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Kdo čte pozorně Bibli, všimne si, jak měl apoštol Petr někdy až příliš – pro-
miňte – prořízlá ústa. Vrhal se do věcí sice s odhodláním, ale mnohdy rychleji
mluvil a jednal, než přemýšlel. Několik let chodil s Ježíšem, patřil do jeho nej-
užší družiny a byl jeho odhodlaným vyznavačem. A byl horlivý až tak, že ve
chvíli, kdy šlo opravdu „do tuhého“, jako jediný slíbil, že pokud by snad ostat-
ní Ježíše opustili, on ne. On to zvládne, on na to má! Zanedlouho na to ale ve-
řejně pronesl památná slova: „Neznám toho člověka – nemám s ním nic společ-
ného.“ A následovalo ukrývání před Židy.

Za nějakou dobu ale pronesl veřejně jiná slova: „Nesmíme mlčet. My jsme
svědky.“ Mezi těmito dvěma událostmi byly Velikonoce – ukřižování a zmrt-
výchvstání. Po těchto událostech byl ale stále ukrytý. Se svou kůží na trh se spo-
lu s dalšími apoštoly vydal až po jiné události: po seslání Ducha svatého. Duch
svatý jim dal sílu vyjít ven a zvěstovat Zmrtvýchvstalého, dal jim sílu žít upro-
střed nejistot, dal jim sílu hledět bez obav do obávané budoucnosti.

A je tomu tak i dnes. Nikomu z nás nepomůže pouhá horlivost, nadšení
a zbožné „plnění náboženských povinností“. Nebraňme se tedy ani o těchto Let-
nicích neuchopitelnému provanutí našich životů Duchem Toho, jemuž na nás
záleží, který má s každým z nás stále dobré plány.                Mgr. Ignác Mucha

Co si počít se svatodušními svátky?

Co se skrývá pod názvem
komunita Chemin Neuf?

V pražské arcidiecézi působí mnoho iniciativ, které nabí-
zejí široké veřejnosti inspiraci pro život z víry. Jednou z ta-
kovýchto skupin je komunita Chemin Neuf. Na straně 3 na-
leznete rozhovor, ve kterém se o komunitě dozvíte více. 

Co to je katecheze?
V naší arcidiecézi máme mnoho katechetů a učitelů ná-

boženství, konají se různé katecheze a vyučuje se nábožen-
ství. V rámci arcibiskupství slouží Arcidiecézní katechetic-
ké středisko, které organizuje a podporuje katechezi. Ne
vždy je ale jasné, co to katecheze je. (Pokračování na stra-
ně 4)

Kněžské svěcení
V sobotu 21. června 2003 v 10:00 udělí kardinál Miloslav

Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěce-
ní připraveným kandidátům. (Několik úvah o kněžství na-
leznete na straně 6)

Jaké bylo zábavné odpoledne 
pro ministranty?

Stejně jako loňský rok proběhlo v rámci arcidiecézní
poutě za nová duchovní povolání na Svaté Hoře zábavné od-
poledne pro ministranty a ostatní přítomné děti. Připravoval
je opět pater Metoděj Kočí, pověřený prací s ministranty
v arcidiecézi, a jeho spolupracovníci. (Pokračování nalezne-
te na straně 5)

Druhá pou& za povolání
začala bouřkou

Druhá arcidiecézní pouG za kněžská a řeholní povolání
proběhla 9. – 10. května 2003. Pouti se zúčastnilo na 2000
poutníků a 50 kněží. Atmosféru pouti vám přiblížíme něko-
lika ohlasy zúčastněných.

„Letošní pouG za kněžská a řeholní povolání začala
vlastně bouřkou a průtrží mračen. Ale krátkou dobu před
21. hodinou, kdy měla začít celonoční adorace, se vyčasi-
lo, a déšG tak přinesl osvěžení. Už od začátku pouti byl pří-
tomen pan kardinál Vlk a pan biskup Malý. Spolu s několi-
ka kněžími i laiky potom drželi po celou noc stráž před
Nejsvětější svátostí oltářní. Adorace skončila před šestou
ranní a následoval pestrý program po celý den (již krásný
a slunečný).“ (Pokračování naleznete na straně 3)

(P. Stanislav Přibyl CSsR, farář na Svaté Hoře)

Pastýřské listy 1945–2000
Aleš Opatrný s kolektivem Pastoračního střediska připra-

vil k vydání publikaci „Pastýřské listy 1945-2000. Pražská
arcidiecéze.“, kterou pro Arcibiskupství pražské vydalo
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2003.

Kniha poskytuje částečný obraz života církve ve složi-
tém období, obsahujícím řadu dějinných zvratů. Z vel-
ké části zrcadlí dobu nesvobody církve, kdy stáli v čele
arcidiecéze osobnosti velmi různé, což se na obsahu listů
výrazně projevuje. (Několik ukázek z publikace naleznete
na straně 2)



Z diáře otce kardinála
1. 6. 9:30 mše sv., setkání s nově

pokřtěnými v katedrále sv. Ví-
ta, Václava a Vojtěcha, Praha

2. 6. 15:00 ekumenická bohoslužba
(5. výročí vzniku duchovní služby
Armády ČR) ve vojenském kostele
sv. Jana Nepomuckého, Praha 1

3. 6. 9:30 zasedání České biskupské
konference, Brno

7. 6. 15:00 účast na programu du-
chovní obnovy v klášteře premon-
strátů (přednáška, mše sv.), Želiv

8. 6. 9:30 mše sv. ze slavnosti Seslá-
ní Ducha Svatého, biřmování v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha, Praha

9. 6. účast na programu cesty
papeže Jana Pavla II. do Chorvat-
ska, Zadar

14. 6. účast na Mariánském kon-
gresu „Dívat se na Krista očima
Panny Marie“, Olomouc

15. 6. 10:00 mše sv., biřmování v kos-
tele sv. Jeronýma, Sedlec – Prčice

17. 6. 9:00 účast na vikariátní konfe-
renci vikariátu Kladno, Zlonice

19. 6. 18:00 mše sv. ze slavnosti Těla
a krve Páně, eucharistická adorace
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha, Praha

21. 6. 10:00 mše sv. s udílením svátosti
kněžství v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha, Praha

26. 6. účast na oslavách svátku
sv. Vigilia, Itálie, Trident

28. 6. slavnostní vyhlášení do-
kumentu Synody o Evropě, Řím

29. 6. 16:30 mše sv. ze slavnosti sva-
tých Petra a Pavla, apoštolů,
Praha, Vyšehrad

Z diáře biskupa Malého
1. 6. 11:00 biřmování pro francouz-

skou komunitu – sv.Josef
3. 6. Brno – zasedání ČBK
6. 6. 16:30 sv. Ludmila – mše sv. za

povolání
8. 6. 10:15 Zlíchov – biřmování

13. 6. 17:00 mše sv. Lomec
15. 6. 8:00 Břevnov – biřmování
27. 6. 8:00 mše sv. na závěr školního

roku sv. Voršila
10:00 návštěva AG – uvedení

nového ředitele
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Několik ukázek z publikace: Pastýřské listy 1945–2000. 
Pražská arcidiecéze.
Z Pastýřského listu o spolupráci Církve a státu z června 1949, jménem všech
katolických biskupů a ordinářů ČSR podepsán + Josef, arcibiskup pražský:

…Prohlašujeme dále, že byli jsme a jsme vždy pro spravedlivou dohodu se
státem ve všech církevněpolitických otázkách, ježto tato je předpokladem pro
plodnou a úspěšnou spolupráci Církve a státu na společných úkolech.

Tato spolupráce byla ovšem možná jen za toho předpokladu, že by stát nezasa-
hoval do církevních a náboženských záležitostí, stejně tak, jako Církev nezasahu-
je do politických věcí.

Přes všechna ujišGování o dobré vůli vládních činitelů bylo proti náboženské
svobodě a jejím právům postupováno nepřátelsky. Uvádíme fakta:

Nemáme žádné možnosti prostřednictvím tisku nebo rozhlasu vás informova-
ti. Jsme sami svědky toho, že po únoru 1948 byl postupně zastaven veškeren ka-
tolický tisk…

Z Velikonočního Pastýřského listu v březnu 1951,
podepsán Antonín Stehlík, kapitulní vikář:

…Světová rada míru je i Vaším mluvčím a bojuje i pro Vás, za Vaše životy a za
výsledky Vaší práce! Pamatujte, že i na nás katolících leží odpovědnost za osud
lidstva, za budoucnost a štěstí lidí našeho národa a naší vlasti. Musíme zabránit
válce! Budiž nám ctí a povinností, abychom na této snaze, která je tak důležitá
pro celý svět, měli co největší podíl. I na nás záleží, zda požadavek Světové rady
míru o uzavření mírového paktu pěti velmocí, čili míru světového, bude splněn.
K tomu nám dopomáhej Bůh! Prosme Boha, aby světový mír rozklenul se nad ce-
lým světem a aby pokojný a krásný náboženský život zavládl v naší republice
a v naší arcidiecési.

Doufám, že i Vy, milovaní spolubratři a drazí věřící, nebudete nikdy chybět
tam, kde zápas o mír a svornost bude sváděn. Je to naší svatou povinností jako ka-
tolíků i občanů našeho státu, který plně stojí na straně tábora míru a pokoje. Kéž
všichni se obrátíme k Pánu s krásnou prosbou z liturgie Bílé soboty: Ducha své
lásky nám, Pane, vlej, abys ty, které jsi velikonočními svátostmi nasytil, svou do-
brotivostí učinil svornými…

Z Velikonočního poselství pražského arcibiskupa duchovním a věřícím a všem
lidem dobré vůle – jaro 1988, podepsán František kardinál Tomášek, arcibis-
kup pražský a metropolita český:

…Vědomí křesGanské odpovědnosti za celkový, zejména pak duchovní
a mravní stav našeho národa a celé naší společnosti vzbudilo mezi našimi věřící-
mi myšlenku Desetiletí duchovní obnovy!

Tato duchovní iniciativa má přispět k uzdravování a prohlubování našeho ži-
vota k pokání, smíření, zhojení jizev naší minulosti, ale především k poctivému
hledání pravdy, vnitřnímu obrácení a čerpání nové mravní síly.

Toto desetiletí má být naší přípravou na vstup do třetího tisíciletí křesGanských
dějin. Chceme se v něm učit novému způsobu života, opřenému o trvalé hodnoty,
na nichž by bylo možno budovat civilizaci lásky a úcty k životu, zejména respek-
tu k hodnotě a právům lidské osoby – nikoliv civilizaci smrti, násilí, konzumu
a bezohledné manipulace s přírodou i lidmi. Věříme, že obranu života před jeho
současným ohrožením nelze uskutečnit bez hluboké proměny myslí a srdcí, bez
trvalé péče o duchovní a mravní rovinu života.

Je proto přirozené, že v tomto úsilí nelze pominout křesGanství, které po stale-
tí zdůrazňuje vertikální rozměr lidského života a celé skutečnosti a které je i ob-
hájcem přirozených hodnot. Bez křesGanství nelze plně porozumět duchovnímu
dědictví naší minulosti, které chceme vědomě rozvíjet. Hodnoty křesGanské víry
však nelze zanedbávat ani při vytváření kultury budoucnosti, pokud má tato kul-
tura vyjadřovat vskutku celostní chápání člověka a světa…

Tuto publikaci lze zakoupit přímo v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6,
mimopražským zájemcům ji zašleme i se složenkou. 

Režijní náklady činí 165 Kč/ks (632 stran).



Z diáře biskupa Herbsta
1. 6. 10:30 sv. Jakub Starší Staré

Město – mše sv. s udílením svátos-
ti biřmování
13:00 Domov Svaté rodiny: den

otevřených dveří
3. 6. 9:30 mimořádné plenární zase-

dání ČBK – Brno
7. 6. 8:30 mše sv., Zbečno
8. 6. 10:30 mše sv., Křivoklát

9.–13. 6. exercicie pro kněze – Kos-
telní Vydří

14. 6. 10:30 kněžské svěcení, Fryšták
15. 6. 9:00 mše sv. s udílením svátosti

biřmování, Dobříš
17. 6. vikariátní konference

– Rakovník (Lány)
21. 6. 10:00 kněžské svěcení v kated-

rále
11:00 mše sv. s udílením svátosti

biřmování – Zdislavice
27. 6. 15:00 kněžské svěcení – řád Kři-

žovníků s červenou hvězdou
28. 6. 19:30 mše sv. na Svaté Hoře
29. 6. 10:30 mše sv. s udílením svátosti

biřmování – Petrovice

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.

Bazilika minor na Vyšehradě
Kardinál Miloslav Vlk se svým dopi-
sem ze dne 19. února 2003 obrátil na
Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti
se žádostí, aby vyšehradský kostel sv.
Petra a Pavla v Praze byl povýšen na
Baziliku minor. Kongregace žádosti vy-
hověla svým reskriptem č.j. 469/03/L ze
dne 25. března 2003, který podepsal
prefekt kongregace kardinál Francis
Arinze. Farní a kolegiátní kostel sv. Pe-
tra a Pavla v Praze 2 – Vyšehrad tak byl
povýšen na Baziliku minor, a to se vše-
mi právními a liturgickými výsadami,
které z tohoto titulu vyplývají ve smy-
slu Dekretu „de Titulo Basilicae Mino-
ris“ z 9. listopadu 1989.

Středoevropské katolické dny
Z iniciativy osmi biskupských konfe-
rencí se budou na území všech zúčast-
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Druhá pou& za povolání začala bouřkou
(Dokončení ze strany 1)
„Jako biskupovi diecéze se mi pouG moc líbila. Přijelo velké množství lidí a at-

mosféra, která se vytvořila, byla opravdu hluboce bratrská. ZvlášG se mi líbilo, že
pouG vykročila ze svého tradičního schématu, a že tu byly nové prvky jako napří-
klad svědectví. Myslím si, že tato svědectví, která trvala hodinu a půl, vážila víc
než moje kázání.“ (kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský)

„Moc se mi pouG líbila. ZvlášG svědectví těch mladejch kluků, mladejch kněží.
Z nich přímo sršela radost a spokojenost. A jestli tam byli nějací mladí kluci, tak
o tom povolání snad začnou přemýšlet.“ (Mons. Jaroslav Škarvada, emeritní bis-
kup)

„Mě velmi povzbudilo, že mnoha kněžím a mnoha farnostem v naší arcidiecé-
zi leží otázka duchovních povolání na srdci. Věřím, že to bude mít i duchovní plo-
dy a dopad.“ (Mons. Michael Slavík, generální vikář)

„Je důležité, abychom se nejen my kněží modlili za kněžská povolání, ale aby-
chom se modlili s věřícími. Je vidět, že tam, kde kněz posílá chlapce podívat se
do semináře, tam, kde se o ministranty stará, tam jsou potom povolání. Povolání
v podstatě vychovávají především kněží ve farnostech. To základní je, aby každý
kněz si jaksi chtěl vychovat svého nástupce.“

(ThLic. Artur Matuszek, rektor Arcibiskupského semináře v Praze)
(S použitím materiálů z www.apha.cz)

Ze života arcidiecéze
Rozhovor: Co se skrývá pod názvem komunita Chemin Neuf?

Jaký je původ komunity?
Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) vznikla v r. 1973 v Lyonu z modlitební

skupiny kněží a laiků. Je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, čerpa-
jící ze spirituality sv. Ignáce z Loyoly a ze zkušeností Charizmatické obnovy.
Dnes působí asi ve čtyřiceti zemích světa, má více než 1000 členů a další skupi-
ny spolupracovníků.

Co je hlavním posláním komunity?
Komuinita je povolána do služby pro jednotu (jednotu lidské osobnosti, man-

želského páru, církve, národů). ShromažVuje z různých národů muže a ženy, svo-
bodné i manžele, kněze, katolíky i příslušníky jiných křesGanských církví. Někte-
ří žijí pod jednou střechou (fraternita života), jiní ve svých domovech blízko sebe
(fraternita čtvrti). Obě fraternity svědčí svými závazky o jednotě v rozdílnosti,
žijí, modlí se a evangelizují společně. Většina členů má své civilní zaměstnání,
někteří jsou plně ve službě misii komunity. Toto svědectví ukazuje rozdílné pro-
žívání jedné víry v rozličných situacích a umožňuje tak oslovení lidí přicházejí-
cích z různých prostředí.

Od kdy je komunita v České republice a co nabízí?
V České republice probíhá již 10 let apoštolát manželů (Kána) a 8 let práce

s mládeží. V dubnu 1998 uznal kardinál Vlk Institut Chemin Neuf a svěřil komu-
nitě bývalý jezuitský klášter v Tuchoměřicích u Prahy. Od července 2001 byla ko-
munitě svěřena farnost v Tuchoměřicích a od září 2001 Misijní centrum při Arci-
biskupství pražském v Praze 2, u kostela sv. Apolináře.

Komunita se snaží svědčit skrze bratrský a komunitní život. Je to svědectví
o živém Ježíši, který žije uprostřed nás a o to se snaží rozdělit se všemi, kteří při-
cházejí. I vyučování, jež probíhají, zahrnují osobní svědectví („Náš svět poslou-
chá raději svědky než učitele.“ Pavel VI.).

A co tedy konkrétně organizujete?
Komunita organizuje víkendová či několikadenní duchovní cvičení pro man-

žele i s dětským programem, programy pro snoubence, pro mládež různých věko-
vých kategorií, pro širší veřejnost (Emauzy), pro lidi vzdálené od církve (kurzy
Alfa). Z další nabídky jde o nejrůznější duchovní formace, biblické nebo teolo-



něných zemí konat Středoevropské ka-
tolické dny. Iniciativa je vyjádřením
naší spoluodpovědnosti za sjednocující
se Evropu. Arcibiskupové a biskupové
Bosny a Hercegoviny, České republiky,
Chorvatska, MaVarska, Polska, Rakou-
ska, Slovenska a Slovinska navazují na
výrok papeže Jana Pavla II., který při
nešporách za Evropu 10. září 1983 ve
Vídni řekl: „Nadějí pro Evropu je Kris-
tův kříž. Je znamením usmiřující Boží
lásky k nám lidem, která překonává
utrpení i smrt, je příslibem bratrství
všech lidí a národů a je zdrojem božské
síly pro počínající obnovu celého stvo-
ření.“ Středoevropské katolické dny
jsou tedy poutí smíření a odpuštění,
jejímž důležitým prvkem je vzájemné
sblížení a seznámení se s životem kato-
lické církve v jednotlivých zemích.
Slavení této pouti zahájíme čtením
kratší verze společného pastýřského
listu biskupských konferencí zúčastně-
ných zemí při všech bohoslužbách
7. neděle velikonoční 2003. Iniciativa
vyvrcholí „poutí národů“ do rakouské-
ho poutního střediska Mariazell ve
dnech 23.–24. května 2004.

Vaši kněží dostali pastorační příruč-
ku „Kristus – naděje Evropy. Středoev-
ropské katolické dny 2003-2004“, kte-
rou vydal sekretariát ČBK. V příručce
najdete nejen výše zmíněný pastýřský
list, ale všechny další potřebné infor-
mace a podklady k tomu, aby i na úze-
mí Vám svěřených farností bylo možné
s užitkem slavit tyto dny; abychom se
i my připojili ke společenství věřících
ve střední Evropě, kteří se budou na-
vzájem posilovat společenstvím v mo-
dlitbě a zájmem o život našich bratří
a sester v ostatních zemích, a abychom
se stali věrohodnými svědky Ježíše
Krista, jediné naděje nejen pro Evropu.

Duchovní cvičení
Duchovní cvičení pro kandidáty trvalé-
ho jáhenství a pastorační pracovníky ve
farnostech (lektory, akolyty, osoby po-
věřené k podávání sv. přijímání apod.),
muže i ženy, se letos uskuteční opět
v Exercičním domě na Svaté Hoře u Pří-
brami. Exercitátorem bude podle před-
běžného příslibu P. Miroslav Brtva SI.

Začátek je v pondělí 22. září 2003
večer a závěr v pátek 26. září 2003 rá-
no. Cena je 300 Kč na osobu a den.

Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk
Dubský, trvalý jáhen, Římskokatolická
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gické – pro laiky v rozličných formách, ignaciánská duchovní cvičení, duchov-
ní cvičení, jako cestu k vnitřnímu uzdravení aj.

Na každém setkání je čas pro vyučování, osobní svědectví, osobní i společnou
modlitbu, sdílení se v malých skupinkách, služby ostatním. Modlitba je pestrá od
společných chval přes modlitbu hodinek, adoraci, meditaci nad Písmem sv. až po
slavení eucharistie.

V naší farnosti pořádáme navíc vánoční a velikonoční představení pro děti, ro-
diče a přátele, „Povídání o víře“ – katecheze pro děti. V programu Misijního cen-
tra jsou pak otevřená večerní modlitební setkání, modlitby za jednotu křesGanů,
večerní setkání nad filmem, setkání mládeže, týden evangelizace s koncertem
v kostele (vyučování, svědectví a modlitby), představení v ulicích (pantomima,
hudba). Též pořádáme duchovní obnovy i pro jiné farnosti.

Povězte nám prosím něco i o vašich prázdninových aktivitách
Každý rok v létě ve Francii probíhá týdenní „Mezinárodní festival mládeže“,

stejně i v Tuchoměřicích. Ve Francii též nabízíme účast v Mezinárodním ekume-
nickém sboru a různé duchovní formace. Komunita dále využívá i dům v Barto-
šovicích v Orlických horách, kde bývají letní evangelizační kurzy („Kurz zákla-
dů víry“), víkend s Country a na kolech, v zimě lyžařské kurzy, společné osla-
vy Silvestra. – duchovní formace spojené s časem odpočinku.

Co byste řekli závěrem?
V samotném srdci naší spirituality stojí víra v moc Božího slova, které umí

najít cestu k srdci lidí a proměnit je. Jako podstatné vidíme: osobní čas v Boží
blízkosti, vzájemné materiální dělení, zjednodušování života a vzájemné smíře-
ní. Těšíme se na všechny, kteří mají zájem o komunitní život, nebo se chtějí jako
laici duchovně formovat či jen sdílet svůj život s Bohem s ostatními v lásce
a radosti.

Jak vás lze kontaktovat, kde jste k nalezení?
Kontaktovat nás lze samozřejmě jak telefonicky, tak emailem, faxem, dopi-

sem, či osobně.
� Komunita Chemin Neuf, Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel. 220 199 441-2,

fax 220 950 023, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, web: www.chemin-neuf.cz
� Misijní centrum, Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00, Praha 2, tel.224 920

598, fax 224 921 314, email: michael@misie.cz, web: www.misie.cz.
Děkujeme za rozhovor

* * *

Co to je katecheze?
(Dokončení ze strany 1)
Pojmem katecheze se v církvi označuje výchova víry s cílem přivádět do dů-

věrného společenství s Ježíšem Kristem. Někdy se hovoří o „předávání víry“ ne-
bo dnes spíše o „sdílení zkušeností víry“.

Víru je možné vychovávat tam, kde je – u toho, kdo ji již přijal, kdo se rozho-
dl žít s Kristem (byG se jedná o právě obráceného, který se teprve připravuje na
křest, nebo o „dětskou“ víru přejímanou od rodičů). Lidem, kteří nepřijali dar ví-
ry, se snaží církev pomoci k obrácení misijním hlásáním křesGanského poselství
(tzv. první evangelizací).

Nikdo z nás nemá dokonalou víru, proto tuto výchovu víry potřebuje každý
křesGan po celý život. Na katechezi v nejširším slova smyslu se také spolupodílí
každý křesGan – každý může pomoci svému bližnímu na cestě ke Kristu.

Ke sdílení zkušeností víry je nezbytné společenství křesGanů, proto se kate-
cheze děje především v křesGanské rodině a ve farnosti.

Kdo je katecheta?
Někteří křesGané jsou povoláni katechizovat systematicky, jménem církve.

Církev je pověřuje ke katechetické službě. Jsou to kněží a jáhni ustanovení k du-
chovní správě a laici – katecheté pověření biskupem tzv. kanonickou misí.



duchovní správa u kostela sv. Ignáce,
Ječná 2, 120 00 Praha 2, tel.: 221 990
200 (práce), 224 922 682 (domů).

Závazné přihlášky zasílejte nejpoz-
ději do 15. června 2003

Nový apoštolský exarcha
Dne 24. dubna 2003 jmenoval papež
Jan Pavel II. nového biskupa Řeckoka-
tolické církve v České republice. Stal
se jím Mons. ThDr. RNDr. Ladislav
Hučko CSc. ze Slovenska. Ve funkci
vystřídá Mons. Ivana Ljavince, který
vzhledem ke svému věku odchází na
odpočinek. Svěcení nového biskupa se
předpokládá dne 31. května 2003
v 10:30 hod. v řeckokatolické katedrá-
le sv. Klimenta v Karlově ul., Praha
1 – Staré Město.

Apoštolský exarchát pro katolíky
byzantsko-slovanského obřadu na úze-
mí České republiky ustanovil papež
Jan Pavel II. bulou ze 13. března 1996
a Mons. Ivana Ljavince jmenoval prv-
ním apoštolským exarchou a titulárním
biskupem akalissenským. Mons. Ljavi-
nec přijal biskupské svěcení 30. března
1996 v bazilice sv. Klimenta v Římě.

PERSONALIA

Jubileář

Výročí svěcení
P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM

5. 6. 1988
P. Mgr. Jan Stuchlík SDB 5. 6. 1993
ThLic. Artur Matuszek 11. 6. 1988
Ing. Mgr. Robert Hanačík 13. 6. 1998
RNDr. Mgr. Stanislav František Hrách
CSc. 13. 6. 1998
Mgr. Martin Janata 13. 6. 1998
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný

13. 6. 1998
Cyril Kubánek 13. 6. 1998
RNDr. Mgr. Ladislav Souček

13. 6. 1998
Mgr. ICLic. Miloš Szabo 19. 6. 1988
Mons. Antonín Bradna 20. 6. 1948
Miroslav Kopecký 20. 6. 1948
Václav Kratochvíl, kanovník

20. 6. 1948
P. Florián František Štětina OFM

20. 6. 1948
Mgr. Marcel Timko 20. 6. 1998
Václav Duchek 21. 6. 1948
František Pissinger 22. 6. 1958
Mgr. Jan Baxant 23. 6. 1973
Mons. Karel Herbst SDB (kněžské
svěcení) 23. 6. 1973
Stanislav Hošek 23. 6. 1968
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Katecheté (aG duchovní či laici) vedou různé typy soustavných i příležitost-
ných katechezí pro různé typy křesGanských společenství. Patří sem nejrůznější
katecheze dětí, mládeže i dospělých (např. tzv. farní vyučování náboženství; ka-
techumenát – příprava na křest; přípravy k přijetí svátosti smíření, eucharistie,
nemocných a manželství; biblické hodiny, katecheze seniorů, příprava rodičů na
křest dítěte,.).

Co je náboženská výchova ve škole?
Školní výuka náboženství s katechezí souvisí a doplňuje ji. Tohoto nepovin-

ného školního předmětu se mohou účastnit žáci (nejen věřící křesGané) z různých
dobrých důvodů – chtějí se dozvědět o křesGanské kultuře, chtějí se dovědět něco
o Bohu (to ještě nepředpokládá víru), posílají je nevěřící rodiče, atd. Navíc jako
školní předmět musí vyhovovat cílům, kriteriím a normám školního vzdělávání
v ČR. Toto vyučování se tedy neodehrává v křesGanském společenství v pravém
slova smyslu a tudíž na rozdíl od katecheze nemůže jít plně o výchovu víry a sdí-
lení zkušeností víry.

Náboženská výchova ve škole může pouze vhodně doplňovat katecheze křes-
Ganského společenství (ve farnosti), především výchovu víry v rodině.

Co je kanonická mise?
Toto pověření biskupa ke katechetické službě a výuce náboženství musí mít

každý laik, kterého duchovní správce vybere, aby:
� jménem katolické církve vyučoval náboženskou výchovu (křesGanskou vý-

chovu, křesGanskou etiku nebo obdobný předmět či kroužek) na školách jaké-
hokoli stupně

� vedl ve farnosti celoročně a systematicky katechetickou výuku a náboženskou
výchovu (tzv. výuku náboženství) dětí a mládeže

� vedl soustavné katecheze k přípravám na svátosti (katechumenát, biřmování,
1. svátost smíření a svaté příjímání, manželství, svátost nemocných)
vedl jiné typy soustavných katechezí (např. biblické hodiny, katecheze rodičů,

seniorů.)
Katechetickou službou má být pověřen pouze křesGan dobrých mravů a pověs-

ti, žijící v plném společenství s katolickou církví včetně svátostí, zralý ve víře
– tzn. kromě jiného, že již přijal svátosti uvedení do křesGanského života (křest,
biřmování a eucharistii). Musí mít dostatečné katechetické, teologické i pedago-
gické znalosti a schopnosti ke své službě. Obvykle by to měl být absolvent někte-
rého typu katecheticky zaměřeného studia.

O kanonickou misi pro laika žádá duchovní správce místa (společenství), kde
katechetická činnost probíhá. Tento duchovní správce si katechetu vybírá, řídí,
kontroluje a podporuje jeho formaci.

Kanonické mise vyřizuje Arcidiecézní katechetické středisko Arcibiskupství
pražského a uděluje je biskupský vikář pro katechizaci.

Arcidiecézní katechetické středisko

Jaké bylo zábavné odpoledne pro ministranty?
(Dokončení ze strany 1)
Na rozdíl od minulé pouti bylo teplo a svítilo sluníčko, a i to přispělo k velmi

vydařenému průběhu akce. V jednu hodinu se s paterem Metodějem sešlo u slou-
pu před bazilikou asi šedesát dětí, od čtyřletých předškoláků po patnáctileté sleč-
ny a mladé muže. Nejvíce jich bylo z Vlašimi a okolí. Některé přijely na pouG
s rodiči, ale hodně v doprovodu svých katechetek.

V třešňovém sadu u blízkých restaurací pro ně bylo připraveno pět stanovišG,
na kterých se daly do nadšeného zápolení. Čekal je hod oštěpem na cíl, kuželky
s tenisovými míčky a zatíženými PET lahvemi, překládání skleněných valounků
čínskými hůlkami a dvě překážkové dráhy. Jednu překonávaly poslepu pomocí
vodícího provazu, druhou zase s pingpongovým míčkem na lžíci, odvážnější dě-
ti na pálce. Po splnění úkolu dostaly vždy razítko, po získání všech razítek si do-
šly do cíle pro sladkou odměnu. Děti se znamenitě bavily a povedlo se, až na vý-
jimky, předejít dlouhým frontám a čekání. Některé si stačily stanoviště obejít



P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB
23. 6. 1963

P. Jan Josef Kohl OSB 23. 6. 1973
P. Jiří Kopejsko O.Cr. 23. 6. 1973
Václav Nekolný 23. 6. 1963
P. Mgr. Oldřich Prachař OFMConv.

23. 6. 1963
František Říha 23. 6. 1973
P. Pavel Uhřík OFMCap. 23. 6. 1973
kardinál Miloslav Vlk (kněžské svěce-
ní) 23. 6. 1968
Alois Kánský 24. 6. 1978
ThDr. Miloslav Kněz 24. 6. 1978
Václav Sochor 24. 6. 1978
Jaroslav Brož Th.D. 25. 6. 1988
Petr M. Bubeníček 25. 6. 1988
P. Petr Glogar OCD 25. 6. 1988
Jiří Jeřábek 25. 6. 1983
P. Lohelius Zdeněk Klindera Th.D.
OPraem. 25. 6. 1988
P. Mgr. Petr Koutecký SI 25. 6. 1988
P. Prokop Petr Siostrzonek OSB

25. 6. 1983
Stanislav Zápotocký 25. 6. 1988
P. Mgr. Josef Blaha SI 26. 6. 1988
Jan Svoboda 26. 6. 1983
Václav Nývlt 27. 6. 1948
P. Antonín František Švercl OP

27. 6. 1963
JUDr. Pavel Forgač OT 29. 6. 1998
P. Rudolf Chytil CSsR 29. 6. 1933
P. Vavřinec František Borgiáš Zadra-
žil OPraem. 29. 6. 1958
Alois Špulák 30. 6. 1973

Životní jubilea
prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík

1. 6. 1948
Pavel Grimmig 22. 6. 1923
Bedřich Blažek 30. 6. 1928
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
P. Stefano Pasquero FSCB (Fraterni-
tŕ Sacerdotale dei Missionari di San
Carlo Borromeo = Kongregace kněží
misionářů sv. Karla Boromejského)
byl se souhlasem svého řeholního
představeného s účinností od 1. června
2003 ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Ma-
těje Praha – Dejvice. S účinností k té-
muž datu byl pověřen pastorací stu-
dentů České zemědělské univerzity
v Praze 6 – Suchdole.
Jan Svoboda, okrskový vikář vikariá-
tu Podřipsko, byl s účinností od 28.
dubna 2003 dočasně ustanoven admi-
nistrátorem Římskokatolické farnosti
Obříství. S účinností k témuž datu mu
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i vícekrát. Spokojeny byly nejen ony, ale i přítomné katechetky, které byly velmi
potěšeny, že nemusejí vymýšlet program.

Před půl třetí se spokojené děti vracely do baziliky, kde dostaly po litaniích zá-
věrečné požehnání a rozjely se do svých domovů, aby se alespoň některé z nich
sešly znovu za týden při prvním arcidiecézním setkání ministrantů.

Veronika Zuščíková

* * *

Jako každý rok, o prázdninách Zpravodaj nevyjde. Příští číslo bude až
zářijové. Přejeme vám pěkné léto. Redakce

Výběr textů k tématu: kněžství
Neměl by celibát padnout už proto, že jinak církev nebude mít
žádné kněze?

Nevěřím, že tento argument má svou váhu. Otázka kněžského dorostu má
mnoho aspektů. Předně má co dělat s počtem dětí. Je-li dnes průměrný počet dě-
tí 1,5, vypadá otázka možných adeptů na kněžství docela jinak než v dobách, kdy
byly rodiny podstatně větší. V rodinách také převládají docela jiné představy.
Dnes jsme svědky toho, že hlavní překážky kněžskému povolání často kladou ro-
diče. Ti od svých dětí očekávají něco docela jiného. To je jedna věc. A druhá je
to, že počet aktivních křesGanů je mnohem menší, a tudíž se zmenšila i výběrová
skupina. Viděno v poměru k počtu dětí a k počtu věřících návštěvníků kostela,
kněžský dorost pravděpodobně vůbec neklesl. Potud musíme mít na zřeteli tyto
proporce. První otázka tedy zní: Existují věřící? Pak teprve přijde druhá otázka:
Vyrůstají z nich kněží?

(Joseph kardinál Ratzinger: KřesPanství na přelomu tisíciletí, 
Portál,Praha 1997)

Všechna kněžská moc pochází od Ježíše Krista
Říkáme správně, že všechna kněžská moc pochází od Ježíše Krista, že on sám

v kněžích působí: rozhřešuje, proměňuje, světí. On je totiž člověk, v němž všec-
ko lidské se stalo Božím. Ježíš Kristus je však ideál dokonalosti pro všechny
křesGany. Je to ideál všeobecného kněžství všech věřících. Oživí-li se v církvi ta-
to touha, pravděpodobně se najde i velký počet těch, kteří ji budou chtít dokončit
svátostně jako kněží k tomu církví posvěcení.

(Tomáš Špidlík: Ve službě slova – cyklus B, Olomouc,
Matice cyrilometodějská 1992)

Kněz se má cítit služebníkem. Co je to služebník? 
To není pouze něco akčního, že někdo poslouží, udělá, ochotně nařídí apod.

To je jen tak fenomenologicky, jen jevově. Být služebníkem však je daleko víc,
znamená to: Dát se, nebýt svůj, být něčí. Tento služebník není služebníkem za
mzdu, je to služebník absolutního Pána, a tedy také, skoro bych řekl, služebník
skoro absolutní. Znamená to: Jsem bez podmínek a výhrad majetkem svého Pá-
na, nejsem pouze zjednaný za mzdu na čas v určitých povinnostech a vztazích.
Toto Kristovo služebnictví jsme přijali, když jsme na sobě pocítili Kristovu ruku
při svěcení. Služebnictví Kristovo je dání se.

(P. Jan Ev. Urban: Duchovní slovo pro dnes a zítra III.
Příloha oběžníku Apošt. administratury v Praze 1969)

Výběr textů k tématu: letnice, Duch svatý
V křes&anství nejde v první řadě o dokonalé jednání

KřesGanství se na prvním místě nezabývá předváděním či rozebíráním detailů
dokonalého lidského chování. Přednostním zájmem křesGanství je předávání lás-
ky, jež nám jediná umožní být dokonale lidskými. Až k tomu dojde, dokonalé lid-
ské chování přijde samo. Toto může proběhnout i v životě našem, pokud dovolí-



byla udělena obecná jurisdikce k do-
časnému administrování farností Chlu-
mín, Neratovice a Hostín. Dosavadní
ustanovení zůstává nadále v platnosti. 

Úmrtí
Th.C. Alois V. Kubý, farář v Obříství,
administrátor farností Neratovice,
Chlumín a Hostín a magistrální kaplan
Suverénního řádu Maltézských rytířů,
zemřel po těžké nemoci dne 2. května
2003 ve věku 69 let. Rozloučení se ko-
nalo 8. května 2003 v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Neratovicích
– Lobkovicích. 9. května 2003 se ko-
naly pohřební obřady v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie v Praze na Stra-
hově. Pohřben byl do rodinného hrobu
v Kolíně nad Labem. Zesnulý byl čle-
nem CCC. 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

St 4. 6. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Ne 8. 6. 16:00 Nedělní setkávání,
téma: Není pravda, že nevědomost
hříchu nečiní

St 11. 6. Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory.
Téma: společný výlet do Svatého
Jana pod Skalou.

St 18. 6. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Pá 20. 6. 20:00 Modlitba Taizé

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

e-mail: adks@apha.cz

KANONICKÁ MISE
ke katechetické službě
a výuce náboženství
Mnohým katechetům a učitelům nábo-
ženství končí v červnu platnost kano-

7

me Boží lásce, aby nás pronikla, Duchu Božímu, aby nás prostoupil. Naším cí-
lem je tedy nechat se proniknout láskou, jež byla hnací silou i Kristových skutků,
nechat se prostoupit Duchem, jenž byl zdrojem i Kristových slov a činů.

(Podle D. Torkingtona z knihy: Neztrácet naději, 
vyd. Karmelitánské nakladatelství)

Nelze věřit v Ježíše Krista bez Ducha svatého
Nelze věřit v Ježíše Krista, jestliže člověk nemá podíl na jeho Duchu. Právě

Duch svatý zjevuje lidem, kdo je Ježíš. VždyG „jenom pod vlivem Ducha svatého
může někdo říci: ,Ježíš je Pán‘“ (1 Kor 12,3). „Duch totiž zkoumá všecko, i hlu-
biny Boží… Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží“ (1 Kor 2,10 11). Jen
Bůh úplně poznává Boha. Věříme v Ducha svatého, protože je Bůh. 

(Katechismus § 152, vyd. Karmelitánské nakladatelství)

Duch svatý působí i mimo katolickou církev
Duch svatý působí podle Jana Pavla II. i mimo katolickou církev. V jedné ze

svých teologicko-filosofických úvah řekl papež při generální audienci 12. 8.
1998 v Římě, že: „Duch svatý působí i přes viditelné hranice církve. Všude tam,
kde se setkáváme s hodnotami pravdy, dobra a moudrosti i s nasazením pro zlep-
šení života lidské společnosti podle Božího plánu, se otevírají cesty ke spáse“,
pokračoval papež. Dále řekl, že „Duch svatý byl darován církvi a skrze ni i celé-
mu lidstvu. Působí všude tam, kde jsou lidé otevřeni Božímu poselství. Rovněž
v dílech filosofie, výtvarného umění a hudby je zřetelný ,odraz‘ Božího Ducha“,
řekl papež. (Zprávy ČBK, 980818)

Vložme svou důvěru v Ducha svatého
Když vložíme svou důvěru v Ducha svatého, můžeme jít neustále kupředu, od

jednoho začátku k druhému, protože Bůh pohřbívá naši minulost v srdci Kristo-
vě a sám se ujímá naší budoucnosti… (Bratr Roger Schutz)

Kdyby láska vyhasla, přestali by apoštolové hlásat evangelium
„Bůh je láska“ (1 Jan 4,8.16) a láska je první dar; jsou v ní totiž zahrnuty

všechny ostatní. Tato „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého,
který nám byl dán“ (Řím 5,5).

„Pochopila jsem, že jenom láska udržuje údy církve v činnosti. Kdyby láska
vyhasla, přestali by apoštolové hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali pro-
lít svou krev. Pochopila jsem, že láska v sobě obsahuje všechna povolání, že lás-
ka je všechno, že objímá všechny doby a všechna místa. jedním slovem, že je
věčná!“ (Sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

WWWybíráme z internetu k tématu:
Duch svatý, letnice, biřmování

� www.pastorace.cz/duch obsáhlý soubor textů a praktických podkladů
� www.pastorace.cz/tema/birmovani obsáhlý soubor praktických podkladů
� www.vira.cz/duch základní křesGanský pohled na Ducha svatého
� www.kna.cz/tema/letnice zevrubnější pojednání Anselma Grüna 

o svátku letnic
� www.cho.cz samostatné rubriky o Duchu svatému a letnicích
� krystal.op.cz/amen/1998/amen6-98/obsah.htm několik článků 

o Duchu svatém
� brno1.evangnet.cz/odpovedi/10.htm evangelické pojednání o Duchu svatém
� www.bible-cz.org/nap_pom/Sk-DS.html praktická práce s Biblí na téma

Duch svatý
� www.bible-cz.org/nap_pom/Sk-letnicePohanu.html praktická práce 

s Biblí na téma letnice
� www.karmel.cz/casopis/99-1/clanek6.html Duch svatý a modlitba



nické mise a v některých farnostech
budete mít na příští školní rok kateche-
ty nové (někde dosud působí katecheté
bez kanonické mise, což není v pořád-
ku). Proto připomínáme, že toto pově-
ření biskupa musí mít každý laik, který
systematicky vyučuje náboženství, ve-
de přípravy ke svátostem nebo jinak
katechizuje (vzdělává a vychovává
v katolickém náboženství a víře) sku-
piny dětí, mládeže i dospělých.

Více se o katechezi (i o kanonické
misi) dozvíte v článku „Co je kateche-
ze?“ v rubrice „Ze života arcidiecéze“
na str. 4–5.

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

Týdenní setkání pro osamělé
matky s dětmi
Jste sama s dětmi a je vám těžko? Ne-
máte si s kým popovídat? Chcete se
dozvědět něco nového? Centrum pro
rodinný život Olomouc zve na týdenní
setkání pro osamělé matky s dětmi
(vdovy, rozvedené, svobodné mamin-
ky) 19.–26. 7. 2003 ve Šternberku na
Moravě. Na odborném programu se
podílí kněz, lékař a psycholog. V od-
počinkovém programu je naplánován
jednodenní výlet, výroba originálního
hrníčku nebo trička, relaxace apod.
Během programu pro maminky bude
o děti postaráno.
Bližší informace v olomouckém centru
na telefonním čísle 587 405 250 až 253
nebo mail: reznickm@arcibol.cz

Osamělé maminky v Praze
Poslední setkání osamělých maminek
před prázdninami se koná s sobotu
14. 6. 2003 v Komunitním centru sv.
Prokopa v Praze – Nových Butovicích
od 14 do 17 hodin. Srdečně zveme
vdovy, rozvedené a svobodné matky.
Hlídání dětí během programu lze zajis-
tit po předchozí domluvě. Bližší infor-
mace o dalších programech pro osamě-
lé maminky (výlety s dětmi, duchovní
obnovy, prázdninové pobyty) vám rádi
sdělíme na telefonním čísle Centra.

Víkend pro rozvedené a civilně
sezdané (i nesezdané) páry
pořádá Centrum pro rodinný život
Olomouc ve dnech 6.– 8. června
v Exercičním domě na Velehradě.

„Církev, zřízená k tomu, aby vedla
všechny lidi, a zejména pokřtěné, ke
spáse, nemůže jen tak opustit ty, kdo si
vyhledali nový svazek, i když už byli
s jedním partnerem spojeni svátostnou
smlouvou. Kněží i celé společenství vě-
řících jsou důrazně vybízeni, aby roz-
vedeným pomáhali se starostlivou lás-
kou tak, aby se necítili odloučeni od
církve“, říká dokument Familiaris
Consortio v kapitole 84.

Na programu víkendu jsou přednáš-
ky, rozhovory ve skupinkách, rozhovo-
ry s knězem, bohoslužba, modlitba.
Bližší informace v olomouckém centru
na telefonním čísle 587 405 250 až 253
nebo mail jaromir.kvapil@iol.cz

Příprava na manželství
V úterý 3. června od 19:30 se v kostele
sv. Ignáce v Praze 2 uskuteční nefor-
mální zakončení jarní společné přípra-
vy na manželství. Na programu večera
je adorace a následné posezení snou-
benců s těmi, kteří pro ně přípravu při-
pravovali. Setkání se snoubenci se zú-
častní i biskupský vikář pro pastoraci
Mons. Aleš Opatrný, Th.D.

Následující společná příprava bude
začínat v úterý 7. 10. 2003 v Pastorač-
ním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4,
Praha 6, závěr přípravy bude 2. prosin-
ce. Na přípravu je možné se přihlašo-
vat již dnes telefonicky nebo mailem,
nejpozději však do 30. 9. 2003.

Pou& rodin – výzva
Centrum pro rodinu prosí ty účastníky
květnové arcidiecézní pouti rodin do
Jablonného, kteří na pouti fotogra-
fovali, o zaslání zdařilých snímků na
adresu Centra (v elektronické či pa-
pírové podobě). Fotografie budou
společně vystaveny na adrese
www.volny.cz/cpr.praha. Do Centra
můžete jako v loňském roce posílat
i své krátké zážitky z pouti nebo při-
pomínky k tomu, čím příští rok pouG
obohatit a čeho se naopak vyvarovat.
I tyto vaše texty umístíme na web
Centra.

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

3. Celostátní setkání
animátorů srpen 2003
Zveme všechny aktivní mladé lidi (nad
16 let), kteří se podílejí na vedení spo-
lečenství nebo ty, kteří se na tuto služ-
bu připravují, na Celostátní setkání
animátorů, které se koná ve dnech
17.–23. srpna 2003 v Třešti u Jihlavy.
Toto setkání navštíví téměř všichni na-
ši biskupové a mnoho dalších zajíma-
vých osobností. Účelem tohoto setkání
je poznat se mezi sebou a vyměnit si
zkušenosti.

Zájemci se ještě stále mohou hlásit
na adresu Arcidiecézního centra pro
mládež v Praze-Kunraticích. Informa-
ce: www.signaly.cz. Kontakt: adcm-
pha@volny.cz

Setkání animátorů
Srdečně zveme všechny mladé na po-
slední „animátorské setkání“ ve stáva-
jícím stylu. Od září připravuje ADCM
novou podobu setkávání jako možnost
pro ty, kteří chtějí budovat kolem sebe
fungující společenství a dobrou partu.
Termín: 15. června 2003 od 10:00
v domě Nazaret, Kostelní nám. 16,
Praha 4-Kunratice. 
Kontakt: adcm-pha@volny.cz

Večery pod Sluncem
Srdečně zveme 12. června do Komu-
nitního centra sv. Prokopa na poslední
„Večery“ v tomto školním roce.

Kromě tradiční modlitební části
(18:30), možnosti svátosti smíření ne-
bo třeba občerstvení, bude na progra-
mu např. Divadelní představení Bílé
noci od Dostojevského v podání diva-
delního spolku „Bozděch Praha“; Pás-
mo (přednáška, beseda, vyprávění.) –
AFRIKA – problémy a naděje, Komu-
nita S. Egidio, Výstava deskových
stolních her: Klub Paluba – možnost
volného hraní.
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Pošumavské putování
Termín: 19. 7.–25. 7. 2003, místo
putování: Šumava – Povodí Vltavy,
Otavy a Vydry. Ubytování ve stanech
nebo v chatkách. Předpokládaná cena:
1.500 Kč. Na cestu se vámi vydají: Ali,
P. Jaroslav,Veronika, Lenka. Kontakt:
244 910 469, 776 697 258.

Letní chaloupka
pro děti od 5 do 11 let
Termín: 27. 7.–1. 8. 2003, místo: Kos-
tomlaty nad Labem. Ubytování ve far-
ní budově na postelích. Těší se na Vás
Ali Váchalová. 
Předpokládaná cena: 1.100 Kč. 
Kontakt: 244 910 469, 776 697 258.

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

Víkend s Country a na kolech
(18–30 let).
20.–22. 6. 2003 V Bartošovicích v Or-
lických horách. O víkendu budeme
společně podnikat výpravy na kolech.
Jestli nemáš kolo, vezmi si alespoň do-
bré boty na výlet. V sobotu večer jsou
všichni pozvaní na Country bál. Za-
čneme v pátek v 18 hodin a skončíme
v neděli v 15 h. Cena: 280 Kč. Vezmě-
te si spacák, Bibli a přezůvky.

Prázdniny s Bohem (15–45 let)
14.–20. 7. 2003 Týden bratrského
života v Bartošovicích v Orlických ho-
rách. Pro ty, kteří se cítí být osloveni
komunitním životem a touží prožít
týden ve společenství dalších křesGanů.
Týden začne v pondělí v 18:00 a skon-
čí v neděli v 15:00. Cena: 900–
1.000 Kč. Vezměte si spacák, karimat-
ku, Bibli, přezůvky a plavky.

Mezinárodní festival mládeže
v Tuchoměřicích (18–30 let).
25.–31. 7. 2003 Už po třetí chceme
prožít společně Češi, Slováci, Běloru-
sové, Francouzi, Poláci a další, týden
s názvem Otevřme cesty pokoje. Na

programu budou setkání s různými po-
zvanými hosty, sdílení ve skupinkách,
večer smíření, společná i osobní mod-
litba, fóra na různá témata, svědectví.
V pondělí 28. 7. přijede slovenská sku-
pina Treti deň. (podrobnosti viz dále).
Festival začíná v pátek v 16h a končí
ve čtvrtek v 16h. Cena: 900–1.000 Kč.
Vezměte si spacák, Bibli a přezůvky.

Neděle 27. 7. ve 20:30 hod.
Koncert skupiny Treti deň
v klášteře Komunity Chemin
Neuf v Tuchoměřicích
Treti deň je slovenská skupina, která
hraje pod hlavičkou Apoštolské církve
ve sboru v Košicích. Hudebním stylem
skupiny je moderní gospel. Kapela je
zaměřená na chválu a uctívání. Hrají
na festivalech, konferencích a koncer-
tech chval. Mají 130 vystoupení za
rok. Skupina trvá 10 let, má 10 stálých
členů ve věku do 29ti let. Koncert je
součástí Festivalu mládeže (viz výše)
a je otevřen pro lidi jakéhokoliv věku,
i pro ty, kteří se nezúčastní Festivalu.
Vstupné dobrovolné.

Kurz základů víry
v Bartošovicích v Orlických
horách (18–30 let)
10.–16. 8. 2003 Pro ty, kteří hledají
smysl života, chtějí se seznámit s křes-
Ganstvím nebo potřebují občerstvit
svou víru, v nádherném prostředí
Orlických hor. Společně projdeme pří-
stupnou formou základy víry. Týden je
vhodný pro nevěřící a začne v neděli
v 18:00, skončí v sobotu v 15:00.
Cena: 900–1.000 Kč. Vezměte si spa-
cák, Bibli, přezůvky a plavky.

Setkání Kána – duchovní
cvičení pro manžele
s dětmi v Tuchoměřicích.
13.–19. 7. 2003 Týdenní setkání je pří-
ležitostí udělat si čas jeden pro druhé-
ho. Může to být pravý prostor ke zno-
vuobjevení a prohloubení jednoty va-
šeho manželství. Děti budou mít
zvláštní program.

Kurz francouzštiny
9.–13. 6. 2003
Komunita Chemin neuf nabízí týdenní
intenzivní kurz francouzštiny. Úroveň
jazykových skupin se stanoví na zákla-
dě aktuální potřeby účastníka. Osobní

práce s učitelem práce ve skupině,
konverzace, audiovizuální pomůcky,
francouzská kuchyně, všechny aktivity
ve francouzštině. Školné: 7500 Kč.
Ubytování a strava 5 x 200 Kč.

Přihlášky a informace: Komunita
Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice,
252 67, 220 199 441, sekretariat@che-
min-neuf.cz, www.chemin-neuf.cz

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8,
158 00 Praha 5 – Nové Butovice,

tel. 51 61 08 50, 51 62 74 00,
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,

www.centrumbutovice.cz

V Komunitním centru sv. Prokopa pro-
bíhají pravidelně kurzy Alfa, kterým
jsou vyhrazeny pondělní večery
(19:00–21:45). Jedná se o praktický
úvod do křesGanské víry, který se sestá-
vá z deseti večerů a jednoho společné-
ho víkendu. Momentálně probíhá
čtvrtý běh těchto kurzů, kterého se cel-
kem účastní asi 40 hostů. Společně ve-
čeříme, bavíme se o tom, co nás zají-
má, vyslechneme přednášku a o téma-
tu potom diskutujeme ve skupinkách.
Alfa nabízí společné zastavení, zamyš-
lení se nad mnohými palčivými otáz-
kami (čím pro nás může být víra dnes,
jak může víra v Ježíše Krista proměnit
náš život, co utrpení, těžkosti, odpuště-
ní, smysl našeho života.), které je mož-
né sdílet jen v důvěrném a přátelském
prostředí, které Alfa nabízí.

Další běh Alfy začne na podzim.
Kurz bude probíhat od 22. 9. do 8. 12.
2003.

Na září také připravujeme dopoled-
ní kurzy Alfa, kterým budou vyhraze-
na středeční dopoledne. Kurz proběh-
ne v termínu od 24. 9. do 10. 12. 2003.
Dopolední kurzy jsou určeny přede-
vším pro maminky s dětmi na mateřské
dovolené. V průběhu kurzu nabízíme
hlídání dětí a lehké občerstvení. Na
Alfu je možné se přijít podívat zcela
nezávazně, např. jen na úvodní nebo na
některé další setkání. Další informace
o Alfě je možné získat na interneto-
vých stránkách www.centrumbutovi-
ce.cz, www.kurzyalfa.cz nebo telefo-
nicky na 251 610 850. Na oba kurzy je
možné se přihlásit už nyní.
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Katolická
Charismatická
obnova (KCHO)
Koordinátor obnovy: 
P. Pavel Semela, 
Pastorační středisko
Kolejní 4, Praha 6
160 00, obnovach@cbox.cz
http://www.cho.cz

Akce:
21. 6. 14:00–18:00 Celopražské set-
kání KCHO, kostel sv. Františka, Na
Sádce 18, Praha 4 – Chodov. Chvály,
promluva, modlitby, program pro mlá-
dež, mše svatá. Hlídání dětí a občers-
tvení zajištěno.
3. 6. 19:00–20:00 Adorace v kostele
sv. Josefa, Josefská 4, Praha 1 – Malá
Strana. Adoraci vede společenství při
farnosti sv. Tomáše

Otevřená společenství:
Praha 5 – Smíchov, úterý 20:00–
22:00, nám. 14. října, boční vchod do
kostela sv. Václava. Kontaktní osoba.
Hana Schmittová
Praha 10 – Vršovice, úterý 19:00
– 21:00, zadní vchod do kostela sv. Vá-
clava, nám. Svat. Čecha. Kontaktní
osoba: Václav Novák

KřesQanské
centrum –

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

St 7. 5. 19:00 Modlitební set
kání skupin CHO

Ne 1. 6. 15:00 Velká balónková
oslava dne dětí na zahradě

St 4. 6. 19:00 Modlitební set-
kání skupin CHO

So 7. 6. 20:00 Vigilie slavnosti
Seslání Ducha sv.

Ne 15. 6. 14:00 Otevřená mozai-
ková dílna

Ne 15. 6. 19:00 „Velehrad-Lon-
dýn našima očima“ (promítání 

o jezuitském domě v Londýně)
Čt 19. 6. 19:30 Koncert skupiny

Narcis
Čt 26. 6. 18:45 Pěvecké vystou-

pení dětí z Černobylu

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10
tel: 224 216 705 nebo 604 541 680
e-mail divadlo.miriam@volny.cz
www.volny.cz/divadlo.miriam

Ve čtvrtek 12. června v 19 hodin
– Dámy a pánové – Koncert hudební
skupiny Es Terra Pěja.

YMCA
Na Poříčí 12, Praha 1 

tel.: 224 872 407
604 842 279

zázn.: 224 872 163
e-mail: kluby@ymca.cz

Letní tábory Varvažov
(Zvíkovské podhradí )
Muzikantský tábor 12.–26. 7. 2003
– 15 dnů
kromě běžného táborového programu
čeká děti dopolední a večerní muzicí-
rování pod dohledem profesionálních
muzikantů. Hraní na hud. nástroj není
podmínkou, láska k hudbě ano! Ubyto-
vání v chatkách na břehu řeky Skalice,
v prostředí obklopeném lesy. Cena:
2.900 Kč (jídlo 5x denně)
Tvořivý tábor 12.–26. 7. 2003
– 15 dnů
kromě běžného táborového programu
čeká děti dopolední výtvarný program
pod vedením odborných lektorů (trá-
va, korálky, keramika, drátek, sláma,
dřevořezba, batika, ruční papír.).
Cena: 2.900 Kč (jídlo 5x denně)

YMCA
Živá rodina

občanské sdružení
115 30 Na Poříčí 12, Praha 1

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

Návštěva P. Richarda Rohra
O.F.M. v ČR v září 2003
Po inspirujícím turné v září 2001 (viz.
http://www.svobodat.com/rohr2001/)
Richard Rohr nabídl další návštěvu,
a to v září 2003. Návštěva bude organi-
zována ve spolupráci s YMCA – Živá
rodina.

Prvním veřejným bodem programu
patera Rohra bude 11. 9. večer v Brně

přednáška na téma „Spiritualita muže
a ženy“. Dále bude navazovat ve dnech
12.–14. září (pátek až neděle) víkendo-
vé soustředění pro omezený počet váž-
ných zájemců – mužů na téma „Všech-
no má své místo – kontemplativní my-
sl“. Dále v neděli 14. 9. večer v Praze
se bude konat přednáška na téma „Ces-
ta divokého muže“ o mužské duchovní
cestě a v pondělí 15. 9. „Budoucnost
Církve“. Další podrobnosti budou
zveřejňovány na webové stránce
http://www.chlapi.cz/rohr/2003.html
Informační kontakt: Tomáš Svoboda,
e-mail: svoboda@chlapi.cz; tel./fax:
220 980 888
http://www.chlapi.cz/rohr/2003.html

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

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

Ve čtvrtek 19. června 2003
v 19:00 v atriu Domova se koná kon-
cert souboru Vagantes – „Hrst starých
mincí“ aneb renesanční život z mnoha
stran. Zpívají Vagantes, recituje Pavla
Sovová. Vstupné 30 Kč, děti zdarma.

V neděli 22. června 2003
v 18:00 v kostele sv. Rodiny vystoupí
Smíšený pěvecký sbor dětí a rodičů
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Klubu přátel ZUŠ Klapkova. Vstupné
30 Kč, děti zdarma.

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

Čtvrtek 12. 6. 2003 v 15:30 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly
to však naše nemoci, jež nesl, naše bo-
lesti na sebe vzal“, rozhovor a modlit-
ba s nemocnými a za nemocné.

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
v Klubu u Panny Marie Sněžné (Klub
najdete při vstupu do Františkán-
ské zahrady vlevo)

Út 3. 6. 19:19 B e s e d a :
prof. PhDr. Zdeněk Matějček – dětský
psycholog

St 4. 6. 19:00 K o n c e r t :
evangelický farář SváGa Karásek

Po 9. 6. 19:19 B e s e d a :
Co nám chybí k plnému a šGastnému
životu? (pozvání přijali senátor Martin
Mejstřík, zastupitelka MČ Praha 1 Sta-
nislava Moravcová)

16. 6.–22. 6. V ý s t a v a
mladých fotografů Jindřicha Částky
a Pavla Vávry

Po 16. 6. 18:30 v e r n i s á ž
výstavy

Út 17. 6. 18:30 P o v í d á n í
o ekumenickém Kirchentagu a ekume-
nismu s Mgr. Martinem Vaňáčem

St 26. 6. 18:00 K o n c e r t :
flétnová třída Studia M

Centrální katolická knihovna
Thákurova 3, Praha 6

5. 6.–7. 7. 2003 denně od 9 do 17
hodin, v úterý a ve středu do 20 hodin
je otevřena výstava k 30. výročí úmrtí
varhaníka, hudebního skladatele a pře-
kladatele Otta Alberta Tichého.

Zvonkohra v Loretě
Také v červnu bude řada příležitostí
poslechnout si karionisty pana Mgr.
Radka Rejška a pana Kamila Nováka,
jak rozeznějí loretánskou zvonkohru:

Neděle 1. června ve 12 h. a v 18 h.:
Píseň „PřijV ó Duchu přesvatý“ a im-
provizace

Neděle 8. června ve 12 h. a v 18 h.:
Píseň „PřijV ó Duchu přesvatý“ a im-
provizace

Neděle 15. června ve 12 h. a v 18 h.:
Píseň „Miluj Pána Boha svého“ a im-
provizace

Čtvrtek 19. června ve 12 h.: Písně
k Pánu Ježíši

Neděle 22. června ve 12 h.:
A. M. z Otradovic: výběr z Loutny če-
ské, Ch. Gounod: Ave Maria

v 18 h.: Hymnus Ave maris stella,
improvizace

Úterý 24. června ve 12 h.: improvi-
zace

Pátek 27. června ve 12 h.: Písně
„K nebesům se orla vzletem“, „Ježíši
Králi“

Sobota 28. června ve 12 h.: Marián-
ské písně

Neděle 29. června ve 12 h.: Píseň
„Na skále založen stojí“,
L. Boëllmann: Postludium

v 18 h.: Píseň „Na skále založen
stojí“, improvizace

Varhanní hudba v Loretě:
V uplynulých dvou letech si získaly
velkou oblibu sobotní krátké produkce
na unikátní varhany v kostele Narození
Páně v pražské Loretě.

Také letos vždy v sobotu od 15 h. do
15:15 h. a od 15:30 h. do 15:45 h. je
příležitost vyslechnout hru pražských
varhaníků. Můžete při tom navštívit
a prohlédnout si celý areál i s klenotni-
cí anebo pouze vyslechnout varhanní
minikoncert. Vždy však budete v Lore-
tě vítáni. Bratři kapucíni.

Duchovní cvičení
pro svobodné dívky
Zveme vás na duchovní cvičení pro
svobodné dívky ve věku 18–25 let
v Exercičním domě v Českém Těšíně.

Tyto exercicie jsou zaměřeny na po-
volání k Bohu zasvěcenému životu.
Chtějí věřícím dívkám zprostředkovat
setkání s Bohem a pomoci v hledání je-
jich životní cesty. Vede je P. Robert
Kunert SJ.

Termín: od čtvrtka 3. 7. 2003 17:00
do neděle 6. 7. 2003 13:00

Zájemkyně se mohou přihlásit do
30. 6. 2003 na adrese: Exerciční dům,
Masarykovy sady 24, 737 01 Český
Těšín, tel.: 558 712 646.

Z historického
kalendáře

1. června 1618 Jezuité byli vypově-
zeni z Prahy a z Českého království.
2. června 1983 Pražský arcibiskup
kardinál František Tomášek obdržel ve
Svatovítské katedrále dopis s 3.397
podpisy věřících katolíků i protestantů,
v němž protestovali proti zásahu Státní
bezpečnosti vůči františkánům.
3. června 1963 Zemřel papež Jan
XXIII. (vl. jm. Angelo Giuseppe Ron-
calli). V roce 1962 zahájil II. vatikán-
ský koncil.
5. června 998 Theodatus, česky
Bohdal, zvolen pražským biskupem na
místo sv. Vojtěcha († 11. 6. 1017).
11. června 1988 Ve Svatovítské ka-
tedrále vysvěceni dva světící biskupo-
vé pro pražskou arcidiecézi – Jan Le-
beda a ThDr. Antonín Liška.
13. června 1968 Československá
vláda znovu povolila činnost řeckoka-
tolické církve.
20. června 1903 Zemřel papež Lev
XIII. (vl. jm. Gioacchino Vinzenza de
Pecci). Zjednal katolické církvi na
celém světě velkou vážnost (* 2. 3.
1810).
21. června 1963 Zvolen papež Pavel
VI. (vl. jm. Giovanni Battista Monti-
ni), milánský arcibiskup a kardinál.
Jako kardinál, po svém zvolení rozhodl
o pokračování II. vatikánského kon-
cilu.
23. června 1963 Papež Pavel VI.
prohlásil za blahoslaveného Jana Ne-
pomuka Neummana, rodáka z Pracha-
tic, biskupa filadelfského (USA).
24. června 1963 Zemřel PhDr.
a ThDr. Jaroslav Beneš, filozof a spi-
sovatel, profesor křesGanské filozofie
na UK (* 6. 4. 1892).
25. června 893 Zemřel sv. Ivan
Charvátský, první poustevník v Če-
chách. Žil v lesnaté krajině mezi Pra-
hou a Tetínem.
25. června 1933 Zemřel Kamil Hil-
bert, architekt, dovršitel stavby chrámu
sv. Víta po smrti Josefa Mockera
v r. 1899. Navrhl i mnohé stavby cír-
kevní (* 12. 2. 1869).
30. června 1868 Narozen ThDr.
Alois Musil, katolický kněz, spisovatel
a orientalista, cestovatel, náboženský
a kulturní historik († 12. 4. 1944).



5. července 1863 Papež Pius IX. ur-
čil tento den jako svátek sv. Cyrila
a Metoděje, a to nejen na Moravě, ale
i v Čechách.
7. července 1998 Ve Vatikánu zve-
řejněn apoštolský list papeže Jana
Pavla II. DIES DOMINI (O křesGan-
ském svěcení neděle).
9. července 1313 Dominikánky za-
koupily bývalou komendu templářů na
Starém Městě Pražském a založily
klášter sv. Anny.
11. července 1778 Zemřel Josef Ste-
pling, katolický kněz – jezuita, mate-
matik, fyzik a astronom. Ředitel obser-
vatoře v Klementinu v Praze
(* r. 1716).
21. července 1773 Papežskou bullou
Klementa XIV. DOMINUS AC
REDEMPTOR NOSTER zrušen jezu-
itský řád.
25. července 1968 Papež Pavel VI.
vydal encykliku HUMANAE VITAE.
31. července 1678 Arcibiskup Jan
Bedřich z Valdštejna vysvětil chrám sv.
Ignáce na Karlově náměstí.
2. srpna 1878 Narozen Jakub Deml,
katolický kněz, spisovatel († 10. 2.
1961).
4. srpna 1903 Zvolen papež Pius X.
(vl. jm. Giuseppe Sarto), benátský pat-
riarcha a kardinál.
6. srpna 1978 Zemřel papež Pavel
VI. (* 26. 9. 1897).
14. srpna 1893 Narozen ThDr. Fran-
tišek Dvorník, katolický kněz, historik
a byzantolog, profesor církevních dějin
na TF UK, profesor Harvardské uni-
verzity, publicista († 4. 11. 1975).
15. srpna 1388 Zemřel Vojtěch Raň-
kův z Ježova, český katolický teolog
a filozof, kanovník svatovítské kapitu-
ly a stoupenec církevních reforem.
27. srpna 1673 Posvěcení svatohor-
ské baziliky.

Arnošt Kelnar

Přečtěte si
Marianne Höptner & Helga
Höptner: Štěpánka a její kamarádi
Knížečka vhodná jako dar k prvnímu
svatému přijímání.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
104 stran, cena: 79,-

Kolektiv: Hluboce zraněni
Kniha je věnovaná problematice sexu-
álního zneužívání ze strany kněží. Po-
dává pohled teologický, psychologic-
ký, lékařský a pedagogický. K tématu
se v knize vyjadřují: MUDr. Slavoj
Brichcím (sexuolog), P. Józef Augus-
tyn – známý polský jezuita, má zkuše-
nosti s prací s mládeží, arcibiskup Te-
rrence Prendergast SJ z Kanady, arci-
biskup Jan Graubner a Mgr. Jeroným
Klimeš Ph.D. Předmluva – P. Aleš
Opatrný.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
96 stran, cena: 99,-

Inzerce
Nabídka studia
Svatojánská kolej – Vyšší odborná ško-
la pedagogická ve Svatém Janu pod
Skalou nabízí všem zájemcům tři roky
jedinečného studia! Jsme církevní ško-
la zřízená Arcibiskupstvím pražským
a nabízíme studium v oboru pedagogi-
ka – vychovatelství. Studium je zamě-
řeno na praxi a prohloubení znalostí
speciální pedagogiky. Absolventi mo-
hou pracovat jako učitelé a učitelky
v mateřských školách, mohou se uplat-
nit v církevní pastoraci rodin, ve vý-
chovně vzdělávací péči ve zdravotnic-
tví, u dětí zdravotně oslabených či po-
stižených, atd. Studium probíhá v pro-
středí Českého krasu v jednom
z nejkrásnějších míst naší země. Bližší
informace: tel.: 311 672 461, e-mail:
i n f o @ s v a t o j a n s k a k o l e j . c z ,
http://www.svatojanskakolej.cz. Stále
je ještě možné přihlásit se.

Akademické týdny, 
13. ročník, Nové Město nad
Metují (okres Náchod)
26. 7.–8. 8. 2003

Služby v areálu pokrývají veškeré
potřeby účastníků:

Ubytování v 4–6 lůžkových poko-
jích, chatkách i vl. stanech.

Strava 3 x denně (volba lehké nebo
vydatné večeře).

Dále občerstvení, prodej knih, hlí-
dání dětí, odvoz k linkovým spojům,
prodej nahrávek programu (MC) včet-
ně starších ročníků (637 titulů).

V areálu jsou hřiště a koupaliště.
V lesích, které louku obklopují a zvou
ke krásným vycházkám, je hojně malin
i hub. Vnější podmínky jsou připrave-
ny k tomu, abychom prožili příjemné
a pozitivně obohacující chvíle. Ostatní
záleží jen na nás všech. Přejeme si, aby
společné očekávání bylo splněno a těší-
me se na shledání.

Místem konání 13. Akademických
týdnů je opět Pavlátova louka u Nové-
ho Města n. Metují. Cesta k areálu bu-
de značena šipkami jako každý rok. Pro
účastníky budou na požádání k autobu-
sovému i vlakovému nádraží přistavo-
vána auta s označením „AT“. Vstup do-
mácích zvířat do areálu tábora správce
nepovoluje.

Členové odborů si mohou nechat
proplatit AT nebo jeho část jako rekrea-
ci. Na požádání poskytneme potvrzení.

Permanentka na přednášky zvýhod-
ní váš pobyt. Z ceny všech přednášek
v daném období bude poskytnuta pou-
kázka v hodnotě 30 % na nákup kazet
ze všech ročníků.

O podrobné informace a přihlášky si
pište na adresu:

Akademické týdny, Nádražní 219,
549 01 Nové Město nad Met., tel.: 494
622 302 nebo 777 194 760.

Bankovní účet: Čs. spořitelna Nové
Město n. Met., č.: 1182585349/0800;
tel: 777 194 750, 777 194 770.

Pořádáno ve spolupráci s ČKA, pod
záštitou Řádu bratří kazatelů, Nového
Města a biskupství královéhradeckého.
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