6 koná od 9 hod.
setkání s českými benediktinkami, kte-
ré se v zahraničí připravují na příchod
do Čech. Bližší informace a přihlášky
na tel.: 220 406 111.

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha Řepy, tram
č. 7, 9, 10 konečná zastávka – Sídliště
řepy, bus č. 164, zastávka Škola Řepy,
kontakt – R. Folbergerová, tel.: 235
323 248
Pozvánka na velikonoční koncert
Srdečně Vás zveme na koncert kytaro-
vého virtuóza prof. ŠTĚPÁNA RAKA,
který se koná 12. dubna 2004, na Pon-
dělí velikonoční, v 18:00 hod. v koste-
le sv. Rodiny v areálu Domova sv. Ka-
rla Boromejského v Řepích (vedle bý-
valé řepské školy).

Na programu je Romance, Králov-
ská suita, Parhia di Bohemia, Píseň pro
Davida, Chvála čaje, Vzpomínka na
Prahu. Cena vstupenky: 100,- Kč, pro-
dej na místě. Výtěžek z koncertu uspo-
řádaného pro Domov sv. Karla Boro-
mejského se Štěpán Rak rozhodl věno-
vat ve prospěch Domova.

Srdečně Vás všechny zveme na
krásný koncert a těšíme se na Vás!!

Provincie kapucínů v ČR –
Exerciční dům
Loretánské nám. č. 6a, 118 00 Praha
1 – Hradčany, tel.: 233 358 518;
mobil: 603 503 818; 
e-mail: exercicinidum@kapucini.cz
18. 3. – 21. 3. Duchovní cvičení pro
manžele na téma: Jedno pokolení zvěs-
tuje druhému Hospodinovy činy. Du-
chovní vedení: Ing. Martin Opatrný,
diakon.
25. 3. – 28. 3. Duchovní cvičení pro
muže a ženy na téma: Neftar – očista
(2 Mak 1,36). Duchovní vedení:
P. Martin Duchoslav.

Farnost Poříčí nad Sázavou
Farnost svatého Havla v Poříčí nad Sá-
zavou si vás dovoluje pozvat na cyklus



přednášek Poříčské večery, které bu-
dou prosloveny vždy v sobotu
v 18:00 hodin na faře.
27. března ThDr. Bogdan Pelc – Ježíš
Kristus v nebiblických pramenech 1.
a 2. století.
24. dubna Prof. ThDr. Stanisław Ra-
biej – Zmrtvýchvstání člověka.
22. května Prof. ThDr. Albert-Peter
Rethmann – Člověk svým vlastním
tvůrcem? (Etické poznámky ke klono-
vání).
12. června PhDr. Jaroslav Med, CSc.
– Spisovatelé, o kterých se nesmělo
mluvit.

Program poutní sezóny na Sázavě
Jubilejní svatoprokopský rok 1204–
2004, 800 let od svatořečení sv. Prokopa
27. března – Zahájení poutní sezóny
10:00 Mše sv. s připomínkou 951. vý-
ročí smrti sv. Prokopa (25. 3. 1053)
11:00 Řeckokatolická sv. liturgie
14:00 Pobožnost křížové cesty (v tzv.
„Prokopově brázdě“)
Každou sobotu
10:00 Mše sv.
11:00 Řeckokatolická sv. liturgie
Každou neděli
10:00 Mše sv.
11:30 Řeckokatolická sv. liturgie
Poslední soboty v měsíci (24. 4., 29.
5., 26. 6.)
10:00 Mše sv.
11:00 Řeckokatolická sv. liturgie
14:00 Pobožnost křížové cesty (v tzv.
„Prokopově brázdě“)
4. července – Hlavní pou  – oslava ju-
bilea 800 let od kanonizace sv. Pro-
kopa
Vigilie 3. července 18:00 Večerní chvá-
ly byzantsko-slov. obřadu
Celonoční adorace v kryptě kostela
(21:00 – 6:00)
7:00 Řeckokatolická sv. liturgie
8:30 Mše sv. kolínského vikariátu
10:00 Slavná mše sv.

Půl hodiny přede mší sv. možnost
přijetí svátosti smíření. Při všech pou-

tích možnost získat plnomocné odpust-
ky za splnění obvyklých podmínek.

Větší poutě oznamujte předem na
adrese: Římskokatolický farní úřad,
Černé Budy č. 75, 285 06 Sázava, tel.
776 141 827.

Centrální katolická knihovna
Thákurova 3, Praha 6, budova Arcibi-
skupského semináře, přízemí vlevo,
kontakt: Jarmila Štogrová, CKK, sto-
grova@ckk.cz, tel: 220 181 320
Centrální katolická knihovna připravila
ve dnech 13. 2. – 12. 4. 2004 výstavu
„Stvořil Bůh ratolest“. Je věnována
křes@anským motivům v díle básníka
a zpěváka Karla Kryla (1944 – 1994)
a jeho víře tak, jak o ní sám mluvil
v rozhovorech a životopisech a jak o ní
svědčí výpovědi blízkých. Připomíná
také přátelství s opatem břevnovského
kláštera Anastázem Opaskem (1913 –
1999), který byl Krylovi duchovním
otcem od prvních let zpěvákova pobytu
v exilu. 
Bližší informace najdete na stránkách
www.ckk.cz. Je otevřeno denně od 9 do
17 hodin, v úterý a ve středu do 20 ho-
din.

Římskokatolická farnost
Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše,
Na Nábřeží 1650, Dobříš, tel. 318 521
265, http://dobris.farnost.cz
„Scala paradisi“ – seminář modlitby.
Škola modlitby pro všechny zájemce;
vede P. Stanislaw a tým. Devět setkání
bude vždy v úterý od 19:00, začátek 2.
3. 2004.
13. 3. (So) 9:30 – 13:00 Duchovní ob-
nova pro dospělé na téma „Eucharis-
tie“. Vede P. Daniel Janáček.
1. 4. (Čt) 19:00 MUDr. Marie Svato-

šová: „Hospice a umění doprovázet“ –
přednáška s besedou.
13. 5. (Čt) 19:30 Mons. Aleš Opatr-

ný: „Spoluúčast laiků na spravování
farnosti“ – přednáška s besedou.

24. 6. (Čt) 19:30 Dr. Josef Musil:
„Mezilidská komunikace“ – přednáška
s besedou.

Z historického
kalendáře

1. března 1474 Narozena Anděla
Mericiová, zakladatelka řádu voršilek.
První konvent v Čechách vznikl
v r. 1655 v Praze na Novém Městě.
4. března 1654 Definitivně sloučena

stará Univerzita Karlova s Klementi-
nem, jezuitskou kolejí, v jedno učení.
Vznikla tak samostatná Karlo-Ferdi-
nandova univerzita.
4. března 1979 Papež Jan Pavel II.

vydal encykliku Redemptoris hominis.
7. března 1274 Zemřel sv. Tomáš

Akvinský, italský katolický teolog, uči-
tel církve, člen řádu dominikánů.
17. března 1829 Velkolepé oslavy
stého výročí kanonizace sv. Jana Nepo-
muckého.
19. března 1379 Třetím pražským ar-
cibiskupem se stal Jan z Jenštejna.
19. března 1729 Papež Benedikt XIII.
prohlásil v Římě blahoslaveného Jana
Nepomuckého za svatého.
21. března 1234 Král Václav I. přijal
Anežský klášter a špitál sv. Františka
pod svou ochranu a udělil mu první
významná privilegia.
21. března 1884 Narozen Otakar Per-
told, český orientalista a etnograf, ná-
boženský badatel, profesor srovnávací
vědy náboženství na FFUK († 1. 5.
1965).
25. března 1919 Zemřel Otokar Bře-
zina, básník, přední představitel české-
ho symbolismu (* 13. 9. 1868).

Arnošt Kelnar

Redakce se omlouvá za tiskovou chybu
v minulém vydání:
Ctihodná Mlada Přemyslovna zemřela
9. února roku 994.

Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02  Praha 1, obsah připravuje
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00  Praha 6,
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz, tel.: 220 181 754, fax: 224 314 258. Odpovědný
redaktor Mgr. Ignác Mucha. Uzávěrka 15. každého měsíce. Registrace: MK ČR E 13802. 

Rozšiřuje a objednávky přijímá: Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kolejní 4, 160 00 Praha 6, tel. 224 316 029, fax: 220 181 721.
Sazba: Vyšehrad, s.r.o., Bartolomějská 9, 110 00  Praha 1. Tiskne: Fokus s.r.o. Vychází 10 x do roka. Příspěvek na 1 výtisk 8 Kč

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze


