
pražské arcidiecéze č. 6, červen 2005

Národní pou
 na Svatou Horu
Arcibiskupství pražské, farnost Svatá Hora, redemptoristé
a město Příbram vás zvou na Národní pou  při příležitosti
100. výročí povýšení Svaté Hory na papežskou baziliku.

Hlavní mši sv. v neděli 5. 6. v 10:00 bude předsedat kar-
dinál Miloslav Vlk, promluvu pronese kardinál Tomáš Špi-
dlík. Očekáváni jsou také všichni tři apoštolští nunciové, kte-
ří v novodobé historii působili na území naší vlasti. Program
pouti začíná již v sobotu 4. 6. v 19:00. (Pokračování na str. 3.)

Mons. Jan Machač oslaví devadesátiny
Své životní jubileum oslaví Mons. Jan Machač 1. června
2005. Dva dny před jeho devadesátými narozeninami uplyne
zároveň 62 let od kněžského svěcení, které přijal za Druhé
světové války (30. 5. 1943) v pražské katedrále. (Pokračo-
vání na str. 2.)

Kurz „Základy katolického náboženství“
Tento kurz celoživotního vzdělávání pro školní rok
2004/2005 pořádá Katolická teologická fakulta UK ve spolu-
práci s Arcidiecézním katechetickým střediskem AP. Cílem
kurzu je nabídnout široké veřejnosti doplnění základních
znalostí o křes anství z pohledu katolické tradice. Při setkání
se pravidelně střídají tato témata: Bible, Duchovní život, Cír-
kevní dějiny, Realita života církve i křes ana, Základy věrou-
ky, morálky a liturgie. (Pokračování na str. 6.)

Letní setkání osamělých maminek
Centrum pro rodinu zve všechny osamělé maminky (rozve-
dené, svobodné i vdovy) na Letní týdenní setkání ve dnech
2.–9. 7. 2005 do Olomouce. Na programu jsou mj. přednáš-
ky psychologa, dětského psychologa, psychiatra a kněze.
V průběhu přednášek je zajištěna péče a program pro děti.
(Pokračování na str. 7.)

Pozvěte si do farnosti divadlo
Divadelní společnost Petrklíč, jejíž stálou scénou je Divadlo
Miriam v Praze 10 – Strašnicích, nabízí ojedinělý projekt
„Divadlo v chrámu“, v němž se snaží vrátit dramatické umě-
ní současného typu do původního prostředí, v němž vzniklo
– do křes anského chrámu, kde má posílit vazby člověka
s Bohem. (Pokračování na str. 2.)

Je snazší nevěřit?
V tak složitém světě, jako je ten náš, se nevy-
hnutelně zmocňují pochybnosti každého člově-
ka. Pochybnost ovšem nemusí hned znamenat
odpadnutí od víry. Mohu poctivě přijímat otáz-
ky, které na mě doléhají, a držet se přitom Boha
i základního jádra víry. Na jedné straně se
mohu pokoušet nalézt řešení zdánlivých roz-
porů, na druhé straně ovšem mohu také důvě-
řovat, že i když nemohu nalézt odpověL na vše-
chno, řešení se přesto najde. I v dějinách teo-
logie se stále znovu objevují momentálně neře-
šitelné problémy, které nemá smysl násilně
interpretovat.

Tvrzení, že snazší je nevěřit, je relativní. Snad je to snadnější v tom smyslu, že je snadné uvolnit se z vazeb víry a říci:
Nebudu se namáhat, mě to obtěžuje, odložím to. Toto první rozhodnutí je možná snadné. Ale žít s takovým rozhodnutím už
vůbec tak jednoduché není. Žít bez víry znamená, že člověk se ocitne v nihilistickém stavu a že si pak přece jen hledá opěrné
body. Život bez víry je složitý. To můžeme vidět i na filozofii nevěry u Sartra, Camuse a dalších.

Akt přijetí víry je možná zpočátku složitý, avšak v okamžiku, kdy mě víra skutečně zasáhne se svým „raduj se“, má v sobě
obrovskou vnitřní lehkost. Nesmíme tedy pouze jednostranně zdůrazňovat potíže. Mluvíme-li o tom, jak snadné je nevěřit
a jak těžké je věřit, pohybujeme se na různých rovinách. I nevěra má svou velkou tíhu, která je podle mého názoru větší. Víra
člověku přináší také ulehčení.

(Joseph kardinál Ratzinger – dnes papež Benedikt XVI.:
Křes�anství na přelomu tisíciletí – otázky kladl Peter Seewald, Portál, Praha 1997)

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www. apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj
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Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

otců biskupů, při kterých se věřící a veřejnost
mohou s nimi setkat. Rozhodně se zdaleka
nejedná o výčet celé náplně jejich práce. 

Dále upozorňujeme, 
že se jedná o dlouhodobě plánované akce,

mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

2.–3. 6. setkání se členy nekatolic-
kých křes anských hnutí, Mnichov,
Německo

4. 6. 19:00 mše sv., zahájení oslav jubile-
a 100 let povýšení Svaté Hory na ba-
siliku minor, Svatá Hora u Příbrami

5. 6. 10:00 pontifikální mše sv. z oslav ju-
bilea, Svatá Hora
12:00 Anděl Páně v Radiu Proglas

7. 6. 17:15 mše sv. s německými krajany
vedenými Mons. P. Kučerou, kated-
rála sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
Praha
10:00 mše sv. s německými kněžími
u hrobu sv. Norberta, klášter Strahov,
Praha

11. 6. 14:30 mše sv. u příležitosti udělení
ceny Adalert Stiftung Krefeld dr.
Františku Mikloškovi, kostel sv. Ma-
touše, Budapeš , MaLarsko

12. 6. 10:00 mše sv., 1000 let výročí farní-
ho kostela sv. Vojtěcha, Aachen, Ně-
mecko

13. 6. 18:30 účast na jednání Ekonomické
rady arcidiecéze, Praha

18. 6. 14:00 mše sv., Chyšky
19. 6. 8:30 mše sv., žehnání zvonů, kostel

sv. Václava, Kladno – Rozdělov
22. 6. 18:00 kolokvium České křes anské

akademie, Praha – Emauzy
25. 6. 10:00 kněžské svěcení, katedrála 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha
27. 6. 17:00 mše sv., klášterní kaple sv.

Rodiny, Praha – Řepy
28. 6. 14:30 mše sv. s dobrodinci arcidie-

céze, kaple AP, Praha

Z diáře biskupa Malého

2. 6. 17:00 setkání s učiteli církevních
škol – AP, Praha

3. 6. 16:30 mše sv. za kněžská a řeholní
povolání, kostel sv. Ludmily, Praha 2

5. 6. 10:00 mše sv., Svatá Hora
9. 6. 17:00 přednáška v rámci České křes-

 anské akademie, Zábřeh na Moravě
11. 6. 14:00 mše sv., Vysoké Veselí
12. 6. 9:00 mše sv., Praha – Kbely
18. 6. 10:00 ekumenická bohoslužba, sv.

Jiljí, Praha 1
19. 6. 19:00 přednáška, Církev bratrská,

Soukenická ul., Praha 1
21. 6. 9:30 vikariátní konference, Poříčí

n. Sázavou
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Ze života arcidiecéze

Mons. Jan Machač oslaví devadesátiny
(dokončení ze str. 1)
Jan Machač se narodil 1. 6. 1915 v Horní Lidči (okr. Vsetín). V pražském semináři v Sa-
dové ulici (nyní Thákurova) studoval v letech 1937 až 1943. Prožil uzavření vysokých
škol a vystěhování semináře do Dolních Břežan. Studoval již s tím, že bude působit
v pražské arcidiecézi.

Na kněze byl vysvěcen 30. 5. 1943 v Praze, v katedrále sv. Víta. Působil v Plzni, kde
prožil bombardování i konec války, a v Chebu. Provázel také nového pražského arcibis-
kupa Josefa Berana na pastorační cestě do nejzápadnější části diecéze. V roce 1951 je
kvůli nebezpečí zatčení přeložen do Bochova, ale zatčení a odsouzení neujde. Pobyt ve
věznicích nepatří mezi období, o kterých by rád vyprávěl. O to s větším zápalem vypráví
o době po propuštění z vězení, kdy pracoval v továrně v Bystřici pod Hostýnem a mohl
tak často navštěvovat milovaný Svatý Hostýn. Zpočátku mu státní moc nedovolila veřej-
né působení, časem dostal státní souhlas alespoň k výpomoci při zpovídání.

Až uvolnění v polovině 60. let mu umožnilo plně se vrátit do pastorace, ale do pražské
arcidiecéze se vrátit nesměl. Teprve v roce 1968 se zdařilo biskupovi Tomáškovi dosáh-
nout pro P. Machače navrácení do služeb pražské arcidiecéze. S postupující normalizací
však bylo biskupu Tomáškovi v roce 1971 ultimativně dáno na srozuměnou: buL bude
Machač přeložen, anebo mu odejmeme státní souhlas. Nakonec stát „strpěl“ jeho působe-
ní v Praze – Dejvicích. V průběhu 70. a počátkem 80. let stále však byla ve vzduchu hroz-
ba odnětí státního souhlasu.

V té době se však kostel sv. Matěje stával stále známějším právě díky osobnosti faráře,
který dovedl oslovit každého, kdo přišel. A  už se ten příchozí přišel jen podívat na hřbi-
tov při sobotní procházce, anebo přišel na perníkové jesličky. Někteří měli možnost se se-
známit s jeho smyslem pro humor, když se jim představil jako místní kostelník a milý
návštěvník až po delším povídání mohl pochopit, že ten menší bělovlasý pán má sice
s kostelem hodně společného, ale kostelníkem není.

Po uvolnění poměrů v roce l990 v první řadě otvírá prostor pro život farnosti. Fara
i zahrada jsou prostorem, kde různé skupiny farníků mohou prožívat své společenství.

Nezapomenutelné je jeho zvaní o poutích, aby lidé přišli na faru na brigádu – rozuměj
na farní zahradu, kde je oheň, opékání vuřtů a hlavně společenství farníků.

Čestný titul, který v roce 1998 dostal – monsignor = kaplan Svatého otce – je oceně-
ním jeho kněžského života. Ten se neuzavřel odchodem na odpočinek. Básnicky by se
dalo říci: Zraje, jako zraje slunný den, který v odpoledním klidu a tichu přehlíží, co vše
nového se v dynamice rána i žáru dne zrodilo a co bylo vykonáno.

Monsignor Jan Machač je plný zájmu o život v tom nejlepším slova smyslu. Jeho ne-
ustálou starostí je ukazovat lidem, že je Bůh má rád. Martin Opatrný, jáhen

Pozvěte si do farnosti divadlo
(dokončení ze str. 1)
Sakrální architektura a umělecká výzdoba se stávají přirozeným prostředím pro předsta-
vení nesoucí poselství křes anské filozofie. Nejedná se ovšem o historickou rekonstrukci
ani o klasické divadelní představení. Tvůrci hledají moderní tvar, který vychází z myšlen-
ky a architektury chrámu.

Hra Gertrudy von Le Fort Pilátova žena je první z inscenací tohoto projektu. V evange-
liích se píše o ženě Pontia Piláta – Claudii Procule, která na základě svého snu prosí Pilá-
ta, aby neodsuzoval Krista ke smrti na kříži. Z této biblické situace vychází životní příběh
Pilátovy ženy a její řecké otrokyně, vnitřní strhující drama o lásce, vině a smyslu oběti.
Kontakt: Divadelní společnost Petrklíč, Karolíny Světlé 7, 110 00 Praha 1, www.
volny.cz/d.s.petrklic, tel.: 284 821 058, 775 551 680 nebo e-mail: d.s.petrklic@volny.cz

Eucharistický výstav v Praze – červen

29. 5.– 1. 6. u sv. Václava ve Vršovicích: 15:00 – 18:00
2. – 5. 6. u sv. Norberta ve Střešovicích: 9:00 – 18:00
6. – 9. 6. Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: 10:00 – 17:00
10. – 13. 6. u sv. Tomáše na Malé Straně: 13:00 – 16:30
14. – 17. 6. Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři: 16:00 – 18:00
19. – 20. 6. u sv. Rocha na Žižkově: 16:00 – 17:00
22. – 25. 6. u sv. Jana Nepomuckého v Košířích: 16:30 – 17:30
26. – 29.  6. u sv. Václava na Smíchově: 7:00 – 12:00



23. 6. 19:30 přednáška v rámci České
křes anské akademie, Letohrad

25. 6. 8:30 mše sv., Bratnonice
26. 6. 9:30 mše sv., katedrála sv. Víta,

Václava a Vojtěcha, Praha

Z diáře biskupa Herbsta

1.6. 8:00 mše sv. v Brandýse nad Labem
3.6. 18:00 mše sv. v kostele Nejsvětější-

ho Srdce v Praze na Vinohradech
5.6. 10:00 Národní pou  na Svaté Hoře

11.6. 10:00 mše sv. v Maršovicích
16:00 setkání s animátory v Arcidie-
cézním centru pro mládež v Praze –
Kunraticích
18:30 mše sv. v kostele sv. Jakuba
Staršího v Praze – Kunraticích

12.6. 9:00 mše sv. s biřmováním v bazili-
ce sv. Markéty v Praze – Břevnově

19.6. 9:00 mše sv. v Dobříši
21.6. vikariátní konference II. pražského

vikariátu (pou )
23.6. 18:00 mše sv. v kostele sv. Filipa

a Jakuba v Praze na Zlíchově
26.6. 11:00 mše sv. s biřmováním v Kon-

draci

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

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

e-mail: apha@apha.cz

Poděkování
Apoštolské nunciatury
Apoštolský nuncius Mons. Diego Cau-
sero zaslal dne 14. dubna 2005 pod č.j.
397/05 biskupům Čech a Moravy násle-
dující dopis:

Vážený pane kardinále, páni arcibis-
kupové a biskupové v České republice!

V těchto dnech smutku, po odchodu
Svatého otce Jana Pavla II. diecéze, far-
nosti, řeholní společenství, apoštolská
hnutí i jednotliví věřící chtěli vyjádřit
svoji účast na bolesti křes anského spo-
lečenství, obětovat za zesnulého papeže
modlitby a s vděčným srdcem zdůraznit
některé aspekty jeho působení.

Vaše modlitby a projevy úcty se při-
daly k ostatním v celé církvi, aby tak
vyjádřily jednotu ducha všech křes anů
kolem osoby Kristova náměstka, zapá-
leného učedníka Pána Ježíše a podporo-
vatele nové kultury lásky a smíření me-
zi lidmi. Jako apoštolský nuncius chci

vyjádřit své díky za tento sborový pro-
jev úcty české církve.

S vděčností a s modlitbou vzpomíná-
me na Svatého otce Jana Pavla II. a také
vysíláme vroucí prosbu k zmrtvýchvsta-
lému Kristu, aby daroval církvi svého
Ducha a dal jí Pastýře plného víry a ct-
ností, a tak ji vnitřně obnovil svou pří-
tomností.

Se srdečným pozdravem a s úctou
pánům arcibiskupům, biskupům, kně-
žím, řeholníkům a věřícím v České re-
publice
� Diego Causero, apoštolský nuncius

Poděkování biskupů
Čech a Moravy
Biskupové Čech a Moravy děkují
všem, kteří v souvislosti s úmrtím vel-
kého papeže Jana Pavla II. vyjádřili pí-
semně svou účast či připojili svůj pod-
pis na kondolenční archy. Zároveň vy-
jadřují vděčnost za všechny modlitby
a blahopřání, kterými byla provázena
volba nového papeže Benedikta XVI.

Papež Benedikt XVI. –
životopisná data
Svatý otec, vlastním jménem Joseph
Alois Ratzinger, se narodil 16. dubna
1927 v obci Marktl am Inn v Bavorsku.
V roce 1946 vstoupil i se svým starším
bratrem Georgem do semináře, a po do-
končení teologických studií byli oba
29. června 1951 vysvěceni kardinálem
Faulhaberem na kněze. V roce 1953 byl
Josef Ratzinger promován doktorem te-
ologie, v roce 1957 se habilitoval
v oboru fundamentální teologie na mni-
chovské universitě. V roce 1958 se stal
profesorem dogmatiky a fundamentální
teologie na Filosoficko-teologické vy-
soké škole ve Freisingu a v témž roce
také profesorem nebo docentem na ně-
kolika německých universitách (Bonn,
München, Münster, Tübingen a Re-
gensburg). V letech 1984–2000 získal
čestné doktoráty na 7 univerzitách v ce-
lém světě. Během 2. vatikánského kon-
cilu byl odborným teologickým porad-
cem kolínského arcibiskupa Josefa kar-
dinála Fringse. V roce 1976 byl jmeno-
ván čestným papežským prelátem. 24.
března 1977 byl Pavlem VI. jmenován
arcibiskupem arcidiecéze Mnichov
a Freising, biskupské svěcení přijal 28.
května 1977 a 27. června 1977 byl jme-
nován kardinálem. 25. listopadu 1981
byl papežem Janem Pavlem II. jmeno-
ván prefektem Kongregace pro nauku

víry a počátkem roku 1982 rezignoval
z funkce ordináře mnichovské arcidie-
céze. V roce 1993 se stal kardinálem-
biskupem suburbikální diecéze Velletri-
Segni, v roce 1998 viceděkanem kardi-
nálského sboru a v roce 2002 děkanem
kardinálského kolegia, s čímž je spoje-
na suburbikální diecéze ostijská.

19. dubna 2005 byl v konkláve při
čtvrté volbě zvolen novým papežem
a přijal jméno Benedikt XVI. Slavnost-
ní inaugurační mše papeže Benedikta
XVI. se uskutečnila v neděli 24. dubna
2005 v 10 hod.

Převzato z ACEOO 5/2005

Národní pou
 na Svatou Horu
Arcibiskupství pražské, farnost Svatá
Hora, redemptoristé a město Příbram
vás zvou na Národní pou  při příležitos-
ti 100. výročí povýšení Svaté Hory na
papežskou baziliku.

Program začne v sobotu 4. června
v 19.00 hodin. Po přivítání bude násle-
dovat svatá liturgie v byzantském obřa-
du. Následuje procesí se svícemi a oh-
ňostroj. Bazilika bude otevřena po celou
noc. Ve 24.00 hodin bude mše svatá.

Od rána bude příležitost ke svátosti
smíření. V 10.00 hodin začne hlavní
mše svatá. Předsedat jí bude kardinál
Miloslav Vlk, kázat bude kardinál To-
máš Špidlík. Očekáváme všechny tři
apoštolské nuncie, kteří v novodobé
historii působili na území naší vlasti.

Po mši svaté bude možno shlédnout
výstavu o Svaté Hoře v příbramské gale-
rii. K dispozici bude také zvláštní poš-
tovní úřad. Česká pošta vydala k této pří-
ležitosti poštovní razítko a farnost Svatá
Hora pamětní list. Každý z poutníků
rovněž dostane zdarma program a kníž-
ku zamyšlení prof. Petra Pi hy nazvanou
„Zastavení při pouti na Svatou Horu“.

Ve 14.30 hodin bude zahájen slavnost-
ní koncert, při němž vystoupí sbor, Po-
sádková hudba Tábor a Pražská mobilní
zvonohra. Na programu bude slavnostní
hudba a premiéra díla Te Deum Radka
Rejška. Pou  bude uzavřena nešporami.

Slavnost doprovází ještě další udá-
losti. Byla vydána pamětní medaile,
Karmelitánské nakladatelství připravu-
je beletristický titul „Pod Svatou Ho-
rou“. Zveme všechny věřící k účasti na
této mimořádné slavnosti.

Bližší informace jsou na interneto-
vých stránkách Svaté Hory http://www.
svata-hora.cz

P. Stanislav Přibyl, CSsR, farář na
Svaté Hoře a provinciál redemptoristů

3



Poděkování Státního
sekretariátu
Mons. Leonardo Sandri, substitut Stát-
ního sekretariátu, ve svém dopise kardi-
nálu Miloslavu Vlkovi, arcibiskupu
pražskému, (č. 573.422 z 1. dubna 2005)
děkuje za zaslání částky 541.593,26 $,
která byla vybrána v českých a morav-
ských diecézích v roce 2004 jako příspě-
vek na Svatopetrský haléř:

„Jako poděkování Vaší Eminenci za
toto gesto křes anské solidarity vypro-
šuji pro Vás, Vaše bratry v biskupské
službě a pro všechny, kdo jsou svěřeni
do Vaší pastorační péče, na přímluvu
Neposkvrněné Panny hojnost nebes-
kých darů.“

Poděkování Nem. Pod Petřínem
Nemocnice Milosrdných sester sv. Ka-
rla Boromejského je jediná církevní ne-
mocnice v ČR. K zabezpečení a moder-
nizování svého provozu a při získávání
finančních zdrojů je odkázaná větším
dílem než státní zařízení na vlastní akti-
vity. Jednou z těchto aktivit je sbírková
činnost.

Dne 30. ledna proběhla ve všech far-
nostech pražské arcidiecéze sbírka, při
níž bylo vybráno 615 173 Kč. Tyto pro-
středky byly použity k nákupu 12 in-
jekčních a 8 infúzních pump pro oddělení
ARO, JIP a CHIP (celkem 551 436 Kč).
Injekční pumpa je lineární dávkovač ur-
čený pro aplikaci nitrožilních léků. Za-
ručuje vysokou bezpečnost dávkování.
Infúzní pumpa je určená pro infúzi nit-
rožilních látek. Zbylých 63 737 Kč bude
použito na pořízení nového holteru.
Holter je přístroj, který slouží ke konti-
nuálnímu měření krevního tlaku u pa-
cientů s možností přesného počítačové-
ho vyhodnocení a jeho celková cena je
asi 300 000 Kč, takže asi 1/5 částky
k jeho pořízení již nyní díky dárcům
z diecéze máme.

Srdečně děkujeme všem, kteří nám
pomáhají!!

Nemocnice Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského v Praze, Vlašská
36, Praha 1, www.nmskb.cz, e-mail:
nmskb@nmskb, tel/fax: 257 197 111,
257 530 302.

Svatopetrská sbírka
na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 26. června
2005 proběhne v kostelích pražské arci-
diecéze Svatopetrská sbírka na boho-
slovce.

V loňském roce bylo vybráno
433 210 Kč a prostředky byly použity
na stravné bohoslovců a na úhradu stra-
vy a pobytu jáhnů v jáhenském roce při
jejich další přípravě před kněžským
svěcením. Rovněž byl poskytnut pří-
spěvek na studenty v Teologickém kon-
viktu v Olomouci a na bohoslovce, stu-
dující v Římě, kteří jsou ubytováni
na české koleji Nepomucenum.

Předem děkujeme všem, kteří naše
bohoslovce podpoříte i v tomto roce.

Oznámení k Hnutí Nazaret
Mons. Rudolf Baláž, diecézní biskup
banskobystrický, svým dopisem čj.
288/2005 ze dne 11. dubna 2005 infor-
moval předsedu ČBK arcibiskupa Jana
Graubnera a jeho prostřednictvím os-
tatní biskupy v ČR o hnutí Nazaret.

S ohledem na skutečnost, že někteří
kněží a rodiny z českých a moravských
diecézí byli členy hnutí Nazaret, sezna-
muje Mons. Baláž biskupy v ČR s okol-
nostmi založení hnutí Nazaret, s jeho
vznikem jako veřejného sdružení věří-
cích, jeho dalším působením a zrušením.

Zakladatelem hnutí Nazaret je sale-
siánský kněz P. Ján A. Beňo SDB. Pod
jeho vedením se v době komunistické-
ho útlaku skupina kněží z několika die-
cézí věnovala duchovnímu vedení ro-
din a mládeže a postupně se vytvořilo
z tohoto společenství hnutí Nazaret.

V letech 1990–1993 založil Mons.
Baláž tři sdružení (kněží, svobodných
žen a rodin). Po slibném začátku rozvoje
hnutí, které bylo kladně hodnoceno slo-
venskými biskupy, se začaly objevovat
chyby. Zakladatel hnutí P. Ján A. Beňo
SDB sice slovy deklaroval svoji posluš-
nost pastýřům církve, ale ve skutečnosti
odmítal přijmout kritické připomínky.

Ve snaze pomoci a zachovat to dobré,
co hnutí svým působením přineslo, ob-
drželo hnutí v letech 2003–2004 z Pa-
pežské rady pro laiky a od apoštolského
nuncia na Slovensku připomínky k ně-
kterým praktikám a také k nauce o man-
želství a rodině, aby si osvojilo současné
učení Magisteria. V reakci na tyto připo-
mínky P. Ján A. Beňo SDB vyloučil
z hnutí právě ty kněze, kteří se snažili
tyto připomínky realizovat. Většina (3/4)
kněží po tomto opatření z hnutí odešla
s tím, že nadále podle pokynů z Říma
budou zachovávat to dobré a při svých
setkáváních napomáhat svému duchov-
nímu růstu a sloužit rodinám poskytová-
ním duchovního vedení a exerciciemi,
a to pod dohledem biskupa.

Po zvážení všech okolností Mons.
Baláž dne 17.1.2005 zrušil:
1. „Christifidelium consociatio clerica-
lis“ (kán. 320 § 2–3) a zakázal kněžím
Banskobystrické diecéze, kteří dále
zůstali pod vlivem P. Jána A. Beňa
SDB, vykonávat jím vedený apoštolát.
2. Sdružení rodin „Christifidelium con-
sociatio laicalis“ (kán. 320 § 2).
3. „Skupinu přidružených k SI Betánia“.

Současně poslal Mons. Baláž do Ří-
ma na Kongregaci pro instituty zasvěce-
ného života a společenství apoštolského
života žádost o zrušení sekulárního in-
stitutu Betánia (dle kán. 584), protože
právě tyto „zasvěcené ženy“ v těsném
sepětí s P. Jánem A. Beňem SDB byly
největším problémem. Mnohé členky
požádaly biskupa o povolení opustit in-
stitut a chtějí nadále sloužit církvi podle
pokynů z Říma, apoštolského nuncia
a diecézního biskupa. Činným členkám
zakázal Mons. Baláž „apoštolátní“ čin-
nost na území své diecéze.

Duchovní cvičení pro kandi-
dáty trvalého jáhenství
a pastorační pracovníky
Duchovní cvičení pro kandidáty trvalého
jáhenství a pastorační pracovníky ve far-
nostech (lektory, akolyty, osoby pověře-
né k podávání sv. přijímání apod.), muže
i ženy, se uskuteční letos opět v Exercič-
ním domě na Svaté Hoře u Příbrami.

Jde o exercicie podle sv. Ignáce, při
nichž je třeba zachovávat mlčení. Rozjí-
mavou osobní modlitbu je možno doplnit
osobním rozhovorem s exercitátorem.
Začátek je večer v pondělí 12. 9. 2005
a závěr v pátek ráno 16. 9. 2005. Cena je
stanovena na 300 Kč na osobu a den.
Exercitátorem bude P. František Lízna SJ.

Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk
Dubský, trvalý jáhen u sv. Ignáce, Ječná
2, 120 00 Praha 2, tel. do práce: 221
990 200, domů: 224 922 682. Závazné
přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději
do 17. června 2005.

V. celostátní setkání katechetů
Toto tradiční setkání se koná 27.–29.
října 2005 v Hradci Králové za účasti
odborných přednášejících.

Srdečně jsou zváni i duchovní (kvů-
li umožnění jejich účasti setkání neza-
hrnuje neděli). Podrobné informace
a přihláška jsou přílohou těchto ACAP.
Prosíme duchovní správce, aby připo-
mněli svým katechetům, že uzávěrka
přihlášek je 31. května 2005. (Informa-
ce a přihlášky obdrželi katecheté již
v dubnovém AIKu.)
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Misijní a evangelizační
seminář redemptoristů
Kongregace redemptoristů pořádá pod
záštitou provinciála redemptoristů
P. Stanislava Přibyla CSsR ve dnech
23.–25. srpna 2005 na Hoře Matky Bo-
ží v Králíkách Misijní a evangelizační
seminář. Obsahem semináře bude jed-
nak prezentace činnosti redemptoristů
v ČR na poli evangelizace a lidových
misií, jednak prezentace evangelizač-
ních a misijních aktivit diecézních i ře-
holních duchovních i laických hnutí.

Cena za ubytování po dvě noci je
210 Kč, za stravování 357 Kč. Přihláš-
ky zasílejte správci poutního domu:
Josef Hudec, 561 69 Králíky II/2, tel.:
465 631 178, e-mail: hudecj@tiscali.cz
Nejpozději do 10.8.

Účastníci, kteří vystoupí s prezenta-
cí své činnosti, mají ubytování zdarma
v klášteře redemptoristů. Přihlášky pre-
zentací s uvedením tématu a délky vy-
stoupení zasílejte nejpozději do 30. 6.
na adresu: P. Jiří Šindelář CSsR, 561 69
Králíky II/1, mobil: 732 961 694, 
e-mail: jiri.sindelar.cssr@atlas.cz

Nabídka ke studiu
Střední odborné učiliště a Učiliště Don
Bosco ve Vřesovicích nabízí možnost
vyučení v oborech „zedník“ a „stavební
výroba“. Učiliště, jehož součástí je in-
ternát, je zaměřeno na práci s problé-
movou mládeží, pocházející z rozvráce-
ných rodin či dětských domovů, ná-
pravných a diagnostických ústavů, ma-
jící výchovné a studijní problémy.
V internátu se chlapci učí řešit mezilid-
ské problémy stejně jako většina spo-
lečnosti, škola jim pomáhá najít sebe-
důvěru, práci, kamarády, smysl života;
může jim otevřít i cestu k Bohu. Úče-
lem tohoto sociálně-vzdělávacího pro-
jektu, vycházejícího z koncepce práce
s problémovou mládeží, kterou vytvořil
Don Bosco, je vracet problémové mla-
dé lidi do běžného života.

Podmínkou k přijetí je ukončená po-
vinná školní docházka; škola umožní
v případě potřeby dokončení základní-
ho vzdělání. Ubytování a stravování je
zajištěno, cena ubytování je 500 Kč
měsíčně, stravování 1000 Kč měsíčně.

Další informace poskytne Mgr.
P. Jan Jiříček SDB, ředitel učiliště, na
tel.: 582 368 181 nebo na adrese SOU
a U Don Bosco, 798 09 Vřesovice 107.
Na tuto adresu lze zasílat přihlášky ke
studiu, a to do 31. srpna 2005.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř
Výročí svěcení
Miloslav Zavřel, kněz královéhradecké
diecéze na odpočinku ve Staré Bolesla-
vi 3. 6. 1944 (61 let)
ThMgr. Jerzy Gapski, farář v Praze –
Modřanech 3. 6. 1990 (15 let)
P. Mgr. Edward Eugeniusz Tomczyk
MIC, farář u sv. Vojtěcha v Praze – No-
vém Městě 3. 6. 1990 (15 let)
Mgr. Jan Kotas, výpomocný duchovní
vikariátu Jílové 17. 6. 1995 (10 let)
P. Ing. Mgr. Radomír Antonín Kuchař
SDB, farář u sv. Petra a Pavla v Praze –
Bohnicích 17. 6. 1995 (10 let)
Petr Svoboda, kněz brněnské diecéze,
vojenský kaplan 17. 6. 1995 (10 let)
Mgr. Marek Petrigal, administrátor
v Budeničkách. 17. 6. 2000 (5 let)
P. Ing. Mgr. Martin Libor Dvořák OP,
rektor u sv. Bartoloměje v Praze – Sta-
rém Městě 24. 6. 1995 (10 let)
P. Mgr. Jan Blaha SDB, výpomocný
duchovní Salesiánského střediska mlá-
deže v Praze – Kobylisích

24. 6. 2000 (5 let)
Mgr. Ing. Petr Bouška, administrátor
v Říčanech u Prahy 24. 6. 2000 (5 let)
Mgr. Jaroslav Krajl, farář v Praze –
Kunraticích 24. 6. 2000 (5 let)
Mgr. Jaroslav Miškovský, nemocniční
kaplan pro hl. m. Prahu 

24. 6. 2000 (5 let)
Václav Divíšek, kněz pražské arcidie-
céze na odpočinku 25. 6. 1944 (61 let)
Jindřich Brandejs, farář v Neveklově 

26. 6. 1960 (45 let)
P. Mgr. Petr Alkantara František Houš-
ka OFM 26. 6. 1960 (45 let)
prof. ThDr. Václav Wolf, děkan kapitu-
ly 26. 6. 1960 (45 let)
Václav Barták, emeritní farář 

27. 6. 1965 (40 let)
Karel Samek, osobní děkan, výpomoc-
ný duchovní v Praze – Stodůlkách 

27. 6. 1970 (35 let)
MUDr. Jiří Slabý, kanovník, osobní dě-
kan, farář u Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze – Vinohradech

27. 6. 1970 (35 let)
Karel Šubrt, kaplan Domova sv. Karla
Boromejského v Praze – Řepích

27. 6. 1970 (35 let)
ThDr. Stanislav Novák, kanovník 

28. 6. 1942 (63 let)
ThDr. Bedřich Ťupa, emeritní farář 

28. 6. 1942 (63 let)
Jaroslav Dvořák, kanovník, emeritní
farář 29. 6. 1937 (68 let)

Antonín Kubíček, osobní arciděkan,
výpomocný duchovní v Čestíně 

29. 6. 1937 (68 let)
František Hradecký, kněz plzeňské
diecéze na odpočinku ve Staré Bolesla-
vi 29. 6. 1940 (65 let)
Václav Kořínek, kanovník 

29. 6. 1940 (65 let)
ThDr. Josef Babka, kanovník, výpo-
mocný duchovní v Trhovém Štěpánově

29. 6. 1941 (64 let)
Jan Brzobohatý, kněz pražské arcidie-
céze na odpočinku 29. 6. 1941 (64 let)
Jindřich Tomíček, kněz litoměřické
diecéze na odpočinku ve Staré Bole-
slavi 29. 6. 1945 (60 let)
Miroslav Cúth, okrskový vikář, farář
u sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Ka-
rlíně 29. 6. 1985 (20 let)
P. Josef Čunek SI, farář u sv. Štěpána
v Praze – Novém Městě 

29. 6. 1985 (20 let)
P. Mgr. František Ptáček SDB, rektor
u sv. Kříže v Praze – Novém Městě

29. 6. 1985 (20 let)
P. Mgr. Gereon Tomáš Biňovec OPrm.,
administrátor u sv. Ludmily v Praze –
Vinohradech 29. 6. 1995 (10 let)
JCLic. Karel Plavec Th.D., kněz plzeň-
ské diecéze, soudce ICS

30. 6. 1985 (20 let)
Martin Duchoslav, farní vikář u kated-
rály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Pra-
ze 30. 6. 1990 (15 let)
Jaroslav Kučera, okrskový vikář, farář
v Rakovníku 30. 6. 1990 (15 let)
Mgr. Vladimír Málek, ředitel Pastorač-
ního střediska 30. 6. 1990 (15 let)

Životní jubilea
Mons. Jan Machač, osobní arciděkan,
kaplan Jeho Svatosti 1. 6. 1915 (90 let)
Robert Cieszkowski, administrátor
v Mníšku pod Brdy 4. 6. 1970 (35 let)
P. Josef Čunek SI, farář u sv. Štěpána
v Praze – Novém Městě

6. 6. 1955 (50 let)
P. doc. JUDr. Rajmund Jiří Tretera OP

8. 6. 1940 (65 let)
ThDr. Stanislav Novák, kanovník 

14. 6. 1917 (88 let)
P. Maksymilian Jan Putyra CCG, ad-
ministrátor v Praskolesích 

14. 6. 1965 (40 let)
Alois Křivánek, kněz pražské arcidie-
céze, působící v Kanadě

15. 6. 1919 (86 let)
Lubomír Neugebauer, farář v Přerově
nad Labem 21. 6. 1924 (81 let)
Pavel Grimmig, aděkan kapituly, ob-
hájce manželského svazku a promotor
iustiti 22. 6. 1923 (82 let)
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P. Mgr. Ignacio Juan Bautista Provecho
López OSA, administrátor u sv. Tomá-
še v Praze – Malé Straně

22. 6. 1970 (35 let)
ThDr. Alois Sedlařík, kněz královehra-
decké diecéze na odpočinku ve Staré
Boleslavi 23. 6. 1915 (90 let)
P. Ján Ihnát SDB, farní vikář u sv. Pe-
tra a Pavla v Praze – Bohnicích 

25. 6. 1950 (55 let)
P. Miloslav Frank SDB

27. 6. 1924 (81 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Kněžské svěcení
Jan REGNER SI obdržel dne 9. dubna
2005 v kostele sv. Ignáce v Praze z ru-
kou Mons. Diega Causera, apoštolské-
ho nuncia, kněžské svěcení.

Volba převora-administrátora
P. Prokop Petr SIOSTRZONEK OSB
byl kapitulou Benediktinského arcio-
patství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Pra-
ze – Břevnově zvolen převorem-admi-
nistrátorem arciopatství na časově
neomezenou dobu. Volba byla ihned
potvrzena opatem-primasem pro Slo-
vanskou benediktinskou kongregaci sv.
Vojtěcha, biskupem Asztrikem Vársze-
gim OSB, a nabyla tak účinnosti.

Volba provinciála
P. Giustino ZOPPI di Gesů Eucaristi-
co OCD byl provinční kapitulou bo-
sých karmelitánů zvolen provinciálem
ligurské provincie Řádu bosých bratří
blahoslavené Panny Marie z hory Kar-
mel. Do této provincie spadají též Kláš-
ter Nejsvětější Trojice ve Slaném
a Klášter Pražského Jezulátka v Praze.

Ustanovení
P. Jiří Kopejsko O.Cr., velmistr a gene-
rál Rytířského řádu křižovníků s červe-
nou hvězdou, byl na svou žádost jako ře-
holního představeného s účinností od 1.
dubna 2005 jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Františka z Assisi Praha –
Staré Město a administrátorem excu-
rrendo Římskokatolické farnosti Tursko.
P. Mgr. Martin Pastrňák O.Cr. byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. dubna 2005 uvolněn
z funkce administrátora Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Františka
z Assisi Praha – Staré Město a adminis-
trátora excurrendo Římskokatolické
farnosti Tursko.

P. Jan Regner SI byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. května 2005 uvolněn z jáhenské služ-
by v Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Štěpána Praha – Nové Město
a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Ště-
pána Praha – Nové Město.

Úmrtí
Tadeusz Barnowski, kněz diecéze Tar-
nów, farář v Lysé nad Labem, zemřel
náhle 7. května 2005 ve věku nedoži-
tých 49 let, v 24. roce svého kněžství.
Poslední rozloučení se konalo 14. květ-
na 2005 v Lysé nad Labem. R. I. P.

Programy farností
a dalších organizací

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@vira.cz

www.vira.cz, www.pastorace.cz

1. 6. 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Schönnstatt Patres, P. MUDr.
Zdeněk Králík ISch., farní vikář Řím-
skokatolické akademické farnosti Praha
(kostel Nejsv. Salvátora)
8. 6. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
15. 6. 8:00 Akademie nejen pro
seniory – poutní výlet do St. Boleslavi,
sraz na Č. Mostě – jen pro přihlášené
17. 6. 20:00 Modlitba Taize
18. 6. 13:00 Kulatý stůl v rámci
cyklu „Pozvání k naději“
22. 6. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
27.–28. 6.   Mezinárodní pedagogická
konference – organizátorem je VOŠ pe-
dagogická ve Svatém Janu pod Skalou

Kurz pro pomocníky v pastoraci
V květnu 2005 byl ukončen dvouletý
kurz pro muže a ženy, kteří mají zájem
pomáhat v pastorační práci. Náplní kur-
zu byly základní prvky věrouky, morál-
ky, liturgiky a práce s Písmem. Kurz je
také kvalifikačním předpokladem pro
pověření laiků různými pastoračními
službami. Předpokládaný termín zahá-
jení dalšího kurzu je na podzim 2006.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Kurz „Základy katolického
náboženství“
(školní rok 2004/2005) Tento kurz ce-
loživotního vzdělávání pořádá Katolic-
ká teologická fakulta UK ve spolupráci
s Arcidiecézním katechetickým středis-
kem AP.

Cílem kurzu je nabídnout široké
veřejnosti doplnění základních znalostí
o křes anství z pohledu katolické tra-
dice. Při setkání se pravidelně střídají
tato témata: Bible, Duchovní život,
Církevní dějiny, Realita života církve
i křes ana, Základy věrouky, morálky
a liturgie.

Výuka bude probíhat vždy v sobotu
od 9:00 do 14:00 v sídle fakulty (Thá-
kurova 3, Praha 6), obvykle jednou za
14 dní od září 2005 do června 2006.

Přihlášky a bližší informace budou
k dispozici od druhé poloviny června
2005 na studijním oddělení KTF, na
Katechetickém středisku AP nebo na
internetu (www.ktf.cuni.cz/czv).

Katechetická služba
ve farnostech
(školní rok 2004/2005) Na základě
zjiš ování stavu v jednotlivých farnos-
tech vás seznamujeme s některými zají-
mavými údaji za celou pražskou arci-
diecézi.
� Počet působících pověřených laiků –
katechetů: 158
� Počet dětí a mládeže účastnící se ně-
které formy organizované katecheze:
cca 5000
� Počet dospělých účastníků některé
formy skupinové systematické kateche-
ze (např. biblické hodiny, studium kate-
chismu atp.) cca: 3000
� Počet katechetů věnujících se syste-
maticky starší mládeži a dospělým: 150
(vč. duchovních)
� Počet učitelů náboženství ve ško-
lách: 68 (vč. duchovních)
� Počet škol, na kterých se vyučuje
náboženství: 77
� Počet žáků školního vyučování ná-
boženství: cca 2400
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Prázdninový provoz
katechetického střediska
Během letních prázdnin v červenci
a srpnu neplatí obvyklé návštěvní hodi-
ny ADKS. Návštěvy si domlouvejte
předem telefonicky: 220 181 317 nebo
e-mailem: adks@apha.cz

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

tel: 220 181 777
e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

Duchovní obnova pro
rozvedené a znovu sezdané
Ve dnech 23.–25. 9. 2005 proběhne
v budově Českého katolického biblické-
ho díla v Dolanech u Olomouce du-
chovní obnova pro rozvedené, kteří
vstoupili do dalšího (nesvátostného)
manželství. Obnovu povede P. Mgr. Ri-
chard Machan Th.D. Přihlášku a případ-
ně bližší informace je možné získat na
e-mailu: manzelstvi@centrum.cz nebo
na http://nesvatostnamanzelstvi.wz.cz/,
popřípadě na tel. čísle 777 956 871.

Přípravy na manželství
Podzimní společná příprava se uskuteč-
ní v termínu 11. 10. až 29. 11. 2005 opět
v pražském Pastoračním středisku. Při-
hlásit se je možné telefonicky nebo
mailem v Centru pro rodinu nejpozději
do konce září.

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

Mladí manželé
Programy pro mladé manžele 21. století
– bývalé účastníky příprav na život
v manželství – pokračují. V sobotu 23.
dubna proběhlo v Komunitním centru sv.
Prokopa v Praze – Butovicích setkání na
téma „Rodina přede dveřmi, rodina za
dveřmi“. Setkání vedl Dr. Michael Chy-
trý, psycholog a rodinný psychoterapeut.

Nabízíme poslední volná místa na
exerciciích v termínu od 8. 7. do 12. 7.
2005 (od páteční večeře do úterního
oběda) s P. Josefem Čunkem SI. Exerci-
cie proběhnou v duchovním centru Čes-
komoravské Fatimy v Koclířově u Svi-
tav; kromě kněze se zúčastní i jeden
manželský pár z řad spolupracovníků

Centra pro rodinu, účast s malými dětmi
je výjimečně po předchozí dohodě mož-
ná. Hlaste se co nejdříve v Centru!

V následujícím školním roce budou
pokračovat jednodenní programy pro mla-
dé manžele. Budou zaměřeny jak na du-
chovní život, tak na vztahy mezi manžely
a v rodině. Bližší informace na stránkách
Centra nebo v zářijovém Zpravodaji.

Osamělé maminky
Květnové setkání osamělých maminek
se uskutečnilo 7. května v Komunitním
centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích
na téma „Radosti a starosti neúplné rodi-
ny“. Hostem setkání byl tentokrát dětský
psycholog PhDr. Jaroslav Šturma. Příští
sekání – poslední před prázdninami – se
uskuteční v sobotu 4. června od 14 do 17
hodin opět v Komunitním centru. Účast
s dětmi je po předchozí telefonické do-
hodě s Centrem pro rodinu možná.

Zároveň zveme všechny osamělé
maminky (rozvedené, svobodné i vdo-
vy) na Letní týdenní setkání ve dnech
2.–9. 7. 2005, tentokrát netradičně
v Olomouci v budově semináře. Setká-
ní je rozdělené do dvou částí: naučné
a rekreační. Dopolední část zahrnuje
přednášky psychologa, dětského psy-
chologa, psychiatra, kněze a předpoklá-
dá se na ní účast přihlášených mami-
nek. V průběhu přednášek je zajištěna
péče a program pro děti. Během dne je
možnost osobních rozhovorů s přítom-
nými odborníky nebo knězem, který je
přítomen po celou dobu setkání. Každý
den je příležitost zúčastnit se mše sv.
a společných modliteb. Rekreační část
setkání je v odpoledních hodinách a lze
ji trávit buL individuálně, nebo je mož-
nost zapojit se do společně připravova-
ného programu pro celou rodinu. Pobyt
pořádá za finančního i personálního
přispění pražského Centra pro rodinu
Centrum pro rodinný život Olomouc,
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc,
telefon 587 405 250–253, e-mail: 
reznickm@arcibol.cz.

Psychologická poradna
V září opět obnoví svou bezplatnou
službu Psychologická poradna CPR.
Klienti s osobními i vztahovými problé-
my se přihlašují telefonicky v Centru.

Newsletter NCR
Upozorňujeme na „Aktuální informace
o rodině, rodinné politice a podpoře ro-
din“, které každý měsíc zveřejňuje Ná-
rodní centrum pro rodinu na stránkách
http://www.rodiny.cz.

Newsletter pravidelně přináší domá-
cí i zahraniční informace o prorodin-
ných aktivitách a o společenských tren-
dech i legislativních opatřeních, které
se týkají rodiny.

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 
http://www.praha.signaly.cz

Večery ve Středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
v areálu františkánského kláštera při
kostele Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí (stanice metra
Můstek). Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program
(koncert, divadelní představení, před-
náška...). Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu.

Je zde také možnost svátosti smíření
a osobního rozhovoru s knězem. Pro-
gram jednotlivých večerů na http://
www.praha.signaly.cz/vecery.html

XX. oslava svět. dne mládeže
11.–15. srpna v německých diecézích
a 16.–21. srpna 2005 v Kolíně nad Rý-
nem. Více na www.kolin2005.signaly.cz

Kurz pro animátory 2006–2007
Je ti mezi 16 a 24 roky? Podílíš se na ve-
dení společenství nebo se na to chystáš?
Chceš se dozvědět něco víc o Bohu,
o člověku, o sobě, o druhých? Chceš
prohloubit svůj život z víry a pomáhat
v tom i druhým? Chceš se naučit nové
hry, vést tábor, obhájit svůj názor, ...?
Pokud jsi alespoň na jednu z otázek od-
pověděl ANO, pak neváhej a PŘIHLAS
SE na tel. 244 910 469. Další informace
najdeš na www.praha.signaly.cz

Škola partnerství od října 2005
Na Moravě tento kurz probíhá již něko-
lik let, mladí lidé jsou za něj velmi rádi,
a tak jej připravujeme i v naší pražské
arcidiecézi. Je určen pro svobodné mla-
dé lidi od 16 let, a to nejen pro ty, kdo
již s někým chodí, ale také pro ty, kdo
hledají, jakou cestou jít, jaké je jejich
životní povolání. Škola partnerství ob-
sahuje pět víkendových setkání od října
do dubna. Přednášejícími jsou manžel-
ské páry, lidé žijící v zasvěceném živo-
tě a odborníci z řad lékařů, psychologů.
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Mezi témata, jimiž se Škola partnerství
zabývá, patří například: Navazování
vztahu; Od zamilovanosti k lásce; Roz-
díly mezi mužem a ženou; Mezi rodi-
nou 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.

Víkendovka v Nazaretě
3.–5. 6. 2005 na téma: „Čeho se držíš“
Někdy se nám může zdát, že stovky
křes anských církví a církevních deno-
minací, které existují, dnes nemají už
nic společného s Církví, kterou zažil
Pán Ježíš. Existuje někde Církev Kris-
tova? Proč je mezi křes any navzájem
tolik předsudků?

Letní chaloupka pro děti
od 6 do 11 let
Termín 1. 7.–16. 7. 2005. Místo konání:
Kaplická brázda – Šumava, Janova ves.
Odevzdání přihlášek do 1. 6. 2005. Ce-
na je 2 600 Kč. Zaplacení v hotovosti
nebo složenkou do 15. 6. 2005. Děti bu-
dou ubytovány ve stanech na postelích
s matracemi. Hlavní vedoucí: Alena
Váchalová, tel.: 776 697 258.

Pošumavské putování III.
pro mládež od 12–18 let
Termín: 17. 7.–23. 7. 2005. Místo ko-
nání: Kaplická brázda – Šumava, Jano-
va ves. Na cestu s vámi se vydají: Ali,
P. Jaroslav, Veronika, Jerry, Lucka, Gá-
bina, Pavla a Pepa. Informace na tel.:
224 910 469, mobil: 776 697 258. Při-
hlášení a odevzdání přihlášek do 1. 6.
2005. Zaplacení v hotovosti nebo slo-
ženkou do 15. 6. 2005. Cena: 1 500 Kč.

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice
tel.: 220 199 441-2, 224 921 314 

email: sekretariat@chemin-neuf.cz
http//www.chemin-neuf.cz

� Ora et Labora – modli se a pracuj,
zveme na sobotu 25. 6. do kláštera
v Tuchoměřicích, začínáme v 8:30 mší
sv., pak pracujeme v klášteře a po odpo-
lední svačině následuje duch. program:

Přijetí vlastních mezí v duch. životě.
V neděli – duch. program s Mezinár.
ekumenickou fraternitou.
� Otevřená neděle s Mezinárodní
ekumenickou fraternitou 26. 6., zve-
me na setkání lidi různého věku ke spo-
lečnému prožívání nedělního dne. Začí-
náme mší sv. v 10:30. K obědu se podě-
líme o společně přinesené jídlo. Sou-
částí je modlitba, sdílení o konkrétních
věcech ze života v malých skupinkách.
Bude též prostor k naslouchání a shléd-
nutí svědectví a novinek ze světa MEF
na videokazetě. Hlídání dětí zajištěno.
� Připravujeme letní setkání Kána pro
manžele 18.–24. 7. v Tuchoměřicích,
na které Vás všechny srdečně zveme.
Program též pro děti. Čas jeden pro
druhého, společně se otevřít a naslou-
chat Bohu, sdílet se s ostatními páry. Se
setkáním pomáhají páry, které se již
dříve účastnily a mají touhu předat dál
to, co prožily s Bohem.
� Zveme na týdenní Kurz základů ví-
ry všechny, kdo se ptají po Bohu, kdo
hledají víru, zajímají se o základy křes-
 anství a chtějí se s Bohem setkat v Jeho
slově, modlitbě, sdílení, přírodě i zába-
vě. Setkání se koná na faře v Bartošovi-
cích v Orl. h. od pondělí 8. 8. do neděle
14. 8. Účast je věkově neomezená. S se-
bou je třeba si vzít spacák, Bibli, poho-
dlný oděv. Chcete-li pozvat své hledají-
cí kamarády, kteří by nechtěli přijet sa-
mi, můžete prožít tento týden s nimi.
� Mezinárodní setkání v Německu
pro mládež s Komunitou 10.–15. 8. ve
Volkenrodě, navazuje Světový den mlá-
deže v Kolíně n.Rýnem 16. 8.–21. 8.,
odjezd z Prahy autobusem. Koncert
Mezinárodního ekumenického sbo-
ru, všechny informace na kontaktu Mi-
sijního centra!
� Na podzim připravujeme již podru-
hé tříměsíční formační cyklus A v Tu-
choměřicích „Stát se učedníkem“ (du-
chovní, biblická a teologická formace
pro laiky), říjen–prosinec, na který zve-
me všechny zájemce, kteří nemají mož-
nost se dlouhodobě formovat. Předná-
šely osobnosti z domova i ze zahraničí,
prožívali jsme bratrský a komunitní ži-
vot, společně evangelizovali.
� V příštím školním roce znovu oteví-
ráme formační cyklus Emauzy pro
účastníky bez rozdílu věku, je možnost
přijet i s dětmi, mají svůj program při-
způsobený podle věku. Cyklus tvoří 6
víkendů a jeden týden duchovních cvi-
čení. První rok je formace zaměřena
spíše na biblické komentované čtení

Starého zákona. Ti, kteří mají zájem,
mohou pak navázat druhý rok čtením
Nového zákona. Každý víkend má také
své samostatné téma a možnost sdílení
v malých skupinkách.

Městská evangelizace
Na konci března Misijní centrum při
Arcibiskupství pražském (MC) ve spo-
lupráci s komunitou Chemin Neuf
(CCN) pořádalo tzv. Jarní kulturní slav-
nosti, které se konaly od pondělí do pát-
ku mezi 15. a 18. hodinou na nám. Míru
v Praze před kostelem sv. Ludmily. Hu-
dební produkci několika žánrově roz-
ličných skupin (křes anský rock, spiri-
tuály, vokál) střídaly divadelní scénky
zaměřené na základní poselství evange-
lia, škola tanců a slovo o lidských hod-
notách, smyslu života, existenci Boha
a společenství církve. Průvodní evan-
gelizační slovo měl společně se mnou
můj dlouholetý přítel, farář Evangelic-
ké církve metodistické, Daniel Hottmar
z Kladna. Pro děti byly připravené díl-
ny (malování na chodník, hry zručnos-
ti), každý se mohl občerstvit v našem
stánku a dostat informace o různých
programech církve. Nechyběla ani výs-
tava na téma lidská tvář, člověk. K vi-
dění byly práce dětí mateřské školy, fo-
tografie amatérských umělců a dva
obrazové billboardy, které vytvořila
skupina mládeže MC. V této atmosféře
radosti, pokoje a společenství vstupo-
vala zároveň skupina dobrovolníků do
kontaktu s lidmi, aby je osobně pozvala
na různé akce související s probíhající-
mi slavnostmi a na další programy. S tě-
mi, kteří u nás chvíli setrvali, jsme mlu-
vili o životě a o Bohu.

Tyto odpolední programy byly vždy
vyvrcholením nejen technické, ale i mo-
dlitební přípravy. Každé dopoledne byl
připraven pro zájemce čas osobní pří-
pravy na evangelizaci (základní body
kerygmatu, jak vydávat svědectví, spol.
sdílení, společná a přímluvná modlitba).
Také první dva večery jsme věnovali
společné modlitbě chval a přímluv.

Předposlední den slavností proběhl
v kostele sv. Ludmily tzv. otevřený ve-
čer s hudbou, povídáním o Bohu (ke-
rygma), svědectvím, multižánrovým di-
vadlem (choreografie, pantomima, či-
nohra) a modlitbou za poznání Boha
a přijetí Ježíše Krista do svého života.
Na konci programu byl prostor pro pří-
padný osobní rozhovor.

Příští rok bychom tento týden rádi
zopakovali. Rádi uvítáme pomoc kaž-
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dého, kdo nese v srdci základní křes an-
ské povolání ke zvěstování radostné
noviny všemu stvoření.

P. Kamil Novák CCN, 
odpovědný Misijního centra

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

Úterý
Abeceda víry
Každé úterý v 19:00 probíhá v domě Mi-
chael Abeceda víry. Jedná se o cyklus
hlubšího poznávání víry skrze studium
a sdílení nad Katechismem katolické
církve. Cyklus je určen lidem na začátku
víry nebo těm, kteří touží po jejím pro-
hloubení. Na programu je naslouchání
Božímu slovu, společné stolování a služ-
ba. Zájemci se po předchozí konzultaci
mohou přihlásit i v průběhu roku, a to
jen na celý, uzavřený tématický celek,
který probíhá přibližně dva až tři měsíce.
Pro katechumeny, tj. ty, kteří se připra-
vují na křest, je účast v celém rozsahu
povinná. Kontaktujte P. Kamila Nováka.
Modlitební společenství
Pravidelně v 19:30 začíná v domě Mi-
chael, Apolinářská 10, společná modlit-
ba chval, díků, rozjímání Božího slova
a přímluv. Toto modlitební společenství
je otevřené všem bez rozdílu věku,
vzdělání, či přináležitosti k nějaké spi-
ritualitě, hnutí nebo komunitě. Přítom-
nost i toho nejmenšího a nejchudšího
z nás je velmi důležitá pro vytváření
společenství a sítě modlitby.

Čtvrtek
Modlitba za jednotu křes anů v kostele
u sv. Apolináře v 19:00 a v domě Mi-
chael pravidelné setkávání mládeže
v 19.30 h, každý čtvrtek jiný program
(setkání nad filmem, sdílení nad Božím
slovem, sdílení o tom, co prožíváme,
stůl otázek a odpovědí)

Katolická
Charismatická

obnova (KCHO)
Koordinátor: P. Pavel Semela 

Pastorační středisko 
Kolejní 4, 160 00 Praha 6  

koordinator@cho.cz
http://www.cho.cz

Sobota 11. 6. 15:00–19:00 Celopraž-
ské setkání KCHO, Komunitní centrum

sv. Prokopa, V Hůrkách 1298/8, Pra-
ha 5 – Nové Butovice (300m od stanice
metra Hůrka). Téma setkání: osobní
modlitba.
Otevřená společenství:
Praha 5 – Smíchov, úterý 20:00–
21:30, fara u sv. Václava, nám. 14. října
(nová fara za kostelem), kontaktní oso-
ba: Hana Schmittová.
Praha 10 – Vršovice, úterý 19:00–
21:00, zadní vchod do kostela sv. Vác-
lava, nám. Svat. Čecha, kontaktní oso-
ba: Václav Novák.
Praha 2 – Vinohrady, středa 19:00–
21:00, fara u sv. Ludmily, Jugoslávská
27, kontaktní osoba: Petr Tesařík
(petr@tesarici.cz).

Křes5anské
centrum –

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

St 1. 6. 9:30 Setkání maminek
na mateřské dovolené (kaple)
Ne 5. 6. 15:00 Balónková oslava
dne dětí s divadlem a opékáním buřtů
Po 6. 6. 9:30 Alfa kurzy o zá-
kladech křes anství pro maminky s ma-
lými dětmi
Út 7. 6. 19:00 Alfa kurzy o zá-
kladech křes anství pro všechny (klub
Na Dně)
Po 13. 6. 16:00 Sdružení křes an-
ských seniorů: Přednáška JUDr. Josefa
Plocka na téma

„Křes ané a politika“ (klub Na Dně)
St 15. 6. 9:30 Setkání maminek
na mateřské dovolené (kaple)

Dobrodružný letní dětský tábor
17.–30. 7. Jižní Čechy, Táborsko;
KAMÍNEK, společenství pracující
s dětmi a mládeží, pořádá letní tábor
pro děti ve věku 8–14; více informací
na http://www.kaminek.org nebo u hlav-
ního vedoucího: Jiří Černý, tel.: 777
144 942; 3 000 Kč.

Dixie klub
� nízkoprahový klub pro děti školního
věku
� otevřeno – pondělí, středa a čtvrtek
od 15:30 do 18:30
� volnočasové aktivity a zážitková pe-
dagogika: činnosti uplatňující a podpo-
rující různé druhy tvořivosti, zábavné
učení hrou, odreagování a relaxace for-
mou spontánních, radostných činností

(hry, soutěže, sport, práce s hlínou a ke-
ramickými dlaždicemi, malování, bati-
kování, ping-pong, modelaření, elekt-
ronika, programování a další).
� sobotní a víkendové výlety
� vstup zdarma
� Prázdninový provoz klubu DIXIE:
1. 7.–18. 8. klub otevřen v pondělí a ve
čtvrtek 15:30–18:30; 22.–26. 8. Dixie
kemp – celodenní městský kemp pro
děti školního věku, denně 10:00–17:00.

Klub NADNĚ
(www.kaminek.org/nadne)
Otevřený klub ve stylu čajovny s dopro-
vodným programem se nachází v budo-
vě Křes anského centra Jižní Město
vchod E – přízemí. Otevřen každou stře-
du, čtvrtek, pátek od deseti do deseti ne-
boli ST, ČT, PÁ – 10:00–22:00.

Najdete u nás: příjemnou obsluhu,
nízké ceny občerstvení, denní tisk, stolní
hry, odbornou knihovničku věnovanou
problematice provozu nevládních nezis-
kových organizací a práci s dětmi a mlá-
deží (absenčně k zapůjčení), v dopoled-
ních hodinách poradenství v oblasti říze-
ní a provozu nevládních neziskových or-
ganizací – a to ZDARMA (lépe je se
objednat na kaminek@kaminek.org, kde
lze sjednat individuální termín).

Doprovodný program v klubu Na Dně:
St 8. 6. 18:00 Koncert žáků Sou-
kromé umělecké školy Altera Pars
St 8. 6. 20:00 Koncert skupin
KÁMEN ÚRAZU a GRANDIS, folk
Pá 24. 6. 19:00 Vystoupení ukra-
jinských dětí z oblasti Černobylu –
ukrajinské písně a tanečky

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora
Křižovnické nám. 2 Praha 1

tel: 222 221 339
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz

http://salvator.farnost.cz 
http://vkhcr.org/praha

Pravidelný program kostela
bohoslužby:
� neděle 14:00 mše sv. a 20:00 stu-
dentská mše sv.
� úterý 19:00 studentská mše sv.
� čtvrtek 20:00 adorace s možností
svátosti smíření nebo duch. rozhovoru
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ostatní:
� středa 16:00–17:30 němčina pro za-
čátečníky
� čtvrtek 18:30–20:00 konverzace
v německém jazyce
� pondělí 18:00 společná modlitba
žalmů a zpěvy z Taizé (krypta)
� úterý 20:00 tichá meditace (krypta)

Program na červen
� Úterý 7. 6. 20:00 Kanonické manžel-
ské právo (Doc. JUDr. Ignác A. Hrdina
DrSc. OPraem) pojem kanonického
manželství – manželský souhlas a pod-
mínky jeho platnosti –zneplatňující
manželské překážky a další témata
� Úterý 14. 6. 20:00 Komunikace
v partnerských vztazích (Ludmila Stane
PGDip.Couns) – Verbální a non-verbál-
ní komunikace – Prohlubování důvěr-
nosti (pouze pro páry)
� Úterý 21. 6. 20:00 Spiritualita
partnerského života (P. MUDr. Zdeněk
Králík ISch. a manželé Korněnkovi) –
společný život – společná modlitba –
duchovní zkušenost
Program probíhá v sakristii nebo
v kryptě, kam se lze dostat z nádvoří
Klementina.

� Týden 20. až 26. června: Kontem-
plativní duchovní cvičení: Modlitba Je-
žíšova. Intenzivní exercicie. (vede Petr
Vacík SJ, přihlášky na exercicie@
hotmail.com nebo tel: 221 99 02 43.)

Knihovna Betánie
Obsahuje přes 2 500 svazků. Je možné
využívat vyhledávání na www strán-
kách VKH, rezervační schránky a elek-
tronické adresy knihovny určené přede-
vším pro prodlužování výpůjček a Vaše
dotazy. Provozní doba: každé úterý
v 18:30–19:00 a 20:00–20:30 hodin,
neděle 19:30–20:00 a 21:00–21:30 ho-
din. Katalog dostupný z odkazu na Dal-
ší informace na

Cyklus o manželství
Pro všechny ty, kterým manželství stále
imponuje, kdo se někdy chtějí brát ane-
bo je vůbec zajímá ten „podivný“ svět
rodiny, jsme připravili ve spolupráci
s několika přednášejícími (např. Mons.
ThDr. Michael Slavík, P. MUDr. Zde-
něk Králík, manželské páry...) cyklus
5 přednášek a debat na téma manželství.
Dozvíte se něco o křes anském pohledu
na manželství, teologii a biblickém po-
hledu, o manželském právu, psycholo-
gii manželství, partnerských vztazích
i o spiritualitě společného života. Cy-
klus tak navazuje na úspěšné Semináře
o rodině, které u nás nedávno skončily.

Zájemcům o zapsání cyklu jako předpří-
pravy na manželství rádi vystavíme po-
tvrzení o absolutoriu. V tom případě je
třeba setkání absolvovat všechna.

Cyklus bude probíhat vždy v úterý
od 24. 5. do 21. 6. 2005 po mši sv. (tedy
cca od 20:00) v sakristii akademického
kostela Nejsv. Salvátora.

Výstava obrazů ak. malířky
a grafičky Jiřiny Adamcové
Srdečně zveme na výstavu s názvem
„Legendy o sv. Františkovi, Pocta kate-
drálám a Apokalypsa“, která je umístě-
na na krásném ochozu našeho kostela
a potrvá do poloviny června. Zhlédnout
ji můžete vždy půlhodinu před a po bo-
hoslužbě (viz bohoslužby) a nebo po te-
lefonické domluvě kdykoliv. Vstup vol-
ný, ale bohužel není bezbariérový.

Pastorační
centrum

sv. Tomáše 
Římskokatolická farnost Dobříš
Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš

tel.: 318 521 265
e-mail: pcstomas@volny.cz 

http://dobris.farnost.cz

8. 6. 19:00 setkání katechetů pří-
bramského vikariátu (začíná v 18.00
slavením eucharistie v kostele, pak po-
kračuje v Pastoračním centru)
19. 6. 9:00 Farní shromáždění na
závěr pastoračního roku 2004/05 za
účasti pana biskupa Karla Herbsta (po
slavení eucharistie v kostele v 9.00 po-
kračuje setkáním v Pastoračním centru).
23. 6. 15:15 bohoslužba pro děti
na závěr školního roku, po ní hry a tá-
borák na zahradě Pastoračního centra.

V červenci se pravidelné týdenní akce
v PCSvT nebudou konat. Doba provozu
kanceláře farnosti a matriky bude uve-
řejněna na nástěnkách a na webových
stránkách farnosti.

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10
Praha 10 – Strašnice

www.volny.cz/divadlo.miriam
rezervace vstupenek st–pá 15–21 h.

na tel. 732 173 316 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz

http://www.volny.cz/divadlo.miriam

15. 6. 19:30 Malá česká muzika Ji-
řího Pospíšila „Muzikanti, co děláte?“

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

15. 6. 14:30 Egypt – přednášející:
RNDr. Ondřej Bartušek – (přednáška
s diapozitivy), Farní klub u Panny Ma-
rie Sněžné, Jungmannovo nám. 18.

Křes
anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekologie),
psycholog (sebepřijetí a sebehodnoce-
ní, vztahy a komunikace v rodině i v za-
městnání), právník (civilní, církevní
právo), kněz (morální problémy, otázky
svědomí, duchovní pohovor, problema-
tika sekt). Umožňuje také kontakt s Po-
radnou pro ochranu nenarozeného živo-
ta a s Poradnou domácí hospicové péče.
Volat můžete každé úterý a čtvrtek od
10:00 do 17:00 na tel.: 220 181 329.

Hnutí Fokoláre
Fokoláre Praha, Karmelitská 29,

118 00 Praha 011, tel.: 257 534 739,
fax/zázn.: 257 534 738,

e-mail: ffprg@focolare.cz

Zlatá Praha
Další setkání cyklu „Zlatá Praha“ se
uskuteční v neděli 19. 6. 2005
v 16:30 pod názvem „Na křídlech Du-
cha“. Bude se zabývat fenoménem
vzniku a rozvoje nových církevních
hnutí a komunit. O své spiritualitě
a činnosti promluví zástupci několika
hnutí přítomných v Pražské arcidiecézi.

Místo konání: zasedací síň Úřadu
městské části Praha 5, Štefánikova 15.
Bližší informace na adrese http://www.
focolare.cz/ Chcete-li dostávat pozván-
ky pravidelně elektronickou poštou,
můžete se obrátit na adresu: zlata.praha
@focolare.cz

Další zprávy

Klub u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel.: 222 246 243,
e-mail: fara.pms@centrum.cz

Čt 2. 6. 18:15 Beseda se zastupi-
teli Prahy 1 (pořádá o.s. „Věci veřejné“)
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Po 6. 6. 19:00 Zpívání s kytarou
(doprovázejí manželé Lutkovi)
Pá 10. 6. 16:30 Setkání výtvarní-
ků (sraz před farou)
So 11. 6. 10:30 Ekumenické set-
kání v Hájku u Prahy
St 15. 6. 18:30 Večery ve středu
(nejen pro mládež pořádá ADCM)
St 22. 6. 18:00 Koncert dětí (po-
řádá YMCA)
Út 28. 6. 17:00 Rozloučení se ško-
lním rokem u sv. Kláry v Tróji

Tichý hlas pro Svatou zemi
IV. ročník festivalu Tichý hlas pro Sva-
tou zemi se uskuteční v neděli 5. června
2005 v Libčici nad Vltavou. Program:
14.00 – ekumenická bohoslužba v kato-
lickém kostele, 15.00–22.00 hudební
program na farní zahradě, 17.00–19.30
– další hudební program v evangelic-
kém kostele. Po celou dobu festivalu je
přístupná výstava fotografií „Izrael
2005“ v sále Městského úřadu a v evan-
gelickém kostele.

K účasti Vás srdečně zve Římskoka-
tolická farnost Libčice, Evangelická
farnost Libčice, Společenství Křes anů
a Židů, Město Libčice nad Vltavou
a Společenství sv. Ludmily.

Arciopatství Břevnov
Římskokatolická farnost Vás zve na
koncert v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera – Markétská 1, Praha 6,
dne 5 června 2005 od 15:00 hodin. Za-
zní zde díla J. S. Bacha, J. Haydna,
A. Roussela, Luigi Boccheriniho a dal-
ších v podání Tria NOCTUA (Vladimí-
ra Sůvová – flétna, Viktorie Večerová –
viola, Vladimír Sůva – violoncello).
Vstupné dobrovolné. Koncert připravi-
la agentura Harmonie (http://www.
webpark.cz/harmonie).

Sestry Apoštolátu sv. Františka
Proboštská 3, Praha 6 – Dejvice,
spojení: metro A – Dejvická, 
tram 2, 20, 26 – stanice Hadovka.

Středa 8. 6. 2005 v 15:00 MUDr. Mgr.
Marie Opatrná „Byly to však naše ne-
moci, jež nesl, naše bolesti na se-
be vzal“ – rozhovor a modlitba s ne-
mocnými a za nemocné. Příští setkání
bude 14. 9. 2005.

Duchovní cvičení pro dívky
Česká provincie společnosti sester Ježí-
šových zve svobodné dívky ve věku
18–25 let na duchovní cvičení do Exer-

cičního domu v Českém Těšíně. Konají
se od pátku 1. 7. (17:00) do úterý 5. 7.
2005 (13:00). Tyto exercicie jsou zamě-
řeny na povolání k Bohu zasvěcenému
životu. Chtějí věřícím dívkám zpro-
středkovat setkání s Bohem a pomoci
v hledání jejich životní cesty. Duchov-
ním cvičením provází P. Robert Kunert,
SJ. Zájemkyně se mohou přihlásit do
25. 6. 2005 na adrese Společnost sester
Ježíšových, Zeyerova 5, 772 00 Olo-
mouc, tel.: 585 229 613 nebo Exerciční
dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Čes-
ký Těšín, tel.: 558 761 429.

Výstava Petra Váni
Bratři kapucíni zvou na výstavu, která
se ve dnech 3. 5. až 31. 8. 2005 koná
v prostorách horních ambitů v Pražské
Loretě. Akademický sochař a malíř Pe-
tr Váňa zde vystavuje svá díla – sochy
i obrazy. Výstava je umístěna v horních
ambitech, odkud je dobrý pohled i na
jeho nejrozměrnější dílo: kopie sousoší
Vzkříšení Krista, umístěné v levém
nádvoří Lorety. Výstava je přístupná
v době otevření Lorety – úterý až nedě-
le 9:00–12:15 a 13:00 až 16:30.

Zvonkohra v Loretě
Pražští karionisté Mgr. Radek Rejšek
a Alena Michálková zahrají také v červnu
na historickou zvonkohru pražské Lorety:
� Pátek 3. 6. 12:00 D u c h o v n í
písně: K nebesům se orla vzletem; Bu-
diž vděčně velebena.
� Neděle 5. 6. 12:00 a 18:00 Impro-
vizace na duchovní písně
� Neděle 12. 6. 12:00   Marco Ucce-
llini: Sinfonia, Charles Gounod: Ave
Maria

18:00 Hymnus Ave maris stella
� Neděle 19. 6. 12:00 a 18:00 Impro-
vizace na duchovní písně
� Neděle 26. 6. 12:00 a v 18:00
Improvizace na duchovní písně
� Středa 29. 6. 12:00 Duchovní pí-
seň Na skále založena stojí; J. K. Ku-
chař: Adagio

Hodinový stroj hraje také každou ce-
lou hodinu od 9:00 do 18:00 marián-
skou píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe.

K prohlídce je Loreta přístupná od
úterý do neděle v 9:00 až 12:15 a ve
13:00 až 16:30.

Od dubna do října vždy v sobotu od-
poledne je možno naslouchat hře na
historické varhany v kostele Narození
Páně. Od 15:00 do 15:15 a od 15:30 do
15:45 na varhany hrají pražští varhaní-
ci. Srdečně zvou bratři kapucíni.

15. ročník Akademických týdnů
Akademické týdny se uskuteční v No-
vém Městě nad Metují ve dnech 30.
7.–12. 8. 2005. Jedná se o čtrnáctidenní
program přednášek, besed a kultury
v krásném přírodním areálu uprostřed
zalesněných strání.

Zajištěno bude ubytování, stravová-
ní, hlídání dětí, odvoz, prodej knih, ob-
čerstvení a veškerého nahraného pro-
gramu ze 3.–15. ročníku AT (přes 600
titulů). Účast na jednotlivých akcích je
dobrovolná, součástí přednášek je i dis-
kuze a přihlásit se můžete na jakoukoliv
část nebo pouze dojíždět na program.

Cena na den: cca 220–400 Kč včet-
ně programu a stravy 3x denně.

O podrobné informace si pište na:
Akademické týdny, Nádražní 219, 549
01 Nové Město nad Metují, tel.: 491
472 182, 777 194 750, –760.

Pořádáno ve spolupráci s Českou
křes anskou akademií, pod záštitou No-
vého Města nad Metují, Biskupství krá-
lovehradeckého a Řádu bratří kazatelů.

Podrobný program naleznete na
www.novemestonm.cz/aktydny

Open-air festival Freakfest
24.–26. 6. 2005 se koná Freakfest – prv-
ní ročník mezinárodního hudebního fes-
tivalu, v Campu Brodský v Červeném
Kostelci. Dopolední program: open-air
shromáždění slova a hudby; odpolední
program: workshopy, semináře, vodní
sporty; večerní program: koncerty hu-
debních skupin z Čech, Polska a Ně-
mecka (hardcore, punkrock, d&b, hip
hop), noční chvály. Podrobný program
naleznete na www.jesusfreax.com

Jindřišská věž vás zve
Rezervace vstupenek na tel. čísle
224 232 429, cena vstupenek: 150 Kč,
důchodci a studenti 75 Kč
Koncert
Opět po roce jsme pro Vás uspořádali
koncert Pražské mobilní zvonohry a kon-
cert jediné evropské zvonkohry pro vnitř-
ní poslech na vyhlídce Jindřišské věže.

Pražská mobilní zvonohra se rozezní
již 21. 5. 2005 v 15:00 před věží, zvon-
kohra Vás uvítá v 19:00. Vstupenky
jsou k dostání v recepci Jindřišské zvo-
nice, Jindřišská ulice, Praha 1. Více in-
formací na www.jindrisskavez.cz

Mistrovství české republiky
ve znalostech Bible
„Můžete si poměřit své znalosti Starého
a Nového zákona, ale zejména pomůže-
te obrátit pozornost svého okolí ke Kni-
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ze knih. Můžeme tak společně přispět
k návratu Bible do širšího povědomí
našeho národa.“

S tímto mottem se letos bude, po roč-
ní přestávce, opět konat Mistrovství Če-
ské republiky ve znalostech Bible v po-
řadí již čtvrté. Uskuteční se v Jednací sí-
ni Senátu České republiky dne 17. září
2005. Již tradičně pod záštitou JUDr.
Petra Pitharta, 1. místopředsedy Senátu
PS ČR. Přihlášky je možno podat do 31.
července 2005 s tím, že kapacita sálu je
omezena na 20 čtyřčlenných družstev.
První cenou pro vítězné družstvo bude
hodinový vyhlídkový let nad Čechami.
Pokud se nám podaří získat vhodné
sponzory, tak bychom rádi opět umožni-
li vítěznému družstvu zájezd do Izraele.
Pak by se vyhlídkový let posunul jako
cena na druhé místo. Jak propozice, tak
i další informace jsou zveřejněny na we-
bových stránkách České pobočky Mezi-
národního křes anského velvyslanectví
Jeruzalém – www.icej.cz. Těšíme se na
setkání!

Ing. Karel Sedláček, ředitel Mistrov-
ství České republiky ve znalostech Bib-
le (sedlacek@post.cz)

Z historického kalendáře

20. června 1255 Král Václav I. a jeho
sestra sv. Anežka Česká založili u dneš-
ního Karlova mostu na Starém Městě
v Praze špitál Řádu křižovníků s červe-
nou hvězdou.
25. června 1935 V Praze zahájen sjezd
českých a moravských katolíků, jehož
se zúčastnilona 350 000 věřících (skon-
čil 30. června)
25. června 1895 Zemřel František de
Paula hrabě Schönborn, pražský arci-
biskup a kardinál (nar. 24. 1. 1844)
26. června 1975 Zemřel Josemaría
Escríva de Balaguer, katolický kněz,
zakladatel sdružení Opus Dei (nar. 9. 1.
1902)
4. července 1205 Kanonizován sv. Pro-
kop, český patron
16. srpna 1815 Narozen sv. Jan Bosco,
italský katolický kněz, zakladatel Kon-
gregace salesiánů († 31. 1. 1888)
18. srpna 1990 Zemřel ThDr. Josef

Zvěřina, katolický teolog, estetik, his-
torik umění, šéfredaktor časopisu VIA
(nar. 3. 5. 1913)
24. srpna 1925 Narozen Karel Vrána,
katolický teolog, filozof a literární vědec,
rektor čs. Koleje Nepomucenum v Římě
od r. 1978, docent Katolické teologické
fakulty UK v Praze († 11. 12. 2004)
27. srpna 1910 Narozena Matka Tere-
za, misionářka, zakladatelka sester Mi-
sionářek Lásky, nositelka Nobelovy ce-
ny míru († 5. 9. 1997) Arnošt Kelnar

Oznámení
Výběrové řízení
YMCA – Živá rodina vypisuje výběro-
vé řízení na místo sekretáře sdružení,
na poloviční pracovní úvazek. Sekretář
by měl kromě běžné agendy sdružení
na starosti psaní projektů a získávání fi-
nančních prostředků pro sdružení. Na-
bídku a životopis posílejte do 15. 6.
2005 na adresu YMCA – Živá rodina,
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. Bližší in-
formace na tel. 224 872 421.

Přijmeme pracovnice
Přijmeme ženy k úklidovým pracím na

celý a poloviční úvazek. Předpokladem
je ochota v křes anském duchu sloužit
poutníkům a exercitantům, fyzická
zdatnost a schopnost týmové práce.
Veškeré další informace Vám poskytne-
me na naší adrese osobně a nebo na níže
uvedených kontaktech. Štěpán Faber,
diakon, pověřen vedením ED, Provincie
kapucínů v ČR – Exerciční dům, tel.:
233 358 518, 233 355 372; mobil: 603
503 818, e-mail: e.dum@mbox.vol.cz,
ed.praha@volny.cz

Přijmeme lékaře
Domov sv. Karla Boromejského v Pra-
ze Řepích naléhavě hledá lékaře na lůž-
ka následné péče (atestace 1. stupně),
bližší informace na tel.: 235 301 209, 
e-mail: konsolata@domovrepy.cz

Nabídka k odprodeji
Arcibiskupství pražské nabízí k odpro-
deji analogové (klasické) fotoaparáty
Canon EOS 500 za příznivou cenu. Do-
tazy směrujte laskavě na Diecézní kon-
zervátorské centrum (adresa Arcibis-
kupství pražského) nebo na tel. 220 392
113 (Pavel Konzal).

Červen
Úmysl všeobecný
Za miliony utečenců, kteří žijí v naprosté
bídě, aby jim křes ané pomáhali konkrét-
ními skutky lásky.
Úmysl misijní
Za všechny děti církve, aby stále více
poznávaly, že svátost eucharistie 
je bijícím srdcem života milosti.
Úmysl národní
Za naše novokněze, aby vědomí stálé
Boží lásky rozněcovalo jejich vytrvalou
apoštolskou horlivost.

Červenec
Úmysl všeobecný
Za křes any, aby s každým jednali citlivě,
přitom však nezastírali radikální 
požadavky evangelia.
Úmysl misijní
Za všechny pokřtěné, aby se cítili být 
zavázáni, každý svým způsobem, 

k přetváření světa a vnášeli do něj smý-
šlení a jednání Ježíše Krista.
Úmysl národní
Za plenární sněm, aby Duch svatý 
pomáhal církvi v naší vlasti k vnitřní 
obnově.

Srpen
Úmysl všeobecný
Za Světové setkání mládeže, aby mla-
dým lidem vdechlo nebo v nich oživilo
touhu po setkání s Kristem a oni v něm
objevili spolehlivého průvodce životem.
Úmysl misijní
Za kněze, řeholní osoby, seminaristy
a laiky v misijních zemích, kteří se 
v Římě připravují na své povolání, 
aby se ve Věčném městě obohatili 
především duchovně.
Úmysl národní
Za naše rodiny, aby do společnosti 
vnášely křes anského ducha.

Úmysly apoštolátu modlitby na červen–srpen 2005


