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Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potře-
by odpočinku. Únava zároveň způsobuje pokles pozornosti a výkonnosti. Na úna-
vu reagují lidé různě. Bu( příliš brzy (práci pak za ně musí udělat někdo jiný), ane-
bo pracují, dokud jim síly stačí, a pokoušejí se zahánět pocit únavy kávou nebo růz-
nými chemickými povzbuzujícími prostředky. Dlouhodobě se takovýto přístup ne-
vyplácí. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není totiž pravda, že lidé
dnes nemají dostatek volného času. Jenom si nedovedou zorganizovat práci tak,
aby jim volný čas vybyl.

Odpočívat lze dvojím způsobem: pasivně a aktivně. Při pasivním odpočinku
ustáváme od veškeré činnosti a ničím se nezabýváme. Aktivní odpočinek spočívá
ve vystřídání aktivity, která nás unavila, aktivitou jiného druhu.

Všechno má svůj čas. V každé chvíli je čas pro něco jiného. Pracovat v době mo-
dlitby je stejný nesmysl, jako v době, kdy má člověk obchodní jednání, zpívat ke

chvále Boží. Každý všední den má mít svůj čas s Bohem i svůj čas pro práci i svůj čas pro odpočinek. Stejně tak i každý tý-
den, měsíc a rok. „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas“ (srov. Kaz 3,1–11).

(Více k tématu naleznete na internetu na adrese: www.vira.cz/tema/odpocinek)

Rozhovor s P. Alešem Opatrným
o obnově farností
Před více než rokem započal v naší arcidiecézi proces obno-
vy farností. Jak bude takový proces probíhat a jaký je jeho
záměr? Rozhovor s biskupským vikářem pro pastoraci
P. Alešem Opatrným naleznete na str. 3.

Arcidiecézní pou� dětí 5. 6.
5. 6. se koná Arcidiecézní pou@ dětí v pražské katedrále, kte-
ré předchází tisková konference biskupa s výherci letošní ce-
loroční arcidiecézní soutěže. (Podrobné informace v rubrice
Arcidiecézního katechetického střediska na straně 7)

Prohlášení biskupů zemí EU
k volbám do Evropského parlamentu, 
aneb „Příležitost uskutečnit naše hodnoty“
Ve dnech 10. až 13. 6. 2004 bude volit 450 milionů obyvatel
ve 25 členských státech Evropské unie (EU) své zástupce do
Evropského parlamentu (EP). Zvolí celkem 732 poslanců,
kteří budou v EP reprezentovat jejich zájmy během příštích
5 let. Od prvních voleb do EP, které se odehrály již před 25
lety, význam této instituce neustále stoupá. 

(Pokračování na str. 5)

Pamatujte na vězně, 
aneb anonymní dopisování…
Projekt „Vězeňská péče“ je jedním z projektů, který běží od
začátku fungování Arcidiecézní charity Praha. Zpočátku se
jednalo o zasílání balíčků sociálně potřebným vězňům a do-
pisování s těmi, kteří během výkonu trestu ztratili kontakt
s rodinou a přáteli. (Pokračování na str. 4)

Poděkování a ohlednutí za poutí za kněžská
a řeholní povolání
Podle odhadu se letos sešlo na Svaté Hoře na 3. arcidiecézní
pouti za kněžská a řeholní povolání víc jak na 2000 lidí,
včetně 60 kněží. (Pokračování na str. 4)

Promluva kardinála Miloslava Vlka
při oslavě 660. výročí pražského arcibiskupství 
v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 24. 4.
Vážení přátele, mohli bychom se právem chlubit, že žádná
instituce, žádná organizace v naší vlasti neexistuje déle než
arcibiskupství, případně biskupství. (Pokračování na str. 2)

Tříměsíční cyklus formace
v Tuchoměřicích u Prahy (od ledna 2005)
Komunita Chemin Neuf pořádá od ledna 2005 v klášteře
v Tuchoměřicíh u Prahy tříměsíční teologický a formační
cyklus. Účastníci budou bydlet v klášteře a sdílet komunitní
život s bratry a sestrami Komunity. (Více na str. 9)

Pro důchodce je v Praze Řepích
k dispozici denní stacionář
Domov sv. Karla Boromejského nabízí volná místa pro po-
byt seniorů v Denním stacionáři. Stacionář poskytuje celo-
denní péči s plnohodnotným programem. 

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 163 00
Praha 6 – Řepy, tel: 235 323 248, email: radmila.folbergero-
va@domovrepy.cz, http:// www.domovrepy.cz

Kalendář letních akcí 2004
Přehledný výběr z letních akcí naleznete na poslední straně.

Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně



Z diáře otce kardinála
4. 7. 10:00 poutní mše sv., kostel sv.

Prokopa, Sázava
5. 7. 10:30 poutní mše sv. v rámci pro-

gramu Cyrilometodějských slav-
ností, Velehrad

6. 7. 17:00 mše sv. (300. výročí posvě-
cení kostela a 350. výročí přítom-
nosti sester voršilek v Praze), kos-
tel sv. Voršily, Praha

6. a 7. 7. plenární zasedání ČBK, Velehrad
8. 7. – 24. 7. dovolená I. část
25. 7. – 12. 8. dovolená II. část
23. 8. – 31. 8. kurz angličtiny – Londýn

Z diáře biskupa Malého
1. – 2. 6. Svatá Hora – setkání s kněžími

3. 6. Tetín – duchovní obnova pro ředi-
tele škol

4. 6. 15:30 setkání s dětmi z Ugandy
(PMD)

5. 6. 9:00 setkání s pomocníky v pas-
toraci

6. 6. 11:00 biřmování pro francouz-
skou komunitu – sv. Josef

8. 6. Klecany – vizitace
9. 6. 9:00 přijímací pohovory kandi-

dátů bohosloví
10. 6. 9:00 Husův dům – přednáška
11. 6. 20:00 Vyšehrad – vystoupení na

koncertě
13. 6. 9:00 Michle sv. František

z Assisi – biřmování
15. 6. 9:00 Svatá Dobrotivá – vikariát-

ní konference
16. 6. 8:00 P. Maria Sněžná – mše sv.

14:00 setkání s kněžími z církev-
ních škol

18. 6. 10:00 zasedání sněmovní komise
„Duchovní čtení dějin“

19. 6. 10:00 Hostivař – jáhenské svěcení
20. 6. 10:30 Zlíchov – biřmování
21. 6. 18:00 Svatá Hora – mše sv. pro

jáhny
22. 6. Kladno vizitace mateřské školy
23. 6. vizitace mateřské školy Studánka
24. 6. 17:30 Košíře mše sv.

25. – 26. 6.  Topolčianky – setkání teologů
27. 6. 11:00 Vinohrady sv. Ludmila biř-

mování

Z diáře biskupa Herbsta
5. 6. 9:00 arcidiecézní pou@ dětí
6. 6. 9:30 mše sv. s biřmováním v kos-

tele sv. Tomáše na Malé Straně

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Ze života arcidiecéze
Promluva kardinála Miloslava Vlka
při oslavě 660. výročí pražského arcibiskupství 
v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 24. 4. (Dokončení ze str. 1)
Mohli bychom právem poukazovat na to, že v této zemi mají věřící dávné, vydr-
žené právo více než kterákoliv jiná skupiny lidí, a nejen 660, ale více než tisíc let.
Mohli bychom oprávněně zdůrazňovat, že tvůrci kultury, kterou jsme zdědili,
jsou právě naši předkové, věřící lidé, křes@ané. Tuto skutečnost nebudu dále roz-
víjet, pouze ji připomínám, pro mnohé z vás, ale i proto, že náš národ na to dnes
rád zapomíná…

Toto veliké výročí slavíme už dnes, přestože přesné datum zřízení AP je 30.
duben. Nechtěli jsme oslavu stavět příliš do stínu vstupu do Evropské unie, všich-
ni budou mít mysl právě jen pro tu událost…

Nemůžeme však přehlédnout, že založení AP bylo činem evropského význa-
mu, který tehdejší Evropu ovlivnil… Český král a císař Karel IV. chtěl mít pro
svou říši právě v Praze pevný střed. Tehdejší pražské biskupství bylo dosud závi-
slé na vzdáleném arcibiskupství mohučském. Císař chtěl mít evropskou metropo-
li právě zde, v srdci Evropy. Karlův počin povýšení pražského biskupství na arci-
biskupství nebyl zneužitím náboženství pro politické cíle, ale Karlovy duchovní,
kulturní i politické plány byly spolu úzce spojeny. Víra a kultura ruku v ruce…
Evropa bez křes@anské kultury a duchovních hodnot byla naprosto nemyslitelná.
Karel jasně věděl, že taková Evropa by nemohla dobře fungovat… Proto také na
radu arcibiskupa Arnošta z Pardubic zakládá Univerzitu – duchovní a kulturní
pramen uprostřed Evropy a nejen pro Čechy… Rovněž v Karlově době se
v Roudnici rodí tzv. „devotio moderna“ – obnovný duchovní křes@anský proud,
který pak prochází Evropou. Odborník by dovedl dokonaleji a v celé šíři vyprá-
vět, co naši předkové v té době pro Evropu znamenali. Když na tuto slavnou do-
bu myslíme, matně vzpomeneme i na sv. Vojtěcha a jeho snahy obnovit Evropu
na křes@anských základech ve spolupráci s velkými osobnostmi své doby a na je-
ho snahu přinášet k nám vzdělání z Evropy, např. ze slavné církevní školy v Mag-
deburgu nebo duchovní obnovu clunyjskou… Jaká výměna darů! – a bez velkých
technických vymožeností… Tyto naše dary tvoří i dnes součást evropské kultu-
ry… Češi přijímali od Evropy, ale také jí v duchovních hodnotách vraceli… Kéž
by nás tato naše slavná minulost i dnes inspirovala – dějiny, učitelka života! …
Arcibiskupství pražské toho bylo velkým symbolem… A je nutné si to připome-
nout, protože naše současnost má nesmírně krátkou pamě@!…

Je nutné přiznat, že mezi společensko-kulturním prostředím doby Karlovy
a dnešní společností je veliký rozdíl… Můžeme se proto oprávněně zeptat, jaké je
vlastně poslání arcibiskupství, arcidiecéze dnes? V této zemi, v Evropě…? Řekl
bych, že z určitého pohledu stejné: přinášet společnosti, Evropě duchovní hodno-
ty, které tolik postrádá, a s důrazem hlásat, že Ježíš Kristus je základní kámen ži-
vota jedince i společnosti…

A proto událost, kterou slavíme, je pro nás nejen znamením a připomínkou, jak
slavnou minulost máme, co velikého naši předkové vykonali, ale je také výzvou
pro naši přítomnost. Aby Praha a pražská arcidiecéze mohla být reprezentativní
metropolí – jak to měl v úmyslu Karel IV., uskutečnil Arnošt z Pardubic velkou
obnovu arcidiecéze nejen po vnější stránce, co se týká uspořádání struktury die-
céze, ale také obnovu duchovního života, především kléru. Proto ustanovil kaza-
tele, formátory pro kněze. A blahodárně působil i v ostatních oblastech života ar-
cidiecéze.

Arcidiecéze a vůbec církev v této slavné době úzce spolupracovala se společ-
ností a svým duchovním bohatstvím jí sloužila. Je ale také pravda, že společnost
byla pro její hodnoty otevřená a přijímala je. I ze své strany úzce spolupracovala.
Vztah Karla IV. a Arnošta z Pardubic je toho zářným příkladem. Tato spolupráce
vytvářela slavnou dobu našich dějin. Velikost a slávu Karlovy doby dnes všichni
přijímají, jsme na ni hrdi, ale oddělujeme ji mnohdy od jejích kořenů, z nichž vy-
růstá, od duchovního základu a od působení církve v ní.
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8. 6. kanonická vizitace ve farnosti
Kladno – Rozdělov

12. 6. 10:30 mše sv. v Hájku
13. 6. 10:30 mše sv. s biřmováním

v kostele sv. Terezie od Dítěte Je-
žíše v Praze – Kobylisích

20. 6. 10:30 mše sv. s biřmováním v Ří-
čanech

21. 6. 18:00 mše sv. na Zlíchově
22. 6. kanonická vizitace ve farnosti sv.

Antonína v Praze – Holešovicích
26. 6. kněžské a jáhenské svěcení v Čes-

kých Budějovicích
27. 6. 8:00 mše sv. s biřmováním

v Odolené Vodě
15:00 jáhenské svěcení v Praze
– Liboci

28. 6. 18:00 mše sv. v Benešově
29. 6. 9:15 vikariátní konference vik.

Kolín v Pečkách
1. 7. 8:30 mše sv. na Bílé Hoře na za-

hájení arcidiecézního putování
mládeže

5. 7. Národní pou@ na Velehradě
6. 8. 16:30 mše sv. za povolání v kos-

tele sv. Ludmily
15. 8. mše sv. ve Staré Boleslavi
29. 8. 9:00 mše sv. v Kolíně

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.

Vedení a organizování (pout-
ních) průvodů mimo kostel
Kompetentní autoritou pro vedení
a konání průvodů mimo kostel je farář
nebo administrátor farnosti (srov. kán.
530 č. 6 CIC). Smyslem tohoto ustano-
vení není omezovat skutečnou zbož-
nost věřících, ale zajistit v církvi řád
a vazbu na odpovědné pastýře. Proto
organizování veřejných průvodů
a poutních procesí mimo kostel příslu-
ší farnosti v čele s farářem. Provádění
zmíněných průvodů, procesí a poutí si
tedy nemohou osobovat jednotlivé
skupiny zbožných věřících (by@ pří-
slušných farníků) ani např. společnos-
ti, hnutí, instituty, třebas mají církevní
uznání, anebo občanská sdružení. Má-
li legitimně uspořádané procesí nebo
průvod procházet územím farnosti ji-
né, je nutný souhlas příslušných du-

Výzva této slavné doby pro nás, pro církev? Jedním slovem: Obnova! Aby-
chom mohli dobře navazovat na své kořeny, jít ve slavné tradici našich předků, je
bezpodmínečně nutná obnova! O tu usiluje i sněm katolické církve, který právě
probíhá. Nutnost obnovy dobře cítili i poslední pražští arcibiskupové, kard. Beran
a kard. Tomášek, slavné paměti. Během příštích týdnů, příštího měsíce, si v před-
náškách, které navazují na dnešní slavnost a jsou publikovány na skládankách,
které máte v rukou, připomeneme právě tyto snahy, i to co dnes konáme pro to,
aby i dnešní církev, dnešní arcidiecéze mohla plnit svou životně důležitou úlohu,
své poslání pro společnost. Abychom jako arcidiecéze byli městem na hoře leží-
cím a světlem pro naši sešeřelou dobu, musí každý z nás být světlem. Výzva naší
slavné minulosti k nám, je výzvou ke každému z nás osobně. Je výzvou k obno-
vě vlastního života, ke spolupráci na společném díle, na společné obnově.

V dnešní slavnostní eucharistii budeme tedy děkovat za naši slavnou minulost,
za to čím církev mohla být a skutečně byla, a prosit za dary Ducha sv. pro naši
současnost, abychom dokázali být pro tuto dobu znamením, které lidé naší doby
budou ochotně přijímat…

Rozhovor s P. Alešem Opatrným o procesu obnovy farností
Před více než rokem započal v naší arcidiecézi proces obnovy farností. Jak bude
takový proces probíhat a jaký je jeho záměr? Nabízíme Vám rozhovor s biskup-
ským vikářem pro pastoraci P. Aleše m Opatrným.

Co si máme pod procesem obnovy farností představit?
„Proces obnovy farnosti“ je jakási zkratka, „firemní značka“ pro dlouhodobý

proces v pražské arcidiecézi, který probíhal a probíhá v několika rovinách. Jeho
cílem je zejména postupné přizpůsobování farní pastorace podmínkám a potře-
bám současnosti a nejbližší budoucnosti. Pražská arcidiecéze má jednu zvláštnost
– skládá se ze dvou přibližně stejně početných částí: jednou polovinou je Praha
a druhou vše, co leží za jejími hranicemi. Jsou to do jisté míry dva pastorační svě-
ty s řadou odlišností v podmínkách života i v problémech, které je třeba řešit.

V Praze je jedním z největších problémů a úkolů přítomnost církve a pastorač-
ní práce na sídlištích. To je na Chodově téma dobře známé. Potom má Praha ješ-
tě jednu zvláštnost a tou je střed města, který je „přeplněn“ kostely, dnes převáž-
ně obhospodařovanými řeholními společnostmi, ve kterém však neustále ubývá
trvale bydlících obyvatel, a to už od třicátých let 20. století.

Specifickým problémem venkova není jen nižší religiozita (ta se příliš neliší
od průměrné religiozity Pražanů), ale to, že křes@ané jsou na venkově rozptýleni
na poměrně velké ploše. Tvoří mnohde malé, izolované ostrůvky. A zatímco si
pražský katolík může sednout na tramvaj a kousek popojet nejen k jinému koste-
lu, ale i ke společenství, které mu vyhovuje, může si většina lidí na venkově pře-
sednout tak jedině na jinou židli doma u stolu. Jsou odkázáni do velké míry na to,
co se děje u nich v místě.

To je stručný popis situace. Ale jak byste podrobněji vysvětlil záměr toho zmí-
něného procesu?

Záměr je poměrně snadno vyjádřitelný, mnohem hůře uskutečnitelný. Vychází
z předpokladu, že farní pastorace není sice jedinou formou pastorace, ale je to for-
ma nejrozšířenější a zejména pro venkov asi dlouhodobě nejdůležitější. Má být
tedy podpořena a prohloubena tak, aby počítala s reálnými potřebami a s reálný-
mi zdroji (personálními i finančními) a umožňovala alespoň v některých místech
dlouhodobý rozvoj života církve. Počítat s rozvojem ve všech místech a obcích je
přání krásné, ale zcela nereálné. A k tomu přistupuje další důležitý bod: abychom
přešli od pouhého řešení okamžitých úkolů a problémů k činnosti, která je aspoň
v některých ohledech plánovaná na pět-šest let dopředu a která umožňuje cestu
postupných kroků. S poznámkou, že život organismu, kterým církev jako celek
i farnost je, lze plánovat jen v některých oblastech.

A průběh?
Jedna fáze, která začala loni a není ještě u konce, by se mohla nazvat poznáva-

cí. Byla uspořádána několikadenní setkání vždy tří nebo čtyř vikariátů s biskupy
a generálním vikářem, kteří vyslechli pohledy kněží na situaci v oblasti, kterou do-
bře znají, na svou vlastní práci a její podmínky. Po shrnutí a zhodnocení těchto po-
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chovních správců dotčených farností.
Nadto arcibiskup pražský stanovuje,
že veřejná procesí a průvody překraču-
jící hranice farnosti smí konat katoličtí
křes@ané a křes@anky jen se souhlasem
místního ordináře. Upozorňujeme rov-
něž, že konání eucharistických průvo-
dů veřejným prostranstvím podléhají
úsudku a rozhodnutí diecézního bisku-
pa vždy (srov. kán. 944 – §1 CIC).

Pou� české církevní provincie
do Kłodzka
Česká církevní provincie pořádá v so-
botu 26. června 2004 při příležitosti
640. výročí smrti 1. pražského arcibis-
kupa Arnošta z Pardubic pou@ k jeho
hrobu do polského Kłodzka. Pou@ po-
vede kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, metropolita a primas český.
Prosíme farnosti a větší skupiny pout-
níků, aby svou účast oznámili diecéz-
ním poutním referentům: Pražská arci-
diecéze: P. Stanislav Přibyl CSsR, Sva-
tá Hora 591, 261 80 Příbram II., tel.:
603 164 449, e-mail: basilica@svata-
hora.cz

Svatopetrská sbírka
na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 27. června
2004 proběhne Svatopetrská sbírka na
bohoslovce. Pro informaci uvádíme, že
při Svatopetrské sbírce na bohoslovce
se v r. 2003 vybralo v naší arcidiecézi
celkem 433.920,60 Kč. Předem děku-
jeme všem, kteří i letos svými příspěv-
ky podpoříte přípravu nových adeptů
kněžského povolání.

Lhůty k vyřizování spisů na
Arcibiskupství pražském
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, stanovil s účinností od 1. dub-
na 2004 lhůtu pro vyřizování podání
na Arcibiskupství pražském na 30 dnů.
To znamená, že jakékoli podání, pokud
není ujednáno jinak, musí pracovníci
arcibiskupství vyřídit do 30 dnů ode
dne, kdy je podání doručeno, nebo mu-
sí do této lhůty kontaktovat odesílatele
písemnosti (autora podání), vysvětlit,
proč nelze podání vyřídit ve stanovené
lhůtě, a sjednat s ním termín, do kdy
bude věc vyřízena. Pro případ, kdy by
ze strany pracovníků arcibiskupství
nebyla lhůta dodržena, může se odesí-
latel písemnosti (autor podání) obrátit
na kancléřku Arcibiskupství pražské-
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znatků proběhne do léta druhé kolo, tj. setkání, kde budou témata více strukturo-
vána. Minulá setkání měla zřejmě význam hlavně pro mimopražské vikariáty.

Druhou fází byly rozhovory generálního vikáře s kněžími z jednotlivých vika-
riátů, během nichž se dohodla představa o výhledech na změnu struktury vikariá-
tů. Pokračovalo se tím v zpřesňování určitého výhledového plánování, které vy-
chází jak z religiózní situace vikariátů, tak z personální situace v diecézi a z její-
ho vývoje.

Třetí fází je tvorba pěti-šestiletých pastoračních plánů vybraných farností. Ta
zřejmě proběhne na podzim letošního roku.

Čtvrtou, která probíhá dlouhodobě, je pomoc v rozvoji některých nesporně
užitečných a farnost oživujících programů a aktivit v jednotlivých farnostech.

Bude trvat stávající sí6 farností, nebo se bude zásadně měnit?
Sí@ farností je jistě užitečná věc, ale její provedení mnohde neodpovídá rozlože-

ní obyvatel a religiozitě, proto se na venkově počítá se slučováním farností do vět-
ších celků. Prvou vlaštovkou je právě provedená úprava v rakovnickém vikariátu,
kde byly stávající farnosti (bylo jich 26) sloučeny do čtyř celků. Přinese to určité
zjednodušení nezbytné administrativy (účetnictví) a snad to i psychologicky po-
může tomu, kdo tyto farnosti spravuje. Pro vlastní křes@anský život to ovšem ne-
musí nic znamenat – život církve se rozvíjí z víry a realizované lásky. Je to ale jed-
na z věcí, které mohou aspoň v nějakém ohledu zlepšit podmínky života farnosti.

V Praze je ovšem problém úplně jiný. Tam by zřejmě bylo třeba zřídit ještě ně-
kolik farností na sídlištích a hlavně zde rozvíjet činnost, která se neomezuje jen
na bohoslužby. Půjde to ale pomalu, protože chybí objekty, v nichž je možné ně-
co podnikat, a finance na jejich budování.

Děkuji Vám za rozhovor, Petr Krampl
(Se svolením převzato z „Chodovin“ 4/04 –

zpravodaje farnosti v Praze Chodově, zkráceno)

Poděkování a ohlednutí za poutí za kněžská a řeholní povolání
(Dokončení ze strany 1)

Rád bych touto cestou poděkoval všem poutníkům, ale rovněž i ostatním, komu
leží otázka duchovních povolání na srdci a svými modlitbami a obě@mi se angažu-
jí na tomto klíčovém poli života církve. Letošní hojná účast osvědčila již určitou
míru vytrvalosti, která otvírá naše srdce pro přijetí Božích darů. Věřím, že neuni-
ká vaší pozornosti povinnost vkládat do přímluv prosby na tento úmysl a že jednou
měsíčně, jak bylo již dříve rovněž stanoveno, se ve farnosti slaví eucharistie za po-
volání z příslušného mešního formuláře. Povzbuzeni letošním průběhem pouti při-
pravujeme se na příští rok, kdy bude tato pou@ v přibližně stejném termínu.

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

Pamatujte na vězně, aneb anonymní dopisování…
Projekt „Vězeňská péče“ je jedním z projektů, který běží od začátku fungování
Arcidiecézní charity Praha. Zpočátku se jednalo o zasílání balíčků sociálně po-
třebným vězňům a dopisování s těmi, kteří během výkonu trestu ztratili kontakt
s rodinou a přáteli.

To je jeden z největších problémů, se kterými se tyto osoby potýkají. Činnost
charity se postupně rozšiřuje o přímou pomoc ve vazbě a výkonu trestu. Vězeň
má možnost poznat konkrétního pracovníka charity, který ho ve věznici navštíví
a obeznámí s nabídkou charitních sociálních služeb. Před propuštěním je mu dán
konkrétní kontakt na poradnu, která se nachází v Azylovém domě sv. Terezie, aby
se měl po výstupu na koho obrátit.

Ze zkušenosti víme, že bez předběžného kontaktu nás klient sám nevyhledá.
Po několikaletém trestu člověk ztrácí orientaci ve svobodné společnosti a jen vý-
jimečně se dokáže v tomto prostředí pohybovat. Našim novým cílem je oriento-
vat se na problematiku propuštěných a pomoci jim, pokud o to projeví zájem,
postupně se opět zařadit do společnosti, vytvořit si stabilní sociální zázemí a sna-
žit se tak zabránit recidivě. Náš klient dostane v poradně základní informace
o úřadech, které musí navštívit, nebo mu poskytneme osobního asistenta, který
mu pomůže při úředních jednáních.



ho, JUDr. Ing. Marii Kolářovou (tel.:
220 392 102 nebo 724 091 828 nebo 
e-mail kolarova@apha.cz) a požádat ji
v této věci o pomoc.

Duchovní cvičení pro
kandidáty trvalého jáhenství
a pastorační pracovníky
Duchovní cvičení pro kandidáty trva-
lého jáhenství a pastorační pracovníky
ve farnosti (lektory, akolyty, osoby po-
věřené k podávání sv. přijímání apod.),
muže i ženy, se uskuteční letos opět
v Exercičním domě na Svaté Hoře
u Příbrami. Exercitátorem bude podle
předběžného příslibu P. František Líz-
na, SJ. Začátek je v pondělí 20. září
2004 večer a závěr v pátek 24. září
2004 ráno. Cena je 300 Kč na osobu
a den. Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk
Dubský, trvalý jáhen, Římskokatolická
duchovní správa u kostela sv. Ignáce,
Ječná 2, 120 00 Praha 2, tel.: 221 990
200 (práce), 224 922 682 (domů). Zá-
vazné přihlášky zasílejte nejpozději do
15. června 2004.

Dočasné uzavření kostela
sv. Josefa
Rektor kostela sv. Josefa na Nám. Re-
publiky, Praha – Nové Město sděluje,
že souběžně s pracemi na staveništi
v sousedství budou prováděny i práce
uvnitř kostela. Od 17. května do konce
měsíce srpna 2004 bude kostel sv. Jo-
sefa uzavřen.

Změny adres a kontaktů
� Římskokatolická duchovní správa
u kostela Panny Marie matky ustavičné
pomoci Praha – Malá Strana má nové
IČO 73633097.
� Římskokatolická duchovní správa
u kostela sv. Ignáce Praha - Nové Město
má fax 221 990 219 a e-mail: ignac@
jesuit.cz.
� Mgr. Mariusz Klimczuk má mobilní
tel.: 721 936 119 a e-mail: mariuszk@
quick.cz.

Z act curiae 4/2004
Stanovisko k některým aspek-
tům činnosti Jana Konzala
Vzhledem k tomu, že podle určitých
signálů (např. Český bratr 3/04) mohlo
docházet u věřících k mylnému dojmu,
že je Jan Konzal oficiálním a uznaným
katolickým duchovním a že jeho názo-
ry jsou kompetentním stanoviskem
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Jak jsem v úvodu předeslala, velkým problémem je osamocenost vězně, které-
ho během pobytu ve věznici opouští jeho rodina, ztrácí manželku, děti a často
i rodiče (pokud je vůbec poznali).

Chtěla bych Vás všechny požádat, abyste nezůstávali lhostejní k této proble-
matice. Pokud byste chtěli formou anonymního dopisování pomoci opuštěným
vězňům, kontaktujte mě:

Ivana Ludínová, vedoucí projektu, ADCH Praha, projekt „Vězeňská péče“,
Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel.: 737 282 801, 224 465 519, 222 510 436,
e-mail: vezenstvi@charita-adopce.cz

„…Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi, pamatujte na ty, kdo
trpí, vždy@ i vás může potkat utrpení…“ (List Židům 13,3)

Prohlášení biskupů zemí EU k volbám do Evropského
parlamentu, aneb „Příležitost uskutečnit naše hodnoty“
Ve dnech 10. až 13. 6. 2004 bude volit 450 milionů obyvatel ve 25 členských stá-
tech Evropské unie (EU) své zástupce do Evropského parlamentu (EP). Zvolí cel-
kem 732 poslanců, kteří budou v EP reprezentovat jejich zájmy během příštích
5 let.

Od prvních voleb do EP, které se odehrály již před 25 lety, význam této insti-
tuce neustále stoupá. Společně s Radou ministrů, reprezentující národní vlády,
přijímá zákony, které v mnoha aspektech ovlivňují náš každodenní život. Schva-
luje rozpočet EU, a má tak poslední slovo v rozhodování, jakým způsobem budou
použity finanční zdroje Unie. Ze své činnosti se poslancům zodpovídá Evropská
komise a další unijní instituce. Legitimita a autorita budoucích členů EP záleží na
rozhodnutí těch obyvatel EU, kteří se rozhodnou ve dnech 10. až 13. 6. využít
svého volebního práva. Z toho důvodu máme my všichni zájem a zároveň i mo-
rální povinnost evropských voleb se zúčastnit.

Vyzýváme katolíky a všechny voliče, aby se informovali o kandidátech a poli-
tických stranách, které kandidují do EP. Jakožto křes@ané můžeme čerpat z evan-
gelia a sociálního učení církve a s těmito základními principy konfrontovat posto-
je kandidátů. Zvláště pozorně bychom měli posuzovat postoje politických kandi-
dátů v následujících oblastech:
� Respekt k životu

Jako křes@ané ctíme posvátnost a nedotknutelnost života od početí do okamži-
ku přirozené smrti. Ačkoliv EP nemá kompetence legislativně upravovat prová-
dění potratů a eutanázie, je třeba se ptát, zda budou kandidáti prosazovat respekt
k lidskému životu ve všech stádiích a budou ho garantovat při financování vědec-
kých výzkumů.
� Ochrana životního prostředí
� Podpora rodiny

Pro většinu Evropanů je rodina primárním zdrojem bezpečnosti, stability,
vzdělání apod. Jak bude EP podporovat rodinu založenou na manželském svazku
jakožto základní jednotku společnosti?
� Vzdělání, kultura a mládež
� Podpora utečenců, imigrantů a pomoc nejchudším oblastem světa
� Mír, bezpečnost a svoboda
� Poctivost ve veřejném životě

Jakým způsobem bude EP podporovat transparentnost a poctivost ve veřejné
správě, i ve vlastních řadách?
� Dialog s náboženstvími

Jak může EP napomoci k uznání specifické identity a přínosu náboženství pro
společnost?

Dokument ratifikovalo 20 evropských biskupů, delegátů COMECE, mezi ni-
mi také pražský světící biskup Václav Malý. Plný text prohlášení je k disopizici
v německém, anglickém a italském jazyce na webu tiskového střediska ČBK
http://tisk.cirkev.cz

(Martin Horálek, se svolením převzato z Tiskového střediska ČBK)



a zrcadlí v plnosti učení katolické
církve, považujeme za nutné vyjádřit
následující stanovisko:

V letech komunistického režimu se
Jan Konzal, podobně jako řada jiných,
dal jako ženatý muž tajně vysvětit na
katolického kněze, později i biskupa.
Vysvěcení většiny „podzemních“ kně-
ží bylo po pádu komunistického reži-
mu kompetentními autoritami zkou-
máno a většina z nich byla po splnění
příslušných podmínek, mj. bylo nutno
odstranit pochybnost o platnosti svěce-
ní, zařazena do oficiální pastorační
práce, jak bylo jejich přání. Toto řešení
se na Jana Konzala nevztahovalo, ne-
bo@ sám o zařazení do církevní služby
nežádal. Naopak, bez jakéhokoliv po-
věření a v rozporu s příslušnými auto-
ritami se vydal vlastní cestou. Kongre-
gace pro nauku víry, jakožto jediná
kompetentní instituce v katolické
církvi, uveřejnila ve svých Směrnicích
r. 1992, že biskupské svěcení Jana
Konzala je pochybně platné a jmeno-
vaný že se písemně vzdal vykonávání
tohoto úřadu. Podobně i jeho kněžské
svěcení bylo shledáno pochybně plat-
ným. Věřící, kteří od něj přijímají svá-
tosti, je tedy přijímají nedovoleně a vy-
dávají se do nebezpečí, že je přijímají
i neplatně.

Pražská obec, jak se nazývá skupina
křes@anů a křes@anek kolem tohoto mu-
že shromážděná, vyrostlá z pozůstatků
podzemní činnosti římskokatolické
církve v dobách komunismu, je sepa-
rující se částkou těla Kristova, a tedy
není žádnou formálně uznanou součás-
tí katolické církve.

Kněžské svěcení
Pavel GÁBOR SI obdržel dne 12. dub-
na 2004 v kostele sv. Ignáce v Praze
z rukou Mons. Jaroslava Škarvady,
emeritního biskupa, kněžské svěcení.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
ThMgr. Zbigniew Ponichtera, farář ve
Zdicích 2. 6. 1984
P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM, farář
v Praze – Spořilově 11. 6. 1949
Mgr. Pavel Stajner, administrátor
v Králově Dvoře 18. 6. 1994
Mgr. Michal Vaněček, farní vikář

v Ondřejově u Prahy 18. 6. 1994
Mgr. Marek Halas, administrátor
v Čechticích 19. 6. 1999
Jan Birka, farář ve Všetatech

22. 6. 1969
Mgr. Petr Antoš, kněz pražské arcidie-
céze ve výslužbě 23. 6. 1979
ICLic. Vladimír Gajdušek, kněz plzeň-
ské diecéze, zástupce soudního vikáře
u ICS Praha 23. 6. 1979
František Hochman, výpomocný du-
chovní v Železné 23. 6. 1979
Mgr. Josef Pecinovský, okrskový vikář
a farář v Berouně 24. 6. 1989
Václav Divíšek, kněz pražské arcidie-
céze ve výslužbě 25. 6. 1944
Mgr. Daniel Herman, kanovník vyše-
hradské kapituly a tiskový mluvčí
ČBK 25. 6. 1989
RNDr. Mgr. Vladimír Kalík, administ-
rátor v Praze – Petrovicích

26. 6. 1999
Mgr. Michal Procházka, administrátor
v Brandýse nad Labem 26. 6. 1999
Mgr. Mariusz Andrzej Przygoda, farní
vikář v Rakovníku 26. 6. 1999
prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček,
kněz brněnské diecéze, profesor KTF
UK 27. 6. 1954
Antonín Doležal, probošt vyšehradské
kapituly a farář v Praze – Vyšehradě

27. 6. 1964
Oldřich Gengela, kněz pražské arcidie-
céze ve výslužbě 29. 6. 1954
Bořivoj Bělík, farář v Kladně – Rozdě-
lově 29. 6. 1969
Evžen Antonín Hlaváček, farář v Praze
– Radotíně 29. 6. 1969
Jiří Rozmajzl, farář v Příbrami – Bře-
zových Horách 29. 6. 1969
Ing. Viktor Frýdl, kněz pražské arci-
diecéze působící mimo arcidiecézi

29. 6. 1974
Josef Moulík, farář v Úhonicích

29. 6. 1974
Mons. Ing. Aleš Opatrný Th.D., bis-
kupský vikář 29. 6. 1974
P. Michael František Pometlo OFM,
farář u Panny Marie Sněžné v Praze
– Novém Městě 29. 6. 1974
P. Gorazd František Krušina OPraem.,
rektor kostela sv. Karla Boromejského
v Praze – Malé Straně 29. 6. 1999

Životní jubilea
Ing. Mgr. Robert Hanačík, administrá-
tor v Řevnicích 3. 6. 1959
Alois Špulák, kněz pražské arcidiecéze
ve výslužbě 4. 6. 1934

Václav Kružík, farář v Petrovicích
u Rakovníka 6. 6. 1954
Mgr. František Masařík, administrátor
farnosti Sedlec – Prčice 13. 6. 1969
Alois Křivánek, kněz pražské arcidie-
céze, působící v zahraničí 15. 6. 1919
Lubomír Neugebauer, farář v Přerově
nad Labem 21. 6. 1924
Mgr. Pavel Hraba, farář v Jincích

30. 6. 1944
Jubilantům srdečně blahopřejeme
a vyprošujeme hojnost Božího požeh-
nání.

Ustanovení
Mikuláš Uličný, jáhen pražské arci-
diecéze, byl s účinností od 19. ledna
2004 ustanoven k jáhenské službě
v Římskokatolické farnosti Řevnice,
Římskokatolické farnosti Karlštejn,
Římskokatolické farnosti Dobřichovi-
ce – Karlík, Římskokatolické farnosti
Liteň a Římskokatolické farnosti Vše-
nory.
Mgr. Piotr Józef Nowicki CSsR, já-
hen, byl na žádost řeholního představe-
ného s účinností od 1. dubna 2004
ustanoven k jáhenské službě v Řím-
skokatolické farnosti u kostela Nane-
bevzetí Panny Marie Příbram – Svatá
Hora.
P. Francis Hoang Minh Duc CSsR
byl se souhlasem řeholního představe-
ného s účinností od 1. května 2004
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Příbram – Sva-
tá Hora.
P. Anthony Pham Van Tinh CSsR
byl se souhlasem řeholního představe-
ného s účinností od 1. května 2004
jmenován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Příbram – Sva-
tá Hora.

Úmrtí
Václav Kratochvíl, kanovník Králov-
ské kolegiátní kapituly Nanebevzetí
Panny Marie na hradě Karlštejně, bý-
valý farář u sv. Jakuba v Příbrami, ze-
mřel dne 27. dubna 2004 ve věku ne-
dožitých 81 let, v 56. roce svého kněž-
ského života. Poslední rozloučení se
konalo 3. května 2004 v kostele sv. Ja-
kuba v Příbrami, pohřben byl na pří-
bramském hřbitově. Zemřelý byl čle-
nem CCC. R.I.P.
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Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Kolejní 4, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705

fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

Út 1. 6. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Obsah manželského slibu, průběh
svatebního obřadu
St 2. 6. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
So 5. 6. 9:00 Setkání pomocníků
v duchovní správě s Mons. Malým
So 12. 6. 9:00 – 14:00 Kurz pomoc-
níků v pastoraci
St 16. 6. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
Čt 17. 6. 18:30 Scénická dramatiza-
ce Erbenových balad „V poli mnoho
bylin stojí…“
Pá 18. 6. 20:00 Modlitba Taize

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

V sobotu 5. června 2004se koná Arci-
diecézní pou� dětí, na kterou srdečně
zveme děti a mládež Arcidiecéze praž-
ské do katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Od 10:30 poutní mše svatá
pro děti a mládež slavená s biskupem
Karlem Herbstem; od 11:15 organizo-
vaná společná prohlídka katedrály pro
účastníky poutě a jejich doprovod.

Poslední Katechetické úterý v tomto
školním roce bude 8. 6. od 17:00
– 19:00 hodin opět v ADKS. Na pro-
gramu jsou metody plánování výuky
a katechezí v novém školním roce
s přihlédnutím ke konkrétním situacím
místa, času, katechizovaným a potře-
bám farností.

Slavnostní zakončení Katolického
vzdělávacího a formačního cyklu pro
dospělé se bude konat 26. 6. od 9:00
v Arcibiskupském paláci. Absolven-

tům kurzu B budou slavnostně předána
osvědčení a účastníkům kurzu A upo-
mínkové listy. Studenti katechetického
kurzu (kurz C) budou pokračovat ve
studiu i příští školní rok. Všichni kur-
zanti se naposledy společně setkají
u malého pohoštění s organizátory
i některými vyučujícími.

Upozorňujeme, že v době letních
prázdnin od 28. 6. do 27. 8. neplatí
návštěvní hodiny ADKS. Konzultace
a návštěvy v našem středisku si v tom-
to období sjednávejte prosím předem
na tel: 220 181 317 nebo email:
adks@apha.cz.

V předstihu zveme na zářijové Kate-
chetické úterý v ADKS 7. 9. od 17:00
do 19:00 hod.

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 777, 220 181 613

e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

Přípravy na manželství
Podzimní společná příprava se usku-
teční v termínu 12. 10. až 30. 11. 2004
opět v pražském Pastoračním středis-
ku, přihlásit se je možné telefonicky
nebo mailem v Centru pro rodinu nej-
později do konce září.

O různých formách přípravy na
manželství pořádaných Centrem pro
rodinu nebo jinými subjekty se můžete
informovat 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.

List z naší rodinné kroniky
Celostátní kolo dětské literárně výtvar-
né soutěže „List z naší rodinné kroni-
ky“ vyvrcholilo 14. května předáním
cen vítězům v sídle UNICEF v Praze 5.

V silné konkurenci asi tisíce prací si
dobře vedli studenti Křes@anského
gymnázia v Praze 10.

V 3. kategorii (11 – 13 let), literárně
výtvarná část zvítězil Matyáš Bartoň,
v literární části téže kategorie se umís-
tily na druhém místě Ela Doležalová,
na třetím Rozálie Ryčková a čestné
uznání obdržel Eduard Wellner.

Z ostatních účastníků z Prahy a Stře-
dočeského kraje uspěli ve 4. kategorii
(14 – 16 let), literárně výtvarná část Eliš-

ka Sýkorová z Gymnázia Českolipská
(3. místo), zvláštní ceny poroty získali
kolektivní práce studentů Soukromého
gymnázia Minerva z Prahy 10 a žáků
Základní školy Na Smetance, Praha 2.

Nejlepší práce celostátního kola
soutěže budou vystaveny v červnu
v Pražské zoologické zahradě.

Virtuální výstava nejlepších literár-
ních a výtvarných exponátů mladých
autorů z Prahy a Středočeského kraje
se nachází na stránkách občanského
sdružení Rodinné centrum Praha
http://volny.cz/rc.praha/kronika.

Soutěž k desátému výročí Roku ro-
diny společně pořádaly Národní cen-
trum pro rodinu Brno a Asociace ro-
dinných center.

Osamělé maminky
Letní týdenní rekreačně vzdělávací po-
byty osamělých maminek s dětmi se
uskuteční v Hranicích na Moravě v ter-
mínech 3.–10. 7. 2004 pro maminky,
které se zúčastní této akce poprvé,
a 11.–18. 7. 2004 pro ty, které na poby-
tu osamělých již byly. Pořádá Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
772 00 Olomouc, telefon: 587 405 250-3,
e-mail: rodina@arcibol.cz.

Pravidelná setkání osamělých ma-
minek s dětmi budou pokračovat od
září v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze 5, Nových Butovicích v termí-
nech 11. 9., 2. 10. a 6. 11. vždy od 14
do 17 hodin.

Po prázdninách dále připra-
vujeme…
28. září se v rámci Národní pouti do
Staré Boleslavi uskuteční pou@ rodin.

K spoluvytváření programu bylo
pozváno (den před uzávěrkou tohoto
Zpravodaje) i Centrum pro rodinu. Rá-
di bychom navázali na to, co se osvěd-
čilo při diecézdních poutích rodin
v uplynulých dvou letech, ale potěší
nás i Vaše návrhy a nápady a uvítáme
Vaši případnou spolupráci – telefonuj-
te či mailujte do Centra pro rodinu!

V září opět obnoví svou bezplatnou
službu Psychologická poradna Centra
pro rodinu. Klienti se přihlašují telefo-
nicky v Centru.

23. října se uskuteční v Praze du-
chovní obnova pro rozvedené znovu se-
zdané manžele (9 – 15 hodin). Obnovu
povede P. Ondřej Pávek, přesné místo
konání bude upřesněno na plakátcích,
zářijovém Zpravodaji i na internetu.
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Na konec roku chystáme setkání
mladých manželů. Oslovit chceme
především ty, kteří prošli v uplynulých
dvou letech přípravami na manželství,
které pořádalo Centrum pro rodinu, ale
i další manžele, kteří uzavřeli církevní
sňatek v tomto století! Bližší informa-
ce budou průběžně doplňovány na in-
ternetových stránkách 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

Arcidiecézní putování mládeže
se uskuteční ve dnech 1. – 4. července
2004. Tentokrát půjdeme z Prahy přes
Hájek, Sv. Jan pod Skalou, Hostomi-
ce… do Kláštera augustiniánů ve Svaté
Dobrotivé (trasa je dlouhá asi 60 km).

Sraz je ve čtvrtek 1. července
v 8:00 hod. na konečné stanici tramvaje
č. 22 „Bílá Hora“. Vyrazíme po mši sva-
té, kterou budeme společně s otcem bis-
kupem Herbstem slavit v 8:30 hod.
v kostele Panny Marie Vítězné. Spát bu-
deme ve školách a v klášteře ve Svaté
Dobrotivé, o jídlo bude postaráno. Pří-
spěvek na celé putování je 300 Kč. Při-
hlásit se je možné do 15. června 2004.

Kurz animátorů 2004 – 2006
Tento dvouletý kurz je určen všem věří-
cím lidem mezi 16 až 24 lety (výjimky
jsou možné po domluvě), kteří se podí-
lejí na vedení společenství, zatím třeba
i jen okrajově, dále těm, kdo se na po-
dobnou práci připravují, a všem, kdo se
chtějí aktivně podílet na životě církve.

V rámci kurzu lze získat osvědčení
umožňující vedení táborů pro děti
a mládež. Na závěr kurzu všichni ab-
solventi dostanou osvědčení. Součástí
kurzu jsou tématické semináře a cviče-
ní z oblastí teologie, pedagogiky, psy-
chologie a praktické ukázky her, ani-
mace liturgie atd. Kurz obsahuje pět
víkendových setkání v roce.

V tomto školním roce probíhá první
ročník Kurzu animátorů 2003 – 2005.
Navštěvuje jej asi 60 mladých lidí ne-
jen z naší arcidiecéze. Jako hosté zde
již přednášeli či svoji účast přislíbili:
otec kardinál Miloslav Vlk, o. b. Karel

Herbst, o.b. Jaroslav Škarvada, P. Jan
Houkal, P. Tomáš Halík, P. Michal Ně-
meček, P. Jan Balík, P. Angelo Scara-
no, Marie Nováková, Michaela Dole-
žalová… Již nyní se můžeš přihlásit.

Škola Partnerství
Na Moravě tento kurz probíhá již ně-
kolik let, mladí lidé jsou za něj velmi
rádi, a tak jej připravujeme i v naší
pražské arcidiecézi. Kurz je určen pro
svobodné mladé lidi od 16 let, a to ne-
jen pro ty, kdo již s někým chodí, ale
také pro ty, kdo hledají, jakou cestou
jít, jaké je jejich životní povolání.

Škola partnerství obsahuje pět ví-
kendových setkání od října do dubna.
Přednášejícími jsou manželské páry,
lidé žijící v zasvěceném životě a od-
borníci z řad lékařů, psychologů…

Mezi témata, jimiž se Škola partner-
ství zabývá, patří například: Navazová-
ní vztahu; Od zamilovanosti k lásce;
Rozdíly mezi mužem a ženou; Mezi ro-
dinou a kariérou; Rozumné řešení kon-
fliktů; Je lepší milovat a ztratit než ni-
kdy nemilovat; Sexualita, přitažlivost
a pohlazení; Děti milované a chtěné;
Jsou naše sny naplňovány?… Kurz je
doprovázen knězem. Během setkání
bude čas i na workshopy, modlitbu,
osobní rozhovory s přednášejícími…
Více informací a přihlášky: e-mail:
adcm-pha@volny.cz; tel.: 244 910 469

Mladí dobrovolníci v církvi
„S důvěrou se na Vás, mladí přátelé,
obracejí biskupové Čech a Moravy,
abyste se nebáli nabídnout svůj čas,
své síly a schopnosti pro dobrovolnic-
kou službu v našich farnostech…“

Krok za krokem se v české společ-
nosti začíná rozvíjet dobrovolnická
služba mladých, kteří tak mohou část
svého života naplno věnovat službě
druhým lidem. Prožít rok pro druhé je
velkým obohacením.

Dobrovolnickou službu nabízí sa-
mozřejmě také církev – neobejdou se
bez ní charity, salesiánské oratoře, far-
nosti aj.

Existuje i projekt moderovaný Sekcí
pro mládež ČBK. Je zajímavý přede-
vším tím, že mladí dobrovolníci jsou ve
skupinách (většinou po třech) vysláni
biskupem do farností, aby tam s míst-
ním knězem tvořili společenství života
a služby. Projekt je zaměřen především
na evangelizaci dětí a mládeže. Přípra-
va zájemců začíná v říjnu a je vždy je-

den víkend v měsíci. O prázdninách je
zakončena asi měsíčním soustředěním
na jednom z diecézních center života
mládeže a poté jsou dobrovolníci vy-
sláni biskupem do farností.

Každý, kdo chce nabídnout rok své-
ho života službě v církvi, získá po-
drobné informace přímo na Sekci pro
mládež ČBK, tel.: 220 181 753; e-
mail: mladez@cirkev.cz.

Večery ve středu 16. června
se konají v areálu františkánského
kláštera při kostele Panny Marie Sněž-
né na Jungmannově náměstí ve středu
Prahy (stanice metra „Můstek“).

Začínáme společnou adorací
v 18:30 hod., následuje kulturní pro-
gram (koncert, divadelní představe-
ní…), přednáška či diskuse se zajíma-
vými hosty. Během celého večera mů-
žete posedět s přáteli a občerstvit se
v klubu nebo si prohlédnout výstavu.
Je zde možnost svátosti smíření
a osobního rozhovoru s knězem. Po-
každé je pro vás připravena soutěž
o ceny a tentokrát jeden z vás odjede
domů na novém horském kole… V le-
tošním školním roce jsou tyto „Večery
ve středu“ poslední a pokračovat bu-
dou opět od října 2004.

Prázdniny v Praze 1.–8. srpna
Věřil(a) bys, že skvělý týden prázdnin
se dá prožít i v náruči velkoměsta?

Od 1. do 8. srpna 2004 tě zveme na
prázdniny do Prahy, která v této době
nabízí plno netušených možností. Na-
příklad se podíváme do běžně nepří-
stupných podzemních prostor kostela
P. Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
a na věž; na cestách za poznáním a do-
brodružstvím nás bude provázet prů-
vodce, který zná snad o každém domě
nějaký příběh, chybět nebude modlitba
ani mše svatá, odpočinek v krásné pří-
rodě, koupání, táborák, společné veče-
ry v Nazaretu…

Přijet můžeš v neděli do 19:00 hod.
(lze přijet i na kratší dobu), s sebou je
potřeba vzít si spacák a příspěvek 500
Kč. Přihlásit se je možné telefonicky,
emailem, dopisem.

Víkendovka v Nazaretě
Zapomenutý!?
Kdo je vlastně Duch Svatý? Jaké jsou
jeho dary? Může i nám pomoci správ-
ně mluvit a správně jednat? Víkendové
setkání je připravované pro 12 – 15leté
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ve dnech 4. – 6. 6. 2004. Začátek je
v pátek v 18:00 hod. a končí nedělním
obědem. Do Nazareta se dostaneš tra-
sou metra C na stanici „Kačerov“ a pak
autobusem č. 114 na zastávku „Kunra-
tice“. Nazaret stojí hned vedle kostela.

Společenství v Nazaretě
V pondělí a úterý probíhají pravidelná
společenství pro 3 věkové kategorie
(do 16, 16 – 19, 19+). Budeš-li chtít
přijít, zavolej na tel.: 244 910 469.

XX. světový den mládeže
11. – 15. srpna v německých diecézích
a 16. – 21.srpna 2005 v Kolíně nad Rý-
nem, www.kolin2005.signaly.cz

Komunita
Chemin
Neuf

a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 

128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
224 921 314, e-mail: michael@
misie.cz, http://www.misie.cz

Setkání Kána pro manžele
Komunita Chemin Neuf a bratrství Ká-
na vás zve na letní týdenní setkání Ká-
na pro manžele ve dnech od 11. 7. do
17. 7. 2004 v klášteře v Tuchoměřicích.

Co to je setkání Kána?
Týdenní setkání Kána je příležitostí

udělat si čas jeden pro druhého. Spo-
lečný čas v páru může být pravý pros-
tor ke znovuobjevení a prohloubení
jednoty vašeho manželství.

Manželé dnes žijí ve společnosti,
která se neustále mění. Na setkání Ká-
na je čas pro vzájemné otevření se, tj.:
– zamyslet se nad smyslem manželství
a nad dnešní úlohou rodiny, pohovořit
si o tématech jako je komunikace, od-
puštění, sexualita, závazek, atd… – po-
dělit se ve vzájemné otevřenosti o ra-
dosti, těžkosti a otázky nás všech…
– otevřít se Stvořiteli, který stvořil mu-
že a ženu a stále znovu je utváří.

Děti (od 3 do 17 let) se plně zúčast-
ní setkání Kána. Jsou svěřeny skupině,
která jim připravuje program her
a uvolnění, přiměřený jejich věku
a osobním potřebám.

Aby se rodiče mohli plně věnovat
setkání, je vhodné, aby s sebou nebrali
děti mladší tří let.

Mládež od 18 let se může, pokud
chce, zapojit do služby dětem.

Komunita Chemin Neuf byla založe-
na ve Francii v roce 1973. Je římsko-
katolickou komunitou s povoláním
k ekumenismu, do níž patří křes6ané
různých vyznání. Setkání Kána existuje
ve 40 zemích a v letošním roce, dá-li
Bůh, proběhne u nás už po jedenácté.
Komunita organizuje sekávání nejen
pro manžele, ale také pro mládež.

Získat další informace a přihlásit se
můžete bu( písemně na adrese Komu-
nita Chemin Neuf, Školní 1, 252 67
Tuchoměřice, nebo telefonicky: 220
199 441, 220 199 442, popř. fax. 220
950 023, popřípadě můžete mailovat:
kana@chemin-neuf.cz.

Prohlédnout si a přihlásit se můžete
také přes naše webové stránky:
www.chemin-neuf.cz.

Tříměsíční cyklus formace
v Tuchoměřicích u Prahy
(od ledna 2005)
Komunita Chemin Neuf pořádá od led-
na 2005 v klášteře v Tuchoměřicíh
u Prahy tříměsíční teologický a for-
mační cyklus. Účastníci budou bydlet
v klášteře a sdílet komunitní život
s bratry a sestrami komunity. Zúčastní
se přednáškových cyklů z oboru teolo-
gie a spirituality. Součástí formace bu-
de osobní modlitba a společná liturgie,
práce, služba v domě a služba církvi
(podíl na evangelizačních akcích
apod.). Mezi účastníky budou pravdě-
podobně kromě Čechů také lidé z Pol-
ska, Běloruska, Slovenska. Formační
cyklus A 17. 1. – 15. 4. 2005 v kláštře
v Tuchoměřicích u Prahy. Kontakt:
Komunita Chemin Neuf, Školní 1, 252
67 Tuchoměřice, tel.: 220 199 441 – 2,
http://www.chemin-neuf.cz

Katolická
Charismatická
obnova

Koordinátor obnovy: P. Pavel 
Semela, Pastorační středisko, 

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

Sobota 12. 6. 14:00 – 17:30 Celopraž-
ské setkání KCHO v chrámu sv. Apoli-
náře, ul. Apolinářská, Praha 2 – Nové
Město. O Kristově těle v nás, o nás

v Kristově těle a o pospolitosti. Motto:
„Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je
jedním z jeho údů.“ (1Kor 12,27)

Každé 1. úterý v měsíci, 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
– 21:30, boční vchod do kostela sv.
Václava, Nám. 14. října, 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.

Charismatická konference
už po patnácté a opět
v Českých Budějovicích
Hnutí katolické charismatické obnovy
pořádá i letos pro všechny zájemce
pravidelnou konferenci! Od úterý 6. 7.
do soboty 10. 7. 2004 se budou ve
Sportovní hale v Českých Budějovi-
cích střídat vždy 2 řečníci denně. Kaž-
dý den začíná, končí a je prolínán živý-
mi modlitbami.

Pozvání přijali mj. P. Vojtěch Ko-
det, Kateřina Lachmanová, s. Veronika
z Komunity blahoslavenství a další
z naší i zahraniční duchovní scény.

Pořadatel zajiš@uje ubytování i stra-
vování. Více informací je možno zís-
kat na www.cho.cz, kchk@cho.cz ne-
bo na informačních linkách 723 756
073, 777 872 927 (18:00 – 21:00).

Ludmila Korčáková

Česká
křes:anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

1. 6. 17:00 Politologicko-ekono-
mická sekce. Mgr. David Macek: Role
křes@anů v rozšířené Evropské unii.
Klementinum – Národní knihovna,
přednáškový sál č. 136 v 1. patře.
23. 6. 18:30 Kolegium katolických
lékařů. Prof. J. Matějka: Vztah svatého
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Lukáše k Praze. Klub III. interní klini-
ky 1. lékařské fakulty UK a FNV, Pra-
ha 2, U nemocnice 1 v 1. patře.

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.

Křes:anské
centrum –

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

Út 1. 6. 19:00 ALFA kurzy
St 2. 6. 19:00 Modlitební setkání
„Velká středa“
Ne 6. 6. 15:00 Balónková oslava
dne dětí s divadlem

19:00 Posezení s komedi-
antem Ví@ou Marčíkem
St 9. 6. 18:00 Koncert žáků SUŠ
Altera Pars I.
St 17. 6. 18:30 Koncert žáků SUŠ
Altera Pars II.
So 19. 6. 19:30 Rocková mše
Ne 20. 6. 18:00 Ekumenická boho-
služba

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží

Balónková oslava
Pořádá Balónkovou oslavu dne dětí,
která se uskuteční na zahradě Křes@an-
ského centra Jižní Město v neděli 6. 6.
2004 od 15:00 h. Na programu je po-
hádka Víti Marčíka – Šípková Růženka,
hry, soutěže, odměny. Vstupné 20 Kč.

Letní stanový tábor
Pro děti od 8 do 14 let, který se usku-
teční od 25. 7. do 7. 8. 2004 na tábořiš-
ti v Ratibořských Horách celotáborová
hra, táboření v krásné jihočeské příro-
dě, tábor vybudovaný na zelené louce
uprostřed lesů. Cena: 2500 (zahrnuje
ubytování, stravu, dopravu, programo-
vé vybavení, odměny). Termín pro po-
dání přihlášek je do 10. 6. 2004. Infor-
mace u hlavního vedoucího tábora –
Jiří Černý 777 144 942.

Prázdninový kemp – Jižní Město
pro děti od 7 do 12 let
Uskuteční se od 16. 8. do 20. 8. 2004,
pondělí – pátek od 10:00 do 17:00 h.

Volnočasové aktivity a zážitková
pedagogika. Místo konání: program
mimo výletů bude probíhat v prosto-
rách dětského klubu o.s. KAMÍNEK,
Modletická 1401, vchod A. Cena: 400
Kč zahrnuje jídlo, pití, vstupné, jízdné,
programové vybavení. Termín pro po-
dání přihlášek je do 30. 6. 2004. Infor-
mace u vedoucího kempu – Petra Míl-
ková, tel: 723 461 877. Akci grantem
podpořila MČ Praha 11.

Klub Na Dně

2. 6. 19:00 Divadlo Amatérů –
Erotikon

3. 6. 19:30 Koncert skupiny Šerbel
(folk – jazz – rock)

6. 6. 17:00 Divadlo Víti Marčíka –
Šípková Růženka

6. 6. 19:00 Divadlo Víti Marčíka –
Posezení s komedian-
tem Ví@ou

16. 6. 19:00 Koncert skupiny Lealoo
– kytarová pohoda

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
OFM v ČR v září 2004
Po inspirujícím turné v září 2001
a 2003 Richard Rohr nabídl další ná-
vštěvu, a to v září 2004. Návštěva bude
organizována ve spolupráci s YMCA –
Živá rodina. V sobotu 4. září v 10 hod.
dopoledne se v Praze 6 v kostele sv.
Vojtěcha, Kolejní ul. uskuteční pro ve-
řejnost přednáška na téma „Spiritualita

a kontemplace“. Další informace bu-
dou zveřejňovány na webové stránce
http://www.chlapi.cz/rohr/2004.html.

Informační kontakt: Tomáš Svobo-
da svoboda@chlapi.cz, tel./fax: 220
980 888, http://www.chlapi.cz/ro-
hr/2003.html.

Další zprávy
Svatá Hora
Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.
tel.: 318 626 351, fax: 318 624 744,
e-mail: basilica@svata-hora.cz Oteví-
rací doba: pondělí – sobota 5:45
– 18:00; neděle: 5:45 – 16:45

14. 6. – 18. 6. Exercicie pro ženy
(P. Josef Michalčík, CSsR).
20. 6. 272. výročí Korunovace
milostné sošky Panny Marie Svatohor-
ské. Mše svatá v 9:00 hodin. Hlavní
celebrant Mons. Michael Slavík, gene-
rální vikář pražské arcidiecéze. Po mši
sv. korunovační průvod. 
11. 7. 17:00 Koncert na podporu
stavby nových varhan
12. 7. – 17. 7. Exercicie pro katolické
pedagogy a katechety (P. Jaroslav
Brož, Th.D.)
26. 7. – 2. 8. Exercicie pro katechety
a pedagogy (P. prof. JUDr. ThDr. Mi-
roslav Zedníček)
1. 8. – 5. 8. Kurz chrámové praxe
pro varhaníky – II.
8. 8. 17:00 Koncert na podporu
stavby nových.
15. 8. Poutní slavnost Nanebe-
vzetí Panny Marie. Hlavní mše sv.
v 9:00.
15. 8. 17:00 Mariánské nešpory.
16. 8. – 20. 8. Exercicie pro katolické
pedagogy a katechety (P. Jaroslav
Brož, Th.D.)
22. 8. – 28. 8. Exercicie pro kněze
(Mons. Jaroslav Škarvada)
4. 9. 9:00 Pou@ bývalých svato-
horských ministrantů – basilika.
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Pozvání na setkání
neplacených pomocníků

v pastoraci
Zvu neplacené pomocníky v pastora-
ci na setkání v sobotu 5. června 2004
do Pastoračního střediska v Praze.
Setkání začíná v 9:00 mší sv. a bude
končit ve 12:00 občerstvením.

† Václav Malý, biskup
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Týden v Taizé 4. 7. – 11. 7. 2004
V letošním roce se opět chystáme
s YMCA – ŽR do Taizé. Odjezd z Pra-
hy – 3. 7. a příjezd do Prahy – 12. 7.
2004. Cena jízdenky autobusem tam
a zpět: 2500 za osobu. Poplatek za
ubytování a jídlo, činil v loňském roce
35–45 EU pro dospělé a 25–35 EU pro
mládež (rozmezí je uvedeno tak, aby
každý zaplatil cenu dle svých možnos-
tí). Informace u M. Hoškové: 603 568
222, nebo u Z. Pavlasové: 604 479 724.

Řk farnost Sázava
pořádá jubilejní svatoprokopskou pou@
na Sázavě – 800 let od svatořečení sv.
Prokopa.
3. 7. 10:00 Mše sv. – kněžská pou@

18:00 Večerní chvály byzant-
sko-slov. obřadu
Celonoční adorace v kryptě kostela
(21:00 – 6:00)
4. 7. 8:30 Mše sv. kolínského vi-
kariátu

10:00 Slavná mše sv., celeb-
ruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský

Provincie kapucínů v ČR –
Exerciční dům
Loretánské nám. 6a, Praha 1 – Hrad-
čany, CZ-118 00
Duchovních cvičení
11. 9. – 14. 9. „Manželství – trvalé
svátostné poslání“ – pro manželské pá-
ry. Duchovní vedení: Štěpán Faber,
diakon.
7. 10. – 10. 10. „Služebníku věrný,
poj( se radovat se svým Pánem“ – pro
pomocníky ve farnosti. Duchovní ve-
dení: Ing. Martin Opatrný, diakon.

Přijímají se pouze písemné přihláš-
ky. Informace – kontakt tel. 233 358
518; 233 355 372, mobil: 603 503 818,
e-mail: e.dům@mbox.vol.cz, ed.pra-
ha@volny.cz

Centrální katolická knihovna
Thákurova 3, Praha 6
Výstava obrázků Nejsvětější Trojice
s podnázvy: „Učení o Bohu v Troji-
ci a vývoj zobrazení“ a „Úcta k Nej-
světější Trojici a poutní místa“.

Výstava je zdarma přístupná veřej-
nosti a potrvá od 9. 6. do 28. 8. 2004,
denně od 9 do 17 hod., v úterý a ve
středu do 20 hod. Informace: tel.: 220
513 478, stajn_npu@volny.cz, Vítěz-
slav Štajnochr, autor výstavy.

Klub u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel:
222 246 243, e-mail: fara.pms@cen-
trum.cz
Út 1. 6. 19:19 Benefiční koncert:
skupina SONAGLIO

Povídání o Cadu
(možnost zakoupit africké předměty)
St 2. 6. 19:00 Vi d e o p r o j e k c e :
Slunce i v noci (italský film)
Po 14. 6. 19:19 Zpívání s kytarou,
doprovází Markéta a Petr Lutkovi
St 16. 6. 14:30 Přednáška s diapozi-
tivy (pořádá UKŽ)

18:30 Večery ve středu
(program pro mládež pořádá ADCM)
Po 21. 6. 19:30 Setkání se zastupite-
li MČ Praha 1 („Věci veřejné“)
St 23. 6. 19:19 Benefiční koncert na
podporu výstavby kostela sv. Alžběty
v Kbelích. Na programu jsou variace
na středověká a renesanční témata
v podání Michael Hromek Consort. 

Řád menších bratří františkánů
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Pra-
ha 1, tel: klášter – 224 490 350, mail:
praha@ofm.cz tel. fara – 222 246 243

Poutě v Hájku u Prahy
mše sv. vždy v sobotu v 10:30 hod.
5. 6. Společná pou@ evangelického
sboru u Salvátora a farnosti Panny Ma-
rie Sněžné s ekumenickou bohosluž-
bou (11:00 hod) a programem, farář
Miloš Rejchrt a P. Michal Pometlo
OFM
12. 6. Sobotní památka P. Marie, ce-
lebruje Mons. biskup K. Herbst SDB
26. 6. Studentská pou@, celebruje
P. Vladimír Slámečka OP
10. 7. Za internované kněze v Hájku,
celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr.
2. 8. 18:00 Panny Marie Andělské
– Porciunkula. Pěší pou@ po obnovené
poutní cestě z Litovic, celebruje P. Mi-
chal Pometlo OFM
14. 8. Vigilie Nanebevzetí Panny Ma-
rie, celebruje P. Vladimír Slámečka OP

Z historického
kalendáře

3. červen 969 Sv. Vojtěch od císaře
Otty II. v městě Veroně potvrzen na bi-
skupství české a od Willigisa, arcibis-
kupa mohučského posvěcen a pomazán.
11. červen 1234 Anežka Česká
vstoupila do kláštera klarisek. Papež

Řehoř IX. ji jmenoval abatyší.
11. červen 1949 Došlo k tzv. číhoš@-
skému zázraku.
19. červen 1949 Provokace agentů
StB vážně narušila mši sv. v chrámu sv.
Víta na Hradčanech. Arcibiskup ThDr.
Josef Beran na to internován ve své re-
zidenci.
27. červen 1984 Zemřel Metoděj
Habaň, kněz – dominikán, teolog a filo-
zof, šéfredaktor novotomistického
čtvrtletníku „Filosofická revue“.
30. červen 1364 Zemřel Arnošt
z Pardubic, první pražský arcibiskup,
první kancléř pražské univerzity. Polo-
žil základní kámen k novému chrámu
sv. Víta na Pražském hradě (* 25. 3.
1297).
4. červenec 1204 Papež Inocenc III.
prohlásil bývalého opata slovanského
sázavského kláštera PROKOPA za
svatého.
4. červenec 1609 Císař Rudolf II. vy-
dal Majestát zaručující náboženskou
svobodu, na základě české konfese
z r. 1575, stavům i poddaným.
7. srpen 1814 Papež Pius VII. ob-
novil řád Tovaryšstva Ježíšova v pů-
vodní formě pro celou církev (zrušený
v r. 1773).
19. srpen 1929 Zahájena stavba
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze na Vinohradech za účasti stra-
hovského opata Metoda Zaorala.
20. srpen 1914 Zemřel PIUS X.,
římský papež. Obnovil gregoriánský
chorál, misál a breviář. Podporoval
časté přijímání eucharistie. V r. 1909
založil v Římě Biblický institut. Dne
29. 5. 1954 prohlášen za svatého
(* 2. 6. 1835).
25. srpen 1039 Český kníže Břeti-
slav I. převezl z polského Hnězdna do
Prahy ostatky sv. Vojtěcha.

Arnošt Kelnar

Inzerce
Výuka italského a německého
jazyka

Eva Weberová, 120 00 Praha 2, Slo-
venská 19, tel. 224254510 nabízí výu-
ku jazyka italského a německého pro
začátečníky i pokročilé. Lze se obrátit
přímo na uvedenou adresu. Vhodnost
výuky též pro osoby duchovní doporu-
čuje Dr. Jiří Svoboda, metropolitní ka-
novník.



Kdy Název akce Kde Věk Pořádá info Poznámka
str.

1.7.–4.7. Arcidiecézní do kláštera augustiniánů mládež ADCM 8 z Prahy cca 60 km
putování mládeže ve Svaté Dobrotivé www.praha.signaly.cz

2.7.–6.7. Františkánské Cvilín u Krnova mládež Konvent minoritů Opava tel: 553 712 807
setkání mládeže

3.7.–4.7. Svatoprokopská pou@ Sázava 11 800 let od svatořečení 
sv. Prokopa

3.–10.7. Manželská setkání Kroměříž YMCA Ostrava tel.: 554 613 234; 
603 368 477; 
605 883 816

4.7.–11.7. Týden v Taizé Taizé (Francie) YMCA – Živá rodina 11 M. Hošková:
603 568 222

6.7.–10.7. Katolická charisma- České Budějovice 0–99 Katolická  9 www.cho.cz
tická konference charismatická obnova

11.7.–17.7. Duch. cvičení Klášter Tuchoměřice u Prahy Komunita Chemin-Neuf 9
pro manžele „Kána“

11.7.–25. 7. Jazyková škola Langport, Anglie 18–30 let Komunita Chemin-Neuf 9 cena: 200 – 220 E 
bez dopravy 

17.–24.7. Manželská setkání Frenštát pod Radhoštěm Centrum pro rodinu  Tel.: 777 244 245
a sociální péči Ostrava

23. 7.–5.8. Jazyková škola Chartres, Francie 18–30 let Komunita Chemin-Neuf 9 cena: 120 – 130 E 
bez dopravy 

23.–31.7. Manželská setkání Čáslav YMCA Živá rodina Praha Hegrlíkovi, 
284 690 020; 
602 690 020; 
602 212 734

25.7.–7.8. Dětský stanový tábor Ratibořské hory děti www.kaminek.org 10
26.7.–6.8. Akademické týdny U Nového Města nad Metují Akademické týdny o.s přednášky, koncerty

www.novemestonm.cz/ a kulturní akce
aktydny

30. 7 – 5. 8. Kytarová škola Chartres, Francie 18–30 let Komunita Chemin-Neuf 9
2.8.–14.8. Mezinárodní sbor Hautecombe, Francie 18–30 let Komunita Chemin-Neuf 9
3.8.–20.8. Cyklus Jan Křtitel Hautecombe, Francie 18–30 let Komunita Chemin-Neuf 9
4.–10. 8. Duch. cvičení –  Český Těšín pro Exerciční dům tel: 558 761 429, 

P. M. Glaser SJ všechny 558 761 423, 
737 930 713

4.8.–15.8. Mezinárodní Hautecombe, Francie mládež 4000 Kč (cesta, jídlo,
festival mládeže 17–35 Komunita Chemin-Neuf 9 ubytování, vstupné)

9.8.–20. 8 Jazyková škola Berlín, Německo 18–30 let Komunita Chemin-Neuf 9 cena: 180 – 200 E 
bez dopravy

14.8.–20.8. Duch. cvičení: Hautecombe, Francie 18–30 let Komunita Chemin-Neuf 9
Životní volba

15.8.–21.8. Exercicie: Olomouc Komunita Blahoslavenství,  cena cca: 1500,- 
Dolany tel.: 585 396 638

16.8.–21.8. Světový den mládeže Kolín n. R., Německo mládež 9 kolin2005.signaly.cz

Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02  Praha 1, obsah připravuje
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00  Praha 6,
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz, tel.: 220 181 754, fax: 224 314 258. Odpovědný
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Výběr z letních akcí 2004

Další nabídky akcí a programů:
� Dovolené rodin – letní rekreace. Je možno si vybrat z mnoha programů pro rodiče i děti. Kontakt: Centrum pro rodinu
a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, Marcela Ondrůjová, tel.: 542 217 464, www.rodiny.iol.cz
� Rekreační středisko královéhradecké diecéze Janské Lázně MARIANUM  tel/fax: 499 875 117,
www.volny.cz/marianum. Ubytování v jedno, dvou, tří a čtyř – lůžkových pokojích s možností stravování formou
polopenze. Ceny za lůžko od 150,-do 190,- Kč a slevy pro rodiny s více než jedním dítětem.


