
pražské arcidiecéze č. 3, březen 2007

Ke dnům doby postní, vážení čtenáři našeho Zpravodaje,
mimo jiné neodmyslitelně patří rozjímání o Kristově umu-
čení, pobožnost křížové cesty. Už naši rodiče nás na ni do kos-
tela přiváděli. Víme dobře, že ji podle tradice tvoří čtrnáct za-
stavení, označených křížky, která nám staví před oči některé
okamžiky Ježíšovy cesty na smrt. Pán se jakoby sám zastavil,
aby nám zprostředkoval setkání. Mnohá z nich se inspirují
přímo v textech evangelií. Spolu s Kristem, kte-
rý trpí za spásu světa, se u jednotlivých obrazů
můžeme zastavit i my a ponořit se do tajemství
jeho nezměrné bolesti a utrpení. Jeho a náš po-
hled se v tu chvíli setkají, abychom
pak i my mohli s větší ochotou jít za
ním po naší cestě života.

V této pobožnosti, určené jak
společenství, tak i jednotlivcům, sto-
jí na jedné straně Boží služebník, náš
Pán, a na druhé je přítomen i člověk,
pro kterého Kristus po této cestě jde,
padá a povstává. Člověk, který Krista na tuto
cestu vyslal. Právě tím, že Boží Syn přijal naše
lidství, vydal se nás hledat na naše cesty. Setká-
váme se tak také se sebou samotnými – v nená-
visti davu a ve slabosti vladaře, v tiché bolesti
a přítomnosti Mariině, v postavě Šimona Cy-
renského, jenž po nátlaku dovede změnit svůj
program a vzápětí dát svou vůli i síly do služby

Krista. Přítomna je i velká odvaha slabé Veroniky a zároveň
nesprávně směřovaný soucit žen jeruzalémských, krutost vo-
jáků a zatvrzelost rouhajícího se provinilce i projevená
upřímná lítost toho druhého, který zakouší plod křížové ces-
ty, Ježíšův příslib ráje. Díváme se na Krista nesoucího kříž
a on svým pohledem spočívá na nás a ve vrcholném okamži-
ku své oběti se za nás modlí a odpouští nám…

Pobožnost křížové cesty nás velmi krásně zapo-
juje do modlitby: na jedné straně je čtrnácterým za-
stavením, ztišením a rozjímáním. Na druhé straně
je v ní živě přítomno celé naše lidství, naše smysly:

díváme se na obrazy s jednotlivými vý-
jevy, jdeme od zastavení k zastavení,
neseme kříž, poklekáme, pronášíme
slova modlitby, nasloucháme a zpíváme.

V některých kostelích najdeme kří-
žovou cestu ještě se zastavením patnác-
tým, připomínajícím Ježíšovo veliko-
noční vítězství, prázdný hrob. Velikost
Boží lásky nezastavily ani smrt a hrob.

Ježíšova obě8 se stala pramenem života. Rozjí-
mání o těchto událostech nám napomůže sklonit
se ve vděčnosti před Pánem a bude zároveň in-
spirací pro naši cestu za ním, nejen ke hrobu, ale
i k vítězství Velikonoc.

P. Mgr. Vladimír Málek, 
ředitel Pastoračního střediska

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www.apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj
Vše o postní době na www.vira.cz/postnidoba

ZPRAVODAJ
Ježíš se zastavil… (Mk 10, 49)

Den modliteb za úctu k počatému životu
a za nenarozené děti
Březen voní jarem a je příslibem nového života v přírodě
i v kalendáři. Brzy po prvním jarním dnu slavíme slavnost
Zvěstování Páně, jedinou slavnost liturgického roku, která ne-
ní spojena s okamžikem završení pozemského žití, ale s oním
velikým momentem počátku nového života, v tomto případě
života Božího Syna, Boha i člověka. (Pokračování na str. 4)

Poslední věci člověka aneb Postní doba
u sv. Jiljí
Po celou postní dobu budou středeční večery u svatého Jiljí
na Starém Městě patřit přednáškám zabývajícím se eschato-
logickou tematikou. Po večerní mši svaté a nešporách, které
je možno modlit se spolu s bratřími, jsou všichni, farní i širší
veřejnost, srdečně zváni na první ročník Postních středečních
rekolekcí. (Pokračování na str. 4)

Bohoslužby v rozhlase
Římskokatolické mše v březnu 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:
4. 3. 2007, 2. NEDĚLE POSTNÍ: katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice (P. Adolf Pintíř)
18. 3. 2007, 4. NEDĚLE POSTNÍ: kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František Radkovský, biskup plzeňský)

Křížové cesty v Praze
Postní doba nás vyzývá k usebrání a znovuzaměření našich myšlenek, nadějí, životů ke Kristu. Pomocí pro každého, a8 už se
nachází v jakémkoli úseku své cesty životní i duchovní, je procházení cesty Ježíšovy, cesty křížové. Na ní se lze setkat se Spa-
sitelem, se sebou samým, ale i s lidmi, kteří na naši cestu vstupují třeba proto, aby nám pomohli nést naše kříže, nebo proto,
abychom s křížem pomohli my jim. (Pro ty, kdo se chtějí na křížové cestě modlit ve společenství, přinášíme pár tipů na str. 4)
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Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?

Než se představí deset mimopražských vikariátů
naší arcidiecéze…
Vážení čtenáři, únorovým rozhovorem s vikářem IV. praž-
ského vikariátu jsme opustili Prahu a březnovým číslem po-
čínaje se dostáváme do vikariátů mimopražských. Než vám
předložíme rozhovor s okrskovým vikářem vikariátu Bene-
šov, chceme reagovat na dotazy, které jsme zaznamenali,
a předejít tak případným nejasnostem. 

K rozhovorům s vikáři přikládáme statistická čísla umož-
ňující určitý náhled na daný vikariát, tyto statistiky však vy-
žadují komentář: jako jistá disproporce může být vnímána
skutečnost, že počty kněží sloužících v jednotlivých vikariá-
tech jsou zdánlivě velmi nevyvážené. Obzvláště výrazný je
tento rozdíl mezi vikariáty pražskými a mimopražskými – ve
všech čtyřech pražských vikariátech počet kněží převyšuje,
někde i několikanásobně, počet farností, které obhospodařu-
jí, vně Prahy je tomu naopak – na jednoho kněze připadá sta-
rost o několik farností, mnoho kostelů. Věřící, zejména mi-
mopražští, se pak ptají našich biskupů i redakce Zpravodaje,
proč to tak je, proč není rozdělení „spravedlivější“.

Je však potřeba vidět uvedená čísla v širším kontextu: pře-
devším v Praze žije více než polovina věřících z celé arcidie-
céze – podle posledních statistik 211.100 z celkového počtu
370.270 věřících. Vysoký počet kněží v naší metropoli je dán
také tím, že na území Prahy žijí mnohé řády a kongregace –
řeholní kněží, kteří se do souhrnného čísla započítávají, mají
však vedle pastoračních povinností, jako je správa farností,
i jiné úkoly plynoucí z jejich konkrétního poslání a ze spiritu-
ality řádu či kongregace, do níž patří. Jejich poslání tedy ur-
čuje jejich představený a v případě umístění řeholního kněze
ve farnosti rozhoduje ve spolupráci s místním biskupem.

Tedy přesto, že uvedená čísla na první pohled působí ne-
vyváženě, jeden pražský kněz má na starosti více věřících než
kněz mimopražský.

Rozhovor s P. Mgr. Františkem Masaříkem, 
vikářem benešovského vikariátu
� Kolik má benešovský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
Vikariát Benešov má 9 kněží, 2 jáhny a 1 pastorační asis-
tentku. Ve vikariátu také bydlí kněz, který je na důchodě.
Máme celkově 25 farností, z toho 9 spravovaných přímo
a 16 excurrendo. Celkový počet kostelů a kaplí je 59.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro
vikariát úlevou?
V benešovském vikariátu zatím k slučování farností nedošlo.
Vím, že nás to také čeká, takže nás čekají i zkušenosti. Jisté
je, že k tomuto procesu se blížíme, a popravdě řečeno se na to
i těším. Je to jeden z dalších kroků, které nám pomůžou od-
bourat „Potěmkinovy vesnice“. Tím nemíním jen administra-
tivu, myslím také na nás, kněze, abychom se obraceli na vě-
řící s prosbou o pomoc a více angažovali biřmované bratry
a sestry ve spolupráci a odpovědnosti za předávání víry. My-
slím si, že počet kněží bude stále menší. Nechci rozebírat dů-
vody, proč to tak je. Ale není i toto výzva ke spolupráci s lid-

mi? Proto si myslím, že navenek organizační záležitost slučo-
vání farností je také jedním z prvních kroků k vědomí odpo-
vědnosti za víru, osudy církve a lásky k ní.
� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, mys-
líte, je to způsobeno?
Religiozita v naší oblasti byla poměrně velká. Dodnes se to
tak traduje. Takže se spíše řadíme ke „zbožným oblastem“.
Potíž je ale v tom, jestli to není jen záležitost křestních matrik
a různých sčítání. Tento kraj neměl tak rozšířenou průmyslo-
vou výrobu. Bylo zde rozvinuté zemědělství. Zemědělci ctili
půdu a dokázali žít s přírodou. Dokázali proto myslet víc na
Boha a s tím souvisel i vztah ke knězi, svátostem, svátosti-
nám a tak i k církvi. Kostel a nedělní účast na mši sv. byla zá-
roveň příležitostí setkat se s blízkými. Temné události 50. let
ale tuto tradici narušily. Je podivuhodné, že přesto religiozita
mezi lidmi zůstala. Největším problémem ale zůstává sou-
častný individualismus a s ním spojený hedonismus. Ten lidi
odvádí od Boha a tím i od snahy sejít se v posvátném prosto-
ru a účastnit se Nejsvětější Oběti a svátostného života. Přesto
nechci, aby to vzbuzovalo dojem smutku a pesimismu. My-
slím, že Benešovsko je nádherný kraj a mnohé duše milují
přírodu. Je na nás, jak s tímto darem naložíme. Možná právě
vztah k přírodě a k pradávným předkům je výzvou, jak opět
učinit křes8anství atraktivním. Také musíme počítat s tím, že
lidé se dnes nechtějí dát pouze zaškatulkovat. Jsi pokřtěn,
musíš dělat toto a toto… Musíme být proto velmi trpěliví.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
Protože jsme Středočeský kraj, jsme trochu odsunuti od Pra-
hy a trochu zapomínáni. Naši předchůdci dokázali velmi pěk-
ně a citlivě využít mírně zvlněného terénu a citlivě v něm po-
stavili chrámy, kaple, Boží muka, kamenné kříže. Kdybych
chtěl všechny tyto památky vyjmenovat, asi by to bylo na
dlouho a nikoho by to tolik nezajímalo. Protože každý pták
chválí své hnízdo, začnu od místa, kde sídlím. Lidé se navzá-
jem často posílají do Prčic, a málokdo to místo zná. Přesto ten
kraj je tak nádherný, že to stojí za trochu námahy udělat si vý-
let. Je to dvouměstí spolu se Sedlcem a máme zde kousek od
sebe dva katolické chrámy. Sv. Jeroným v Sedlci (největší
chrám v benešovském okrese) a sv. Vavřinec v Prčici. Ales-
poň krátce bych vzpomenul i jiná místa: Chvojen a Chvojínek,
velmi zvláštní chrámy kousek od Neveklova. Ledce, Chrást,
Tožice – jedno místo krásnější než druhé. V Poříčí nad Sáza-
vou jsou opět dva katolické chrámy jen kousek od sebe. Jako
by si podávaly ruce dvě architektury, románská s gotickou.
Úžasně postavený je chrám v Hradišti, který je vidět z daleka.
Kromě chrámů zde máme známý zámek na Konopišti, Boží
hrob na votickém hřbitově, nebo zámek Jemniště, kde se
snoubenci tak rádi nechávají oddávat. Co starost o památky
obnáší? Věci státu nespadají pod naši pravomoc, záležitosti
církevní má na starosti místní kněz a hlavně náš stavební tech-
nik, pan František Klabík, který všechno velmi dobře zvládá.
� Co pokládáte za specifikum vikariátu Benešov, čím je výji-
mečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i celkové?
Myslím, že specifikum je v tom, že jsme blízko Prahy. Mladí
tam často odcházejí studovat. Měli bychom si být vědomi, že
máme připravovat ty mladé lidi, aby měli chu8 někam se za-
řadit. Aby obohatili místní společenství a s novým pohledem
mohli dál rozvíjet to, čemu se naučili. Na nás je zodpověd-
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nost, jestli odejdou pokojně a s láskou k Bohu a k církvi, nebo
s nenávistí a odporem.

V našem vikariátu se taky scházejí děti. To ale není mou
zásluhou. To jsem zdědil po předchůdci Leonovi Krulzciko-
vi. Setkání probíhají jednou za čtvrt roku a mají tematický
charakter. Děti se sejdou na faře v Sedlci v pátek večer a od-
jíždějí v neděli po dopolední mši svaté. Můj dík zde patří pa-
ní Ivce Čihákové ze Štětkovic, která zde tato setkání začala
organizovat. Děti se učí žít evangelium v praxi a jsou vedeny
ke svátosti smíření a vztahům mezi sebou a k církvi. Je to ta-
ky vhodný prostředek, jak pomoct těm starším, kteří se o ně
starají. Dát totiž někomu odpovědnost, znamená také dát mu
možnost něco víc znát. Ty mladé obdivuji, protože si sám
vzpomínám na svá mladá léta a svou velkou nezištnost. Kéž
bych se k tomu opět mohl vrátit!

Naším specifikem je i to, že křes8ané, kteří mají v našich
farnostech chalupy, nebo zde tráví svůj volný čas, mají ales-
poň v neděli možnost „náboženského servisu“, totiž mše sva-
té, případně svátosti smíření.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Myslím, že zatím komunikace dobrá víceméně není. Pokud
chci poslat něco kněžím, mám jen čtyři
mailové adresy. Ostatním to musím po-
slat řádnou poštou. Všichni kněží mají
telefon, ale těm, co nemají mobil, se ně-
kdy jde hůř dovolat. S ostatními vikariá-
ty jsem ještě nekomunikoval. Nevím, asi
to není dobré, ale já nejsem ani tři roky
vikářem a zatím jsem chtěl a chci poznat
svůj vikariát. Netoužím po vysokých cí-
lech. Musím poznat to své. Přesto si vel-
mi vážím vikářů z okolních vikariátů.
� Čím může Pastorační středisko při-
spět k usnadnění či zlepšení vaší práce,
vašich aktivit?
Myslím, že Pastorační středisko velmi
dobře plní svůj úkol, ale potíž je v tom,
že se nám venkovanům ne vždycky po-
daří najít si čas a do Pastoračního středi-
ska přijet. Já akce Pastoračního střediska
sice propaguji, ale přesto vím, jak je slo-
žité tam někoho poslat. Z Pastoračního
střediska odebírám Nedělní liturgie (na
každý týden vydávané letáky s texty ne-
dělních mší svatých a s odkazy na biblic-
ká čtení všedních dní – pozn. redakce)
a snažím se, aby je lidé četli. V mnoha

případech se to daří. Jsem také rád, když vím, že někdo Litur-
gie bere i pro známé a pro nemocné.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí bene-
šovského vikariátu?
Největší radostí jsou lidé. Kdykoliv jsem na vizitaci, obdivu-
ji, jak se dokážou starat o svého kněze a vůbec o celek jako
takový. Starost? Asi nahněvám spolubratry, ale největší sta-
rostí je naše neochota spolupráce, to, když nechceme hledat
cestu k lidem, když jsme zkrátka leniví.

Děkujeme za rozhovor (kh)

Statistické údaje
farností celkem: 25
farností spravovaných přímo: 9
farností spravovaných excurrendo: 16
kněží: 9
jáhnů: 2
pastoračních asistentů: 1
kostelů a kaplí: 59
celkem obyvatel: 55 934
z toho římských katolíků: 17 315
v průměru připadá na 1 kněze 1924 věřících

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
26. 2.–2. 3. 8:00–17:00 sv. Ignáce (Karlovo náměstí) Nové Město
3.–6. 3. 14:00–18:00 Panny Marie Matky ustavičné pomoci (Nerudova) Malá Strana
7.–10. 3. 8:00–17:30 Nanebevzetí Panny Marie (K dolům) Modřany
11.–14. 3. 7:00–18:00 Neposkvrněného Početí Panny Marie (Ke Strašnické) Strašnice
15.–18. 3. 8:00–16:00 Narození Panny Marie (Baarova) Michle
19.–22. 3. 7:30–18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
23.–28. 3. 13:00–16:30 sv. Tomáše (Letenská) Malá Strana
29.–30. 3. 15:00–18:00 sv. Jindřicha (Jindřišská) Nové Město
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Den modliteb za úctu k počatému životu
a za nenarozené děti
(pokračování ze str. 1)
Je to jedinečný příběh, který v řádu stvoření neztrácí nic na
své podivuhodnosti, i když v rovině lidské se opakuje každý
den nesčetněkrát, a je tak zárukou trvání lidstva, jež dává
smysl vesmírnému dění. Čím křehčí a zdánlivě nepatrnější je
tento právě počatý život, tím více si zaslouží naši péči a úctu.
Takto se předává nenahraditelný dar života. Právo na život by
nemělo být upřeno nikomu, ani těm nejmenším, nejbezbran-
nějším, slabým a nemocným. Víme dobře, že optimálním
prostředím pro rozvoj života je rodina, založená na trvalém
vztahu mezi mužem a ženou, tedy na manželství. Do rodiny
se člověk zpravidla rodí, v ní svůj života prožívá a její spole-
čenství by měl opouštět ve chvíli, kdy je k tomu povolán.
A tak ochrana života úzce souvisí s ochranou a podporou ro-
diny, jejíž těžko nahraditelná úloha je dnes tak často zpochyb-
ňována. Samozřejmě, že každé malé společenství, jež se s po-
ctivostí stará o své členy v průběhu jejich života, je hodno
podpory. Tím spíše však funkční rodina, která je prostředím

nejlépe vybaveným pro lidský rozvoj. V nárocích moderní
doby si uvědomujeme, že rozvoj kultury života znamená vy-
tvářet ve společnosti atmosféru otevřenou a přátelskou lidem
a vzájemné lidské solidaritě. Zároveň to ovšem vyžaduje od
osob, které jsou za vytváření rodinného společenství přímo
odpovědné, schopnost nesledovat jen vlastní citový zisk, ale
být připraveni v klíčových vztazích vycházet ze sebe a dávat
jako první, i za cenu, že to něco stojí. Vždy8 každá opravdová
hodnota má svoji cenu, jež je někdy i cenou oběti. A hrdiny
současné doby nejsou zdaleka jen lidé schopní mimořádných
výkonů, ale zejména ti, kteří něco dokáží vydržet a pronést
i chvílemi nepohody. BuUme si navzájem povzbuzením v té-
to schopnosti vlastního nasazení pro skutečné hodnoty, po-
vzbuzením příkladem života, konkrétní pomocí i modlitbou.

MUDr. Jaroslav Šturma
(Pozn. redakce: Den modliteb za úctu k počatému životu a za
nenarozené děti připadá tradičně na slavnost Zvěstování
Páně, která se slaví 25. března. Letos však toto datum při-
padá na neděli, 5. postní, tudíž se slavnost překládá na pon-
dělí 26. 3.)

kde den hodina (upřesnění)*
kostel P. Marie Sněžné, Nové Město pátek 17:15 (vedou bratři františkáni)

neděle 17:15 (vedou farníci)

Květná neděle 15:00 (sraz u prvního zastavení 

na Petříně, pro děti, rodiče, 

pro mladé i starší)

kostel sv. Jiljí, Staré Město pátek 17:30 (kaple sv. Zdislavy)

Velký pátek 15:00

kostel sv. Terezie z Lisieux, Kobylisy pátek 18:00 (vedou různá společenství)

Velký pátek 15:00 (dětská)

kostel sv. Ignáce, Nové Město pátek 16:30

neděle 16:30

bazilika Nanebevzetí P. Marie, Strahov úterý 20:00 (na Petříně)

pátek 17:30 (v bazilice)

Velký pátek po obřadech, cca ve 20:00, 
od baziliky na Petřín

kostel sv. Markéty, Břevnov pátek 17:15

neděle 17:15

kostel sv. Jakuba Staršího, Stodůlky pátek 17:15

kostel sv. Ludmily, Vinohrady pátek 16:00

neděle 16:00

kostel sv. Václava, Smíchov neděle 17:00

kostel P. Marie Královny míru, Lhotka neděle 11. 3. 2007, 16:00 
(vede kardinál Miloslav Vlk)

od starokatol. kaple sv. Vavřince, Petřín Zelený čtvrtek 21:00 (ekumenická křížová cesta)

kostel Nejsv. Srdce Páně, Vinohrady pátek 17:30

neděle 17:30

Velký pátek 15:00 (vede kardinál Miloslav Vlk)

* není-li uvedeno konkrétní datum, platí dny a časy po celou postní dobu

Křížovou cestu je nově možno procházet také prostřednictvím televize. Pravidelně
každý třetí pátek v měsíci vysílá TV NOE televizní zamyšlení nad jednotlivými
zastaveními bolestné cesty k ukřižování Ježíše Krista.

Křížové cesty v Praze
(pokračování ze str. 1)

Poslední věci člověka
aneb Postní doba u sv. Jiljí
(pokračování ze str. 1)
Vždy dvouhodinové setkání je rozděle-
no na přednášku (20:00–20:50, čítárna
kláštera) a adoraci Nejsvětější Svátosti
v kapli Sv. Zdislavy (21:00–22:00).
Program rekolekcí je následující:

1. postní týden: 28. února
Smrt, soud, peklo, nebe – fr. Petr OP

2. postní týden: 7. března
Radosti a bolesti očistce – 
fr. Cyprián OP

3. postní týden: 14. března
Zpytování svědomí – fr. Irenej OP

4. postní týden: 21. března
Svátosti uzdravení – fr. Romuald OP

5. postní týden: 28. března
Společenství svatých – fr. Jordán OP

Svatý týden: 4. dubna
Přednáška o filmu Umučení Krista
režiséra Mela Gibsona s doprovodnou
videoprojekcí

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný

Abychom pozorněji naslouchali Bo-
žímu slovu, o něm uvažovali, je milo-
vali a prožívali.

Úmysl misijní
Aby se ti, kdo jsou zodpovědní za
mladé církve, pečlivě starali o přípravu
laiků ke službě evangelia.

Úmysl národní
Aby užívání internetu vedlo k duchov-
nímu rozvoji.
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Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost
mohou setkat. Rozhodně se nejedná 

o výčet celé náplně jejich práce. 
Jde o dlouhodobě plánované akce, 
mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

10. 3. 16:00 Telemost 2007 (Setkání pape-
že s VŠ studenty pomocí satelitu),
kostel Nejsv. Salvátora, Praha

11. 3. 16:00 křížová cesta, kostel P. Marie
Královny míru, Praha-Lhotka

14. 3. 18:00 kolokvium České křes8anské
akademie, Emauzy

18. 3. 10:00 mše sv., pastorační návštěva,
žehnání základ. kamene fary, kostel
sv. Aloise, Uhlířské Janovice

19. 3. 19:00 mše pro studenty, Karmel Ko-
šíře

25. 3. 10:00 mše sv., výročí posvěcení kos-
tela Zvěstování Páně, Hostinné u Úval

27. 3. 16:00 mše sv., 650 let založení kapi-
tuly a dokončení hradu, kaple sv. Kří-
že, hrad Karlštejn

31. 3. 9:00 Arcidiecézní setkání mládeže,
Salesiánské středisko mládeže, Koby-
lisy

Z diáře biskupa Malého

4. 3. 9:30 mše sv., katedrála
11. 3. 10:00 mše sv., Divišov
13. 3. vizitace, Základní církevní škola ses-

ter voršilek
14. 3. 18:00 přednáška, Sbor baptistů Vy-

šehrad
27. 3. vizitace, Vyšší sociálně pedagogická

a teologická škola JABOK
28. 3. vizitace, Pedagogicko-psychologická

poradna Karlín
vizitace, Dívčí katolická škola Karlín

31. 3. Arcidiecézní setkání mládeže, Salesi-
ánské středisko mládeže, Kobylisy

Z diáře biskupa Herbsta

4. 3. 7:30 poutní mše sv., kostel
sv. Anežky České, Praha-Spořilov
10:30 mše sv., Sluštice

7. 3. 9:30 Komise pro katolickou vý-
chovu ČBK, Praha

10. 3. 9:00 farní duchovní obnova pro
manželské páry, Praha-Lhotka

11. 3. 10:15 mše sv., Kozly
17. 3. 15:00 setkání se seniory, kostel

Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vi-
nohrady

18. 3. 12:00 mše sv., Dlouhá Lhota u Do-
bříše

24. 3. 9:00 farní duchovní obnova pro
manželské páry, Praha-Strašnice

25. 3. 9:30 mše sv., Tachlovice
27. 3. konference vikariátu Kolín, Český

Brod
31. 3. 9:00 Arcidiecézní setkání mládeže,

Salesiánské středisko mládeže, Koby-
lisy

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

tel.: 220 392 111, fax: 220 514 647 
www.apha.cz 

e-mail: apha@apha.cz

Národní svatovojtěšské oslavy
Praha – Libice – Gniezno
U příležitosti výročí 1010 let od mučed-
nické smrti sv. Vojtěcha se bude v sobo-
tu dne 28. dubna 2007 ve 14:00 hodin
konat pontifikální bohoslužba s dopro-
vodným programem v katedrále sv. Ví-
ta, Václava a Vojtěcha v Praze. Této
slavnostní bohoslužbě bude předsedat
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup praž-
ský. V tento den bude u stejné příleži-
tosti současně slavena bohoslužba v ka-
tedrálách všech diecézí ČR za předsed-
nictví sídelních biskupů.

Společné česko-polské slavení bude
probíhat v Gnieznu v neděli 29. dubna
2007 v dopoledních hodinách. Z Libice
– z místa Vojtěchova narození – bude
vzata rodná prs8.

Návštěva ministerstva vnitra
� Kolik zmatků někdy nadělají někteří
novináři!
Byl jsem doslova ohromen, když jsem
si zde v Římě přečetl na internetu, co si
některé noviny a jejich (zlomyslní) no-
vináři navymýšlejí. Takže jsem svou ná-
vštěvu na MV téměř nepoznával. Jejich
překroucení celé záležitosti velice po-
škozuje církev. Ještěže pan P. Veber na
ČTK uvedl některé věci na správnou
míru. Ale pěkně popořádku:

Návštěva byla plánovaná jako čistě
soukromá záležitost. Chtěl jsem si udě-
lat představu o tomto archivu. Proto
jsem neplánoval žádný mediální výstup.
Pan ministr Langer s ředitelem archivu
P. Žáčkem a dalšími pracovníky mě při-
vítali. Odborní pracovníci mi ukázali
některá oddělení archivu, (např. spisy
vyšetřovací, osobní svazky, objektové
svazky, registry, kartotéky atd.). Viděl

jsem pracoviště, kde se s materiálem
konkrétně pracuje. Mluvilo se o digita-
lizaci svazků a jejich využití. Jako „po-
zornost“ mi ukázali zlomek mého osob-
ního spisu s některými fotografiemi.

Účelem návštěvy bylo učinit si kon-
krétní představu o možnostech využití,
které archiv skýtá. Mluvilo se o zpraco-
vání některých témat pronásledování
církve za doby komunismu odborníky
křes8anské akademie, teologickou fa-
kultou a dalšími křes8anskými historiky,
případně využití archivu pro velký pro-
jekt Martyrologium katolické církve
v českých zemích ve 20. století, který se
dokončuje.

Původně nebyla dohodnuta žádná
publicita. Na ministerstvu jsem však
stál tváří v tvář větší skupině mediál-
ních pracovníků…

Moje návštěva jistě aspoň vzdáleně
souvisí s kampaní, kterou jeden deník se
sedmdesátitisícovým nákladem v minu-
lých týdnech proti církvi rozdmýchal.
Prý chceme zametat věci pod koberec.
Dále se snažil očernit některé biskupy
a hlavně nás rozdělit a postavit proti
sobě.

My jsme nic pod koberec zametat
nechtěli, naopak jako první skupina
společnosti jsme věci řešili už počátkem
90. let a i pro nemožnost studovat pí-
semnosti archivu MV jsme věci řešili na
osobní rovině (viz můj dopis kněžím
z 27. 3. 1992), pohovorem s kněžími,
abych je mohl eventuelně hájit proti
zlobě jedněch i druhých. Vyzývali jsme
je k omluvě a sami jsme se omluvili za
všechny. Něco takového žádná skupina
ve společnosti dosud neudělala. Zlobné
zaměření některých novinářů proti
církvi se ukazuje na tom, že se těchto
pro církev pozitivních faktů příliš ne-
chopili. Vytýkali nám při různých příle-
žitostech, že jsme nešli do spisů, přesto-
že to tehdy nešlo jako dnes. Dnes nao-
pak, když se zajímáme o spisy, opět
zneužívají věc proti nám. Zlomyslný
novinář překroutí fakta a do titulku
článku dá „Vlk chce lustrovat kněze“,
aby poškodil vztahy mezi mnou a kně-
žími, jejichž problémy jsem před více
než 10 lety řešil tak delikátně. Nebo as-
poň celou věc zlehčují: „Hurá do archi-
vů. Pozdě, ale přece“. Je z toho patrná
určitá zloba a snaha vidět věci vždy ne-
gativně.

Stovky pracovníků StB nechala vláda
po celé období pracovat v archivu, mít
přístup k dokumentům a manipulovat se



spisy, což je naprosto neslýchané. Tepr-
ve k dnešnímu dni byly poslány zbytky
StB z archivu. A novináře to nějak
zvláš8 nevzrušuje. V této poslední kam-
pani kolem mé návštěvy v archivu MV
bych o tom byl rád slyšel z úst novinářů
aspoň jedno poctivé slovo, ale – nic.

V posledních letech se v některých
středoevropských postkomunistických
státech zrodila idea „Ústavu paměti ná-
roda“. Když se mě Český rozhlas ptal
na můj názor na tuto věc z hlediska
církve, řekl jsem, že církev u nás už tu-
to věc řešila a že sousední státy mají za
námi co dohánět. Někteří jedinci nás
hned atakovali a říkali, že problémy ne-
chceme řešit, ale že je chceme zametat
pod koberec.

Zřejmé zaujetí proti církvi. Jedny no-
viny vzaly toto téma za své a využily ho
dosti nepřátelsky proti církvi, zvláš8 ně-
kteří jejich novináři. Byli vedeni zřej-
mou nenávistí vůči církvi a biskupům.
Pravda opět „dostávala zabrat“.

Při posledním plenárním zasedání
ČBK vydali biskupové k celé záležitos-
ti jasné prohlášení. Zmínili jsme se
o tom, že některé věci bude nutno ještě
dořešit…

O nějaké komisi, jakou sestavili
v Polsku, nepadlo ani slovo. Já jsem se
v plénu zmínil, že chci v příštích dnech
navštívit archiv MV, což bylo vzato na
vědomí. K této problematice jsem se
v článku s tím kousavým titulkem dově-
děl, že „desítky hodnostářů“ kolaboran-
tů ještě pracují v církvi. Ten pan novinář
zřejmě neví, kdo je to „hodnostář“. Pro-
sil bych ho, kdyby mi jich z těch „desí-
tek“ jmenovitě vypočítal aspoň sedm,
osm. Prý jsem při návštěvě přišel s pro-
jektem „otevřené minulosti“. Tento po-
jem jsem slyšel až od toho pana noviná-
ře. On si ho vymyslel a mně vložil do
úst. Prý jsem navrhl zřídit „komisi“,
která by měla zjistit, kteří kněží a proč
na spolupráci s StB přistupovali. V pod-
titulku článku svůj výmysl jasně formu-
luje: „Ministerští a církevní historici si
,posvítí‘ na spolupráci hodnostářů
s StB“. Článek spíše vrhá světlo na kva-
litu novináře… Ani o takové komisi na
MV žádná řeč nebyla. A pan novinář dá-
vá svůj výmysl hned do souvislosti se
zřízením takové komise v Polsku. Slovo
komise má v této souvislosti specifický
význam, proto jsem si dával pozor,
abych ho nepoužil. Naopak jsem mluvil
o neformální „skupině“ odborníků, ar-
chivářů z MV a křes8anských historiků,

kteří dostanou zadaná témata o proná-
sledování církve za doby komunismu,
jak o tom mluvil ředitel archivu MV Pa-
vel Žáček apod. Jak je z medií patrné,
novináři by to rádi posunuli do roviny
„lustrace kněží“, zatímco my jsme mlu-
vili o něčem jiném.

Ale když to nebylo řečeno, pan novi-
nář si to vymyslel. Tolik k práci noviná-
řů jedněch novin. Tyto metody vrhají
světlo na hodnověrnost článků, které
psali i v minulých kampaních… A novi-
nář si opět přisazuje, že to slovo nepři-
chází z biskupské konference, ale ode
mne. A když já jsem ho nevyslovil, tak
mi prostě pomohl.

kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pražský

Prohlášení České biskupské
konference k dopisům
z Ukrajiny
Skupina členů bývalé delegatury bazili-
ánského řádu v České republice byla
v roce 2003 pro nevhodné chování a pro
neposlušnost z těchto krajin svými
představenými vypovězena a našla úto-
čiště na Ukrajině. Odtud už delší dobu
vede úporný písemný boj a polemiku
skoro proti každému, kdo se jenom ně-
jakým způsobem dotkl jejich vlastních
pokřivených představ o tom, co má učit
a dělat církev, anebo zasáhl do toho, co
považovali neprávem za své. Nejednou
jsou to nevybíravé invektivy proti pa-
pežským úřadům, kardinálům, bisku-
pům a kněžím, čímž škodí jak sobě, tak
i celému společenství, protože píšou po-
lopravdy a nepravdy lidem, kteří nevědí
vůbec, oč jde, a předkládají jim svou
deformovanou verzi skutečnosti. Tím
u některých mohou vyvolat nejistotu,
pochybnost a zmatek, týkající se sku-
tečného stavu věcí. Ztratili kontakt s re-
alitou a žijí v nějakém virtuálním světě,
ve kterém si apriorně lidi rozdělili na
dobré a špatné. Nabízejí laciné a jedno-
duché recepty na obnovu řeholních řá-
dů, seminářů, celé společnosti. Nekom-
petentně posuzují církevní poměry a pa-
sují se za jediné znalce a spasitele
církve. Místo ducha radosti, pokoje
a jednoty vnášejí ducha strachu, podezí-
rání a rozdělení.

Česká biskupská konference na svém
plenárním zasedání dne 23. 1. 2007 při-
jala jednomyslně toto prohlášení, ve
kterém odsuzuje obsah těchto nevyžá-
daných dopisů jako odporující křes8an-
ské morálce, a vyzývá všechny ty, kteří

se dostali s nimi do styku, aby jim ne-
připisovali žádnou důležitost a přímo na
ně nereagovali. Tím by jenom zvyšova-
li nezdravé sebevědomí jejich autorů.
Když chtějí vysvětlení, a8 se raději o in-
formace obracejí přímo na ty, kteří jsou
v jejich dopisech (a na jejich interneto-
vých stránkách) pomlouváni, odsuzová-
ni a zneuctíváni. Jenom tak se mohou
dopátrat pravdy. Za autory těchto dopi-
sů se máme modlit, v duchu jim odpus-
tit a prosit Pána, aby se obrátili a pocho-
pili, že „máme být k sobě navzájem do-
bří, milosrdní a jeden druhému máme
odpouštět, aby i nám Bůh pro Kristovy
zásluhy odpustil“ (srov. Ef 4,32).

Čeští a moravští biskupové

Arcidiecézní setkání mládeže
Srdečně zveme všechny mladé a jejich
duchovní pastýře na Arcidiecézní setká-
ní mládeže, které se koná v sobotu 31.
března 2007 od 9:00 hod. v Salesián-
ském středisku mládeže, Kobyliské
nám. 1, Praha-Kobylisy.

Setkání se koná v rámci přípravy na
IV. celostátní setkání mládeže v Táboře
a na Klokotech a ponese motto „Jako
jsem já miloval vás, tak se vy milujte
navzájem.“ (Jan 13,34), které vyhlásil
pro tento rok Benedikt XVI. Na setkání
nás bude doprovázet otec kardinál
a otec biskup Herbst. Přijde mezi nás
také otec biskup Malý a další hosté. Do-
poledne nás čekají skupiny na aktuální
témata. Odpoledne bude připravena na-
bídka diskusních, tvořivých a sportov-
ních skupinek. Celá slavnost vyvrcholí
mší svatou s pražským arcibiskupem
Miloslavem kardinálem Vlkem.

Více informací na tel.: 244 910 469,
na http://www.praha.signaly.cz či e-
mailu: mladez@apha.cz.

P. Jaroslav Krajl,
Arcidiecézní centrum pro mládež

Podpora Celostátního setkání
mládeže v Táboře
K podpoře Celostátního setkání mláde-
že v Táboře (13.–19. 8. 2007) je pořádá-
na veřejná sbírka, která probíhá od 25.
2. 2007 do 31. 8. 2007. Do této sbírky je
možno přispět v rámci aktivity nazvané
„Mozaika pro Tábor“. Získané pro-
středky budou zaslány na zvláštní ban-
kovní účet Asociace křes8anských sdru-
žení mládeže: ČSOB a.s., číslo účtu
211719939/0300. Další informace je
možno získat na www.mozaikaprota-
bor.cz (spuštěno od 25. 2. 2007), na die-
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cézním centru pro mládež nebo přímo
na sekretariátu Sekce pro mládež ČBK
u Václava Vacka, tel.: 731 598 904,
email: vacek@cirkev.cz.

Také vás prosíme o modlitební pod-
poru tohoto setkání ve farnostech a po-
vzbuzení mladých lidí z vašich farností
k účasti na setkání.

Za vaši pomoc vám již nyní děkuji
a vyprošuji Boží požehnání.

P. Vít Zatloukal,
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Sbírka na Arcidiecézní charitu
Při nedělních bohoslužbách 4. března
2007 se v kostelích pražské arcidiecéze
koná sbírka na charitní činnost v arcidi-
ecézi. V roce 2006 bylo vybráno celkem
507.326,50 Kč a celá částka byla odes-
lána na účet Arcidiecézní charity Praha,
Londýnská 44, 120 00 Praha 2, číslo
účtu 749011/0100. Předem děkujeme
všem, kteří Arcidiecézní charitu podpo-
říte i letos.

P E R S O N A L I A

Nové informace o kauze
P. Stanislava Zápotockého
Kardinál Miloslav Vlk obdržel začát-
kem roku na vyžádání kopie rekursů
P. Zápotockého, a sice: rekurs ze dne
18. 8. 2004, adresovaný Kongregaci pro
klérus, a rekurs ze dne 25. 1. 2006, adre-
sovaný Kongresu Apoštolské signatury.
Tyto rekursy mu nebyly v době podání
dány na vědomí. Na základě této
skutečnosti není zatím jeho dekret
č.j. arc/355/06 ze dne 30. 8. 2006 – trest
zákazu úplného výkonu moci ze svátos-
ti svěcení – účinný. Z tohoto vyplývá, že
P. Zápotocký prozatím může celebrovat.
Vzhledem k tomu, že výše jmenovaný
nemá s Arcibiskupstvím pražským žád-
nou pracovní smlouvu a nemá také žád-
né ustanovení, není vhodné mu svěřovat
zastupování či jiné veřejné funkce (udí-
lení svátostí). Připomínáme, že P. Zápo-
tocký nemá zpovědní jurisdikci.

Rozhodnutí o suspenzi
P. Mgr. Daniel Herman, kanovník
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě, uvolněný v rámci
sabatického roku, podal ke dni 12. 2.
2007 žádost o udělení dispenze od
kněžských závazků a celibátu. Na zá-
kladě toho vydal kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pražský, dne 12. 2. 2007

Rozhodnutí o suspenzi ad cautellam
P. Mgr. Daniela Hermana od výkonu
všech úkonů moci ze svátosti svěcení
a uvolnil jej též ze všech ostatních zá-
vazků v diecézi. Vzhledem k tomuto
rozhodnutí tedy P. Mgr. Daniel Herman
s účinností od 12. 2. 2007 též přestal být
kanovníkem Královské kolegiátní kapi-
tuly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Kněžské a jáhenské svěcení
Philippe Deroo, jáhen Arcidiecéze
pražské, žijící v duchovním centru Hnu-
tí fokoláre ve švýcarském Montet, který
bude určen pro misie v Africe, obdržel
dne 2. února 2007 v Centru Mariapoli
v Castelgandolfo (Itálie) z rukou kardi-
nála Miloslava Vlka, arcibiskupa praž-
ského, kněžské svěcení.
Alain Cleyssac CCN, regionální před-
stavený Institutu Chemin Neuf v Tu-
choměřicích, a Sebastian Ostryński
CCN obdrželi po splnění všech nutných
podmínek dne 28. ledna 2007 v kostele
sv. Víta v Tuchoměřicích z rukou Mons.
Karla Herbsta SDB jáhenské svěcení.

U s t a n o v e n í
P. Tadeáš Juraj Dubec O.Praem. byl
s účinností od 1. února uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické farnos-
ti u kostela sv. Norberta Praha-Střešovi-
ce a výpomocného duchovního téže far-
nosti.
Mons. Karel Herbst SDB, titulární bi-
skup siccesiánský a pomocný biskup
pražský, byl s účinností od 29. ledna
2007 ustanoven a jmenován sídelním
kanovníkem Metropolitní kapituly u sv.
Víta v Praze.
P. Jeroným Filip Hofmann O.Praem.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. února 2007
jmenován a ustanoven administrátorem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Norberta Praha-Střešovice.
Mons. ThLic. Artur Matuszek, rektor
semináře, byl s účinností od 30. ledna
2007 jmenován a ustanoven tutorem du-
chovní formace kandidátů trvalého já-
henství v Arcidiecézi pražské.
Mgr. Ing. Martin Opatrný byl s účin-
ností od 30. ledna 2007 pověřen vede-
ním duchovní formace kandidátů trvalé-
ho jáhenství v Arcidiecézi pražské.
Mgr. Pavel Porochnavec byl s účin-
ností od 2. ledna 2007 jmenován sekre-
tářem vikariátu Stará Boleslav. Tímto
ustanovením se nemění ani neruší usta-
novení ostatní.

JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D.
byl s účinností od 30. ledna 2007 jme-
nován a ustanoven promotorem iustitia-
e v arcidiecézním procesu o pověsti
svatosti, životě a ctnostech Božího slu-
žebníka Otce Jana Evangelisty Urbana
z řádu františkánů.
Mgr. Ondřej Salvet byl s účinností od
1. února uvolněn z funkce administráto-
ra Římskokatolické farnosti Sedlčany,
z funkce administrátora excurrendo far-
ností Chlum u Sedlčan, Jesenice u Sedl-
čan, Kosova Hora, Dublovice a Počepi-
ce a z funkce výpomocného duchovního
uvedených farností a s účinností od té-
hož data byl jmenován a ustanoven far-
ním vikářem Římskokatolické farnosti
Kolín.
P. Mgr. Marek Socha OFMCap. byl
na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 15. ledna 2007 uvolněn
z funkce výpomocného duchovního kláš-
terního kostela sv. Josefa Praha-Nové
Město a s účinností od téhož data byl
jmenován a ustanoven rektorem poutního
kostela Narození Páně (Loreta) Praha-
Hradčany a klášterního kostela Panny
Marie Královny Andělů Praha-Hradčany.
P. Mgr. Konrád Pavel Ston OFMCap.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 15. ledna 2007
uvolněn z funkce rektora poutního kos-
tela Narození Páně (Loreta) Praha-
Hradčany a klášterního kostela Panny
Marie Královny Andělů Praha-Hradča-
ny a s účinností od téhož data byl jme-
nován a ustanoven výpomocným du-
chovním klášterního kostela sv. Josefa
Praha-Nové Město.
Rafal Marcin Sulwestrzak byl s účin-
ností od 1. února uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti
Sedlčany a farního vikáře excurrendo
farností Chlum u Sedlčan, Jesenice
u Sedlčan, Kosova Hora, Dublovice
a Počepice a s účinností od téhož data
byl jmenován a ustanoven administráto-
rem Římskokatolické farnosti Sedlčany
a administrátorem excurrendo farností
Chlum u Sedlčan, Jesenice u Sedlčan,
Kosova Hora, Dublovice a Počepice.
Ing. Karel Štícha, ekonom Arcidiecéze
pražské, jehož pětileté funkční období
skončilo ke dni 31. ledna 2007, byl
s účinností od téhož dne potvrzen ve
funkci ekonoma do nejbližšího zasedání
ekonomické rady Arcibiskupství praž-
ského a sboru poradců.
P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar OFM
Cap. byl na žádost svého řeholního
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představeného s účinností od 15. ledna
2007 jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním klášterního kostela
Panny Marie Královny Andělů Praha-
Hradčany.

Úmrtí
Mons. ThLic. František Kohlíček,
čestný papežský prelát a emeritní farář,
zemřel 29. ledna 2007 ve věku nedoži-
tých 93 let, v 68. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo 6.
února 2007 v kostele sv. Cyrila a Meto-
děje v Praze-Karlíně, pohřben byl
v Buštěhradě u Kladna. R.I.P.
Kanovník Václav Kořínek, prelát
scholastik Metropolitní kapituly u sv.
Víta v Praze a emeritní farář, zemřel 30.
ledna 2007 ve věku 92 let, v 67. roce
své kněžské služby. Poslední rozloučení
se konalo 9. února 2007 v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, pohř-
ben byl v Blovicích. R.I.P.

J u b i l e á ř –  b ř e z e n

Výročí
P. Vincenc Mrtvý SDB, farář v Hrade-
šíně 8. 3. 1967 (40 let)
Mons. ThLic. Karel Pilík, prelát, ka-
novník, notář kurie 17. 3. 1945 (62 let)

Životní jubilea
P. RNDr. Josef Šplíchal SDB, výpo-
mocný duchovní u Nejsv. Trojice
v Podskalí, Praha-Nové Město

1. 3. 1937 (70 let)
prof. ThDr. Václav Wolf, děkan kapi-
tuly 1. 3. 1937 (70 let)
Dr. Vojtěch Eliáš, odborný asistent
KTF UK 2. 3. 1967 (40 let)
P. Benedikt Vojtěch Kolaja OSB, rek-
tor u Panny Marie Vítězné Praha-Řepy

5. 3. 1972 (35 let)
P. Bernardin Josef Mráz OFMConv.,
osobní děkan, výpomocný duchovní
u sv. Jakuba St., Praha-Staré Město 

5. 3. 1909 (98 let)
ThDr. Bedřich Ťupa, emeritní farář, na
odpočinku ve Staré Boleslavi

6. 3. 1915 (92 let)
Mgr. Pavel Alois Porochnavec, admi-
nistrátor v Lysé nad Labem

7. 3. 1972 (35 let)
Mgr. Pavel Stajner, administrátor
v Budyni nad Ohří 21. 3. 1967 (40 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

1. 3. 19:00 Přednáška Teologie
těla Jana Pavla II., přednášet bude Mgr.
Karel Skočovský
3. 3. 9:00 Postní duchovní obno-
va pro farnost u kostela sv. Matěje a du-
chovní správu u kostela sv. Vojtěcha
4. 3. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy
6. 3. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
7. 3. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, P. Martin Holík představí Radi-
o Proglas
10. 3. 9:00 Postní duchovní obno-
va pro služebníky Eucharistie, provázet
jí bude P. Gorazd Cetkovský O.Carm.
13. 3. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
14. 3. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
16. 3. 20:00 Modlitba Taizé
17. 3. 9:00 Sobota pro manželky,
pořádá Centrum pro rodinu*
19. 3. 20:00 ČKA Praha 6, Ing. Jo-
sef Šindler: Tibet, jak vám ho žádná
cestovka neukáže.
21. 3. Akademie nejen pro
seniory, prohlídka s výkladem v klášte-
ře Pražského Jezulátka
24. 3. 9:00 Pomocníci v pastoraci
(5/7)*
28. 3. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

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

Výuka náboženství ve stát-
ních školách
Rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti na-
vštěvovaly ve státních školách výuku
náboženství, musí projevit o tento před-
mět zájem a své děti přihlásit, i když
škola tuto možnost nenabízí. Je potřeb-
né zájem pro příští školní rok projevit

již nyní, aby tak škola mohla vyučování
zařadit do rozpočtu.

Ředitelství školy musí zajistit výuku
formou nepovinného předmětu, když je
přihlášeno minimálně 7 zájemců z celé
školy. Vyučování náboženství ve ško-
lách pro církve s tímto zvláštním opráv-
něním upravuje Školský zákon
(č. 561 / 2004 Sb., § 14).

Je vhodné, aby rodiče projevili zá-
jem o školní výuku náboženství rovněž
před svým farářem. Ten je zodpovědný
ze strany církve za zajištění výuky před-
mětu a za výběr vhodného vyučujícího
(duchovního nebo laika), který má pří-
slušné vzdělání a je vybaven i písem-
ným pověřením církve – kanonickou
misí. Rodiče by měli vyvinout aktivitu
i mezi rodiči žáků, aby přihlášených zá-
jemců byl dostatek.

Je na vás, rodiče, abyste tuto mož-
nost využili a svým dětem vzdělání
v náboženské oblasti neupřeli a součas-
ně pomohli existenci vyučování nábo-
ženství ve škole. Samotná přítomnost
předmětu náboženství ve škole má
i evangelizační poslání (pro žáky nábo-
ženství, kteří se neúčastní života církve,
ale i pro ostatní žáky mimo výuku nábo-
ženství a učitele školy).

S dotazy a problémy ohledně výuky
náboženství ve škole se můžete obrátit
na Katechetické středisko (spojení viz
hlavička).

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

Přípravy na manželství
Jarní osmidílná společná příprava se
uskuteční opět v pražském Pastoračním
středisku v termínu 10. 4. – 5. 6. 2007.
Setkání jsou vždy v úterý od 19:30 do
21:30 a mají informační a zážitkovou
část. Na přípravě se podílí tým dobro-
volných spolupracovníků Centra tvoře-
ný manželskými páry, psychologem,
jáhnem a knězem. V době uzávěrky by-
la již tato příprava naplněna. Přihlašo-
vat se je možné na následující termín
společné přípravy 9. 10.–27. 11. 2007.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod ve-
dením manželského páru, který má
k této činnosti pověření biskupského vi-
káře pro pastoraci.

O různých formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
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nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky,
které souvisejí s uzavřením manželství
v katolické církvi.

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
se koná vždy v sobotu 3., 10.
a 17. 3. 2007 od 9:00 do 17:00 v prosto-
rách Mateřského centra Domeček na
pražském Jižním Městě. Kurz je určen
především rodičům předškolních dětí,
kterým nabízí podněty, jak z domova
vytvořit pro děti zázemí podpory, poro-
zumění a lásky, jak rozumět chování
svých dětí, jak ho ovlivňovat, jak vést
děti k zodpovědnosti, samostatnosti,
spolupráci, zvládání těžkostí … prostě
jak zkvalitnit vlastní rodičovskou roli.
Třídenní trénink obsahuje přednášky,
diskuze, případové studie, techniku hra-
ní rolí s praktickým nácvikem. Doporu-
čený účastnický poplatek je 800 Kč na
osobu. Program pořádá občanské sdru-
žení Rodinné centrum Praha. Přihlášky
a bližší informace je možné si vyžádat
na telefonním čísle 220 181 777 nebo na
mailu info@rodinnecentrum.cz

Sobota pro manželky
Celodenní setkání žen žijících v man-
želství v sobotu 17. 3. od 9:00 do 17:00
v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Pra-
ha 6. Na programu budou přednášky
P. Cyrila Vojtěcha Kodeta O.Carm. na
téma „Marta a Marie trochu jinak“, ná-
sledné sdílení ve skupinkách, ztišení.
Setkání volně navazují na program
Manželská setkání. Polední občerstvení
je zajištěno, v závěru programu bude
mše svatá. Zájemkyně se mohou hlásit
již nyní telefonicky nebo mailem v Cen-
tru anebo na http://cpr.apha.cz/manky/.
Vzhledem k předpokládanému velkému
zájmu účast nepřihlášených nebude
možná!

Osamělé maminky
Pravidelná sekání osamělých maminek
se uskuteční v sobotu 10. 3. od 14:00 do
17:00 v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze-Nových Butovicích. Uskuteční
se „Beseda s právníkem“. Maminky si
mohou připravit dotazy týkající se práv-
ní porady. Účast s dětmi je po předcho-
zí telefonické dohodě s Centrem pro ro-
dinu možná. Další termín setkání je: 9.
5. Srdečně zveme vdovy, rozvedené
a svobodné maminky!

21. 4. se pro maminky uskuteční jed-
nodenní duchovní obnova s P. Vojtě-
chem Kohutem OCD. Obnova se bude
konat ve farním centru v Liboci, Praha
6. Je třeba se předem přihlásit v Centru
pro rodinu na tel. 220 181 777 nebo na
mailu cpr@apha.cz. Účast maminek
bez dětí.

PouY rodin pražské arcidiecéze
se uskuteční v sobotu 2. 6. 2007 na Tetí-
ně. Doprovodný program „Den pro ro-
dinu na Tetíně“ zajiš8uje občanské sdru-
žení Rodinné centrum Praha ve spolu-
práci s YMCA – Živá rodina. Na pro-
gramu bude koncert, odborná přednáška
a různé aktivity pro děti i celé rodiny na
poutním místě i v jeho okolí. 
Bližší informace naleznete na:
http://cpr.apha.cz/tetin.

KřesYanská psychologická
poradna
Klienti s osobními i vztahovými problé-
my se mohou přihlásit telefonicky
v Centru na čísle 220 181 777. Věnují se
jim věřící odborníci – psychologové
a rodinní poradci. Konzultace zdarma.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10
128 00 Praha 2 
tel./fax: 224 920 598,732 775 730
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� 22. 3. se v Misijním centrum koná
„Setkání MEF“. Nedílnou součástí ne-
děle je společné jídlo, čas k vzájemné-
mu seznámení, krátký film rozebírající
aktuální téma a společná modlitba. Za-
čínáme v 19:00 v kostele sv. Apolináře
modlitbou za jednotu křes8anů.
� 24.–29. 3. se v klášteře Komunity
Chemin Neuf v Tuchoměřicích a v Mi-
sijním centrum koná Týdenní škola
evangelizace. O víkendu proběhne pří-
prava v klášteře v Tuchoměřicích.
V průběhu týdne pak budeme v odpole-
dních hodinách společně s Městskou
částí Praha 2 organizovat duchovně kul-
turní program na Nám. Míru v Praze.
Součástí bude i večerní program v kos-
tele sv. Ludmily (Nám. Míru) ve čtvrtek
29. 3., který bude zaměřen na přiblížení
Boha a křes8anství hledajícím formou
slova, divadla, hudby. Zájemci o pomoc
s programem, technickým zázemím či
přípravou a organizací aktivit mohou
v průběhu týdne bydlet v komunitním
domě v Tuchoměřicích. Součástí týdne

bude dopolední duchovní program (mo-
dlitba, sdílení, ohlédnutí). Aby Evange-
lizace splnila své poslání, potřebujeme
každého, kdo má chu8 se zapojit – je
spousta možností (nejen samotná evan-
gelizace, ale i materiální příprava, pří-
mluvná modlitba, výroba pozvánek,
příprava občerstvení, hudba, zpěv, ta-
nec, svědectví, rozdávání pozvánek, na-
vazování osobního kontaktu s lidmi,
které oslovíme). Prostě a jednoduše jste
všichni vítáni, potřebujeme vaši po-
moc!!! Začátek v sobotu v 8:00 ráno,
konec ve čtvrtek ve 22:00, ubytování
zájemců o celou Školu evangelizace je
v klášteře v Tuchoměřicích, je možné
přijet jen na víkend nebo se účastnit jed-
notlivých dnů (Po – Čt vždy od 10:00
v Misijním centru).
� 24.–25. 3. se v klášteře Komunity
Chemin Neuf v Tuchoměřicích koná
„Duchovně materiální příprava evangeli-
zace“. Víkend plný pohybu. Příprava di-
vadla, hudby, zpěvu, tvořivých dílen,
technického zabezpečení pro následující
týden evangelizace. Součástí bude čas
společné a osobní modlitby, sdílení a po-
vídání o smyslu evangelizace v rámci
duchovní přípravy. Večer bude povídání
a společenství s fotkami z poslední evan-
gelizace. Začátek v sobotu ráno v 8:00
(bus 312 z metra Dejvická v 7:30).

Programy farností
a dalších organizací

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz

� 2.–4. 3. se v Bartošovicích v Orlic-
kých horách na faře koná zážitkový ví-
kend na téma „Pašeráckou stezkou“.
Víkend je určen pro věřící i nevěřící
(od 14 do 30 let). Kdo nechce odjet
zklamaný, musí do programu vložit sám
sebe a všechny své schopnosti. Náplní
je pohyb v přírodě, hry, soutěže, zábava,
povídání o životě a jeho smyslu. Začne-
me v pátek večer okolo 21:15 v Barto-
šovicích na faře, skončíme v neděli ve
14:00 ve Vesmíru v Jedlové. S sebou
běžky (dle počasí), spacák, přezůvky.
Přihlášky: mladez@chemin-neuf.cz.
Luboš Tylš 739 289 977.
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� 5.–8. 4. v klášteře Komunity Chemin
Neuf v Tuchoměřicích pořádáme pro
mládež od 18 do 30 let „Velikonoce
s Komunitou“. Kromě specifických li-
turgických časů, charakteristických pro
každý den Svatého týdne, budeme mít
prostor k naslouchání, vyučování, svě-
dectvím, sdílení ve skupinkách, vytvo-
ření různých tematických dílen. Čtvrtek
18:00 – neděle 14:00.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz

Kurzy Alfa
Srdečně Vás zveme na oblíbený pro-
gram Kurzy Alfa (praktický úvod do
křes8anství) do Komunitního centra sv.
Prokopa. PřijUte se s námi zamyslet nad
tím, co znamenají slova Dobro, Pravda
a Láska. Kurzy Alfa jsou zdarma, podle
možnosti můžete přispět na občerstvení.
Můžete přijít na celý kurz nebo jen na
jedno setkání.
� Dopolední kurzy (nejen pro mamin-
ky s dětmi a seniory) probíhají každou
středu od 9:45 do 12:00 v termínu 21.
3.– 6. 6. 2007. Na dopoledním kurzu je
zajištěno hlídání větších dětí, je možné
přijít též s miminky a kočárkem.
� Večerní kurzy (pro dospělé a mlá-
dež) probíhají každé pondělí od 19:00
do 21:00 v termínu 19. 3. – 4. 6. 2007.

Na oba kurzy se můžete přihlásit na
tel. 251 613 969, 251 610 850, 251 627
400 nebo na e-mailové adrese: knihov-
na@centrumbutovice.cz. Více na strán-
kách www.centrumbutovice.cz.

„Prokopská zastavení“
Srdečně vás zveme na další přednášku
z cyklu „Prokopská zastavení“, která se
uskuteční v úterý 13. března od 18:30
v Komunitním centru na téma „Genoci-
da českých židů za hitlerovské okupa-
ce“. Pozvání tentokrát přijal PhDr. To-
man Brod – autor knihy Osudný omyl
Edvarda Beneše (československá cesta
do sovětského područí 1939–1948),
historik a bývalý vědecký pracovník
Československé akademie věd, bývalý
vězeň koncentračních táborů v Terezíně
a v Osvětimi, člen Terezínské iniciativy
– organizace pečující o zachování histo-

rické paměti na holocaust. Bezbariéro-
vý přístup.

Prodejní výstava obrazů
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu
obrazů Pavla Dvořáka, která je instalo-
vána v sále Komunitního centra sv. Pro-
kopa do 15. března 2007 Výstava je ote-
vřená vždy v neděli od 9:30 do 12:30.

Křes3anské
centrum –
Jižní Město

Modletická 1401, Praha 11, 
tel.: 774 171 556; e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz

5. 3. 9:30 Jak si udržet štíhlou linii,
beseda z cyklu „Jak na to“ (Mateřské
centrum Domeček)
7. 3. 15:00–17:30  Setkání sloven-
ských maminek, vstupné 30 Kč na do-
spělou osobu, děti zdarma (Domeček)
7. 3. 19:30 Modlitební setkání, zváni
jsou všichni, kdo se chtějí společně mo-
dlit (kaple)
7. 3. 20:00 Koncert skupiny PTH,
rock (Klub Na Dně)
12. 3. 9:30 HoSt: Pomoc rodičům,
beseda z cyklu „Jak na to“ (Domeček)
12. 3. 16:00 Mgr. Pavel Urban: Histo-
rické a duchovní zamyšlení o významu
Svatého týdne, přednáška v rámci set-
kání Sdružení křes8anských seniorů
(Klub Na Dně)
14. 3. 17:00 Bezplatná právní porad-
na, nutno objednat se na tel. 774 171 556
16. 3. 20:00 Koncert skupiny Prague
Ska Conspiracy, ska (Klub Na Dně)
19. 3. 9:30 Principy lidské plodnosti,
beseda z cyklu „Jak na to“ (Domeček)
26. 3. 9:30 Máme děti chválit, chvá-
lit, chválit?, beseda z cyklu „Jak na to“
(Domeček)
27. 3. 18:00 Koncert žáků Soukromé
umělecké školy Altera Pars (Klub Na
Dně)

Česká
křes3anská
akademie

klášter Emauzy, Vyšehradská 49,
128 00, Praha 2,  tel: 224 917 210
e-mail: cka@omadeg.cz,
www.omadeg.cz/cka

1. 3. 18:00 Právní sekce. Prof. Dr.
Adrian Loretan z Teolog. fakulty Uni-

verzity v Lucernu: Laici a výkon úřadů
v církvi. Čítárna dominikánského kon-
ventu u sv. Jiljí, Praha 1, Husova
8 – v 1. patře.
13. 3. 17:30 Ekologická sekce.
RNDr. Václav Cílek: Ropný zlom – ro-
pa jako metafora počátku a konce mo-
derní společnosti. Klášter Emauzy, Pra-
ha 2, Vyšehradská 49.
14. 3. 18:00 Unie katolických žen
ve spolupráci s ČKA. PhDr. Kateřina
Lachmanová, Th.D.: Spiritualita ženy
z pohledu Edith Stein v budově KTF UK
Thákurova 3, Praha 6, I. patro vlevo,
posluchárna P3.
19. 3. 20:00 Místní skupina ČKA
Praha 6. Ing. Josef Šindler: Tibet, jak
vám ho žádná cestovka neukáže. V Pas-
toračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.
28. 3. 18:30 Kolegium katolických
lékařů. P. RNDr. J. Šplíchal, SDB: Post-
ní zamyšlení. V klubu III. interní kliniky
1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocni-
ce 1 (bývalá jezuitská kolej na Karlově
náměstí – vchod ze dvora) v 1. patře

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel.: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha

1. 3. 19:00 Teologický seminář.
Koná se u karmelitek v Jinonické 22.
Otevřen všem zájemcům o hlubší pro-
niknutí do zákrutů reflektované víry.
Podrobnější informace na webu VKH.
Kontaktní osoba Tomáš Jajtner
(tomas.jajtner@seznam.cz).
15. 3. 19:00 Teologický seminář
u karmelitek (viz 1. 3.).
10. 3. 16:00 Satelitní telemost
s papežem Benediktem XVI. a s univer-
zitními centry světa. Na mariánské
vigilii a setkání VŠ studentů s papežem
budeme participovat třemi čteními
a modlitbou. Z naší strany bohoslužbu
povede kardinál Miloslav Vlk, pozváni
jsou zástupci studentských center z celé
ČR. Centrum bohoslužby bude v Římě,
očekáváme vstupy z Coimbry, Hong
Kongu, Kalkaty, Manchesteru, Tirany
a Sofie. Celou událost budeme sledovat
na velkoplošném plátně přímo v kostele
a kromě přímého přenosu na TV Noe
předpokládáme i záznam ČT. Přepoklá-
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daný konec akce je 19:00.
14. 3. 19:00 Debata o unikátním
celosvětovém projektu Fair Trade. Pro-
jekt zapojil již velké množství světo-
vých obchodníků a zaručuje, že výrob-
ky, které si s touto značkou zakoupíte
(u nás jde především o kávu nebo o čo-
koládu) nebyly získány za cenu zneuži-
tí dětské práce nebo vykořis8ování no-
vodobých „otroků“. Připravila Monika
Žáková (monikazakova@seznam.cz).
21. 3. 19:00 Literárně-hudební ve-
čer. Rubáš světla (Postní meditace s po-
ezií Bohuslava Reynka). Připravil To-
máš Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz).
28. 3. 19:00 Filmový klub. Téma
spravedlnost. Film: Der Neunte Tag,
Něm./Lucemb./ČR, 2004, 98 min.

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz

Výstava „Japonsko ve fotografii“
Srdečně zveme na vernisáž se šálkem
zeleného čaje a na povídání s akademic-
kým malířem Miro Pogranem o jeho
pobytu v Japonsku – v sobotu 3. 3. 2007
v 18:00 v Pastoračním centru sv. Tomá-
še. Výstava potrvá do 9. 4. 2007, ote-
vřeno po, st, čt a pá od 9:00 do 17:00, út
od 9:00 do 14:00.

Seminář „Růst a překážky
růstu duchovního života“
Pokračování semináře s PhDr. Kateři-
nou Lachmanovou, ThD., každé úterý
od 19:45 v Pastoračním centru sv. To-
máše. Poslední setkání je 27. 3. 2007.

Arcidiecézní
charita

Londýnská 44, Praha 2, tel.: 224 246
519 (73), e-mail: praha@charita-
adopce.cz www.charita-adopce.cz,

Benefiční koncert pro Arcidie-
cézní charitu Praha
Zveme vás na koncert skupin „Svítání“
a „Spirituál kvintet“ konaný dne 15. 4.
2007 v 18:00 v Kostele sv. Tomáše, Jo-
sefská 8, Praha 1. Prodej vstupenek od
1. 3. 2007 v Arcidiecézní charitě Praha,
pondělí – pátek 8:30–15:30; v sakristii

kostela sv. Tomáše; v den koncertu
v kostele sv. Tomáše – při vstupu do
kostela (od 16:30).

Unie
katolických
žen

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

Společenské odpoledne
UKŽ zve na společenské odpoledne na
téma Dolomity a Slovinsko, které se ko-
ná ve středu 21. 3. 2007 od 14:30 do
16:30 ve Farním klubu Pany Marie
Sněžné. Jungmannovo nám. 18. Praha
1. přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.

Cyklus Ženská spiritualita
UKŽ vás zve na osmou přednášku cyku
Ženská spiritualita „Spiritualita ženy
z pohledu Edith Stein“ ve středu 17. 3.
2007 v 18:00, přednáší: PhDr. Kateřina
Lachmannová, ThD. Přednáška se
uskuteční v budově KTF, Thákurova 3,
Praha 6, v I. patře v učebně P3.

Veřejná sbírka
Unie katolických žen pořádá veřejnou
sbírku na dofinancování projektu Seni-
oři seniorům, jehož cílovou skupinou
jsou zejména osamocené ženy. Základní
ideou projektu je snaha zapojit starší li-
di do dobrovolnické práce v oblasti pa-
liativní péče. Více informací o projektu
a jeho evropských partnerech na
http://ukz.katolik.cz. Číslo účtu určené-
ho výhradně pro účely sbírky:
9600002801/7940.

Duchovní obnova
Srdečně vás zveme na postní duchovní
obnovu pro ženy v sobotu 10. 3. 2007 od
9:00 do 16:00 ve Farním klubu u Panny
Marie Sněžné v Praze 1, Jungmannovo
nám. (vchod ze zahrady vlevo). Téma
obnovy, kterou povede P. Vojtěch Kohut
OCD, je „Otče náš – tajemství křes8an-
ské modlitby“. Obnova proběhne for-
mou tří přednášek-rozjímání s polední
přestávkou na oběd a bude zakončena
mší sv. Po celý den je v kostele možnost
svátosti smíření. Oběd v refektáři kláš-
tera si můžete objednat nejpozději do 7.
března v kanceláři UKŽ (tel. 220 181
329 – v době naší nepřítomnosti použij-
te laskavě záznamník). Pokud se nech-
cete zúčastnit společného oběda, může-
te přijít i bez předchozího přihlášení.
Těšíme se na vás.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Pražská Loreta je i v březnu je připrave-
na přispět svými melodiemi k pohodě
při procházce Prahou:
4. 3. 12:00 a 19:00 Duchovní písně
Kristus příklad pokory a Jezu Kriste,
šWědrý kněže
11. 3. 12:00 a 19:00 J. J. Božan: Kdo
bude, můj milý Pane a postní písně
15. 3. 16:30 B. Smetana: Preludi-
um c moll, postní písně
18. 3. 12:00 a 19:00 P. Eben: Nedej-
me se k spánku svésti, Zd. Pololáník:
Útěcho duše
19. 3. 16:30 P. Eben: Dělníku Boží,
A. Michna z Otradovic: O sv. Josefu
22. 3. 16:30 Improvizace na moti-
vy postních písní
25. 3. 12:00 a 19:00 J. K. Kuchař:
Adagio, improvizace na postní písně
26. 3. 16:30 Hymnus Angelus ad
virginem, Anonym: O divina virgo
Na zvonkohru hrají loretánští karionisté
Radek Rejšek, Alena Michálková a Vít
Janata.
Hodinový stroj také hraje každý den od
9:00 do 18:00 píseň Tisíckráte pozdra-
vujem tebe.
Loreta je otevřena od úterý do neděle od
9:00 do 12:15 a do 13:00 do 16:30.
K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
zvou bratři kapucíni.

YMCA –
Živá
rodina

občanské sdružení, Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, tel.: 224 872 421, 
e-mail: zr@ymca.cz
YMCA – Živá rodina pořádá letos již
pojedenácté Manželská setkání – kurz
partnerských vztahů, který se uskuteční
ve dnech 18.–26. 8. 2007 v Třešti. Kurz
je zaměřen na obnovu a prohloubení
vztahů mezi manžely a v rodině. Účast
možná i s dětmi. Přihlášky a bližší in-
formace: Hana Pištorová, tel.: 606 745
048, e-mail: hana.pistorova@familia.cz
(ostatní kontakty viz hlavička).
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Další zprávy

TEC
TEC je určen lidem zhruba od 16 do 22
let a má za cíl otevřít nové cesty k ucho-
pení a prožití velikonočního tajemství.
Probíhá ve třech dnech nazvaných Den
umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání.
Součástí programu je společná modlit-
ba, promluvy, obřady vycházející z ka-
tolické liturgie, hry, tvořivá činnost a pl-
no překvapení.

Zveme tedy na další TEC, který pro-
běhne v termínu 16.–18. 3. 2007 na faře
v Praze-Vinoři. Program začíná v pátek
v 17:00 a končí v neděli kolem 17:00 po
společně slavené mši svaté. Stravování
je zajištěno na místě. Cena programu je
400 Kč.

Informace a přihlášky: Pavla Fabia-
nová, mobil 776 712 084, e-mail:
p.f.2000@seznam.cz. Podrobné infor-
mace na http://web.katolik.cz/TEC/

Boromejky
� Od 20. 3. do 25. 3. 2007 se ti nabízí
možnost věnovat 3 dny nemocným a ví-
kend strávit v tichu a v modlitbě. Služba
rekolekce se bude konat v Hospici sv.
Jana Neumanna a v klášteře sester boro-
mejek v Prachaticích. S sebou: Bibli,
breviář (kdo má), pracovní oblečení
+ pohodlné boty ke službě nemocným.
Cena: dobrovolná, určeno pro dívky od
18 do 27 let.
� Sestry boromejky pořádají pro dívky
od 19 do 27 let ve dvou termínech du-
chovní cvičení na téma „Miluj Boha na-
de všechno a bližního jako sebe.“ 1. ter-
mín: s P. Jiřím Šlégrem 5.–11. 8. 2007
ve Špindlerově Mlýně (středisko Eljon)
v Krkonoších a 2. termín: s P. Prokopem
Brožem 26. 8.–1. 9. 2007 ve Zlatých
Horách (Maria Hilf) v Jeseníkách. S se-
bou: spacák, Bibli, breviář (kdo má),
cena dobrovolná.

Pro obě akce je kontaktní osobou
S. M. Vincenta Kořínková, vincenta@
boromejky.cz, mobil 723 477 525,
Šporkova 12, 118 00 Praha 1, Malá
Strana, www.boromejky.cz

Krátká sdělení

Kostel Panny Marie Královny v Praze
4 (Ve Lhotce 36) pořádá přednášku
soudního vikáře a metropolitního ka-
novníka ThDr. Jiřího Svobody JC.D., na
téma „Postní zamyšlení“, která se bude
konat v 16:30 v neděli 4. 3. 2007.

Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-
mail: ffprg@focolare.cz vás zve na dal-
ší setkání cyklu „Zlatá Praha“, které se
bude konat v neděli 18. 3. 2007 od
16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu
Městské části Praha 5, Štefánikova 15,
Praha 5 – Smíchov (MHD Anděl, na-
proti vchodu do kostela sv. Václava).
Hudbou doprovází manželé Jana a Mi-
roslav Radovi. Bližší informace na ad-
rese http://www.focolare.cz/

Oznámení

Domov sv. Karla Boromejského v Praze
Řepích hledá zdravotní sestru pro péči
o staré a nemocné pacienty. Registrace
vítána. Pěkné prostředí, dobrý kolektiv
a ubytovna pro mimopražské – jedno-
lůžkové pokojíky. Kontakt: vrchní sest-
ra V. Křemečková – 774 401 334.

Z historického kalendáře
2. března 1282 Zemřela sv. Anežka
Česká, dcera českého krále Přemysla
Otakara I. Od roku 1234 abatyše klášte-
ra Na Františku, spoluzakladatelka
mužského rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou (* 20. 1. 1211)
9. března 1882 Narozen Josef Kra-
tochvíl, katolický filozof, jeden z budo-
vatelů křes8anské filozofie. Od
r. 1927 docent filozofie na TF UK
v Praze († 7. 4. 1940)
11. března 1882 Narozen Romuald Ru-
dolf Perlík, katolický kněz – premonst-
rát, hudební archivář a historik, kateche-
ta na pražských školách, uspořádal a roz-
množil strahovský archiv († 26. 5. 1947)
15. března 1562 Vydána Zlatá bula,
aneb fundace koleje jezuitské ve Starém

Městě pražském, v níž císař Ferdinand
dává týmž jezuitům, s povolením pape-
že Julia III., klášter sv. Klimenta u Kar-
lova mostu (Klementinum)
21. března 547 Zemřel Benedikt z Nur-
sie, zakladatel benediktinského řádu,
patron Evropy a otec západního mniš-
ství (* kolem r. 480)
22. března 2002 Zemřel Josef Bláha,
dlouholetý spolupracovník kardinála
Františka Tomáška, nositel papežského
vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifi-
ce“ (* 29. 10. 1914)
24. března 1802 Narozen Alois Josef
Schrenk z Nötzingu, 26. pražský arci-
biskup. Schválil založení Jednoty pro
dostavění katedrály na Pražském hradě
(† 5. 3. 1849)
25. března 1297 Narozen Arnošt z Par-
dubic, první pražský arcibiskup
(1344–1364). Spolupracovník a rádce
krále Karla IV. Přeorganizoval církevní
život, zasloužil se o rozkvět věd a umě-
ní. První kancléř pražské univerzity
(† 30. 6. 1364)
27. března 1357 Císař a král Karel IV.
založil kolegiátní kapitulu na hradě
Karlštejn
29. března 1372 Pražský arcibiskup,
kardinál Jan Očko z Vlašimě slavnostně
vysvětil Emauzský klášter v Praze, stalo
se tak za přítomnosti krále Karla IV.
a jeho syna Václava, dále pak papežské-
ho legáta i evropských knížecích rodů
31. března 1462 Papež Pius II. ruší
kompaktáta a katolickou víru tak pro-
hlašuje i v českých zemích za jedinou
pravou

Arnošt Kelnar

Omluva a upřesnění
V minulém čísle Zpravodaje jsme v pře-
hledu mší svatých konaných v praž-
ských nemocnicích uvedli, že ve Fa-
kultní nemocnici na Bulovce je možno
zúčastnit se bohoslužby každý pátek
v 15:30. Tento údaj je, jak jsme byli
upozorněni, nesprávný, proto opravuje-
me: mše svaté v nemocnici na Bulovce
se konají každý 1. a 3. pátek v měsíci,
čas zůstává nezměněn. Za chybu se
omlouváme.
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