
Červen je měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Možná už
jenom někteří si na to vzpomínají. Matka Boží, která nás do-
provázela na naší cestě v měsíci květnu, přivedla nás ke
svému Synu, který nám ukazuje na své probodnuté srdce,
znamení i důkaz Jeho lásky k nám. Za Kristovu lásku budeme
děkovat nejenom v den Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježí-
šova, ale také dříve, o Slavnosti Těla a Krve Páně. V měsíci
červnu máme ale ještě jednu příležitost zakusit Boží lásku ke
svému lidu a za ni děkovat. Bývá totiž zvykem, že v tomto
měsíci se konají kněžská svěcení.

Kněžské svěcení je tou chvílí, kdy máme možnost si plněji
uvědomit, že Pán posílá dělníky na svou žeň. Pán Bůh potře-
buje dělníky, aby se naplnily jeho „sýpky“. Uvědomujeme si

přitom, jak nesrovnatelně malý je počet těch, které k nám po-
sílá, ve srovnání s tím, jak veliké jsou jeho žně. Zároveň ale
Kristova slova, abychom prosili pána žní, znamenají, že není
možno kněžská povolání „vyrábět“, ona musí pocházet od
Boha. Jak říká Svatý otec Benedikt XVI.: „Povolání vychází
z Božího srdce a musí vždy najít cestu do srdce člověka“.
Proto je třeba prosit Pána žně, aby z hlubokého pohnutí svého
srdce vznítil připravenost říci „ano“ v srdci toho, kterého po-
volal. K tomuto pohnutí Božího srdce dochází nejenom slovy
modlitby, ale předpokládá to také proměnu slov ve skutky.
Z této proměny se zrodí v srdci modlícího se člověka jiskra
radosti, která zanítí i srdce jiných pro Boha.

Nejstručnější popis podstaty kněžství nám dává svatý Ma-
rek, když vypráví o povolání Dvanácti: „Ustanovil jich dva-
náct, aby byli s ním, aby je posílal kázat“ (Mk 3,14). Být
s Kristem i být poslán – dvě skutečnosti, které jsou ale od
sebe neoddělitelné. Jedině ten, kdo je s Kristem a poznává ho,
může ho hlásat, může o něm mluvit opravdově i autenticky.

Ten, který přijímá kněžské svěcení se stává zcela
zvláštním způsobem přítelem Krista. Je mu tak blízký, že
když vyslovuje při eucharistii nebo ve zpovědnici slova „já“,
„moje“ činí to ne ve svém vlastním jménu, ale ve jménu
Krista. Na jedné straně Kristus svěřuje sebe člověku a na
druhé straně člověk jemu umožňuje používat sebe sama, svá
„ústa i ruce, (…) svou obětavost i talent“.

Když v sobě člověk nosí veliké touhy a nedokáže je napl-
nit ničím, co je mu svět schopen nabídnout, potřebuje ně-
koho, kdo ho povede ke zdroji života i štěstí. Očekává, někdy
podvědomě, že mu někdo přinese uspokojení jeho nejhlub-
ších tužeb. Takový je právě úkol Kristových přátel – kněží.

Mons. ThLic. Artur Matuszek, 
rektor Arcibiskupského semináře v Praze

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze

ZPRAVODAJ

Kněžská svěcení v naší arcidiecézi
Červen je, jak už bylo vzpomenuto v úvodníku, tradičním
měsícem kněžských svěcení. Letos 23. června v 10:00 přijme
v naší arcidiecézi vkládáním kardinálových rukou v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěcení pět jáhnů: Ja-
kub František Sadílek OFM, Roman Janáč CSsR, Jiří Ondov-
čák CSsR, Jan Sokulski CSsR a Michal Kimák.

(pokračování na str. 4)

Komunitní centrum Matky Terezy 
otevřeno veřejnosti
Slavnostním otevřením, jež se uskutečnilo den před Slavností
Seslání Ducha svatého, zahájilo svou činnost Komunitní cen-
trum Matky Terezy v Praze 11. Kruhová stavba, jež vyrostla
za poslední rok a půl na okraji jihoměstského centrálního

parku v těsné blízkosti stanice metra Háje, má podle záměrů
svých tvůrců sloužit nejen jako kostel pro místní farníky, ale
též jako místo setkávání a kulturního vyžití pro všechny pří-
chozí. (pokračování na str. 4)

Arcibiskupství pražské
spustilo nové webové stránky
Arcibiskupství pražské spustilo 17. května 2007, na Slavnost
Nanebevstoupení Páně, nové webové stránky na adrese
www.apha.cz. Nové stránky poslouží k lepší informovanosti
široké veřejnosti o činnosti Arcibiskupství pražského.
Návštěvníci webu zde najdou historii, novinky, plánované
události, fotogalerie, přehledy bohoslužeb, kontakty a další
důležité textové i obrazové informace. 

(pokračování na str. 5)

Aby se naplnily jeho sýpky
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Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
Červnové pokračování naší pouti po vikariátech pražské arci-
diecéze nás zavádí do vikariátu Jílové. Jeho vikářem je P. MUDr.
Miroslav Malý, jehož jsme požádali o rozhovor…
� Kolik má vikariát Jílové kněží, jaký počet farností a kos-
telů mají na starosti?
Mám před sebou mapu arcidiecéze, vikariát Jílové tvoří cel-
kem podivný tvar na jihu a jihovýchodě Prahy a tvoří jej
26 farností. Z tohoto počtu je 9 farností spravováno přímo,
17 excurrendo. Kněží v duchovní správě je 15, dále zde pů-
sobí 2 jáhnové a 2 pastorační asistenti. Kostelů a kaplí je 79.
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhlo slučování far-
ností, jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení farností pro vi-
kariát úlevou?
V našem vikariátu zatím tento proces neproběhl. Samozřejmě
na vikariátních konferencích je tato problematika široce trak-
tována a jistě se i u nás na mnoha místech nabízí tato mož-
nost. Už také proto, že vikariát tvoří území, které nemá ně-
jaký přirozený střed a správní celek, rovněž komunikační
spády mnohde směřují jinam…
� Jaká je vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblastem spíše
„zbožným“, nebo nábožensky vlažným?
Myslím si, že s religiozitou patříme k „lepšímu průměru“.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
Jistě nejvýznamnější kulturní památkou je Sázavský kláš-
ter… V zahradě kláštera se lze zastavit u základů tetrakonchy
– malého kamenného kostela ve tvaru pravidelného řeckého
kříže, postaveného v dobách prvního rozkvětu kláštera ve
2. polovině 11. století. Okolí původní jeskyně, kde sv. Prokop
poustevničil, se jeho zásluhou proměnilo v benediktinský
klášter, který se po celé 11. století významně podílel na vy-
tváření křesPanských počátků české
státnosti, kultury a vzdělanosti a byl
mostem spojujícím křesPanský Východ
a Západ. I v dalších staletích proslul
klášter jako středisko duchovního ži-
vota a významné poutní místo. Z dálky
nepřehlédnutelnou dominantou kláštera
a celého kraje je gotická věž z rudé ar-
kózy, ze které zní zpěv zvonů – Vác-
lava, Prokopa a Ludmily. Za touto věží
je unikátní torzo trojlodního gotického
chrámu, jehož stavba se rozvinula
zvláště za vlády císaře Karla IV. Po hu-
sitských válkách klášter pustl a velko-
lepá stavba zůstala už navždy nedokon-
čena.

Pozoruhodným objektem je kostel
sv. Jiří v Hradešíně, který již devět staletí
tvoří neodmyslitelnou dominantu celé
oblasti českobrodska (je na vršku v nad-
mořské výšce 399 m). Přestože je kostel
sv. Jiří jednou z nejvýznamnějších pa-
mátek středověké architektury středních
Čech, nebyla v poslední době věnována
větší pozornost jeho záchraně a celkové
rehabilitaci jeho památných hodnot.

V Jílovém stojí za pozornost farní kostel sv. Vojtěcha,
který je nejstarší budovou ve městě z 1. poloviny 13. stol.

Jistě bych zde mohl uvést ještě celou řadu církevních pa-
mátek. Co starost o ně obnáší? Především je to otázka finanč-
ních zdrojů pro jejich záchranu pro další generace.
� Co pokládáte za specifikum vikariátu Jílové, čím je výji-
mečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i celkové?
Už na začátku jsem jedno specifikum jmenoval. Je to jeho
poloha, kdy na jedné straně začíná u Slap a končí na druhé
straně, kde tvoří hranice Úvaly a Rataje n. Sáz., zasahuje do
několika okresů (Praha-západ, Praha-východ, Benešov, Ko-
lín, Kutná Hora). Zahrnuje jak typicky vesnické prostředí, tak
nově vznikající příměstské oblasti (satelitní městečka).

Díky rozmanitosti, která v tomto společenství panuje,
máme mnoho příležitostí ke zkoušení tolerance vůči druhým,
kteří jsou jiní. Jsem vikářem necelý rok a uvědomuji si, kolik
rozdílných typů kněží a věřících, kolik různých přístupů tuto
tak trochu umělou jednotku tvoří. A myslím si, že je to dobře,
můžeme tak nějak zakoušet skutečnost, že víru lze žít mnoha
způsoby. V této rozdílnosti přístupů také vidím i nadále pros-
tor pro vzájemné obohacování, růst, vzájemné naslouchání…
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi a os-
tatními vikariáty?
Komunikace je v dnešní době velice důležitá – jak mezi jed-
notlivými farnostmi, tak mezi vikariátem a diecézí. Náš vika-
riát nemá nějaké přirozené centrum, dopravní spojení je
v mnoha případech dosti krkolomné. Jsem vděčný za rozvíje-
jící se elektronickou formu komunikace, která v mnoha pří-
padech může usnadnit narůstající administrativní zátěž. Zde
bych se přimlouval za dobře fungující intranet v rámci die-
céze a třeba za nějaký zajištěný společný mailový server
v rámci arcidiecéze.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Přiznám se, že mám dojem, že se služeb Pastoračního středi-
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ska (alespoň u nás) příliš nevyužívá. Přispět může zcela ur-
čitě např. při přípravě laických spolupracovníků ve farnos-
tech, přípravou pomocníků v pastoraci. Samozřejmě záleží
na jednotlivých kněžích i na jednotlivcích, abychom se nabí-
zenými tématy nechali inspirovat pro proměnu života v celé
šíři. I vnější aktivity jsou samozřejmě potřebné a nutné (před-
nášky, publikační činnost či jiná forma rozšíření obzoru,
komunikace a poznání). Především má jít o to, aby se člověk
sám v patřičné oblasti nějak otevřel Bohu a sám v dané ob-
lasti dovolil Pánu určitou proměnu ve svém osobním či du-
chovním životě.

V dnešní době je velice nutné oživit a prohloubit vlastní
víru a život z víry, další asi bude předávat tuto oživenou
a prohloubenou víru těm, s nimiž žijeme nebo k nimž jsme
nějak posláni.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí vikari-
átu Jílové?
Začnu tou starostí. Starost o množství chátrajících církevních
památek, jistě nutná určitá restrukturalizace vikariátu…, pro-
blém předávání víry dalším generacím. Chceme-li vzít Pána
Boha skutečně vážně, modlíme-li se a postíme-li se upřímně,
potom bychom měli pochopit, že Boží slovo někdy zamíchá
naše karty. Otevírá se nový svět, kde se můžou potkat různí
lidé, Bůh dává novou naději, poznáváme odpuštění tam, kde
jsme mysleli, že není naděje, ukazuje se nová cesta tam, kde
se zdálo, že nelze projít. Říkáme „starého psa novým kous-
kům nenaučíš“, jsme zvyklí na určitou značku, a novou nech-
ceme zkusit, že ta stará je dobrá dost. A přitom laciné víno ani
sebedelší archivování nespraví! Na to nemyslíme. Už jsme
zvyklí…

Člověk se rodí v bolestech. I nové narození se děje v bo-
lestech, pokud se ovšem nespokojíme jen s předáváním nábo-
ženských zvyků, či náboženského folkloru – byP by šlo o fol-
klor moderní.

Cokoli děláme, můžeme dělat buV dobře, nebo špatně.
S kýmkoli se setkáme, můžeme jednat buV špatně – mrzutě,
netrpělivě, sobecky, nevlídně, nebo dobře – vlídně, laskavě,
soucitně. Samozřejmě, že na to mnohokrát zapomeneme,
zklameme. To nevadí. VždyP křesPanství je stále nové začí-
nání, stále nové čerstvé vstávání. Ono být křesPanem opravdu
není snadné, ani lehké, ale je to dobré.

A radost? Možnost hledat nové cesty pro církev, pro ži-
votní styl 21. století a nebát se rozcestí a úzkých uliček.

Děkujeme za rozhovor (kh)

Statistické údaje
farností celkem: 26
farností spravovaných přímo: 9
farností spravovaných excurrendo: 17
kněží: 15
jáhnů: 2
pastoračních asistentů: 2
kostelů a kaplí: 79
celkem obyvatel: 79 886
z toho římských katolíků: 14 723
v průměru připadá na 1 kněze   982 věřících

Slavnost v pohodě
Mám na mysli Slavnost Těla a Krve Páně, a to od A do Z. Tu
pohodu myslím u sebe – uvnitř. Na následujících řádcích chci
popsat své prožívání této slavnosti. V ten den je pro mne při-

praven prostor či rámec k tomu, abych si jinak než v každý
jiný den uvědomil dar eucharistie, který byl lidem dán, a tedy
kterým jsem obdarován i já. Jednoznačně je přede mne posta-
ven fakt: podívej se, člověče, KDO ti pro tvou posilu i zá-
chranu byl dán.

Mše svatá o této slavnosti, ač je vlastně stejná jako kdyko-
liv jindy, je pro mne časem krásného setrvávání v blízkosti
Božích tajemství. Zní to možná nadneseně, ale ten den mne
takto oslovuje. Jak to tak bývá, hezké a slavnostní chvíle si
člověk rád prodlouží.

Jestliže se pro tento den vytvořil zvyk průvodu, je to právě
to prodloužení slavnostních chvil. Rád tedy využívám tuto
možnost prodloužit si čas prožívaný bezprostředně s Pánem.
Připadá mi to lidsky velmi přirozené. Pokud je nám s někým
dobře, jdeme s ním na procházku nebo ho jdeme doprovodit.
Tento postoj je v případě průvodu ještě umocněn tím, že ne-
jsem jediný, kdo Pána doprovází. I když se, jak doufám, ces-
tou mezi sebou zbytečně nevybavujeme, jsme společně, my,
kteří jsme Pánu Ježíši uvěřili, na cestě. Jdeme tedy jedním
směrem, a co víc, za jedním Pánem. Vlastně je to píseň pře-
vedená do reálu: „Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás je-
den Pán!“ Během cesty v průvodu mám možnost s Pánem
probrat závažné věci anebo „jen“ prožívat jeho blízkost.
Když se zastavíme u jednotlivých oltářů, je to pro mne čas
k souhrnu toho, co jsem s Pánem probral – a otočíme stránku
a vydáme se na cestu k dalšímu oltáři a já mám určitě na srdci
další věci, které chci Pánu předložit.

Závěrečné požehnání pak jde se mnou dál v mém životě,
který, jak doufám, ponese stále pečeP prožité slavnosti. Je mi
nabídnuta možnost převést do reálu dokonce výrok evange-
lia: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil
a odhaloval smysl Písma?“ (Lk 24,32)

Nakonec ještě douška: Ani by mi nevadilo, kdyby zůstal
dřívější název Boží Tělo. Krátký název totiž člověka uvádí
do důvěrnějšího vztahu. Martin Opatrný, trvalý jáhen

Všechny věřící srdečně zveme na letošní průvod s eucharis-
tickým Kristem v čele. Uskuteční se v den Slavnosti Těla
a Krve Páně, 7. 6. 2007, po mši svaté, která bude slavena
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18 hodin. Po mši
průvod vyjde od katedrály a půjde již tradiční trasou: přes
všechna tři hradní nádvoří, přes Hradčanské náměstí k fortně
kláštera sester karmelitek, přes Loretu až do chrámu kláštera
bratří premonstrátů na Strahově, kde vyvrcholí slavným Te
Deum. (kh)

Přijetí do katechumenátu – již tento měsíc!
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Ve-
likonocích r. 2008 (nebo i později) budou přijati do katechu-
menátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 9. června 2007 v 16:30.

Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpoz-
ději 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč
bude mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený
katechumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu
odevzdá. Potvrzené lístky se zašlou zpět farnostem, aby se
mohl provést zápis do Knihy katechumenů.

Není-li pro někoho účast v katedrále ze závažných důvodů
možná, nechP je přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do katechu-
menátu v jiném termínu je třeba předem žádat ordináře.
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Kněžská svěcení v naší arcidiecézi
(pokračování ze str. 1)
S radostí vám v této době přípravy na svěcení předkládáme
rozhovor, jehož prostřednictvím se můžete „seznámit“ s po-
sledně jmenovaným budoucím knězem naší arcidiecéze, Ing.
Mgr. Michalem Kimákem…
� Pane inženýre, připravujete se na kněžské svěcení, jak toto
období prožíváte? Na co se těší budoucí kněz a co mu naopak
dělá starosti?
Jednoroční jáhenskou praxi v současnosti vykonávám ve far-
nosti Řevnice. Je to farnost živá, aktivní, a tak zde vůbec není
nouze o různé aktivity. To, že jsem se do těchto aktivit také
různým způsobem zapojoval, bylo pro mne velkou zkuše-
ností, možností uvědomit si své kvality, ale i nedostatky.
Kněžské svěcení se sice blíží, ale mohu říci, že prožívám
větší klid ve svém nitru, než tomu bylo před rokem, kdy jsem
se připravoval na svěcení jáhenské. Tehdy jsem byl na po-
čátku cesty, nyní už jsem na cestě, a bylo by škoda se teV za-
stavit na místě. Na kněžské svěcení se samozřejmě těším, mo-
dlím se za to, aby mně Bůh dal sílu a trpělivost do další ná-
ročné služby. Samozřejmě, že konkrétně toto období začínám
prožívat různými administrativními úkony, jako je rozesílání
pozvánek apod., což mě nikdy nebavilo. Jako budoucí kněz
se nejvíce těším samozřejmě na sloužení mše svaté, ale i na
všechny lidi, s kterými přijdu do kontaktu, a samozřejmě na
aktivní spolupráci s laiky. Starosti mi dělá to, jak asi budu
v budoucnu zvládat, co nyní zvládám s těžkostmi. Abych byl
konkrétní, je to výuka náboženství a práce s mládeží.
� Každého vždy zajímá, jak Bůh zve své služebníky – můžete
nám říct, co bylo tím nejsilnějším momentem pro vaše roz-
hodnutí?
Nebyl to jen jeden moment. Těch samozřejmě bylo více. Jez-
dil jsem do Českého Těšína, do exercičního jezuitského domu,
kde jsem měl i svého duchovního vůdce. Můj životní „plán“
byl asi takový, že se ožením a nechám se později vysvětit na
trvalého jáhna. Pak nastal, právě při jedněch exerciciích, ta-
kový silný moment, jakýsi „vnitřní hlas či světlo“, které ja-
koby říkalo: „Proč jen trvalý jáhen? Zkus něco více!“ Mně v té
chvíli bylo jasné, že bych měl zkusit jít do semináře, a to co
nejdříve. Pak už by asi bylo příliš pozdě. Nyní jsem přesvěd-
čen, že si mě právě tehdy, v tomto pro mne silném okamžiku,
povolal samotný Bůh ke své službě, ne má fantazie.
� Po letech studia – a tedy spíše teorie – jste strávil rok jako
jáhen. Pozměnila tato praxe nějak váš pohled na duchovní
službu? Byl jste něčím „zaskočen“ nebo naopak mile překva-
pen?
Ta praxe, kterou zde vykonávám, v podstatě můj pohled na
duchovní službu nepozměnila. Myslím, že pan farář spolu
s jáhnem se zde v Řevnicích vždy snažili poctivě přistupovat
ke všem lidem, vyhovět jim podle svých možností a dispozic.
Sám bych to také nedělal jinak. Ale připomínám, že jsem sa-
mozřejmě všechny oblasti pastorace ani pokrýt nemohl, neboP
hlavní těžiště mé práce leží v práci s mládeží. To byla pro mne
velká škola, neboP děti vás vždy něčím nepříjemně zaskočí,
a když už si myslíte, že by bylo lepší to „zabalit“ a nepokra-
čovat, tak vás zase dokážou vždy něčím mile překvapit a po-
těšit. Takže, krátce: nemile zaskočen a mile překvapen jsem
byl dětmi a mládeží.
� Na počátku každé cesty bývají důležité dobré příklady,
které člověka přitahují, povzbuzují, utvářejí. Máte – kromě
samotného Ježíše – nějaký kněžský vzor?

Já jsem se vždy bouřil proti tomu, když mi byl někdo dáván
za vzor, za příklad, že bych prý měl být taky takový. Jediný
vzor je pro mne skutečně jen Ježíš. Samozřejmě, setkal jsem
se s mnoha kněžími, ale o nikom nemohu říci, že by byl pro
mne tím jedinečným vzorem. Já nikoho nechci napodobovat,
chci zůstat sám sebou, mám svůj styl a vystupování, které by
mělo být originální. Ale mohu říci, že každý kněz, s kterým
jsem se setkal, ve mně zanechal nějaký odkaz – aP pozitivní,
či negativní. Pak jsem si mohl třeba říci: ano, rád bych to také
tak uměl jako tento pan farář; anebo: nikdy bych nechtěl tak
jednat a vystupovat jako tento kněz. Ale přesto bych zde zmí-
nil tři kněze, kteří ve mně zanechali svoji pozitivní stopu, pro-
tože jsem s nimi strávil dost času: prosecký farář P. Stanislav
Prokop, holešovický farář P. Alois Kánský a rektor pražského
semináře P. Artur Matuszek.
� Vnímáte už te>, na začátku své kněžské cesty, nějakou ob-
last služby, ke které jste povolán, jako zvláštní výzvu, pozvání
pro vás? Je nějaké „téma“, které vás výrazněji provází, udává
vám směr?
Ne, ne. Nerad bych se diferencoval, odděloval jen do nějaké
oblasti služby na úkor druhých. Rád bych byl pro všechny
lidi, rád bych byl i pro mládež i pro seniory i pro rodiny. Ni-
koho nechci upřednostňovat ani zavrhovat. Přesto mým „taj-
ným snem“ je nějak pastoračně pokrýt ty lidi, kteří jsou ve
středním věku a jsou sami, bez partnera. Ti stojí, alespoň mně
se zdá, trochu stranou veškerého farního dění. Téma, které mi
udává směr vpřed? Logika věci.

Děkujeme za rozhovor a pro další cestu vyprošujeme hoj-
nost Božího požehnání, vytrvalost v následování Krista
a dary Ducha svatého (kh)

Primiční mše svaté
Ing. Mgr. Michal Kimák: 24. 6. v 10:00, kostel sv. Anto-

nína, Praha-Holešovice

Jakub František Sadílek OFM: 24. 6. v 9:30, kostel sv.
Václava, Praha-Smíchov a 24. 6. v 18:00 – děkovná mše
sv., kostel Panny Marie Sněžné, Praha-Nové Město

Roman Janáč CSsR: 8. 7. 2007 v 15:00, Lačnov (okr. Vse-
tín)

Jiří Ondovčák CSsR: 1. 7. 2007 v 10:00, Ostrava – Zábřeh

Jan Sokulski CSsR: 8. 7. 2007 v 11:00, Szerzyny (PL) –
diecéze Tarnów

Společná mše pro vysvěcené novokněze Kongregace Nej-
světějšího Vykupitele (redemptoristé – CSsR) se bude konat
na Svaté Hoře 24. 6. 2007 v 9:00.

Komunitní centrum Matky Terezy 
otevřeno veřejnosti
(pokračování ze str. 1)
Při slavnostní bohoslužbě v kapli blahoslavené Terezie z Kal-
katy celebrované v sobotu 26. května kardinálem Miloslavem
Vlkem, bude (pozn. red.: napsání článku i termín uzávěrky
předcházely slavnostnímu aktu otevření) posvěcen oltář a po-
žehnán nový bohoslužebný prostor, ve kterém se na nedělních
mších mohou scházet ti, kteří se dříve tísnili v již kapacitně
nedostačujícím kostele sv. Františka z Assisi.

A co se v komunitním centru chystá dále? Tradicí by se
měly stát například nedělní koncerty, které se konají už tento
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měsíc. „Na třech z nich mají vystoupit děti z místních
škol,“ řekl farní administrátor Karel Kočí. Stěny centra záro-
veň vyzdobí výstava dětských výtvarných prací. „Jejím téma-
tem je ,Moje oblíbené místo na Jižním Městě‘ nebo ,Co mi
chybí na Jižním Městě‘, dále tu budou k vidění dětské návrhy
loga Občanského sdružení pro Jižní Město,“ upřesnil Kočí.
O pořádání kulturních akcí projevila zájem i Městská část
Praha 11, která s farností na toto téma zahájila jednání. „Počí-
táme s využitím prostor zejména pro koncertní vystoupení
souborů, které působí na Jižním Městě, ale také k pořádání
výstav,“ sdělil starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský. Uvažuje
také o možnosti předávat tu čestná občanství Prahy 11 u pří-
ležitosti Dne české státnosti. Zřejmě se sem podle něj přesune
i část akcí, které se dosud konaly v zanikajícím Kulturním
domě Opatov.

Kaple komunitního centra pojme celkem 70 lidí, pro větší
slavnosti je možno její prostor rozšířit odsunutím posuvných
stěn a získat tak sál až pro 400 osob. Oltář, který vytvořil mo-
ravský sochař Daniel Trubač, symbolizuje stůl připravený
k hostině. Stejný autor se také podílel na výzdobě tří zvonů –
Svatého Václava, Matky Terezy a nejtěžšího z nich, Jana
Křtitele. Křížová cesta je dílem akademického malíře Pavla
Šlégla, kříž zhotovil akademický sochař Stanislav Hanzík.

Kruhová stavba s věží stojí v lokalitě, které dominují pane-
láky. Kruh tu podle architektky Vítězslavy Rothbauerové
symbolizuje jednotu lidského společenství, komunikaci mezi
lidmi a místo setkávání. Všichni, kdo stáli u vzniku ideje vy-
tvoření komunitního centra a u její realizace, věří a prosí
Pána, aby se tyto myšlenky proměnily ve skutečnost.

Ondřej Závodský

Katolická charismatická konference
se letos koná v Brně na Výstavišti ve dnech 25.–29. července
2007. Přihlašování je možné přes internet (www.cho.cz) nebo
pomocí přihlášek, které jsou k dispozici v knihkupectvích
Karmelitánského nakladatelství, případně na adrese: Pavlína
Pastyříková, Puchýřova 13, 628 00 Brno (tel. 777 087 736).

Zahraničním hostem je archimandrita Sergiusz Gajek, mi-
sionář a apoštolský vikář řeckokatolické církve pro Bělorusko.
Z našich účinkujících pozvání přijali P. Vojtěch Kodet, sestra
Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství, P. Michael

Slavík, Kateřina Lachmanová, P. Tomáš Holub, PhDr. Josef
Zeman, Petr Hejl z diakonie Betlém, P. Angelo Scarano atd.

Motto letošní konference zní „Jestliže tedy já, Pán a Mistr,
jsem vám umyl nohy…“ (Jan 13,14).
Nástin programu:
Středa 25. 7. – odpoledne registrace na Výstavišti, v 19:00
mše sv. v basilice augustiniánů (P. Vojtěch Kodet), adorace
(komunita Emmanuel)
Čtvrtek 26. 7. – dopoledne: „Chápete, co jsem vám uči-
nil?“ (Jn 13,12) (arch. Sergiusz Gajek); odpoledne: Ježíš –
Pán a Mistr (P. Pavel Semela), mše sv. (P. Aleš Opatrný); ve-
čer: posezení s přáteli za zvuku cimbálovky
Pátek 27. 7. – dopoledne: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít
se mnou podíl (Jn 13,8)“ (sr. Veronika); odpoledne: Chudí
Páně (P. Vojtěch Kodet, OCarm), mše sv. (P. Stanislaw
Góra); večer: Paralelní programy (od 19:30): 1) O životě
pronásledované církve v Bělorusku (Arch. Sergiusz Gajek);
2) O službě lidem s postižením (Petr Hejl); 3) Aby se Slovo
stalo tělem (P. Angelo Scarano); 4) Lítý boj s časem aneb
„time management“ (Roman Čiviš); 5) Židovské tance (Ko-
munita Blahoslavenství); 6) Těžkosti v manželství (PhDr.
Josef Zeman); 7) Drogy a organizovaný zločin (pplk. Jiří
Komorous)
Sobota 28. 7. – dopoledne: „…i vy máte jeden druhému
nohy umývat.“ (Jn 13,14) (S. Gajek), mše sv. (P. Tomáš Ho-
lub); odpoledne: Úskalí služby (Kateřina Lachmanová)
+ pásmo svědectví; večer: Společná modlitba
Neděle 29. 7. – dopoledne: Horlivost pro Hospodina (P. Mi-
chael Slavík), mše sv. (P. Michael Špilar)

Arcibiskupství pražské
spustilo nové webové stránky
(pokračování ze str. 1)
Současně se spuštěním nových stránek zprovoznilo Arcibis-
kupství pražské i stránky některých svých odborů a středisek
na adresách skolstvi.apha.cz (Odbor církevního školství),
ps.apha.cz (Pastorační středisko), adks.apha.cz (Katechetické
středisko), cpr.apha.cz (Centrum pro rodinu), stavebni.apha.cz
(Stavební odbor), misie.apha.cz (Misijní centrum) a ics.
apha.cz (Církevní soud). Tyto weby slouží k poskytnutí de-
tailnějších informací ze specifických oblastí, ve kterých Arci-
biskupství pracuje – z oblasti vzdělávání, pastorační činnosti,
péče o rodiny, i správy kulturního dědictví, zvláště kostelů
a dalších kulturních památek. Stále probíhá aktualizace těchto
stránek a jejich další rozvoj. Jsme přesvědčeni, že stránky
www.apha.cz přispějí k prohloubení informovanosti o poslání
a aktivitách Arcibiskupství pražského v České republice
i v zahraničí. (red.)

Červnový kalendářík
1. 6. Mezinárodní den dětí
2. 6. pouP rodin na Tetín
3. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
5. 6. Světový den životního prostředí
7. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
9. 6. oficiální přijetí kandidátů křtu do katechumenátu

15. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
26. 6. Mezinárodní den boje proti narkomanii
29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla



Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře otce kardinála

1. 6. 11:45 katedrála, kaple sv. Václava,
požehnání průvodu Karla IV. organi-
zovaného středočeským hejtmanem

2. 6. 10:00 Tetín, mše sv., pouP rodin
18:00 Petrovice, kostel sv. Jakuba,
mše sv., biřmování

3. 6. 10:00 Koclířov, slavnostní mše sv.
v rámci sympozia biskupa Hloucha

7. 6. 18:00 katedrála, mše sv., Slavnost
Těla a Krve Páně, eucharistický prů-
vod na Strahov

8. 6. Udine, Itálie
9. – 10. 6 Itálie, Orvieto, Slavnost Těla

a Krve Páně
16. 6. Rožmitál, kostel Povýšení sv. Kříže,

mše sv.

23. 6. 10:00 katedrála, mše sv., kněžské
svěcení

24. 6. Slovensko
27. 6. 14:30 katedrála, kaple sv. Václava,

mše sv., setkání s dobrodinci
29. 6. 17:00 bazilika Vyšehrad, mše sv.,

slavnost sv. Petra a Pavla
30. 6. – 1. 7. Velehrad – Slovanská dvo-

rana, X. velehradský kongres –
„K hlubší solidaritě mezi křesPany“

Z diáře biskupa Malého
1. 6. 16:30 sv. Ludmila, mše sv. za kněž-

ská a řeholní povolání
3. 6. 10:30 Zruč nad Sázavou, biřmování
6. 6. sv. Jan pod Skalou, účast na závěreč-

ných zkouškách
7. 6. 17:00 Lomec, mše sv.
9. 6. 9:00 Prčice, mše sv.
9. 6. 15:00 sv. Jan na Skalce, biřmování

pro německou minoritu
10. 6. 10:00 sv. Josef, biřmování pro fran-

couzskou minoritu
13. 6. Chodov, vizitace farnosti
17. 6. 9:00 Uhříněves, biřmování
19. 6. VOŠP, účast na závěr. zkouškách

19. 6. sv. Vojtěch – mariáni, vizitace far-
nosti

20. 6. Beroun, Kladno, návštěva mateř-
ských školek

24. 6. 10:00 Tuklaty, mše sv.
28. 6 – 1. 7.  Velehrad – ekumenický kongres

Z diáře biskupa Herbsta
3. 6. 9:00 Dobříš, mše sv. s biřmováním

19:00 Praha-Kobylisy, setkání s biř-
movanci

7. 6. 18:00 katedrála, mše sv., Slavnost
Těla a Krve Páně, eucharistický prů-
vod na Strahov

9. 6. 17:00 katedrála, bohoslužba slova
s uvedením katechumenů

10. 6. 10:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše, mše sv. s biř-
mováním

17. 6. 9:30 Praha-Smíchov, kostel sv. Vá-
clava, mše sv. s biřmováním

23. 6. 10:00 Ostrov u Davle, mše sv. s biř-
mováním

24. 6. 10:30 kaple v Libčicích u Knína,
poutní mše sv.

30. 6. 18:00 Řevničov, mše sv.
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Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

So: 9:00 – 17:00
2. – 3. 6. Ne: 8:00 – 11:15 kaple Panny Marie andělské (Radimova) Břevnov

12:30 – 17:00
4. – 5. 6. 9:00 – 18:00 sv. Norberta (Sibeliova) Střešovice
6. – 9. 6. 10:00 – 17:00 Nanebevzetí Panny Marie (Strahovské nádv.) Strahov

10. – 13. 6. 13:00 – 16:30 sv. Tomáše (Letenská) Malá Strana
22. – 25. 6. 16:30 – 17:30 sv. Jana Nepomuckého (Košířské nám.) Košíře
27. – 29. 6. 7:00 – 12:00 sv. Václava (Štefánikova) Smíchov
2. 7. – 5. 7. 13:00 – 18:00 sv. Petra a Pavla (Bohnická) Bohnice

9. – 12. 7. 14:00 – 18:00 sv. Matěje (U Matěje) Dejvice
23. – 26. 7. 14:00 – 18:00 Panny Marie Matky ustavičné pomoci (Nerudova) Malá Strana
27. – 30. 7. 14:00 – 16:15 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady

31. 7. – 3. 8. 9:00 – 17:45 Panny Marie Sněžné (Jungamnnovo nám.) Nové Město
6. – 8. 8. 15:00 – 17:45 Panny Marie Královny Andělů (Loretánské nám.) Hradčany

10. 8. 10:30 – 15:30
11. 8. 10:30 – 12:00 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město

13. – 14. 8. 10:30 – 15:30
15. – 18. 8. 8:00 – 17:00 sv. Ignáce (Karlovo nám.) Nové Město
20. – 23. 8. 17:00 – 19:00 sv. Anežky (Roztylské nám.) Spořilov
24. – 27. 8. 15:00 – 17:00 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

29. 8. – 31. 8. 15:30 – 18:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov

3. 6. 2007 Slavnost Nejsvětější Trojice: sv. Tomáš, Brno (P. Milan Badal)
24. 6. 2007 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald (P. Michal Podzimek)

5. 7. 2007 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Národní cyrilometodějská pouP, 
Velehrad (Mons. Jan Graubner); * pozor, změna – přenos v 10:30!!!

8. 7. 2007 14. neděle lit. mezidobí: kostel sv. Rodiny, Praha-Řepy (P. Daniel Peter Janáček O.Praem)
22. 7. 2007 16. neděle lit. mezidobí: bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora (P. Stanislav Přibyl CSsR)

5. 8. 2007 18. neděle lit. mezidobí: bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov (P. Jiří Zdeněk Pospíšilík OSB)
19. 8. 2007 20. neděle lit. mezidobí: sv. Tomáš, Brno (P. Petr Vrbacký)

Bohoslužby v rozhlase
Katolické mše v červnu, červenci a srpnu 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy* v 9:00 takto:



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

Demise z funkce pražského
arcibiskupa
Vzhledem k dosažení věku 75 let kardi-
nál Miloslav Vlk předal dne 19. 4. 2007
apoštolskému nunciovi svou demisi
z funkce pražského arcibiskupa, aby ji
odevzdal Svatému otci.

Svatopetrská sbírka 
na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 24. června
2007 proběhne v kostelích pražské arci-
diecéze Svatopetrská sbírka na boho-
slovce. V loňském roce bylo vybráno
496.980,50 Kč a prostředky byly po-
užity na stravné bohoslovců (včetně
stravy a ubytování při seminářích
jáhnů), byl poskytnut příspěvek na stu-
denty v Teologickém konviktu v Olo-
mouci, dále příspěvek Nadaci Arcibis-
kupského semináře v Praze a příspěvek
bohoslovcům na Vánoce.

Duchovní cvičení 
pro pastorační pracovníky
Duchovní cvičení pro pastorační pra-
covníky ve farnostech (lektory, akolyty,
osoby pověřené podáváním sv. přijí-
mání apod.), muže i ženy, se uskuteční
letos opět v Exercičním domě na Svaté
Hoře u Příbrami. Jde o exercicie podle
sv. Ignáce, při nichž je třeba zachovávat
mlčení. Rozjímavou osobní modlitbu je
možno doplnit osobním rozhovorem
s exercitátorem. Začátek je v neděli
16. září 2007 večer a závěr ve čtvrtek
20. září 2007 ráno. Cena je stanovena
na 370 Kč na osobu a den. Exercitáto-
rem bude P. Richard Čemus SJ.
Dotazy a přihlášky: Mgr. Zdeněk Dub-
ský, trvalý jáhen u sv. Ignáce, Ječná 2,
120 00 Praha 2, tel. do práce: 221 990 200,
tel. domů: 224 922 682. Závazné při-
hlášky zasílejte, prosím, nejpozději do
20. června 2007.

Duchovní cvičení v Č. Těšíně
Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova
v Českém Těšíně nabízí následující du-
chovní cvičení:

17.–23. června: Duchovní cvičení (III.
týden): „PociPovat zranění srdce s Ježí-
šem zraňovaným“ – vede P. Fr. Lízna SI
5.–9. července: Duchovní cvičení pro
všechny – vede P. F. Brázdil SI
22.–27. července: Duchovní cvičení
pro kněze – vede P. A. Rucki SI
9.–15. září: Duchovní cvičení (IV. tý-
den): „Sdílet velkou radost s Kristem
vzkříšeným“ – vede P. František Lízna SI
19.–23. září: Rekolekce pro dívky se
zájmem o duchovní povolání – vede
P. R. Kunert SI (pořádá Společnost ses-
ter Ježíšových)
27.–30. září: Víkendová duchovní ob-
nova pro všechny – vede P. J. Čupr SI

Podrobnější informace na adrese:
Exerciční dům TJ, Masarykovy sady 24,
737 01 Český Těšín, tel.: 557 761 429,
737 930 713, e-mail: ex.dum.tesin@
jesuit.cz

Poutní slavnost na Svaté Hoře
V neděli 17. června 2007 si Svatá Hora
při poutní slavnosti připomene 275. vý-
ročí korunovace milostné sošky Panny
Marie Svatohorské. Hlavní mše svatá je
v 9 hodin. Bude ji celebrovat Mons.
Marek SolczyÒski, papežský rada Apo-
štolské nunciatury v České republice.
Zveme srdečně všechny věřící se svými
duchovními správci.

Podrobnosti o slavnosti naleznete na
internetových stránkách Svaté Hory
(http://www.svata-hora.cz).

P. Stanislav Přibyl, CSsR, farář

Convivium 2007 – interpre-
tační seminář liturgické hudby
V druhé polovině srpna (18.–26. srpna
2007) pořádá Společnost pro duchovní
hudbu v prostorách opatství Želiv inter-
pretační seminář liturgické hudby za-
měřený na zapojení zděděného pokladu
musica sacra (gregoriánský chorál, re-
nesanční polyfonie, pravoslavná sbo-
rová tvorba, …) do liturgie. Všechny
zájemce srdečně zveme. Informace a při-
hlášky na http://www.convivium.cz/

P E R S O N A L I A

Ustanovení
Robert CIESZKOWSKI byl s účin-
ností od 11. dubna 2007 jmenován se-
kretářem vikariátu Příbram. Tímto usta-
novením se nemění ani neruší ostatní
ustanovení.
P. Doc. JUDr. Ignác Antonín HRDINA
DrSc. O.Praem. byl s účinností od

3. dubna 2007 jmenován a ustanoven
instruktorem v kauze pozbytí duchov-
ního stavu a zbavení závazku celibátu
Mgr. Daniela Hermana.
MUDr. Eva VERNEROVÁ byla
s účinností od 3. dubna 2007 jmenována
a ustanovena notářkou v kauze pozbytí
duchovního stavu a zbavení závazku ce-
libátu Mgr. Daniela Hermana.
P. Jiří KOPEJSKO O.Cr., velmistr
a generál Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou, byl na svou žádost
jako řeholního představeného s účin-
ností od 1. května 2007 jmenován
a ustanoven rektorem filiálního kostela
sv. Kateřiny v Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Apolináře Praha-Nové
Město. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
ThLic. Antoni KOåMIDEK, kněz
litoměřické diecéze, byl s účinností od
1. května 2007 do 30. dubna 2010 jme-
nován a ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Františka, Praha-Chodov.
Jaroslav LÍZNER byl s účinností od
15. dubna 2007 pověřen duchovní péčí
o Rómy pobývající v Arcidiecézi praž-
ské. Dosavadní ustanovení administrá-
torem a výpomocným duchovním Řím-
skokatolické farnosti Benátky nad Jize-
rou a administrátorem excurrendo Řím-
skokatolické farnosti Chotětov zůstává
nadále v platnosti.
Prof. ThDr. Jan MATĚJKA byl
s účinností od 15. dubna 2007 uvolněn
z funkce rektora klášterního kostela
Panny Marie pod řetězem, Praha-Malá
Strana. Ostatní ustanovení zůstávají na-
dále v platnosti.
Mgr. Ondřej SALVET byl v návaz-
nosti na dekret č.j. 0247/2007 s účin-
ností od 1. února 2007 uvolněn z funkce
sekretáře vikariátu Příbram. Tímto se
nemění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Edward Eugeniusz TOM-
CZYK MIC byl s účinností od
1. března 2007 uvolněn z funkce výpo-
mocného duchovního Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Vojtěcha, Praha-
Nové Město a Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Michaela Archanděla,
Praha-Podolí. Ustanovení farářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Voj-
těcha, Praha-Nové Město a administrá-
torem excurrendo Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Michaela archanděla,
Praha-Podolí zůstává nadále v platnosti.
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Úmrtí
Mons. ThLic. Václav ČERVINKA,
čestný papežský prelát, bývalý rektor
kněžského semináře v Litoměřicích
(1974–1982), zemřel 15. května 2007
ve věku 85 let, v 61. roce své kněžské
služby. Poslední rozloučení se konalo
23. května 2007 v 10:00 hod. v kated-
rále sv. Štěpána v Litoměřicích, pohř-
ben byl na litoměřickém hřbitově. R.I.P.

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
Mgr. Gustaw Sikora, administrátor
v Benešově 6. 6. 1992 (15 let)
Mgr. Karel Biško, administrátor
v Nymburku 14. 6. 1997 (10 let)
ThLic. Prokop Brož, kněz královéhra-
decké diecéze, odborný asistent KTF
UK 14. 6. 1997 (10 let)
Mgr. Ing. Jan Dlouhý, farář ve Vlašimi1

4. 6. 1997 (10 let)
Mgr. Zdeněk Skalický, administrátor
v Praze-Radotíně 14. 6. 1997 (10 let)
Mgr. Dipl.techn. Petr Váňa, trvalý jáhen
v Dobříši 16. 6. 2002 (5 let)
Mgr. Pavel Alois Porochnavec, admini-
strátor v Lysé nad Labem 

21. 6. 1997 (10 let)
Mgr. Jan Böhm, administrátor ve Voti-
cích 22. 6. 2002 (5 let)
Jan Houkal, výpomocný duchovní III.
pražského vikariátu 22. 6. 2002 (5 let)
Mgr. Ing. Michal Němeček, farní vikář
v Berouně a kaplan VOŠ pedagogické
ve Svatém Janu pod Skalou

22. 6. 2002 (5 let)
P. Filip Jan Rathouský, farní vikář
u Panny Marie Sněžné v Praze 1 

22. 6. 2002 (5 let)
Mgr. Tomáš Roule, osobní sekretář
pražského arcibiskupa

22. 6. 2002 (5 let)
Mgr. Ondřej Salvet, farní vikář v Kolíně

22. 6. 2002 (5 let)
Mgr. Pavel Hraba, farář v Jincích 

24. 6. 1972 (35 let)
P. Klement Jaroslav Růžička O.Praem.,
soudní notář ICS v Praze 

24. 6. 1972 (35 let)
Richard Scheuch, farář v Čelákovicích 

24. 6. 1962 (45 let)
Václav Divíšek, kněz pražské arcidie-
céze na odpočinku 25. 6. 1944 (63 let)
P. Mgr. Michael Josef Pojezdný
O.Praem., opat Královské kanonie pre-
monstrátů na Strahově, předseda
KVPMŘ České republiky

25. 6. 1967 (40 let)
P. Mgr. Jan Fatka O.Carm., farní vikář

v Praze-Liboci a ředitel Karmelitán-
ského nakladatelství 26. 6. 1982 (25 let)
P. Jozef Andrejčák O.Cr., farář ve Sta-
rém Kníně 27. 6. 1987 (20 let)
Mgr. Jan Gerndt, farář v Praze-Uhří-
něvsi 27. 6. 1982 (25 let)
Mgr. Vladimír Kelnar, probošt Kolegi-
átní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve
Staré Boleslavi, okrskový vikář I. praž-
ského vikariátu, farář u Matky Boží
před Týnem v Praze 1, diecézní konzer-
vátor 27. 6. 1987 (20 let)
Jaroslav Lízner, administrátor v Benát-
kách nad Jizerou 27. 6. 1987 (20 let)
Jan Pata, administrátor v Odoleně Vodě

27. 6. 1987 (20 let)
JCLic. Pavel Seidl, kněz královéhra-
decké diecéze, obhájce manželského
svazku ICS v Praze 27. 6. 1987 (20 let)
P. Mgr. František Blaha SDB, provin-
ciál Salesiánské provincie Praha

28. 6. 1987 (20 let)
Mgr. Jiří Čepl, kněz brněnské diecéze,
advokát ICS v Praze   28. 6. 1987 (20 let)
P. Mgr. Marek František Drábek DiS.
O.Praem., rektor kostela sv. Karla Boro-
mejského v Praze 1 28. 6. 2002 (5 let)
P. Miroslav Chlupsa O.Cr., administrá-
tor u sv. Petra v Praze 1

28. 6. 2002 (5 let)
Mgr. Karel Kočí, administrátor v Praze-
Chodově 28. 6. 1992 (15 let)
ThDr. Bedřich Ťupa, emeritní farář 

28.  6. 1942 (65 let)
Zdeněk Adler, kanovník, osobní děkan

29.  6. 1946 (61 let)
František Benda, farář v Ořechu

29. 6. 1952 (55 let)
Jaroslav Dvořák, kanovník, emeritní fa-
rář v Sudějově

29. 6. 1937 (70 let)
Antonín Kubíček, osobní arciděkan, vý-
pomocný duchovní v Čestíně

29. 6. 1937 (70 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, vý-
pomocný duchovní v Čelákovicích
a Českém Brodě 29. 6. 1947 (60 let)
Mons. Anton Otte, kanovník, děkan,
kaplan německy mluvící komunity

29. 6. 1967 (40 let)
Jiří Pištěk, kněz pražské arcidiecéze na
odpočinku 29. 6. 1952 (55 let)
Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný, trvalý jáhen
pražské arcidiecéze

30. 6. 2002 (5 let)

Životní jubilea
Mons. Jan Machač, kaplan Jeho Sva-
tosti, osobní arciděkan

1. 6. 1915 (92 let)
P. Mgr. Marian Petr Masařík O.Carm.,
farní vikář v Praze-Liboci

9. 6. 1977 (30 let)

Jan Pata, administrátor v Odoleně Vodě
11. 6. 1962 (45 let)

RNDr. Mgr. Ladislav Souček, administ-
rátor v Praze-Chvalech

16. 6. 1962 (45 let)
Lubomír Neugebauer, osobní farář, vý-
pomocný duchovní v Čelákovicích
a Českém Brodě 21. 6. 1924 (83 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

3. 6. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy
5. 6. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
13. 6. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
15. 6. 20:00 Modlitba Taizé
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

Druhý rok Kurzu 
pro pomocníky v pastoraci
Na podzim se rozbíhá druhý rok kurzu
pro muže a ženy, kteří chtějí pomáhat
v pastorační práci. První ze šesti set-
kání, která probíhají vždy v sobotu od
9 do 13:30 hodin v Pastoračním středi-
sku, se uskuteční 6. 10., druhé 10. 11.
2007. Další termíny budou oznámeny
v zářijovém Zpravodaji.

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

Nová tvář internetových 
stránek Centra pro rodinu
V rámci celkové přestavby interneto-
vých prezentací Arcibiskupství praž-
ského a jeho jednotlivých středisek
a odborů prošly významnou změnou
i stránky Centra pro rodinu http://cpr.
apha.cz resp. http://manzelstvi.cz. Kro-
mě stávajícího obsahu nabízí stránky
ankety, možnost registrace k odběru
newsletterů, přehledný kalendář akcí
a další zajímavé funkce. Kromě těchto
základních stránek doporučujeme vaší
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pozornosti zamyšlení a komentáře na
http://cpr.blog.cz a prezentaci občan-
ského sdružení Rodinné centrum Praha,
které se spolupodílí na většině pro-
gramů Centra. Její adresa je http://
RodinneCentrum.cz.

Exercicie pro manžele
Ještě stále je možno hlásit se na exerci-
cie pro manžele (19.–25. srpna 2007)
pod vedením P. Ladislava Štefka ISch.
a P. MUDr. Zdeňka Králíka ISch. v Ro-
koli u nového Města nad Metují v no-
vém poutním domě. Obsahem nabíze-
ných exercicií pro rodiny (manželské
páry) mají být zejména otázky týkající
se sebevýchovy a výchovy. Při probí-
rání zmíněných témat se však dotkneme
i otázek, které s tím přímo i nepřímo
souvisejí (otázky komunikace, vedení
dialogu, duchovní život rodiny, mod-
litba v rodině, aj.). Předpokládaná cena je
2100 Kč na osobu. Zájemci, hlaste se
v Centru pro rodinu!

Program efektivního 
rodičovství krok za krokem
je určen především rodičům předškol-
ních dětí, kterým nabízí podněty jak
z domova vytvořit pro děti zázemí pod-
pory, porozumění a lásky, jak rozumět
chování svých dětí, jak ho ovlivňovat,
jak vést děti k zodpovědnosti, samostat-
nosti, spolupráci, zvládání těžkostí …
prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou
roli. Třídenní trénink vede manželský
pár, psycholog a pedagog. Obsahuje
přednášky, diskuze, případové studie,
techniku hraní rolí s praktickým nácvi-
kem. Program pořádá občanské sdružení
Rodinné centrum Praha. Na podzim po-
čítáme, že budou uspořádány dva kurzy,
oba o sobotách, první 15. září, 6. a 27.
října v Praze, druhý začne v listopadu.

Tento program byl podpořen gran-
tem MPSV a nabízíme ho farním spole-
čenstvím rodin či mateřským centrům.
Bližší informace a přihlášky je možné si
vyžádat na telefonním čísle 220 181 777
nebo na mailu info@rodinnecentrum.cz

Přípravy na manželství
Podzimní příprava na život v manžel-
ství bude probíhat v pražském Pastorač-
ním středisku v termínu 9. 10. – 27. 11.
2007. Příprava v rodinách, kterou vedou
manželské páry s pověřením, nabízí
volné termíny také až po prázdninách.
Vzhledem k omezené kapacitě příprav
snoubencům doporučujeme, aby se při-
hlašovali v Centru pro rodinu co nej-
dříve. Bližší informace o přípravách

naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/
snoubenci/

Osamělé maminky
Pravidelné setkání osamělých maminek
se uskuteční 9. června od 14:00, kdy
maminky společně pořádají Dětský den,
opět v Komunitním centru sv. Prokopa
v Nových Butovicích.

Dále nabízíme týdenní prázdninový
pobyt pro osamělé maminky s dětmi
v Jevíčku ve dnech 21.–28. července.
Pobyt je určen pro všechny matky, které
z různých důvodů (neprovdání se, roz-
vod, ovdovění) vychovávají své děti
samy. Setkání je rozděleno do dvou
částí: naučné a rekreační. Dopolední
část zahrnuje přednášky psychologa,
dětského psychologa, psychiatra a kně-
ze. V průběhu přednášek je pro děti za-
jištěna péče a program. Během dne je
i možnost k osobním rozhovorům s pří-
tomnými odborníky nebo s knězem,
který je přítomen po celou dobu setkání.
Každý den je možnost zúčastnit se mše
sv. a společných modliteb. Rekreační
část setkání probíhá v odpoledních ho-
dinách. Upozorňujeme na možnost pří-
spěvku na pobyt dětí, který hradí z darů
o. s. Rodinné centrum Praha.

Bližší informace o pobytu i dalších
programech pro osamělé maminky zís-
káte na http://cpr.apha.cz/osamele/

Programy farností
a dalších organizací

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

� Zveme vás na poslední Večery ve
středu v tomto školním roce (20. 6.),
hlavním hostem bude Eva Henychová.
Z dalšího programu: adorace, kate-
cheze, možnost přijetí svátosti smíření
nebo duchovního rozhovoru s knězem,
občerstvení, příjemná atmosféra…
� Celostátní setkání mládeže Tábor-
Klokoty. Ještě stále je možné se přihlá-
sit s cenovým zvýhodněním – 800 Kč.
Přihlášky i informace na http://www.
tabor2007.signaly.cz nebo v Arcidie-
cézním centru pro mládež na tel.: 244
910 469, příp. na emailu: mladez@
apha.cz

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz
� 1.–3. 6. se na faře v Bartošovicích
v Orlických horách koná pro mládež 14
až 30 let víkend na téma „Cesta tam
a zase zpátky“. Víkend je určen pro ne-
věřící, kteří mohou přijet v doprovodu
svých věřících kamarádů. Je zaměřen
zážitkově. Kdo nechce odjet zklamaný,
musí do programu vložit sám sebe
a všechny své schopnosti. Náplní je po-
hyb v přírodě, hry, soutěže, zábava, po-
vídání o životě a jeho smyslu. Začneme
v pátek večer okolo 20:00, skončíme
v neděli ve 14:00.
� 22.–24. 6. se na faře v Bartošovicích
v Orlických horách koná „Víkend
MEF“. Tentokrát budeme hovořit o za-
ložení nového centra v Nazaretu, které
má za úkol ukázat Marii jako pomocnici
na cestě k jednotě křesPanů. Členové
Mezinárodní ekumenické fraternity
zvou každý měsíc na program, který je
určený všem, kdo mají zájem společně
s ostatními hledat cestu porozumění
a jednoty (mezi církvemi, v rodině,
v manželství, mezi lidmi, národy). Čle-
nové MEF si uvědomují, že základem
k budování jednoty mezi lidmi a ve
světě jsou ekumenické vztahy mezi
křesPany. Nedílnou součástí neděle je
společné jídlo, čas k vzájemnému se-
známení, krátký film rozebírající aktu-
ální téma a společná modlitba.
� 11. 7. – 17. 8. se v Hautecombe (Fran-
cie) koná pro mládež 18–30 let Komu-
nitní stáž. Pět týdnů formace a života ve
společenství. Každý den přednášky,
modlitba, práce, odpočinek. Do ceny je
zahrnuto Fórum i duchovní cvičení.
Cena: 170 C––.
� 23.–29. 7. se v klášteře v Tuchoměři-
cích koná duchovní obnova pro man-
žele (Kána). Týdenní setkání Kána je
příležitostí udělat si čas jeden pro dru-
hého. Může to být pravý prostor ke zno-
vuobjevení a prohloubení jednoty va-
šeho manželství. Manželé dnes žijí ve
společnosti, která se neustále mění. Na
setkání Kána budete mít čas zamyslet se
nad smyslem manželství a nad dnešní
úlohou rodiny, pohovořit si o tématech
jako je komunikace, odpuštění, sexua-
lita, závazek, podělit se ve vzájemné
otevřenosti o radosti, těžkosti a otázky
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nás všech. Této akce se můžete účastnit
v létě také na Slovensku.
� 5.–10. 8. se v Hautecombe (Francie)
– nebo 13.–18. 7. ve Wólborz (Polsko)
– koná pro mládež 18–30 let Meziná-
rodní fórum mladých. Zveme vás na tý-
denní setkání s lidmi z různých končin
světa. Na programu bude modlitba, vy-
učování, hudba, tanec, společný aktivní
odpočinek (fotbal, volejbal, koupání),
tvořivé skupinky (divadlo, hudba, ta-
nec), sdílecí skupinky, společné tema-
tické večery s pestrým programem
a svědectvími, to vše s překladem. De-
tailnější program, cena a přesné datum
odjezdu a příjezdu bude v průběhu roku
upřesněno. Z České republiky bude do
Francie pro zájemce vypraven autobus.
Cena: za cestu 2800–3000 Kč a za po-
byt 80–90 C––.
� 12.–17. 8. se v Bartošovicích v Or-
lických koná pro mládež 14–30 let zá-
žitkově zaměřený týden na téma Cita-
dela. Pozvěte své nevěřící kamarády.
Program je plný překvapení a neočeká-
vaných věcí. Několik akčních dní strá-
víme společně se skupinou Atleti v akci.
� 1.–17. 8. se v Montagnieu (Francie)
koná pro mládež 18–30 let Cyklus Jan
Křtitel. Staňme se učedníky! Biblické
a teologické přednášky, formace k ži-
votu ve společenství, rozlišování své ži-
votní cesty – manželství, řeholní život,
komunitní život, profesní zaměření.
Překlad zajištěn. Cena: 160 C–– . Do ceny
je zahrnuto Fórum a duchovní cvičení.
� 11.–17. 8. v Montagnieu (Francie)
koná pro mládež 18–30 duchovní cvi-
čení na téma „Životní volba“. Duchovní
cvičení s rozlišováním podle exercicií
svatého Ignáce. Šest dní v tichu, nau-
číme se rozpoznávat Boží volání a odpo-
vídat na ně. Každodenní duchovní do-
provázení. Překlad zajištěn. Cena: 60 C––.

Školy jazyků
Ve školách jazyků jde nejen o kvalitní
výuku jazyka, základní součástí pro-
gramu je také modlitba a život ve spole-
čenství.
� 12.–22. 6. italština v Římě, pro mlá-
dež od 15 do 30 let, 200 – 250 C––
� 9.–22. 7. angličtina v Langportu (So-
merset, jihovýchodní Anglie) pro mlá-
dež od 18 do 30 let, 260 C––
� 1. 10.–17. 12. angličtina v Langportu
(Somerset, jihovýchodní Anglie) pro
mládež od 18 do 30 let, cena 1500–1950 C––
� 1. 10.–17. 12. francouzština v Ti-
gery (Francie) pro mládež od 18 do 30
let, cena 21 000 Kč 

Důležité upozornění
Od začátku července do poloviny září
se pravidelné týdenní aktivity nekonají
(ani mše svaté, kromě nedělní mše
v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích), bě-
hem léta se těšíme na setkání s vámi na
některé z našich letních akcí.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

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

� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu „Prokopská
zastavení“, tentokrát na téma Proč jsou
Češi nejbezbožnějším národem Evropy?
Hovořit bude MUDr. Petr Příhoda, psy-
chiatr, pedagog a publicista, přednáší na
Lékařské fakultě UK, obor lékařská
etika, a působí v Ústavu lékařské etiky
a humanitních základů medicíny. Před-
náška se bude konat v úterý 5. června
2007 od 18:30.
� Srdečně vás zveme na benefiční kon-
cert černošských spirituálů pro církevní
mateřskou školku Srdíčko, který se
uskuteční 12. června od 19:30. Vystoupí
vokální soubor Geshem (řídí Marek
Šlechta) a bluesman z americké Oklahomy
LeeA.Davison (www.materska-škola.cz/
srdicko, www.centrumbutovice.cz, www.
pbag.cz/lee.htm, www.geshem.cz)
� Srdečně vás zveme na koncert pě-
veckých sborů Acant (řídí Terezie Vý-
borná) a Chrysostomos z Bratislavy
(řídí Daniel Škoviera), který se bude ko-
nat v sobotu 16. června od 19:30. Usly-
šíte zejména řeckokatolické písně a zpě-
vy, černošské spirituály a africké du-
chovní písně.

Křes1anské
centrum –
Jižní Město

Modletická 1401, Praha 11, 
tel.: 774 171 556; e-mail: krestanske@
centrum.cz; www.kcjm.duch.cz
3. 6. 14:00 Balonková oslava ke
Dni dětí, soutěže pro děti předškolní
i školní, divadlo, ohýnek, … Vstupné
30 Kč za soutěžící dítě (Zahrada)
11. 6. 10:00 Zdenka Hoffmanová,
etikoterapeut: Jak vrátit vztahy k ra-
dosti, beseda z cyklu „Jak na to“ (MC
Domeček)

11. 6. 16:00 KřesPanské strany v po-
litickém systému, přednáška v rámci se-
tkání Sdružení křesPanských seniorů
(Klub D.N.A.)
18. 6. 10:00 Mgr. L. Peyerlová:
Neplodnost a jak ji lze řešit, beseda
z cyklu „Jak na to“ (MC Domeček)

BURZA HRAČEK a sbírka plyšáků
pro Dětský domov Dolní Počernice od
4.–8. 6. 2007. Příjem hraček 4. 6. od
9:30 do 16:00. Prodej 5.–7. 6. v pro-
vozní době Domečku. Hračky přijí-
máme čisté a pokud možno zkompleto-
vané tj. uložené v krabici nebo sáčku.
Plyšáky nemusí být čerstvě vyprané.
Hračky nevyzvednuté v pátek 8. 6. do
16:00 budou přidány ke sbírce pro Dět-
ský domov. Bližší info: Renata Kocma-
nová 776 215 618.

YMCA –
Živá
rodina

občanské sdružení, Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, tel.: 224 872 421, 
e-mail: zr@ymca.cz
Zveme vás na Letní tábor rodin YMCA
na Pavlátově louce u Nového Města nad
Metují. Turnusy 11.–18. 8. a 18.–25. 8.
2007. Současně hledáme vedoucí (od
18 let), kteří budou zajišPovat program
pro děti. Nabízíme jim pobyt a stravu
zdarma. Bližší podrobnosti a přihlášky
na adrese YMCA – Živá rodina (viz
kontakty v hlavičce).

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Červnové svátky a neděle dají znít také
loretánským zvonkům. Karionisté Ra-
dek Rejšek, Alena Michálková a Vít Ja-
nata budou hrát na tento neobvyklý ná-
stroj vždy v neděli ve 12:00 a v 19:00.
Další sváteční zvonění bude ještě při
průvodu o Slavnosti Těla a Krve Páně ve
čtvrtek 7. 6. cca v 19:00 a pak 15. 6., 16.
6., 28. 6. a 29. 6. vždy v 16:30. Každý
den v celou hodinu od 9:00 do 18:00
můžete slyšet, jak historický stroj hraje
píseň Tisíckráte pozdravujem tebe.

Po celé léto pořádáme „minikoncer-
ty“ v kostele Narození Páně. Pražští
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varhaníci hrají na pozoruhodné varhany
každou sobotu od 15:00 do 15:15 a od
15:30 do 15:45.

K prohlídce je Loreta otevřena od
úterý do neděle od 9:00 do 12:15 a od
13:00 do 16:30.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
a varhan zvou bratři kapucíni.

Další zprávy
Institut františkánských studií
– formační studium
Institut františkánských studií zve
všechny křesPany, kteří chtějí prohloubit
svůj duchovní život v duchu františkán-
ské spirituality, k formačnímu studiu
v roce 2007–2008. Studium probíhá sy-
stémem spirálových osnov po dobu tří
let. Každý rok mohou být přijímáni noví
posluchači. Přednášky se konají jeden-
krát za měsíc, od září do června. Jeden
semestr formačního studia, které pro-
bíhá zároveň v Praze a Olomouci, tvoří
4 přednáškové dny a 1 den, který je vy-
hrazen pro zkoušení. Posluchači nejsou
povinni skládat zkoušky, avšak ti, kteří
mají zájem o získání interního diplomu
o absolvování Institutu františkánských
studií, musí složit zkoušky ze všech
předmětů po celé tři roky studia. Každý
posluchač platí po celou dobu studia po-
platek 500 Kč ročně. Formulář při-
hlášky najdete na našem webu. Dotazy
posílejte na email: nebo tel. 728 976 795.
Studijní texty a informace o studiu jsou
zveřejňovány průběžně na interneto-
vých stránkách IFS .

Cyrilometodějská pouX Levý
Hradec – Velehrad 2007
Zveme vás na další etapy CM pouti (26.
ročník) spojené s poutí na Velehrad (7.
roč.)
� V sobotu 9. června (VI. etapa): Vlka-
neč – Česká Bělá (cca 35 km). Odjezd
z Prahy, hl. nádraží 6:00 – Golčův Jení-
kov (komu ujede, tak 6:55 na Kolín).
� V sobotu 21. července (VII. etapa):
Česká Bělá – ŽVár nad Sázavou (cca 30
km). Odjezd z Prahy 6:00.
� V sobotu 11. srpna (VIII. etapa): ŽVár
nad Sázavou – Ostrov n. Oslavou – Ne-
tín (cca 22 km). Odjezd z Prahy 6:00.
� V pondělí 20. srpna (IX. etapa): Ne-
tín – Velké Meziříčí (cca 9 km). Odjezd
z Prahy Florence 12:50 / z VM bus
14:40 do Netína, nebo jet již ráno z Flo-
rence 8:25 / z VM bus 10:45 do Netína).

Rodinné kořeny
Co jsou vlastně rodinné kořeny? Jak
ovlivňují náš život? Nejnovější číslo ča-
sopisu Rodinný život se zabývá historií
rodin, rodokmeny, rodinnými tradicemi
a zvyky. Rodinná terapeutka odpovídá
na otázky, zda má rodina „zkoumat“ své
kořeny a jak dětem předávat i negativní
věci z historie předků. Téma oživuje an-
keta, ve které dotazovaní vzpomínají na
své nejzajímavější předky.

V dalších článcích se čtenáři dozví,
jak se účinně bránit proti obviňování
v období seznamování i v manželství.
Nechybí ani návod na výchovu kluků
a co pro to mohou udělat zvláště otcové.

V tomto roce je časopis rozšířen
o nové rubriky – originálně pojaté re-
cepty a rébusy pro celou rodinu. Nechy-
bějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka,
nabídka zajímavých knih, informace
o programech pro celou rodinu nebo pří-
běhy čtenářů o jejich duchovním životě.

Předplatné či ukázkové číslo si mů-
žete objednat na adrese: Centrum pro
rodinný život, Biskupské nám. 2, 771
01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: 
rodina@arcibol.cz

Burza oblečení
Arcidiecézní charita Praha pořádá v pá-
tek 15. 6. od 15:00 do 19:00 a v sobotu
16. 6. od 10:00 do 15:00 Burzu oblečení
(pro muže, ženy a děti). Burza se koná
v klášteře augustiniánů v Praze 1 na
Malé Straně, Josefská 8 – vchod vedle
vstupu do kostela sv. Tomáše (bude
označeno). Doprava MHD: z Metra A –
stanice Malostranská, nebo tramvají,
stanice Malostranské náměstí. K dispo-
zici budou nové věci ze zásob charit-
ního skladu humanitární pomoci. Ne-
noste prosím s sebou žádné oblečení do
burzy, nebude možnost ho zde nechat.

Krátká sdělení
� Hnutí fokoláre Praha, Karmelitská
29, 118 00 Praha 1, tel.: 257 534 739,
fax/zázn.: 257 534 738, e-mail: ffprg@
focolare.cz vás zve na další setkání
cyklu „Zlatá Praha“, které se uskuteční
v neděli 17. 6. 2007 od 16:00 do 18:00
v Centru Mariapoli, Mladoboleslavská
667, Praha-Vinoř pod názvem „Spo-
lečně pro Evropu“. Jeho hosty budou
přímí účastníci (mj. i kardinál Miloslav
Vlk) mítinku křesPanských hnutí a ko-
munit, který se konal 12. května letoš-
ního roku ve Stuttgartu a jehož cílem
bylo přispět k rozvoji evropské identity.

Bližší informace na adrese http://www.
focolare.cz
� Pallotini ve Staré Boleslavi vás sr-
dečně zvou v neděli 17. 6. do kostela
Panny Marie na Třetí jarní pouP, Den mo-
dliteb za duchovní povolání v Čechách
a na Moravě. Primiční mše svatá v 11
hod. s novokněžským požehnáním. Mši
svatou slouží novokněží z řádu pallotinů.
� Ke společným modlitbám u příleži-
tosti Dne modliteb za národ se můžete
připojit v sobotu 30. 6. ve Staré Boleslavi
v kostele Panny Marie. Mše svatá začíná
v 9:00. Vede P. Vojtěch Kohut OCD, sr-
dečně zvou staroboleslavští pallotini.
� V rámci koncertů „Slovo a hudba“
v kostele sv. Ignáce v Praze-Novém
Městě se 24. června 2007 v 18:30 usku-
teční dramatizace četby starozákonní
knihy Judith v podání Radovana Lukav-
ského, Rudolfa Kvíze, Filipa Sychry
a Marie Stříteské. Všichni jste srdečně
zváni. Vstupné dobrovolné.

Oznámení

Diář s liturgickým
kalendářem 2008
Připravujeme velký diář formátu A5,
který bude obsahovat pro jednotlivé dny
celou stránku, měsíční přehled aktuál-
ního i následujícího roku, kalendárium
občanské i liturgické aj.

Nabízíme vám možnost předběžné
objednávky. Jejím odesláním do 30.
června 2007 získáte slevu 15%. Lze ob-
jednat písemně, emailem, telefonicky
a nebo přímo na naší webové stránce
www.paulinky.cz 

Pevná vazba, 148 x 121 mm, 
orientační cena 200 Kč.

Končíte studia, pracujete nebo stu-
dujete v Praze? Využijte možnost
získat podrobné znalosti o katolické
víře a křesXanském umění:
Univerzita Karlova v Praze 
Katolická teologická fakulta
nabízí v akademickém roce 2007/2008
studium oborů:
– Katolická teologie mgr prezenční

pětileté 
– Náboženské nauky bc kombinované

čtyřleté 
– Náboženské nauky nmgr kombino-

vané dvouleté 
– Dějiny křesXanského umění nmgr

prezenční dvouleté 
Více na www.ktf.cuni.cz
Přihlášky do 31. 7.  2007
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Co nového v knižním světě

Úvahy o životě a smrti 
(Miloslav Vlk)
Úvahy pronesené při různých příleži-
tostech. Z magnetofonových pásek vy-
brala redaktorka Rádia Svobodná Ev-
ropa Olga Kopecká-Valeská.

Brož., 60 str., 79 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Svatost je pro každého 
(Elias Vella)
Kniha je výborem z textů, které autor
sestavil pro svá duchovní cvičení. Té-
matem je Duch svatý, který vede ke
spáse. Autor však upozorňuje i na síly,
které jeho působení omezují, a nabízí
i způsob, jak se osvobodit: Kristus nám
dal klíč k řešení každé těžkosti.

Brož., 160 str., 180 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Návštěvy Jana Pavla II. u nás
Publikace se věnuje třem papežovým
návštěvám České republiky (v r. 1990,
1995 a 1997). Obsahuje úplné znění
projevů a promluv Svatého otce, ofici-
ální pozdravy a proslovy prezidenta Ha-
vla a představitelů církve. Text je dopl-
něn dokumentárními fotografiemi z jed-
notlivých návštěv. Váz., 120 str., 99 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Naděje tváří v tvář umírání 
(Bénédicte Rivoireová)
Sdělení, že někdo z našich blízkých je
nevyléčitelně nemocen a brzy zemře, je
velmi bolestné a často nesnesitelné.
Kniha přináší několik rad, jak čas umí-
rání lépe prožívat. Autorka vychází
z vlastní zkušenosti při doprovázení
umírajících. Brož., 80 str., 95 Kč

Paulínky, www.paulinky.cz

Z historického kalendáře
2. června 1392 Za účasti krále Václava
IV. položil pražský arcibiskup Jan
z Jenštejna základní kámen chrámového
trojlodí u sv. Víta na Pražském hradě.
3. června 1297 Král Václav II. založil na
Zbraslavi klášterní kostel Panny Marie,

v jehož chóru byli pohřbíváni členové
královské rodiny do poloviny 14. století.
6. června 1837 Narozen Ferdinand
Lehner, katolický kněz, od r. 1892 farář
u sv. Ludmily. Historik středověkého
umění, zejména sakrálního, průkopník
a organizátor umělecké vědy, znalec cír-
kevní hudby. Profesor církevního umění
na TF UK († 1. 3. 1914).
8. června 1932 Zemřel Eduard Šittler,
katolický kněz, vyšehradský sídelní ka-
novník, farář na Žižkově, spisovatel, teo-
log (* 17. 6. 1864).
11. června 1702 Vysvěcen barokně pře-
stavěný kostel sv. Jakuba Staršího na
Starém Městě pražském.
15. června 1197 Zemřel Jindřich Břeti-
slav, 16. pražský biskup v letech 1182 až
1197 (datum narození není známo).
17. června 1997 V Praze se uskutečnilo
první celostátní zasedání komise pro
pastoraci Romů.
20. června 1722 Zemřel Kryštof Di-
entzenhofer, barokní stavitel a architekt
pocházející z Bavorska. Pracoval na
stavbě pražské Lorety, podílel se na
kostele sv. Markéty, benediktinského
kláštera na Břevnově (* 7. 7. 1655).
22. června 1732 Slavnostní korunovace
svatohorské milostné sošky Panny Ma-
rie, kterou v prosinci 1731 rozhodl pa-
pež Klement XII.
23. června 1892 Narozen PhDr. Alfred
Fuchs, katolický myslitel, představitel
moderního křesPanského universalismu,
publicista, překladatel († 16. 2. 1941).
25. června 1752 Pro bohosloveckou
a filozofickou fakultu pražské univer-
zity vydán nový studijní řád. Zavedeny
povinné pololetní zkoušky.
29. června 1852 V Praze založena Jed-
nota katolických tovaryšů, první organi-
zovaný a povolený český spolek.
29. června 1942 Zemřel ThDr. Method
Jan Zavoral, katolický kněz – premonst-
rát, od r. 1906 opat strahovského kláš-
tera, politik, literární kritik, oblíbený
kazatel. Zasloužil se o zrestaurování
chrámu Panny Marie na Strahově a tak-
též uspořádal obrazárnu, propagátor čs.-
rumunských styků (* 28. 8. 1862).
30. června 1882 Na Smíchově položen
základní kámen ke kostelu Nejsvětěj-
šího Srdce Páně. Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby

ČERVEN

Úmysl všeobecný: Aby Pán chránil
všechny námořníky.

Úmysl misijní: Aby se stala církev se-
verní Afriky působivou svědkyní Boží
lásky.

Úmysl národní: Aby se mladí lidé roz-
hodovali pro své budoucí povolání ne-
jen s ohledem na vlastní prospěch, ale
nechali se při své volbě vést Duchem
svatým.

ČERVENEC

Úmysl všeobecný: Aby se všichni lidé
dokázali aktivně zapojit do úsilí o spo-
lečná dobra lidstva.

Úmysl misijní: Aby si všichni křes-
Pané uvědomovali své misijní poslání
a také misionářům účinně pomáhali.

Úmysl národní: Za ty, kdo jsou na ces-
tách.

SRPEN

Úmysl všeobecný: Aby Pán posiloval
ty, kdo procházejí duchovní krizí, a da-
roval jim své osvobozující světlo.

Úmysl misijní: Aby církev v Číně
stále více duchovně srůstala a navenek
mohla svědčit o svém spojení s Petro-
vým nástupcem.

Úmysl národní: Aby Bůh žehnal těm,
kteří čas prázdnin a dovolené prožívají
ve službě druhým.

Vöem Ëten·¯˘m p¯ejeme 
pokojnÈ proûitÌ letnÌch 
mÏsÌc˘, naËerp·nÌ nov˝ch
sil pro tÏlo i pro duöi
a v z·¯Ì se tÏöÌme opÏt 
na shledanou!
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