
Radost je v dnešní době jedním ze slov,
kterých se často užívá. Radost si přejeme
k významným životním událostem, během
Vánoc apod. Podobně užívaným slovem je
také štěstí.

Pokud však někdo vysloví přání radosti ne-
bo štěstí, je zde jeden vážný problém.Tím je od-
pově' na otázku, proč by měl člověk v dnešní době
mít vůbec nějakou radost či štěstí. Když se podíváme
kolem sebe nebo na televizní zprávy, příliš důvodů pro to
vlastně nevidíme. To neznamená, že bychom neprožívali nic
hezkého. Ale víme, kam člověk směřuje? Jaký má jeho život
smysl? Co se stane s naším světem za dvacet či dokonce za
padesát let? Není divu, že strach a obavy z budoucnosti patří
mezi veliké problémy dnešní doby.

A do této situace přicházejí Velikonoce a s nimi pro křes-
/any důvod k největší radosti. Proč? Z čeho se ti lidé vlastně
radují? Vždy/ také prožívají mnohé problémy, dokonce se
jim nevyhýbají ani různé ne příliš příjemné „kauzy“…

Tím největším důvodem k radosti je postava Ježíše Krista,
který přišel na svět před dvěma tisíci lety a svým životem,
smrtí a vzkříšením překonal příčinu toho největšího lidského

neštěstí – rozdělení mezi milujícím Bohem
a člověkem. Od jeho narození počítáme

nejenom náš letopočet, ale přede-
vším možnost pro člověka najít
radost nejenom kolem sebe (tedy
závislou na různých vnějších okol-
nostech), ale i ve svém nitru. Ra-
dost skrze přátelský vztah s Bo-
hem, který už není neznámý a dale-
ký, ale naopak velmi blízký.

Neznamená to však, že to je cesta bez úsilí a námahy.
Každý vztah, který má být hluboký a povzbuzující, vyžaduje
naše úsilí, čas, námahu, energii a sebeovládání. To platí
o vztahu s druhým člověkem i s Bohem. Proto také před kaž-
dým slavením Velikonoc prožíváme dobu postní, která je pří-
ležitostí k hledání toho, co je v našem životě dobré, a naše
vztahy vede k prohlubování, a co dobré není a je třeba to z na-
šeho života odstranit. Jedná se o namáhavou činnost, která
však není bez výsledků.

Přeji nám všem, abychom prožívali radost a štěstí,
které stojí na pevných základech, nejenom během svátků
Velikonoc. P. Josef Ptáček, vikář vikariátu Podřipsko

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

ZPRAVODAJ

Pozvání na pou� do Hnězdna
Národní svatovojtěšské oslavy u příležitosti 1010. výročí mu-
čednické smrti svatého Vojtěcha († 997) vyvrcholí v naší
arcidiecézi společnou eucharistickou slavností v sobotu 28.
dubna v 17 hodin v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtě-
cha v Praze. Mši svaté bude předsedat 59. nástupce svatého
Vojtěcha na pražském biskupském stolci, pan kardinál Milo-
slav Vlk, arcibiskup pražský, který v jejím závěru udělí pože-
hnání poutníkům na cestu do polského Hnězdna. 

(Pokračování na str. 4)

Životní jubileum kardinála Miloslava Vlka 
Kardinál Miloslav Vlk slaví letos významné životní jubileum.
Za dar sedmdesáti pěti let života bude děkovat při eucharistické
slavnosti v sobotu 19. 5. 2007 v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. V rámci oslav pořádá Arcibiskupství pražské v pá-
tek 18. 5. 2007 v katedrále slavnostní koncert s volným vstu-
pem, všichni jste srdečně zváni. Podrobnější program děkovné
mše sv. uveřejníme v květnovém čísle Zpravodaje.

Kury pro lektory
Školení lektorů se koná v sobotu 28. 4. 2007 od 9:00 do 13:30
v Pastoračním středisku. Povedou je P. Mgr. Vladimír Málek
a Marie Fišerová. Součástí programu školení je správný před-
nes biblických textů a liturgické předpisy pro přednášení
Božího slova při liturgii a ve společenství.

Televize Noe – „Televize dobrých zpráv“  
V rámci své propagace organizuje TV Noe řadu akcí. Jednou
z nich je nabídka farnostem, církevním hnutím, organizacím
apod. možnosti uspořádání besedy o této televizní stanici
spojené s videoprezentací ukázek některých pořadů, informa-
cemi o způsobech příjmu, možnostech spolupráce apod.
V případě zájmu lze kontaktovat P. Leoše Ryšku, SDB
(ryska@telepace.cz) nebo ThLic. Marcela Puváka (puvak@
telepace. cz, 731 402 008). Mnoho informací o TV Noe je
možno získat také na internetové adrese www.tvnoe.cz 

P. Leoš Ryška, SDB

Bohoslužby v rozhlase
Římskokatolické mše v dubnu 2007 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:
1. 4. 2007, KVĚTNÁ NEDĚLE: kostel sv. Mořice, Olomouc (Mons. František Hanáček)
9. 4. 2007, PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ: bazilika sv. Markéty, Praha-Břevnov (P. Jiří Zdeněk Pospíšilík OSB)
22. 4. 2007, 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: katedrála sv. Ducha, Hradec Králové (P. František Hladký)

Velikonoce – výzva k radosti?
pražské arcidiecéze č. 4, duben 2007



Ze života arcidiecéze

Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je?
Dubnové číslo Zpravodaje je zaměřeno na vikariát Podřip-
sko. Požádali jsme okrskového vikáře P. Josefa Ptáčka, aby
zodpověděl naše dotazy a podělil se s námi o své zkušenosti,
starosti i radosti.
� Kolik má podřipský vikariát kněží? Jaký počet farností
a kostelů mají na starosti?
V současné době máme 5 kněží a jednoho jáhna, kteří pečují
o 4 farnosti a v nich také o celkem 62 kostelů a kaplí. Vydatně
nám také pomáhá několik pastoračních asistentů a asistentek
a další dobrovolní spolupracovníci (poukazujeme na následu-
jící článek „Volontéři v Roudnici nad Labem“ – pozn. red.).
� Jak ve vašem vikariátu probíhá či proběhl proces obnovy
a slučování farností? Jaké s ním máte zkušenosti? Je sloučení
farností pro vikariát úlevou?
Tato otázka má několik rovin. Vzhledem k výše uvedeným
faktům je jasné, že doba se mění a s ní i způsob pastorace.
V současné době je v našem vikariátu výrazný převis množ-
ství kostelů a dalších nemovitostí nad možnostmi jejich vyu-
žití pro pastorační činnost. Přesto však na mnoha místech je
zájem obce a místních obyvatel o nějakou formu spolupráce
s církví – jak v oblasti duchovní (zvláště během Vánoc a Ve-
likonoc), tak v oblasti kulturní (koncerty, různá vystoupení)
či dokonce sportovní.

Někdy s těžkým srdcem jsme vytipovali místa, která by
měla být určitými centry duchovní služby v našem vikariá-
tu – Roudnice nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Neratovice
a Budyně nad Ohří. S těžkým srdcem, protože jsou mnohá
další místa v našem vikariátu, kde jsou živá společenství.

Velká část práce se přesouvá na místní křes/anská společen-
ství, kněz má často roli koordinační, stmelující, roli toho, kdo
povzbuzuje, slouží svátostmi. Vzhledem k rozsahu a rozmani-
tosti práce tomu těžko může být jinak.

Proces obnovy farnosti nám v této
naší cestě velmi pomohl. Ne vždy je to
jednoduché, ale je dobré si uvědomit,
že již není pouze ten jeden – „náš koste-
líček“, ale patříme do širšího společen-
ství křes/anů v rámci velké farnosti či
arcidiecéze. Tento proces obnovy far-
ností (slovo slučování vystihuje pouze
jednu část procesu – spíše tu „technic-
kou“) také přišel s určitou pravdivostí –
bylo třeba znovu definovat, jaký sku-
tečný rozměr a obsah má každá farnost
a kam směřuje. V novém světle se uká-
zaly některé lokální problémy jako
dosti relativní s ohledem na potřeby
většího celku – nové velké farnosti.

A je zde samozřejmě také ten rozměr
vnější. Určitě je snazší vést pouze jedno
účetnictví místo devíti, jeden či dva účty,
psát daňová přiznání a výkazy pouze
pro jednu právnickou osobu apod.

Dá se tedy říci, že přínosem tento
proces obnovy našich farností určitě je,
ale jednoduchá záležitost to není, jedná
se o běh na dlouhou tra/.

� Jaká je ve vašem vikariátu religiozita – řadíte se k oblas-
tem spíše „zbožným“, nebo nábožensky vlažným? Čím, mys-
líte, je to způsobeno?
Těžko říkat, kam se řadíme, do lidských srdcí vidí pouze
Bůh. Snad bych rád pouze řekl, že někdy mnozí zdánlivě „ná-
božensky vlažní“ umí i překvapit…

Přijde mi moc pěkné, že v našem vikariátu najdeme
mnoho míst, kde se lidé spolu modlí (i bez kněze), rozjímají
Písmo, schází se, společně tvoří něco smysluplného. Jsou to
takové buňky Života, které obohacují i místní společnost ve
městě, na vesnici. Místní lidé k nim mají důvěru, když potře-
bují „něco v kostele“ nebo „od faráře“ – mají se na koho
obrátit. To je velmi důležité.

Velkou roli u nás hraje také práce charity – jak místní, tak
arcidiecézní. Vzhledem k naší mnohdy „dělnické“ minulosti
zde panuje velké množství předsudků – vůči křes/anům, vůči
církvi. Někdy mají reálný podklad, někdy to jsou pověsti
a zkreslená historie. Právě charita je výborným prostředkem
k odbourávání těchto předsudků a hledání cest k široké veřej-
nosti. Její služba je srozumitelná. Na mnoha místech u nás
také charita supluje či doplňuje činnost místní samosprávy,
která s ní počítá.
� Jaké kulturní památky, které jsou ve vaší péči, se na území
vikariátu nacházejí? Co starost o ně obnáší?
Těchto památek máme veliké množství. Především je to
augustiniánský klášter s kostelem Narození Panny Marie
v Roudnici nad Labem, rotundy – na Řípu a v Holubicích,
dále kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech, kostel
sv. Jakuba Staršího v Libiši.

Správce farnosti je odpovědný před státem jak za kostely
a budovy, které farnost potřebuje a kde existuje zázemí pro
péči o ně, tak i za ty, které nepotřebuje a kde není nikdo, kdo
se o ně může fakticky starat. Vzhledem k tomu, že máme
nyní v několika málo lidech na starosti 62 kostelů a kaplí
a často je mnohem více práce právě s těmi kostely, kde není
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ani žádné společenství či pomocníci, je situace v tomto
ohledu velmi svízelná.

Množí se také požadavky ze strany státních institucí a sa-
mospráv nejenom na péči o památky, ale také např. na zajiš-
tění úklidu v okolí našich objektů (např. v zimě), několikrát do
roka jsou naše kostely podrobovány ataku ze strany vandalů
a zlodějů, je třeba nějak zajiš/ovat také péči o opravy a údržbu
apod. Výraznou pomoc vidíme v našem odborném duchov-
ním asistentovi, který nám pomáhá v rámci celého vikariátu,
ale samozřejmě takové množství práce není možné zastat.

S ataky zlodějů také souvisí délky řízení na státním zastu-
pitelství a u soudů. Jenom v kralupské farnosti máme rozdě-
láno několik takových kauz již řadu let, je třeba se neustále
připomínat apod. Je to divný pocit, když pachatele znáte
a potkáváte ho stále na chodníku ve městě…

Mnohem zásadnější však je, abychom si řekli, co s tím
dále. Mnohdy mně přijde škoda investovat lidskou energii
a prostředky do objektů, které nemají vlivem objektivních
skutečností (např. stěhování obyvatel) v nejbližších desítkách
let perspektivu využití. Zvláště při vědomí, že by tyto pro-
středky byly mnohem užitečnější jinde. Taková rozhodnutí
jsou ale velmi těžká – s ohledem na místní obyvatele, celou
společnost i na naši oprávněnou touhu po uchování historie.
Obávám se však, že se podobným otázkám nevyhneme.
� Co pokládáte za specifikum vikariátu Podřipsko, čím je vý-
jimečný? Čím může váš vikariát přispět církvi místní i celkové?
Vikariát Podřipsko je rozsáhlý, ale křes/ané zde tvoří spíše
takové ostrůvky. Výraznou roli u nás hraje charita, hledáme
také nové další způsoby oslovení široké veřejnosti – v sou-
časné době např. skrze Kurzy Alfa a činnost dobrovolníků. Je
zde velmi dobrá spolupráce se starosty měst i s místní samo-
správou obecně. Na našem území máme také velké množství
Romů a snažíme se jim věnovat zvláštní pozornost.
� Jak funguje komunikace mezi jednotlivými farnostmi
a s ostatními vikariáty?
Pravidelně se setkáváme na vikariátních konferencích, kněž-
ských dnech a při dalších příležitostech. Někdy se nefor-
málně navštěvujeme, pořádáme společné akce apod. Problém
je někdy s rozsáhlostí území a dopravní infrastrukturou.
� Čím může Pastorační středisko přispět k usnadnění či
zlepšení vaší práce, vašich aktivit?
Pomocí pro nás jsou určitě různé přednášky a kurzy. Někteří
farníci se již účastnili např. kurzu pro služebníky eucharistie
a byli následně pověřeni službou ve své farnosti. To je velmi
dobré.

Pracujeme také s materiálem „Nedělní liturgie“. Zde bych
se přimlouval za zvážení vydávání tohoto materiálu také al-
ternativně v celistvější podobě – např. jako měsíčníku. Po-
dobně je tomu v zahraničí – ve Francii či v USA. Lidé mají
občas problém se v jednotlivých listech orientovat a je někdy
obtížné zajistit distribuci „Nedělní liturgie“ všem zájemcům
na každý týden a s předstihem.
� Co je největší radostí a co naopak největší starostí podřip-
ského vikariátu?
Mezi největší radosti patří určitě živá společenství na mnoha
různých místech našeho vikariátu, dobrá spolupráce s oko-
lím, pestrá služba farních charit a velký potenciál, který spo-
čívá ve stěhování mladých rodin do okolí Prahy kvůli dostup-
nějšímu bydlení.

Starostí je určitě péče o hmotné statky ve své šíři a různé
předsudky okolí.

Naše služba je tak neustálé hledání správných cest a dá-
vání přednosti tomu nejdůležitějšímu, před tím, co je sice
důležité, ale méně podstatné… Děkujeme za rozhovor (kh)

Statistické údaje
farností celkem: 4
farností spravovaných přímo: 4
kněží: 5
jáhnů: 1
pastoračních asistentů: 3
kostelů a kaplí: 62
celkem obyvatel: 85 635
z toho římských katolíků: 12 666
v průměru připadá na 1 kněze 2111 věřících

Volontéři v Roudnici nad Labem
Víte, kdo jsou to volontéři? Kde žijí? A co dělají? Volontariát
je dobrovolnou službou mládeže v katolické církvi, kterou
zašti/uje a řídí Sekce pro mládež České biskupské konference
a Asociace křes/anských sdružení mládeže. V současné době
slouží na území České republiky devět volontérů ve třech
farnostech tří diecézí. Jedním z těchto míst je i farnost Roud-
nice nad Labem v podřipském vikariátu. Dovolte, abychom
vám projekt volontariátu v Roudnici trochu představili.

Myšlenka volontariátu spočívá v tom, že mladí lidé ve věku
osmnácti až třiceti let jsou vysláni ve dvojici nebo trojici na
období jednoho roku do farnosti, která má zájem o pomoc
s pastorací dětí a mládeže. Každý z nás již nějakou dobu pra-
coval v různých zaměstnáních a aktivně se zapojoval do živo-
ta ve své farnosti. Jsme ze všech koutů republiky. Spojuje nás
myšlenka sloužit v církvi a pomáhat dětem a mladým na ces-
tě za Kristem, nebo aspoň pomoci jim najít cestu na faru. Před
nástupem do volontariátu jsme prošli ročním přípravným kur-
zem, který byl zaměřen jednak na práci s mládeží a jednak na
prohlubování našich znalostí katolické nauky a života církve.

Celý projekt je plánován na tři roky, kdy po jednom roce
se ve farnosti tým volontérů vymění. V Roudnici nad Labem
teprve začínáme. Za celou diecézi nás v září minulého roku
přivítal pan biskup Herbst. Během sedmi měsíců našeho pů-
sobení jsme uspořádali pro děti dvě přespání na faře, dámské
jízdy, dětský den, výlety, jarní prázdninový pobyt v centru
pro mládež v Příchovicích. Společně připravujeme čtvrteční
mše svaté pro děti. Vyjíždíme i do okolních obcí. Vedeme
různé kroužky na základní škole v Bechlíně a ve středisku
volného času v Budyni nad Ohří.

Marcel Bednář, Jana Vašinová, P. Marek Miškovský, Radek Šoustal
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Naše práce však nespočívá jen v přípravě programu pro
děti. Společně s P. Markem Miškovským, administrátorem
farnosti, a s P. Stanislavem Glacem, farním vikářem, žijeme
na faře (v případě Roudnice se jedná o slavné starobylé pro-
boštství, resp. bývalý augustiniánský klášter), učíme se ži-
votu v týmu, ve společenství. Podílíme se i na běžném chodu
fary. Roční služba se tak stává přínosem pro náš osobní život,
nebo/ se naučíme mnoho praktických dovedností. Důležitou
stránkou dobrovolnické služby je duchovní rozměr života
volontéra. V této osobní formaci nám pomáhá pravidelná
společná modlitba a účast na mši svaté.

Více informací o nás získáte na internetových stránkách
www.volontariat.signaly.cz nebo při návštěvě Roudnice. Uvi-
díte nejen nádhernou stavbu zdejšího chrámu a proboštství,
ale můžete se s námi setkat naživo. Rádi přijmeme každého
a podělíme se s ním o radosti a strasti volontérské služby. Vás
všechny pak prosíme o modlitbu za požehnání naší práce a za
nové nadšence, kteří rok svého života věnují Bohu, církvi,
mládeži. Janča, Marcel a Radek, volontéři

Pozvání na pou� do Hnězdna
(Dokončení ze str. 1)
Autobus s poutníky odjede od budovy Arcibiskupství praž-
ského 28. 4. 2007 v 19 hodin po bohoslužbě. Program pouti
bude pokračovat v Hnězdně v neděli 29. dubna 2007 od 7 ho-
din ráno. Odpoledne se budou poutníci vracet do ČR. Příjezd
do Prahy je plánován v noci z 29. na 30. duben.

V autobuse jsou ještě volná místa k dispozici; na pou/ se
lze přihlásit písemně do 15. dubna 2007 na adrese Arcibis-
kupství pražské, Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00
Praha 6, nebo prostřednictvím elektronické adresy kancelar.ps
@vira.cz Přihlášky lze přijímat pouze do kapacity míst v au-
tobuse. Celkový příspěvek na cestu za účastníka je 800 Kč.
Jídlo na cestu je nutno si vzít s sebou. Velmi srdečně vás
všechny na tuto pou/ zveme. Bližší informace o pouti lze
obdržet na telefonním čísle 220 181 705 nebo 603 164 449.
Koordinátory pouti v naší arcidiecézi jsou P. Mgr. Stanislav
Přibyl, CSsR a za Arcibiskupství pražské, Pastorační stře-
disko P. Mgr. Vladimír Málek.

1. dubna 2007 – KVĚTNÁ NEDĚLE
8:00 Mše svatá
9:00 Svěcení ratolestí v bazilice sv. Jiří, průvod do katedrály
9:30 Pontifikální mše svatá – celebruje kardinál Miloslav Vlk

11:00 Mše svatá

5. dubna 2007 – ZELENÝ ČTVRTEK
9:00 Missa Chrismatis – celebruje kardinál Miloslav Vlk, koncelebrují kněží

pražské arcidiecéze
18:00 Mše na památku Večeře Páně – celebruje kardinál Miloslav Vlk

6. dubna 2007 – VELKÝ PÁTEK
8:00 Modlitba se čtením a ranní chvály (chórová kaple katedrály) – kardinál

Miloslav Vlk a členové Metropolitní kapituly)
18:00 Památka umučení Páně – celebruje kardinál Miloslav Vlk

7. dubna 2007 – BÍLÁ SOBOTA
8:00 Modlitba se čtením a ranní chvály (chórová kaple katedrály) – kardinál

Miloslav Vlk a členové Metropolitní kapituly
20:30 Obřady Velikonoční vigilie a křest dospělých – celebruje kardinál Milo-

slav Vlk

8. dubna 2007 – NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8:00 Mše svatá
9:30 Pontifikální mše svatá – celebruje kardinál Miloslav Vlk

11:00 Mše svatá
17:00 Kapitulní nešpory

9. dubna 2007 – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8:00 Mše svatá
9:30 Mše svatá

11:00 Mše svatá

Přehled bohoslužeb o Velikonocích 2007
Každoročně se před Velikonocemi na Arcibiskupství pražské obrací velké množ-
ství zájemců o přehled velikonočních bohoslužeb v kostelích naší arcidiecéze.
Tyto informace zveřejníme opět na internetových stránkách pražské arcidiecéze
www.apha.cz a v internetovém Katalogu pražské arcidiecéze na adrese web.
katalog.cz

Velikonoce v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha A� se žádná duše nebojí
ke mně přiblížit
V roce 2000, v den svatořečení polské
řeholnice Faustyny Kowalské, stanovil
papež Jan Pavel II., že první neděle po
Zmrtvýchvstání Páně bude zasvěcena
Božímu milosrdenství (letos tedy svátek
připadá na 15. 4.), a to proto, že právě
o této neděli čteme v evangeliu sv. Jana
o ustanovení svátosti smíření.

Ježíš sv. Faustyně řekl: „V tento den
jsou otevřena všechna stavidla Boží,
skrze něž proudí milosti; a/ se žádná
duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její
hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček 699),
neděle Božího milosrdenství je tedy jak
oslavou milosrdného Boha, tak dnem
velké amnestie pro všechny hříšníky.
Ježíš obdařil tento svátek velkými pří-
sliby, největším z nich je příslib „úpl-
ného odpuštění vin a trestů“, kterého se
dostává tomu, kdo v tento den přistoupí
ke svatému přijímání – je to tedy stejná
milost, jakou přijímáme pouze skrze
svátost křtu.

V tento den má být veřejně, tj. litur-
gicky uctěn obraz Božího milosrden-
ství a kněží mají o velikém a nevyčer-
patelném Božím milosrdenství pro-
mlouvat k lidu. Aby věřící mohli co
nejvíce čerpat z darů nabízených kaž-
dému člověku, je třeba, aby byli v „mi-
losti posvěcující“, tedy po svátosti
smíření, aby neměli zalíbení v žádném
hříchu, aby plnili podmínky úcty k Bo-
žímu milosrdenství, jimiž jsou důvěra
a činná láska k bližnímu, a aby v ten
den přistoupili k „prameni života“, ke
sv. přijímání.



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. 4. 9:00 obřady Květné neděle, průvod
do katedrály
9:30 mše sv., katedrála

5. 4. 9:00 Missa Chrismatis, katedrála
18:00 mše sv. na památku Večeře
Páně, katedrála

6. 4. 8:00 ranní chvály (chórová kaple
katedrály)
15:00 křížová cesta, kostel Nejsv.
Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad
18:00 obřady Velkého pátku – pa-
mátka Umučení Páně, katedrála

7. 4. 8:00 ranní chvály (chórová kaple
katedrály)
20:30 velikonoční vigilie a křest do-
spělých, katedrála

8. 4. 9:30 mše sv., Slavnost Zmrtvých-
vstání Páně, katedrála

9. 4. 9:30 mše sv., kostel sv. Prokopa,
Žižkov
11:00 požehnání nového pastorační-
ho centra, Žižkov

10. 4. 10:00 slavnostní shromáždění 
k 10. výročí VOŠ publicistiky, Opato-
vická 18

11. 4. 9:00 mše sv., kostel Nanebevzetí
P. Marie, Kladno

19. 4. 17:30 mše sv., výročí zvolení pape-
že, katedrála

22. 4. 9:00 mše sv., pastorační návštěva,
bazilika Nanebevzetí Panny Marie,
Stará Boleslav
15:00 mše sv., instalace P. Miroslava
Cútha kanovníkem Kolegiátní kapi-
tuly sv. Kosmy a Damiána, bazilika 
sv. Václava, Stará Boleslav

23. 4. 18:00 mše sv., 1010 let od mučed-
nické smrti sv. Vojtěcha, katedrála

Stálý eucharistický výstav
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po–Pá 10:00–12:00
Po 17:00–19:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Út 19:30–20:30
Po–Pá (mimo 1. Pá v měs.) 12:00–17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Pá  (pouze 1. v měs.) 8:00–16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 8:00–18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany
St 16:00–18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
Po 15:00–16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Út 17:00–17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
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Dva roky pontifikátu Svatého otce
19. dubna se dovrší dva roky pontifikátu současného papeže.
Německý kardinál Joseph Ratzinger, který na Petrův stolec
usedl jako Benedikt XVI., byl 265. papežem zvolen po smrti
svého předchůdce Jana Pavla II. Při této příležitosti bude ve
čtvrtek 19. 4. 2007 v 17:30 eucharistická slavnost v pražské
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Apoštolský nuncius
Mons. Diego Causero zve srdečně všechny věřící ke společné
oslavě tohoto významného výročí. 2. dubna si nejen církev
připomíná také dva roky od úmrtí Jana Pavla II.

Nevíte co o prázdninách? JeOte na celostátní
setkání mládeže
Na poutním místě v Táboře-
Klokotech proběhne 13.–19.
8. 2007 Celostátní setkání
mládeže. Pod záštitou Asocia-
ce křes/anských sdružení mlá-
deže a Sekce pro mládež Čes-
ké biskupské konference se už nějakou dobu scházejí mladí
v pracovních skupinkách a toto setkání připravují. Těsně před
akcí bývá jejich počet až 400, počet účastníků setkání ve vě-
ku 14 až 30 let se však odhaduje až na pět tisíc.

Cílem setkání je pomoci mladým najít pevnější půdu pod
nohama na cestě k Bohu a zároveň jejich vztah s Bohem upev-
nit; na druhé straně představuje také součást přípravy na
XXIII. světový den mládeže v červenci příštího roku v austral-
ském Sydney, odkud přijede kardinál George Pell, aby strávil
dva dny s českou mládeží a pozval ji na Světový den mládeže.

Po celý týden setkání bude probíhat bohatý program (před-
nášky z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusní
skupiny, tematicky zaměřené workshopy, ztišení v modlitbě,
brigády jako dík hostícímu městu, sportovní vyžití, koncerty
a kulturní představení). Součástí bude široké veřejnosti pří-
stupná benefiční akce Koncert pro Haiti.

K podpoře setkání slouží akce nazvaná Mozaika pro Tá-
bor, která byla spuštěna na první postní neděli a potrvá do
konce srpna. Jedná se o veřejnou sbírku, která podporuje set-
kání a představuje možnost zapojit se do společenství církve
s mladými, které je symbolizováno právě touto mozaikou.
Jednotlivé dílky mozaiky, jejichž zakoupením můžete přispět,
jsou k dostání ve farnostech a na Diecézních centrech pro
mládež, lze je zaslat i poštou. Existuje i sponzorský balíček,
jehož zakoupením získáte výhradní právo být zveřejněni na
webových stránkách sbírky. Jana Horáčková 

www.tabor2007.signaly.cz
www.mozaikaprotabor.cz

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
20.–22. 4. 8.30–11.00 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město
24.–26. 4. 8.00–17.00 sv. Jakuba Staršího (Malá Štupartská) Malá Strana
28.–30. 4. 16.00–18.00 sv. Václava (U proseckého kostela) Prosek
2.–4. 5. 15.00–18.00 sv. Gotharda (Krupkovo nám.) Bubeneč



27. 4. 19:30 Nadace pro transplantace
kostní dřeně (15 let), poděkování dár-
cům kostní dřeně, Obecní dům

28. 4. 17:00 národní svatovojtěšská pou/,
mše sv., požehnání poutníkům, kated-
rála
19:00 odjezd do Hnězdna

29. 4. 7:00 národní svatovojtěšská pou/,
Hnězdno

Z diáře biskupa Malého

1. 4. 10:30 mše sv., Černošice
5. 4. 9:00 Missa Chrismatis, katedrála

18:00 mše sv., Stará Boleslav, kněž-
ský domov

6. 4. 18:00 velkopáteční obřady, katedrála
7. 4. 20:00 Velikonoční vigilie, kostel sv.

Vojtěcha – Na Balkáně
8. 4. 10:30 mše sv., kostel sv. Vojtěcha –

Na Balkáně
17:00 nešpory, katedrála

11. 4. vizitace Svatojánská kolej – VOŠ pe-
dagogická

15. 4. 9:30 mše sv., katedrála
19. 4. 17:30 katedrála, mše sv. – výročí

volby papeže
22. 4. 10:00 svěcení oltáře, Příbram
24. 4. 9:00 mše sv. + vizitace Dívčí kato-

lická střední škola a mateřská škola,
Kolín

29. 4. 9:30 kostel Matky Boží před Tý-
nem – biřmování

Z diáře biskupa Herbsta

1. 4. 7:45 Květná neděle, mše sv., Nače-
radec

5. 4. 9:00 Zelený čtvrtek, Missa Chris-
matis, katedrála

6. 4. 18:00 velkopáteční obřady, Milovice
7. 4. 20:00 vigilie slavnosti Zmrtvých-

vstání Páně, Milovice
8. 4. 8:00 Boží hod velikonoční, mše sv.,

Milovice
17:00 Boží hod velikonoční, mše sv.,
Zvoleněves

9. 4. 9:30 mše sv., katedrála
10. 4. 9:30 mše sv., konference vikariátu

Podřipsko, Neratovice
19:30 setkání s biřmovanci, Dobříš

15. 4. 9:00 mše sv., kostel sv. Pankráce,
Praha-Pankrác

19. 4. 17:30 mše sv., výročí pontifikátu pa-
peže Benedikta XVI., katedrála

21. 4. setkání s mládeží, Arcideicézní cen-
trum pro mládež, Praha-Kunratice

22. 4. mše sv. s biřmováním, kostel P. Marie
Královny Míru, Praha-Lhotka

29. 4. 10:00 mše sv. s biřmováním, Smečno
30. 4. 18:00 mše sv., Liberec

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

Missa Chrismatis
Na Zelený čtvrtek dne 5. 4. 2007
v 9:00 v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha bude kardinál Miloslav Vlk
hlavním celebrantem eucharistické
slavnosti, při níž obnoví kněží své zá-
vazky vyplývající ze svátosti svěcení
a budou posvěceny oleje k udílení svá-
tostí. K účasti na slavení eucharistické
oběti zveme všechny věřící.

Setkání neofytů s biskupem
V souladu s ustanoveními Řádu kate-
chumenátu v Arcidiecézi pražské se ko-
ná o druhé neděli velikonoční dne 15. 4.
2006 v 9:30 v katedrále sv. Víta, Václa-
va, Vojtěcha v Praze setkání nově po-
křtěných s biskupem. Zváni jsou všichni
neofyté se svými kmotry. Je vhodné, aby
si nově pokřtění přinesli i bílé roušky,
které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je
měli na sobě a v jejím závěru je odložili.

Po společném slavení eucharistie
v katedrále, jemuž bude předsedat bis-
kup Mons. Václav Malý, jsou neofyté
s kmotry zváni na neformální setkání
s ním a s Mons. Michaelem Slavíkem,
generálním vikářem a na malé pohoš-
tění do Arcibiskupského paláce (Sál
kardinála Berana).

Velkopáteční sbírka na Svatou
zemi 6. 4. 2007
Připojme se, prosím, Velkopáteční sbír-
kou i letos k celému světu, který přispí-
vá na život křes/anů ve Svaté zemi.
V roce 2006 bylo vybráno z této sbírky
374 315,00 Kč a celá částka byla odeslá-
na na účet České biskupské konference.

Katolická charismatická
konference
18. ročník KCHK se uskuteční 25.–29.
7. 2007 poprvé v Brně. Jedná se o čtyř-
denní akci duchovně formačního cha-
rakteru, otevřenou pro všechny křes/any
jakékoli spirituality i pro tzv. hledající.
Za účelem duchovního i lidského po-
vzbuzení a hlubší křes/anské formace se
zde setkávají dva až tři tisíce křes/anů

z celé ČR (laici, rodiny, kněží, řeholníci
i křes/ané jiných církví). Nedílnou sou-
částí programu bývá „dětská konferen-
ce“, proto KCHK navštěvuje stále více
rodin s dětmi, které by se těžko mohly
účastnit klasických exercicií.

Hlavní program se uskuteční v mo-
derním pavilonu F na brněnském výsta-
višti BVV. Konferece má podporu a po-
žehnání brněnského biskupa Mons.
ThLic. Vojtěcha Cikrleho a záštitu nad
ní převzal také hejtman Jihomorav-
ského kraje Ing. Stanislav Juránek. Pro-
gram tvoří přednášky, adorace, nefor-
mální setkání, společná modlitba a bo-
hoslužby. Pozvání na konferenci přijali
letos tito přednášející: Archimandrita
Sergiusz Gajek, misionář a apoštolský
vikář řeckokatolické církve pro Běloru-
sko, dále P. Vojtěch Kodet, sestra Vero-
nika Barátová z komunity Blahoslaven-
ství, Kateřina Lachmanová, P. Tomáš
Holub, Josef Zeman, Petr Hejl z diako-
nie Betlém, P. Angelo Scarano a další.
Podrobné informace k organizaci a pro-
gramu včetně elektronické přihlášky na-
jdete na internetu na www.cho.cz

PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D., 
koordinátorka CHO

Poutní akce v pražské Loretě
v dubnu a květnu 2007
V sobotu 28. 4. se v návaznosti na sva-
tovojtěšské oslavy v katedrále koná
v pražské Loretě Pou/ varhaníků praž-
ské arcidiecéze. 
Program: * 14:00 – slavnostní mše v ka-
tedrále; * 15:30 – přednáška ve velkém
refektáři kláštera kapucínů (diskuse, ob-
čerstvení); * 17:00 – prohlídka Lorety
pro účastníky pouti; * 17:30 – svatovoj-
těšské nešpory v kostele Narození Páně,
po nich koncert pražských karionistů
(hráčů na zvonkohru)

Na sobotu 26. 5. se připravuje Arci-
diecézní pou/ seniorů, na kterou jsou
zvláště zváni manželé, kteří slaví stříbr-
né nebo zlaté jubileum. Pou/ se bude
konat v prostorách kapucínského kláš-
tera a v areálu Lorety, a to již od dopo-
ledních hodin, na závěr pouti se usku-
teční koncert souboru „Krakowski Zes-
pó≥ Kameralny“.

5. celostátní Misijní pou�
a 2. Misijní den dětí
Papežská misijní díla a středisko Eljon
ve Špindlerové Mlýně pořádají 5. celos-
tátní Misijní pou/ a 2. Misijní den dětí.
Akce se koná dne 2. 6. 2007 ve Strážni-
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ci. Program: mše svatá, příležitost
k modlitbě za misie, misijní růženec,
misijní poznávání kontinentů – aktivity
pro děti v rámci Dne PMDD, seznámení
s misijní tematikou a činností PMD,
strážnické slavnosti, benefiční koncert
Hradiš/anu a další.

Přihlášku a informace o další na-
bídce aktivit Papežských misijních děl
a střediska Eljon ve Špindlerově Mlýně
naleznete na www.eljon.cz, info@eljon.cz
nebo na tel.: 499 523 852, 732 580 154.

IX. Augustiniánský týden
Česká provincie Řádu sv. Augustina
zve zájemce na IX. Augustiniánský
týden, který se bude konat ve dnech
23.–27. 4. 2007 v Klášteře sv. Tomáše,
Josefská 8, Praha-Malá Strana. Téma-
tem týdne bude „Sv. Augustin očima
mladých lidí“. Další informace nalez-
nete ve vývěskách kostelů a na www.
augustiniani.cz

P E R S O N A L I A

Ustanovení
P. Bc. Serafín Robert Beníček OFM
Cap. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 10. února
2007 uvolněn z jáhenské služby v kláš-
terním kostele Panny Marie Královny
Andělů Praha-Hradčany a s účinností
od téhož data byl jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním téhož kostela.
P. Jeroným Filip Hofmann O.Praem.
byl se souhlasem svého řeholního před-
staveného s účinností od 1. února 2007
jmenován a ustanoven výpomocným
duchovním Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Norberta Praha-Střešovice.
Tímto ustanovením se nemění ani neru-
ší ostatní ustanovení.
Mons. Mgr. Tomáš Holub byl z dů-
vodu ukončení své služby v duchovní
službě Armády České republiky a no-
vého ustanovení v diecézi královéhra-
decké s účinností od 1. března 2007
uvolněn z funkce rektora kostela sv.
Jana Nepomuckého Praha-Hradčany.
ThLic. Petr Kubíček JC.D. se ke dni
1. ledna 2007 vzdal funkce soudce
Interdiecézního soudu České provincie.
Mgr. František Masařík byl s účin-
ností od 1. července 2007 jmenován na
dobu 3 let okrskovým vikářem vikariátu
Benešov. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Marek Petrigal byl s účinností od
1. ledna 2007 uvolněn z funkce admini-

strátora excurrendo in spiritualibus Řím-
skokatolické farností Slavětín nad Ohří
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven administrátorem excurren-
do téže farnosti. Tímto ustanovením se
nemění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Jan Regner SJ byl na žádost svého
řeholního představeného s účinností od
1. dubna 2007 uvolněn z funkce farního
vikáře Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Štěpána Praha-Nové Město.
Rafa≥ Marcin Sulwestrzak byl s účin-
ností od 1. února 2007 jmenován a usta-
noven výpomocným duchovním farnos-
tí Sedlčany, Chlum u Sedlčan, Jesenice
u Sedlčan, Kosova Hora, Dublovice
a Počepice. Tímto ustanovením se ne-
mění ani neruší ostatní ustanovení.
Petr Svoboda, kněz brněnské diecéze
a vojenský kaplan, byl s účinností od
1. března 2007 jmenován a ustanoven
rektorem kostela sv. Jana Nepomuc-
kého Praha-Hradčany.

Úmrtí
Jaroslav Bejček, kněz pražské arcidie-
céze na odpočinku, zemřel 7. března
2007 ve věku nedožitých 85 let, v 55.
roce své kněžské služby. Poslední roz-
loučení se konalo 16. března 2007
v kostele Krista Krále v Praze-Vysoča-
nech, pohřben byl na Vinohradském
hřbitově v Praze. R. I. P.
Mgr. Vilém Horák, magistrální rytíř
Suverenního řádu maltézských rytířů,
rytíř Řádu sv. Lazara, místokancléř
Arcibiskupství pražského a advokát
Interdiecézního církevního soudu, ze-
mřel 7. března 2007 ve věku 43 let. Po-
slední rozloučení se konalo 14. března
2007 v kapitulní bazilice sv. Petra
a Pavla Praha-Vyšehrad, pohřben byl na
místním hřbitově. R. I. P.

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
P. Cyril John SJ, farní vikář u sv. Štěpá-
na, Praha-Nové Město  6. 4. 2002 (5 let)
Bedřich Blažek, osobní arciděkan, farní
vikář v Kolíně 24. 4. 1992 (15 let)
P. Mgr. Petr Matula SDB, farní vikář
v Praze-Kobylisích 27. 4. 2002 (5 let)
P. Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský SDB,
farní vikář v Praze-Kobylisích

27. 4. 2002 (5 let)

Životní jubilea
Mgr. Miloš Hrnčíř, trvalý jáhen v Roud-
nici nad Labem 1. 4. 1942 (65 let)

P. Antonin Pham Van Tinh CSsR, farní
vikář v Příbrami-Svaté Hoře

12. 4. 1962 (45 let)
Mgr. Jaroslav Krajl, farář v Praze-Ku-
nraticích 19. 4. 1972 (35 let)
ThLic. Josef Vojtěch Šach, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě

22. 4. 1919 (88 let)
Bořivoj Bělík, rektor kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mukařově

25. 4. 1937 (70 let)
P. Mgr. Petr Matula SDB, farní vikář
v Praze-Kobylisích 27. 4. 1972 (35 let)
Mgr. Pavel Reumann, trvalý jáhen
v Praze-Hostivaři 29. 4. 1967 (40 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

1. 4. 18:00 Modlitební večer Cha-
rismatické obnovy
4. 4. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, Anna Kopová a Kristina Hruš-
ková, Redigování Zpravodaje pražské
arcidiecéze
10. 4. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
11. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
17. 4. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
18. 4. 9:30 Akademie nejen pro
seniory, Ignác Mucha, Internetové pro-
jekty Pastoračního střediska
20. 4. 20:00 Modlitba Taizé
21. 4. 9:00 Pomocníci v pastoraci
(6/6)*
23. 4. 20:00 ČKA Praha 6
24. 4. 19:30 Příprava na manžel-
ství, pořádá Centrum pro rodinu*
25. 4. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
26. 4. 19:30 koncert Vysokoškol-
ského uměleckého souboru UK
28. 4. 9:00 Kurz pro lektory

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené
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Katechetické středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6-Dejvice,
tel: 220 181 317, email: adks@apha.cz

Arcidiecézní formační den pro
katechety a učitele náboženství
V sobotu 21. 4. 2007 se v Pastoračním
středisku sejdou katecheté a učitelé ná-
boženství naší arcidiecéze na celoden-
ním metodickém semináři. Tato vzdělá-
vací akce je součástí závazné trvalé for-
mace laiků pověřených katechetickou
službou (tzn. s kanonickou misí).

Objednávky učebních textů
k výuce náboženství a pomůcek
ke katechezi
V příloze březnových Act Curiae AP
obdrželi všichni duchovní správci far-
ností formulář závazné objednávky
učebních textů náboženské výchovy pro
1.–7. ročník ZŠ a souboru k přípravě
prvokomunikantů.

Jde především o řadu pracovních
listů a metodik tzv. ostravsko-opavské
řady (koresponduje s novými osnovami
náboženské výchovy, ČBK 2004 – fia-
lová řada č. 27). Tuto řadu doplňují pro
3. ročník učebnice (Portál), metodika
a pracovní listy (oboje MCM).

Nově nabízíme materiál k přípravám
mladších dětí ke svátostem, který při-
pravuje Centrum pro katechezi ostrav-
sko-opavské diecéze. (Materiál nabízí
nejen setkání dětí, ale také setkání dětí
společně s rodiči, setkání rodičů a spo-
lečné bohoslužby. Skládá se z pracov-
ních listů, dvou sešitků věnovaných vý-
chově svědomí a mši svaté a metodické
příručky, která zahrnuje náměty na tři-
cet na sebe navazujících setkání včetně
dopisů pro rodiče.)

Na základě objednávky za celou
arcidiecézi budou pomůcky tištěny tak,
aby byly k distribuci před začátkem
školního roku 2007/2008.

V Katechetickém středisku přijí-
máme pouze hromadné objednávky far-
ností do 23. 4. 2006. Je třeba, aby všich-
ni vyučující náboženství a katecheté
farnosti – laici i duchovní – kterých se
to týká, společně zvážili potřebné počty
s výhledem na celý školní rok. Během
školního roku nebude možné tyto po-
můcky běžně získat. Další objednávky
jsou plánovány opět až na jaro 2008
(tzn. na školní rok 2008/2009)!

Všechny nabízené materiály (kromě
souboru k přípravě prvokomunikantů,
který se teprve připravuje) jsou k na-
hlédnutí v Katechetickém středisku.

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

Akce, které proběhly
Skončila zimní příprava na život v man-
želství pro 30 párů snoubenců. Proběhl
Kurz efektivního rodičovství krok za
krokem. Konala se beseda osamělých
maminek s právníkem. Uskutečnila se
sobota pro manželky na téma „Marta
a Marie trochu jinak“ pro cca 140 žen.

Přípravy na manželství
Kapacita jarní společné přípravy na ži-
vot v manželství je již naplněna, stejně
tak jako skupiny přípravy probíhající
v rodinách. Individuální přípravy pro
jednotlivé páry z kapacitních důvodů
neprovádíme.

Nejbližší příprava se uskuteční opět
v pražském Pastoračním středisku v ter-
mínu od 9. 10. do 27. 11. 2007. Setkání
jsou vždy v úterý od 19:30 do 21:30
a mají informační a zážitkovou část. Na
přípravě se podílí tým dobrovolných
spolupracovníků Centra tvořený man-
želskými páry, psychologem, jáhnem
a knězem. Kromě této formy přípravy je
možné absolvovat od podzimu i přípra-
vu v rodině pod vedením manželského
páru, který má k této činnosti pověření
biskupského vikáře pro pastoraci.

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

Program efektivního
rodičovství krok za krokem
Kurz je určen především rodičům
předškolních dětí, kterým nabízí podně-
ty, jak z domova vytvořit pro děti zázemí
podpory, porozumění a lásky, jak rozu-
mět chování svých dětí, jak ho ovlivňo-
vat, jak vést děti k zodpovědnosti, samo-
statnosti, spolupráci, zvládání těžkostí
… prostě jak zkvalitnit vlastní rodičov-
skou roli. Třídenní trénink vede manžel-
ský pár, psycholog a pedagog. Obsahuje
přednášky, diskuze, případové studie,
techniku hraní rolí s praktickým nácvi-
kem. Program pořádá občanské sdružení
Rodinné centrum Praha. Bližší informa-
ce na shora uvedených kontaktech.

Osamělé maminky
21. 4. se pro maminky uskuteční jedno-
denní duchovní obnova s P. Vojtěchem
Kohutem OCD. Obnova se bude konat ve
farním centru v Liboci, Praha 6. Je třeba
se předem přihlásit na shora uvedených
kontaktech. Účast maminek bez dětí!

Pravidelné setkání osamělých mami-
nek se uskuteční 19. 5. v sobotu od 14 do
17 hodin v Komunitním centru sv. Pro-
kopa v Praze 5. Tématem tentokrát bu-
dou rodinné finance. Účast s dětmi je po
předchozí telefonické dohodě s Centrem
pro rodinu možná. Srdečně zveme vdo-
vy, rozvedené a svobodné maminky!

Pou� rodin pražské arcidiecéze
se uskuteční v sobotu 2. 6. 2007 na Tetí-
ně ve spolupráci s ŘK farností Beroun
a obcí Tetín. Poutní mši svatou bude
sloužit v prostoru před tetínskými kos-
tely kardinál Miloslav Vlk. Doprovod-
ný program „Den pro rodinu na Tetíně“
zajiš/uje občanské sdružení Rodinné
centrum Praha ve spolupráci s YMCA –
Živá rodina. Na pou/ srdečně zveme ro-
diny naší diecéze! Bližší informace na
http://cpr.apha.cz/tetin.

Marta a Marie trochu jinak
na CD
Přednášky P. Vojtěcha Kodeta OCarm.
přednesené na poslední sobotě pro man-
želky nabízíme zájemcům na CD ve
formátu mp3 za režijní cenu. Zájemci si
mohou nahrávku vyzvednout v Centru
pro rodinu po předchozí telefonické či
mailové domluvě.

Letní Exercicie pro manželské
páry 19.–25. 8. 2007
Centrum pro rodinu pořádá exercicie
pro manželské páry pod vedením P. La-
dislava Štefka ISch. a P. MUDr. Zdeňka
Králíka ISch. v Rokoli u Nového Města
nad Metují v novém poutním domě.
Obsahem nabízených exercicií pro rodi-
ny (manželské páry) mají být zejména
otázky týkající se sebevýchovy a vý-
chovy. Při probírání zmíněných témat
se však dotkneme i otázek, které s tím
přímo i nepřímo souvisí (otázky komu-
nikace, vedení dialogu, duchovní život
rodiny, modlitba v rodině, aj.). Předpo-
kládaná cena na osobu je 2 100 Kč. Zá-
jemci hlaste se v Centru pro rodinu!
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Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� 26. 4. se v Misijním centru koná Set-
kání MEF. Setkání začne v 19:00 v kos-
tele sv. Apolináře modlitbou za jednotu
křes/anů. Tématem večera bude Terezie
z Lisieux a Dietrich Bonhoeffer.
� 29. 4. od 19:15 (po mši svaté v kos-
tele sv. Apolináře) se v Misijním centru
setkáme při čaji a při poslechu hudeb-
ního recitálu Jitky Fözövé a Anny Śliwy
(z cyklu „Společenské večery“).

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

� Velikonoce v Nazaretě od 5. do 8.
dubna. Poj'te se s námi zastavit a prožít
Velikonoce jinak – s modlitbou, oprav-
dovou poslední večeří, velkopátečním
postem, netradiční křížovou cestou,
rozjímáním, ale i s povídáním, společ-
nou oslavou a zábavou… Vydej se
s námi ve stopách Ježíše! Pro mladé ve
věku 12–24 let.
� Večery ve středu proběhnou 18. 4. od
18:30 opět v Klubu u P. M. Sněžné na
Jungmannově náměstí. Z programu:
adorace, katecheze, promítání a poví-
dání astronoma Pavla Bejčka o vesmíru,
občerstvení, možnost svátosti smíření
nebo duchovního rozhovoru.
� Mozaika pro Tábor – veřejná sbírka,
skrze kterou je možné zapojit se do
„mozaiky“ ve společenství církve
s mladými. Prosíme, podpořte Celo-
státní setkání mládeže v Táboře! Více
informací na www.mozaikaprotabor.cz
nebo na ADCM Praha.
� Na květen připravujeme víkendovku
pro 12–16tileté, která bude na téma
„Probu'te se! aneb o sektách“ a koná se
25.–27. 5. 2007 v Nazaretě.

Komunita
Chemin
Neuf

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

� 5.–8. 4. se v klášteře konají Veliko-
noce s Komunitou (pro mládež 18–30
let). Přípravy na Velikonoce a oslavu
největšího křes/anského svátku v litur-
gickém roce bychom rádi prožili se
všemi, kdo chtějí vytvořit společenství
modlitby a bratrství se členy Komunity
Chemin Neuf. Kromě specifických litur-
gických časů, charakteristických pro
každý den Svatého týdne, budeme mít
prostor k naslouchání vyučování, svě-
dectvím, sdílení ve skupinkách, vytvo-
ření různých tematických dílen. Za-
čneme ve čtvrtek v 17:30, konec v neděli
ve 14:00.
� 27.–29. 4. se v klášteře koná Du-
chovní obnova pro mládež 14–18 let.
Proč přijet? Abyste si odpočinuli, poba-
vili se a získali nové přátele, možná na
celý život. Jsme ze všech koutů ČR,
parta věřících i hledajících, kteří spolu
chtějí trávit volný čas. Hrajeme hry,
chodíme na výlety, modlíme se, mlu-
víme o Bohu. Začátek je v pátek
v 18:00, konec v neděli ve 14:00.
� 2.–6. 5. se v klášteře koná duchovní
obnova na téma Anamnéza určená pro
ty, kdo by se rádi pozastavili nad svou
minulostí a skrze pohled Krista šli dále
na cestě uzdravení. K přijetí je nutný
motivační dopis nebo osobní rozhovor.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

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

Kurzy Alfa
Srdečně vás zveme na oblíbený pro-
gram Kurzy Alfa (praktický úvod do
křes/anství) do Komunitního centra
sv. Prokopa. Můžete přijít na celý kurz
nebo jen na jedno setkání.

Dopolední kurzy (nejen pro mamin-
ky s dětmi a seniory) probíhají každou
středu od 9:45 do 12:00 v termínu od
21. 3. do 6. 6. 2007. Na dopoledním

kurzu je zajištěno hlídání větších dětí, je
možné přijít též s miminky a kočárkem.

Večerní kurzy (pro dospělé a mlá-
dež) probíhají každé pondělí od 19:00
do 21:00 v termínu 19. 3. – 4. 6. 2007.

Přihlášky a informace na shora uve-
dených kontaktech.

„Prokopská zastavení“
Srdečně vás zveme na další pokračová-
ní přednáškového cyklu „Prokopská za-
stavení“, tentokrát na téma: Včerejší
strach z Němců. Přednáší: Ing. Josef
Škrábek, autor knihy Včerejší strach (tři
česká a jedno německé vydání), knihy
fejetonů a povídek Pohladit slovem
a připravované knihy kontroverzních
úvah Slovem proti srsti. Přednáška se
bude konat v úterý 17. dubna 2007 od
18:30, bezbariérový přístup!

Křes4anské
centrum –
Jižní Město

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

2. 4. 10:00 Připravme se na Veli-
konoce: výroba velikonočních dekorací
+ povídání o čem byly a jsou Velikono-
ce, beseda z cyklu „Jak na to“ (MC Do-
meček)
3. 4. 16:00–19:00 Chodovský berá-
nek, tradiční velikonoční slavnost, hry
a soutěže pro děti, výtvarné dílny, ukáz-
ky lidových řemesel a mnoho dalšího…
4. 4. 17:00 Bezplatná právní
poradna, nutno objednat se na tel. 
774 171 556
4. 4. 19:30 Modlitební setkání,
zváni jsou všichni, kdo se chtějí spo-
lečně modlit
6. 4. 19:00 Koncert: Jalapenos,
Ad Bestias (Klub D.N.A.)
11. 4. 19:30 Koncert: Portrait
(Klub D.N.A.)
12. 4. 20:00 Setkání maminek ve-
teránek, které kdy prošly MC Domeček,
posezení s občerstvením, více informací
na tel. 776 743 446
13. 4. 19:00 Motýlí divadelní spo-
lečnost uvádí: Svatá rodina aneb „…my
už, maminko, žádný děti nemáme“,
Gregory Schwajda (Klub D.N.A.)
16. 4. 10:00 Rodinné finance, be-
seda z cyklu „Jak na to“ (MC Domeček)
16. 4. 16:00 Mons. Pplk. Mgr. To-
máš Holub: Duchovní služba v armádě,
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přednáška v rámci setkání Sdružení
křes/anských seniorů (Klub D.N.A.)
20. 4. 19:00 Koncert: Cocoon, El
Greco (Klub D.N.A.)
23. 4. 10:00 Rodinná terapie – vy
se ptáte, odborník vám odpoví, Mgr.
Z. Těšínská, beseda z cyklu „Jak na to“
(MC Domeček)
27. 4. 15:00 Čarodejnice na Jižá-
ku, oheň, opékání buřtů, fotbálek

18:00 koncert kapel

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

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

11. 4. 19:00 Kurz první pomoci –
1. část. Koná se v sakristii kostela
Nejsv. Salvátora. Přihlásit se může kdo-
koliv, výsledkem bude i oficiální certifi-
kát o absolutoriu. Kontaktní osoba Jiří
Šedo (jisedo@seznam.cz)
12. 4. 19:00 Teologický seminář.
Koná se v klášteře sester karmelitek v Ji-
nonické 22 v Praze 5. Otevřen všem zá-
jemcům o hlubší proniknutí do zákrutů
reflektované víry. Podrobnější informa-
ce na webu VKH. Kontaktní osoba To-
máš Jajtner (tomas.jajtner@seznam.cz)
18. 4. 19:00 Velikonoční benefiční
koncert Salvátorské scholy v kostele
Nejsvětějšího Salvátora. Kontaktní
osoba Tomáš Jajtner (tomas.jajtner@
seznam.cz)
25. 4. 19:00 Filmový klub. Match
Point 2005, 119min, režie: Woody Allen
19. 4. 18:00 do 23:00 Noc literatu-
ry. Veřejné čtení textů argentinského
autora Jorge Luise Borgése v kryptě
kostela. Pořádají Česká centra ve spolu-
práci s Akademickou farností
24. 4. 19:00 Ekumenická boho-
služba ke Dni Země s následnou deba-
tou na ekologické téma. Spolupořádá
ekologická sekce České křes/anské aka-
demie
26. 4. 19:00 Teologický seminář
(viz 12. 4.)

Česká
křes4anská
akademie

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

10. 4. 17:30 Ekologická sekce. Ing.
Arch. Jan Zadražil: Posuzování vlivů na
ŽP a integrované povolení – nástroje
technické ochrany životního prostředí.
Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2.
13. 4. 17:00 Psychoterapeutická
sekce. PhDr. Darja Kocábová: Nemoc
duše, psychoterapie a duchovní život.
Čítárna dominikánského konventu u sv.
Jiljí, Praha 1, Husova 8 – v 1. patře.
18. 4. 18:00 Unie katolických žen
ve spolupráci s ČKA. PhDr. Eva Jelín-
ková: Laická spiritualita očima tří žen
20. století. Koná se v budově KTF UK,
Thákurova 3, Praha 6, v 1. patře vlevo,
posluchárna P3.
26. 4. 17:00 Historická a uměno-
vědná sekce. PhDr. Ta/ána Petrasová:
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.
Přednáška s prohlídkou chrámu na Kar-
línském nám., Praha 8.

Arcidiecézní
charita

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

Benefiční koncert pro
Arcidiecézní charitu Praha
Zveme vás na koncert skupin „Svítání“
a „Spirituál kvintet“ konaný dne 15. 4.
2007 v 18:00 v Kostele sv. Tomáše, Jo-
sefská 8, Praha, Malá Strana. Prodej
vstupenek od 1. 3. 2007 v Arcidiecézní
charitě Praha, pondělí – pátek 8:30–
15:30; v sakristii kostela sv. Tomáše;
v den koncertu v kostele sv. Tomáše
– při vstupu do kostela (od 16:30).

Unie
katolických
žen

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

Ženská spiritualita
9. přednáška z tohoto cyklu bude na
téma „Laická spiritualita očima tří žen

20. století.“ v podání PhDr. Evy Jelín-
kové. Koná se ve středu 18. dubna
v 18:00 v budově Katolické teologické
fakulty, Thákurova 3, Praha 6, v 1. pat-
ře vlevo, posluchárna P3.

Společenské odpoledne
Ve středu 18. dubna od 14:30 do 16:30
se ve Farním klubu Panny Marie Sněž-
né (Jungmannovo nám. 18, Praha 1.)
koná společenské odpoledne na téma
Křeslo pro hosta. Tentokrát přivítáme
Jiřího Stránského, spisovatele, scénáris-
tu, dramatika a překladatele.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Světoznámá loretánská zvonkohra ro-
zradostňuje ty, kdo si přijdou její tóny
zblízka poslechnout. Hodinový stroj
hraje každou celou hodinu od 9:00 do
18:00 píseň Tisíckráte pozdravujem
tebe. Loretánští karionisté Radek Rej-
šek, Alena Michálková a Vít Janata
hrají každou neděli ve 12:00 a v 19:00,
v pondělí 9. 4. ve stejném čase. Ve
čtvrtek 12. 4. v 16:30, ve středu 25. 4.
v 16:30 a v sobotu 28. 4. od 18:00. Hu-
dební produkce vždy souvisí s liturgic-
kou dobou nebo se svátkem, který na
daný den připadá.

Loreta je otevřena od úterý do nedě-
le od 9:00 do 12:15 a od 13:00 do 16:30.

Zvou bratři kapucíni.

Domov sv. Karla
Boromejského

K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz

� Velikonoční koncert Popelka Naze-
retská, II. část. Přednes se zpěvy a hu-
debním doprovodem. Pondělí 9. 4. 2007
od 18:00 v kostele sv. Rodiny. Výtěžek
z koncertu bude věnován na podporu
činnosti Domova sv. Karla Boromejské-
ho. Vstupné dobrovolné.
� Benefiční koncert houslového virtu-
osa Alexandera Shonerta, pondělí 19. 4.
2007 od 18:00 v kostele sv. Rodiny. Vý-
těžek z koncertu bude věnován na pod-
poru činnosti Domova sv. Karla Boro-

10

�������



11

mejského. Vstupné dobrovolné. Více na
www.shonert.com
� Denní stacionář pro seniory při Do-
mově sv. Karla Boromejského. Provoz-
ní doba 7:00–16:30 v pracovní dny. Na-
bízíme: denní pobyt v příjemném a re-
spektujícím prostředí, kvalifikovaný
personál, stravování, hygienické záze-
mí, aktivizační programy přizpůsobené
možnostem, potřebám a zájmům klien-
ta. Podrobné informace vám ráda podá
staniční sestra Jana Hejzlarová na 
tel. 235 323 248, email: stacionar@ 
domovrepy.cz nebo přímo ve stacionáři
na adrese Domova.

Další zprávy

Hnutí Světlo – Život
� 13.–15. 4. 2007 se koná oáza modlit-
by – víkendová duchovní obnova pro
mladé lidi (16–35 let), na faře ve Šviho-
vě u Klatov. Téma: Kde je tvůj poklad,
tam bude i tvé srdce (ad 10. přikázání
Desatera).
� 4.–8. 5. 2007 se koná již tradiční pu-
/ák jarní přírodou, tentokrát k pramenům
Vltavy. „Duchovní servis“ zajištěn.

Přihlášky a info na e-mailu: oaza@
svetlo-zivot.cz nebo http://mamre.op.cz

Cyrilometodějská pou� Levý
Hradec – Velehrad 2007
V sobotu 14. dubna zveme na 4. etapu
CM pouti (26. roč.) spojené s poutí na
Velehrad (7. roč.): Pečky – Velim –
Suchdol (cca 26 km). Odjezd z Prahy
vlakem 7:07, odchod od nádraží 8:15,
odjezd ze Suchdola autobusem 16:37
nebo (poslední autobus) 18:37.

Mše svaté pro špatně slyšící
V kostele sv. Karla Boromejského ve
Vlašské ulici je jedna lavice nově opatře-
na indukční smyčkou, kterou mohou vy-
užít věřící s vlastním sluchadlem s přepí-
náním na telefon. Dále jsou k dispozici
zdířky na sluchátka s vlastní regulací hla-
sitosti. Sluchátka se půjčují v sakristii. Je
možné si přinést i vlastní. Pravidelné mše
svaté jsou v neděli v 10:00, v sobotu
v 7:45 a v pondělí až pátek v 6:30
a v 15:00. U kostela je také možno zapar-
kovat na nemocničním parkovišti.

Kurz pro vedoucí táborů
Asociace křes/anských sdružení mláde-
že spolu se Sekcí pro mládež ČBK orga-
nizuje kurz pro hlavní vedoucí táborů či
jiných prázdninových pobytů pro děti.
Koná se 18.–20. 5. 2007 v Praze-Kunra-

ticích, začátek v pátek v 19:00, ukonče-
ní v neděli v 16:30. Cena 300 Kč zahr-
nuje ubytování, stravování a studijní
materiály. Náplní kurzu jsou právní
předpisy při práci s dětmi včetně hygie-
nických předpisů, základy první po-
moci, bezpečnostní pravidla činností
s dětmi a mládeží, táborové hospoda-
ření a organizační příprava tábora. Kurz
je zakončen testem; účastníci dostanou
osvědčení s platností na 5 let.

Přihlášky posílejte do 3. května (nebo
do naplnění kapacity – max. 40 osob) na
adresu: Sekce pro mládež ČBK, Ing.
Marie Světničková, Thákurova 3, 
160 00 Praha 6 nebo svetnickova@
cirkev.cz. Přihlášeným budou zaslány
podrobné informace a studijní materiály.

Kurz „Nemocniční kaplan“
Evangelická teologická fakulta UK ve
spolupráci s odborníky lékařských fakult
UK nabízí jednorázový pilotní kurz urče-
ný pro budoucí pracovníky v duchovní
službě ve zdravotnických zařízeních
v ČR. Kurz bude probíhat od 1. 9. 2007
do 30. 6. 2008 formou kontaktní výuky
v deseti víkendových soustředěních
a dvou týdenních praxích v pražských ne-
mocnicích, účastníci obdrží po úspěšném
ukončení kurzu potvrzení o absolutoriu.

Podmínky účasti: kurz je určen bu-
doucím pracovníkům v duchovní službě,
kteří absolvovali (nebo dokončují) bc. či
mgr. studium teologie či oborů příbuz-
ných (psychologie, sociální práce) a kte-
ří mají bydliště nebo zaměstnání v Praze,
popř. v Praze studují. Kurz je bezplatný.

Přihlášky se stručným životopisem,
motivačním dopisem a s přehledem do-
savadního vzdělání zasílejte do 15. 4.
2007 na adresu: ETF UK, 115 55 Praha
1, Černá 9 (obálku označte „Nemocnič-
ní kaplan“!) nebo na e-mail: nidlova@
etf.cuni.cz Maximální počet míst je 20
osob. Další info na http://web.etf. 
cuni.cz/ETF-107.html

Krátká sdělení

� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-
mail: ffprg@focolare.cz vás v neděli 15.
4. zve na další setkání cyklu „Zlatá Pra-
ha“ pod názvem „Islám, který nenahání
strach“ od 16:00 do 18:00 v zasedacím
sále úřadu Městské části Praha 5, Štefá-
nikova 15, Praha-Smíchov. Bližší infor-
mace na adrese http://www.focolare.cz

� Knihkupectví u svatého Vojtěcha,
Kolejní 4, Praha 6, vás srdečně zve na
výstavu kresleného humoru Jana Hru-
bého, která se koná od 1. 3. do 30. 4.
Otevřeno je ve všední dny 8:00–18:00.
� Od 27. 4. do 2. 5. v klášteře bosých
karmelitánů ve Slaném (Karmel Edith
Steinové) proběhne setkání těch, kteří
se chtějí prakticky seznámit s karmeli-
tánskou spiritualitou a utvářet podle ní
svůj životní styl. Více o programu a při-
hlášení na www.cestanahoru.org.
� Hodiny filosofie s Jiřím Fuchsem
vždy v úterý od 17:30 ve velké hovorně
dominikánského konventu v Praze 1
(vchod z Husovy ul. 8, zvonek č. 53). Té-
matem nového cyklu je etika ve filoso-
ficko-teoretických souvislostech.

Oznámení

Naléhavá prosba
Najde se zdravotní sestra pro péči na
lůžkách LDN v křes/anském Domově
a ošetřovatelka do denního stacionáře?
Pěkné prostředí a dobrý kolektiv, levné
ubytování a zahrada. Kontakt: sestra Kon-
soláta, tel. 776 257 911, e-mail: konsolata
@domovrepy.cz; www.domovrepy.cz

Pracovník pro správu archivu
Arcibiskupství pražské hledá samostat-
ného pracovníka pro správu archivu
odboru kancléřství. Požadavky: VŠ hu-
manitního směru, nejlépe teologického
či historického zaměření; orientace
v církevním prostředí; komunikační
a organizační schopnosti; znalost práce
na PC; min. písemná schopnost komu-
nikace v AJ. Nástup možný ihned, příp.
dle dohody. Strukturovaný životopis
včetně doporučení duchovního správce
zašlete nejpozději do 13. 4. 2007 na ad-
resu: Arcibiskupství pražské, Hradčan-
ské nám. 16, 119 02 Praha 1 nebo 
e-mailem: bohmova@apha.cz

Odborný pracovník pro
správu nemovitého majetku
Arcibiskupství pražské hledá samostat-
ného odborného pracovníka pro správu
nemovitého majetku. Požadavky: VŠ
vzdělání v oboru stavebním, znalost
práce na PC, orientace v církevním pro-
středí výhodou. Nástup dle dohody.
Strukturovaný životopis zašlete nejpoz-
ději do 11. dubna na adresu: Arcibis-
kupství pražské, Hradčanské nám. 16,
119 02 Praha 1 nebo e-mailem: bohmova
@apha.cz
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Co nového v knižním světě

Meditace nad křížovou cestou
(Miloslav Vlk)
Ve svých zamyšleních nad jednotlivými
zastaveními Ježíšovy křížové cesty autor
přivádí čtenáře k hlubšímu vědomí o ne-
konečné Boží lásce a o smyslu nejrůzněj-
ších podob utrpení v lidském životě.

Brož., 32 str., 39 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Hledím na tebe
Modlitba uctívání kříže. Rozjímání nad
jednotlivými detaily Ježíše na kříži nám
dává proniknout do tajemství naší spásy
a zakusit lásku Boha, který tak miloval
svět, „že dal svého jednorozeného Syna“.

Brož., 24 str., 28 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Z plnosti Kristovy (Eduard
Krumpolc, Jolana Poláko-
vá, Ctirad Václav Pospíšil)
Sborník vydaný k životnímu výročí Oto
Mádra. Tematicky rozrůzněné práce zde
publikované poskytují, a to nejen od-
borníkům, panoramatický pohled na
současné interdisciplinární pole české-
ho teologického myšlení.

Váz., 416 str., 230 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Obtížné oddíly knih
Mojžíšových
(Jan Heller, Martin Prudký)
Autoři knihy, renomovaní biblisté, se
u vybraných oddílů knih Mojžíšových
pokoušejí uvést své čtenáře do světa Bi-
ble a ukázat, jak i staré a na první po-
slech obtížné texty mohou dnes aktuál-
ně promlouvat. Brož., 182 str., 169 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Když je život zraněn
(Philippe Madre)
Kniha pro ty, kteří potřebují uzdravit
svá zranění, a také pro ty, kteří žijí v je-
jich blízkosti anebo jsou pověřeni služ-
bou doprovázet je. Autor na příkladech
ukazuje, jak lze životní zranění odhalit
a jak je lze léčit skrze důvěru, doprová-
zení a naslouchání, zprostředkované

otcovství a útěchu, aby tak zraněný člo-
věk objevil pravdu o sobě a přijal svůj
život v jeho celosti.

Brož., 72 str., 89 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým
Autor uvádí na příbězích lidí, jakým
obohacením života je vděčnost. Nabízí
způsoby cvičení se ve vděčnosti a také
upozorňuje na falešné a zištné projevy,
které s opravdovou vděčností nemají
nic společného. Váz., 87 str., 109 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Z historického kalendáře

3. dubna 1922 narozen dr. Jan Milíč
Lochman, protestantský teolog, rektor
univerzity v Basileji, filosof. Spoluor-
ganizoval setkání katolických a evange-
lických českých teologů v exilu († 21. 1.
2004).
6. dubna 2002 v pražské katedrále
přijal biskupské svěcení nově jmeno-
vaný pomocný biskup pražský Karel
Herbst SDB.
7. dubna 1962 zemřel Jaroslav Du-
rych, lékař, spisovatel katolické orien-
tace, publicista (* 2. 12. 1886).
16. dubna 1847 zemřel Antonín Liška,
katolický kněz – premonstrát, spisova-
tel a překladatel. Sepsal učebnici jazyka
českého ( * 27. 3. 1791).
16. dubna 1927 narozen římský papež
Benedikt XVI. (vl. jm. Joseph Ratzin-
ger), bývalý mnichovský arcibiskup
a od roku 1977 kardinál.
16. dubna 2002 zemřel Zdeněk Bona-
ventura Bouše, katolický kněz – františ-
kán, teolog a liturgista (* 16. 5. 1918).
17. dubna 1772 narozen Vojtěch Neje-
dlý, katolický kněz, lyrický a epický
básník, proslulý kazatel, kaplan u sv.
Havla v Praze († 7. 12. 1884).
17. dubna 1807 narozen Josef Vojtěch
Hellich, malíř historických výjevů, kos-
telních obrazů a podobizen. Autor nového
oltáře sv. Lukáše v týnském chrámu Mat-
ky Boží v Praze. V r. 1849 založil Jednotu
výtvarných umělců († 23. 1. 1880).
17. dubna 1817 narozen František
Pravda (vl. jm. Vojtěch Hlinka), katolic-
ký kněz, spisovatel. Působil v Klárově

ústavu slepců v Praze. V r. 1881 se zú-
častnil slovanské pouti do Říma († 8. 12.
1904).
18. dubna 1997 katolický kněz Tomáš
Halík jmenován profesorem Univerzity
Karlovy v Praze.
20. dubna 1292 král Václav II. uvedl
Řád cisterciáků z konventu v Sedlci do
loveckého hrádku na Zbraslavi.
23. dubna 997 zemřel sv. Vojtěch,
druhý pražský biskup, zakladatel břev-
novského kláštera, mučedník, zemský
patron Čech (* r. 956).
23. dubna 1997 arcibiskup pražský
kardinál Miloslav Vlk vydal dekret, ve
kterém oznámil obnovení původního
zasvěcení pražské katedrály sv.Víta,
Václava a Vojtěcha.
25. dubna 1182 strahovský klášter po-
druhé posvěcen Adalbertem, biskupem
salcburským.
25. dubna 1997 zahájena pastorační
návštěva papeže Jana Pavla II. v Praze
a v Hradci Králové při příležitosti 1000.
výročí smrti sv.Vojtěcha (ukončena 27.
dubna).
26. dubna 1727 Kilián Ignác Dienzen-
hofer podepsal s převorem kláštera au-
gustiniánů smlouvu o barokní přestavbě
kostela sv. Tomáše na Malé Straně
v Praze.
29. dubna 1622 pražský arcibiskup
Jan Lohelius vyhlásil zákon papeže Ře-
hoře XV., jímž bylo zrušeno privilegi-
um přijímání pod obojí způsobou, udě-
lené tehdy papežem Piem IV. r. 1564.

Arnošt Kelnar

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby světlem a silou Ducha svatého
usilovali všichni křes/ané o svatost.

Úmysl misijní
Aby růst kněžských a řeholních povo-
lání v Severní Americe a Oceánii od-
povídal jejich naléhavé potřebě.

Úmysl národní
Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli ote-
vřená srdce pro druhé a ti, kdo v nad-
bytku nežijí, dokázali pomáhat i ze
svého nedostatku.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 17. 4. 2007


